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Rogsta och Ilsbo Sochnar 
den 13 Februarij A:o 1685. 

 
Nämbden 

  Per Perꞵon i Åkre, Olof Erꞵon i Blästa, 
  Nils Erꞵon i Håcksta, Olof Erꞵon i Wählsta, 
  Per Uneꞵon i Mahlsta, Per Olofꞵon i Frölandh, 

Jon Perꞵon i Färsiöö, Per Jönꞵon i Ahrnön, 
Olof Olofꞵon i Stambnäs, Anderꞵ Mårtenꞵon i Sillia, 
Jon Erꞵon i Östanå och Swen Olꞵon i Wästtier. 

 
Ehuruwähl Befallningsman Hanꞵ Larꞵon Noræus wille medelst Laga 
Stämbning att Sahl. H:r Johan Kanicks Sterbhuuꞵ, skulle honom dhe 30 P:r 
Km:t förnöija, som Sahl. H:r Johan i lifstijden niutet, men såꞵom deꞵ Successor 
uthi ächtenskapet Mons: Roloff Mackie framwijst een Reverss som 
Kyrkioherden Wyrdige H:r Olof Albogius d: 13 Julij 683 lembnat, att Sahl. H:r 
Johans Sterbhuus icke skulle warda för någon skuldh hoos Befallningsman 
krafder, uthan Kyrkioherden derföre swara, dy blifwer dhet och, dher wijdh att 
Befallningsman Noræus söker Kyrkioherden och Mackie för deꞵ fordran warder 
frijkiändh. 
 
Anderꞵ Hanꞵon i Wästtier blef Målsman för Sahl. Larꞵ Larꞵ son Larꞵ 
Larꞵon ibidem. 
 
Jon Erꞵ hemman i Arnön 4 öre 12 th:r i skatt opböds af Nilꞵ Nilꞵon ibid:m 3 
gången. 
 
Månꞵ Larꞵon i Stambnäs, tilltahlde Bruksskrifwaren Anderꞵ Anderꞵon för 
dhe bräder han förledne Höst af Staplarne olofwandes borttagit, hwar igenom 18 
tolfter skall förkompne wara och således dhe för, dhem als ingen wedergiällning 
niutet, men såꞵom Anderꞵ Anderꞵon tillstår icke mehra än 14 tolfter efter sin 
Huꞵbondes Jacob Hellmans Ordre tagit; Dy måtte Principalen tilltahlas, hwar 
medh och han till näste ting stämbd warder, så frampt dhe deꞵ förinnan intet 
kunna öfwerens komma. 
 
Konan Karin Jonsdotter i Wählsta wore stämbd till Tinget, för dhet hon skall 
hafwa burit hugg på Hustru Liꞵpetta i Frölandh; Men under tings timan hållit 
sig af wägen; Dy fältes hon för swarlöꞵa till 3 m:r Silf: M:t dhem hon medh 
Fängelꞵe försona skahl. 
 
Efter Mårten Erꞵon i Wija kunde medh Borgmästarens Ströms Stämbnings 
Zedell af d: 10 Feb: nästledne bewijsa att Borgaren Nilꞵ Perꞵon war stämbd hijt 
till tinget att förswara dhen beskylldning som han på Legogåꞵen uthfördt hafwer 
och intet Comparerat; Dy fältes han för swarlöꞵa till 3 m:r Silf: M:t. 
 
Jon Erꞵon Skytt war lagliga stämbd att swara Olof Olofꞵon i Stambnäs för 
någre uthlånte Penningar, men Stämbningen försuttet; Dy fältes han för swarlösa 



till 3 m:r och efter inga medell hoos honom skall han plichta medh 2 dygn i 
Fängelꞵe. 
 
Opå Wyrdige H:r Olof Kanicks framstälte frågan, föll detta swar, att ändoch han 
bordt sådant opå Probste tinget andraga, giorde doch Härads Rätten till 
Församblingen denne warning att the alle efter Kongl. Resolutioner böre wara 
bekymbradhe, huru Prästeboleth medh nödigh fäbeth försedd warder så att icke 
dhe närmaste grannarne alt för mycket trängde warda, dhet Sochne Männen 
lofwadhe efterkomma. 
 
Ehuruwähl Regements Prästen Sahl. H:r Mårten Mört uthi lijfstijdhen hadhe 
tänkt att genom Laga medell blifwa förnögd för dhen skadha han genom brand 
lijdit medelst sin legogåꞵes oachtsamheet, tå och han förmenthe att kunna förnöija 
dhen skada som Olof Perꞵon i Tholsta på sin nybygde gårdh i Åkre dher igenom 
taga monde, men såꞵom lifstijden icke så länge waradhe, sedan han blef till 
Söderhambns Stadh transfererat, att han fick medelst branstodh, sökia understöd, 
till skadans oprättelse, hwar igenom och Olof Perꞵon någon refusion kunnat 
åthniuta, men efter dhet är icke skiedt, nödgas han nu tienstligast om Härads 
Rättens bijstånd anhålla; Så emedhan denne Olof Perꞵon icke af eget wållandhe 
dhenne skada tagit fast Sahl. H:r Mårten, mycken större skada lijdit, som icke för 
deꞵ stilla tegandhe kan warda attenderat; Dy fann och Rätten skiähligit honom 
efter lagh och Kongl. Husesyns ordning att branstodh tilldöma, så att han af 
hwarie besutten Röök uthi Norre Probsterijet, skall äga opbära 4 öre Km:t. 
 
Dato kom för Rätten Anderꞵ Perꞵon i Wästantier och Ilꞵbo Sochn, tienstligast 
gifwandes tillkiänna, huru såꞵom han för någre åhr tillbaka medelst giftermåhl 
medh Sahl. Olof Erꞵ efterlefwerska ibidem efter Sahl. Olof Erꞵ Faders Erich 
Olofꞵons giorde förordning, antogh halfwe hemmanet medh Swågren Olof 
Perꞵon föruthan 1 öre i skatt som Fader Fadren undantagit, nu såꞵom Anderꞵ 
Perꞵon märker dhet hemmanet af så månge Åboer mehrendels warder förderfwat, 
i Synnerheet dhen låtten som Olof Perꞵon Åboer, så att icke allenast Anderꞵ 
Perꞵon uthan alle Grannarne måtte för hans försummelse stoor ohäga lijda, hwar 
om och Länds- och Tålfmän i Ilꞵbo å sidste tinget klaga måndhe, hwar till Olof 
Perꞵon wille neka, fast Ilꞵbo Nämbdmän wille honom sådant öfwertyga: Sahl. 
Olof Erꞵ Son Erich Olofꞵon framstälte dhen frågan om icke honom må gifwas 
tillståndh, hela hemmanet tillsammans lösa, emedan Fader Fadren Erich Olofꞵon, 
opå rättan brölops Dag besittningen till hehla hemmanet deꞵ framledne Fader 
opdragit hafwer, till hwilken ända han för sigh någre bofaste män i löfte will 
förskaffwa så att han icke allenast hemmanet wähl skall medh Styffadrens Anderꞵ 
Perꞵons till hiälp häfda, uthan der af flytandhe uthlagor åhrligen betahla, och 
ehuruwähl Fader Fadren Erich Olofꞵon i förstone icke syntes sigh dher till 
beqwäma att Sonesonen må hehla hemmanet antaga utan att Mågen Olof Perꞵon 
må få dhet hälften besittia, så måtte han doch tillstå att Sohnesohnen äger 
besittningen efter sin Fader, fast hans Styffader Anderꞵ Perꞵon och Mågen Olof 
Perꞵon nog tröge warit att hemmanets ägor förbättra, och wijdh macht holla, hwar 
på swaradhes af Anderꞵ Perꞵon, att efter Fader Fadren altijdh hållit medh Mågen, 
och dhe således owiꞵe warit, hwilken som wijdh Gården skulle besutten warda; 
Hwarföre han på sin Sijda icke stoor winning giordt; Men wille här efter medh 
Styfsonen sigh bettre föresee; Fadherfadren Præcaveradhe och att dher Sohne 
Sohnen skulle wijdh hemmanet blifwa besittiandhe att icke Anders Perꞵon 



emedlertijdh bördhen till sine barn får inlösa, hwar om Rätten giordhe honom 
nogh försäkradh, och Anders Perꞵon sielf förklaradhe, att han icke dristar sigh 
sådant begära eller practicera; Fördenskuldh lades ährendet till Häradsnämbden, 
hwilka befunno att Sahl. Olof Erꞵ Sohn Erich Olofꞵon war närmare till 
besittningen än Fadher Systren: Hwarföre och Sone Sohnen Erich Olofꞵon, som  
nu till sine laga åhr kommin ähr, gafs tillståndh heela hemmanet 10 öre i skatt åth 
näste fahrdagh tillträda; Men dhet ena öret beholler Fader Fadren i sin lijfstijdh, 
som och till hufwudhgården, efter hans dödh emoth wedergiällning till dhen dödes 
närmaste slächt efter lagh och Mätesmanna ordom, läggias bör; Kan och Olof 
Perꞵon wijsa att han inom sin tijdh någon märkeligh förbättring på sin halfwa 
deehl anlagdt, dhet bör honom för afträdet betalt blifwa, wore och igenom hans 
försummelse något förderfwat, dhet bör och han wedergiälla, och ställte unge 
Erich Olofꞵon för sig i löfte, Nämbningeman Erich Perꞵon i Berge, Swen Olofꞵon 
i Wästtiärn och Jon Erꞵon i Östanå, och deꞵ uthan, uthfäste unge Erich Olofꞵon, 
att gå sin Fader Fadher tillhanda med all Sonlig wyrdnadt och ödmiukheet på dhet 
Faderfadren må bewekas att giöra honom träget rådh och bijståndh, uthi dhet han 
torde honom ålijka. 
 
Inspectorens Petter Ernests panträttigheet till Wählsta och Häståker opböds 2 
gången. 
 

Dito d: 23 November 
Nämbden af förre Tinget 

 
Handelsman uthi Gefle Olof Olofꞵon Ström låtit genom sin Fader 
Borgmästaren Wälb:de Olof Perꞵon Ström Citera till rätta Olof Perꞵon i 
Mahlsta och Erich Anderꞵon ibidem, för dhet slagsmåhl och försåteliga 
öfwerwåld som dhe på honom skohle föröfwat hafwa d: 31 Martij sidstledne, men 
efter dhet blef befunnit att bem:te Olof Ström wehlat reesa Winterwägen öfwer 
deꞵe bönders Åker förnekadhe the honom och deꞵ uthan wore redan igenstängde 
efter Snöön på Åkern war afgången, men Olof Ström sådant oachtandes läth 
sönderbryta ledhet och wille Per Force dher igenom, då deꞵe bönder tillsprungo 
och wille afhålla honom der ifrån, hafwer han fattat till sin Handyxa och slagit 
Olof Perꞵon twenne slagh dher medh, som hans medh föllie Rolandt nu måste 
tillstå wittnadhe och Olof Perꞵon i Frölandh, att han hördhe dhet Ländsmannen 
Erich Olofꞵon i Fröland förmente honom Olof Ström att han ingalunda måtte 
resa öfwer böndernes Åkrar, efter dhe woro bare, och wille bönderne wijsa honom 
dhen andra wägen omkring byen dher till han sig eij öf:r tahla wille, hwilket och 
Ländsmannen nu för Rätten tillstodh att wägen war före 9 dygn igenslagen, af 
hwilka skiähl Härads Rätten fann deꞵe bönder wara mehr orätt tillfogat än honom 
Olof Ström, men emädhan han eij war tillstädes, utan Fadren Olof Perꞵon Ström 
för honom swarade, ty begiärade han opskof medh Domen i denna Sak, till deꞵ 
han personl:n tillstädes kommer, och sin Saak bättre kan förklara. 
 
Emellan Anders Larꞵon i Åkre och Mats Olofꞵon ibidem som twistadhe om 
besittningen till halfwa hemmanet, böre godhe män först liqvidera, tå thet 
granneliga måste ransakas, huru stor bördsrätt, Mats Olofꞵon äger uthi hemmanet 
eftersom Kongl. Maij:ts Allernådigste d: 10 Junij 684 hafwer resolverat att twenne 
Åboer måge på ett hemman blifwa besittiande, när sådant skiedt är, will 
HäradsRätten sigh medh Domb förklara. 



 
Erich Jonꞵon i Broo klagade på sin Granne Jönꞵ Perꞵon i dhet hans Häst illa 
bitit hans Häst, att han sin åller för deꞵ skuld eij opbära kunnat, der han lichwähl 
anhållit att Jöns Perꞵon sin Häst häfta wille, och emädhan Erich Jonꞵon ingen 
ringa skada der igenom hafwer tagit; Dy bör Jöns Perꞵon honom Sehla fyllningh 
efter Mätesmanna ordom opfylla, och såꞵom dhe med hwar andra otijdigt 
lefwerne föra, sattes dhem emellan 10 P:r Silf: M:t wijthe till Kyrkian hwilken 
som först till osämia brotsligh befinnas. 
 
Erich Olofꞵon i Wästtier för Swarlösa emoth Erich Perꞵon i Berge wardt 
Saakfält till 3 m:r Silf: M:t. 
 
Soldath Påhl Larꞵon för Swarlösa emoth Anders Perꞵon i Wästtier, hwilken af 
hans Soldatens handawärkom i 2 wickor warit oferdigh att han intet arbethe giöra 
kunde Sakfältes till 3 m:r Sm:t. 
 
Erich Anderꞵon i Åkre lofwadhe Jon Perꞵon i Broo ½ Tunna Rågh, dher medh 
dhe om Hästen blefwe förlichte. 
 
Olof Larꞵon i Wästtiära fordradhe efter sin Sohns Soldath Larꞵ Olofꞵons 
Resterande Arfs Prætension 50 P:r uthaf Jon Jonꞵon i Holan efter 2 öre i skatt 
som des Moder Hustru Kierstin Larꞵdåtter ägte i Holan: Jon Jonꞵon och des 
Broder Hanꞵ Jonꞵon swaradhe att Huuꞵ och Jordh äre betahlte, Men han Olof 
Larꞵon fordrar på Färdegodan 50 RixP:r skohle Restera; Här uthöfwer war Härads 
Rättens sluth att allenast 2 R.P:r å 4 P:r stycket bestås honom i Färdegodan och 18 
P:r på Huuꞵ och Jordh så att allenast 26 P:r Restera honom Olof Larꞵon och när 
han dhem bekommer hafwer han intet fogh att mehra Prætendera. 
 
Olof Nilꞵons hemman i Arnöön 6 öre i skatt opbiudas af Sahl. Bergmästarens 
EhrenCronas Erfwingar opå panträttigheet 3 gången, efter som Borgmästaren 
Jon Mårtsson Qwast sin Prætension på 207 P:r till H. EhrenCrona d: 23 Januarij 
685 transporterat hafwer. 
 
Sedan Bondhen Olof Erꞵon i Östanå och Ilꞵbo S:n hafwer medelst 
Befallningsmans Stämbning munteligen andraget, hwad han emoth sin Soldath 
Anders Perꞵon Mehnlöös som ifrån Giästrijkeland kommen är, hadhe att klaga 
för dhet han honom bådhe blodig och blå slagit hafwer, af dhen orsaak att Bonden 
icke will gifwa Soldaten mehra wickekost än höga öfwerheeten förordnat, 
inkommer Soldaten med sin skriftelige förklaring, hwar uthi han sin Wärds 
klagemåhl medh sådanne skiähl wille förläggia, att enär han Soldaten reste i 
förledne höst till General Munstringen på Mooheden, badh han sin Wärdh denne 
Olof Erꞵon att han såꞵom andre bönder wille wijdh anfordran skicka honom någre 
penningar till understödh, dhet han lofwadhe, men efter Bonden sådant intet 
efterkom, reste Soldaten wijdh sin heemkomst till Bondhen och tackadhe honom 
för sändningarne, tå skall bondhen swarat, Jagh gifwer digh Fanen, slåendes 
Näfwen i Bordet, hwar opå Soldaten gaf honom een Öhrfill, dher opå dhe straxt 
fattadhe hwad andra i Håret, och dher efter åthskildes, men hwad klagemåhl 
bonden framfördt om underhållet som han honom skyldigh är, åhrligen att gifwa, 
kan han wähl tänkia efter Soldathen sielf hördt, att han nekat sigh willia gifwa 
honom så mycket som andre Soldater af sine wärdar niutha williandes att han må 



wara nögdh medh 2 Kannor Korn om wickan ther lickwähl the andre hans 
Cammerater niutha 1 half Span hwar wicka, som dhe böre hoos sine wärdar 
giästa, dhet och hans andre Wärdh i Bergsiöö honom hwar wicka gifwit hafwer, 
och med honom förlijkas Soldathen wäll men medh dhenne bondhen kommer han 
ofta i träta och slagsmåhl kunnandes ingalunda tiena för så ringa Spijꞵ, dy huru 
will han födha sig om åhret med 2 T:r Sädh och ℔ Sofwell, icke troendes att dhet 
wore Kongl. Maij:tz willia, utan så frampt sådan Förordningh giord är måtte något 
wist medföllia, finge han som andre Soldater i Sochnen sin föda så worde alldrigh 
sådan Oenigheet emellan them opkommandhe. Wärdhen Olof Erꞵon klagadhe 
mycket öfwer dhenne Mehnlöös att han ingen frijdh äger för honom, uthan ofta 
för hans otijdigheet nödgas fly af Gården och dhet för ingen annan orsak skull, 
uthan att han intet will nöija sig med dhet som höga öfwerheeten honom förundt, 
eij eller will han giästa, och enär han någon gångh får sigh math hoos bondhen 
will han medh sådan Spijꞵning som bonden sielf hafwer icke nögd wara, beder 
ödmiukeligen att opå sådant måtte någon ändring warda, så att han medh dhe flere 
må efter höga öfwerhetens ordningar beskyddadhe blifwa. 
 
Befallningsman Wälb:de Johan Broman tillsporde Allmogen, om the icke hördt 
sigh föreläsas hwad som Hans Kongl. Maij:tt Allernådigste hafwer behagat 
Resolvera om Soldaternes Kost och Giästning, så att ther om Soldaten icke will 
wara nögd med Bondens Spijꞵ skall han intet mehra än 2 T:r Sädh och 2 ℔ 
Sofwell om åhret hafwa att Prætendera, hwar efter Höghwälborne H:r 
Gouverneuren ofta befallat hwariom och enom sigh rätta, och i synnerheet under 
d: 22 Octob. 684 beordrar att ehoo den wore som samma Kongl. Förordningh 
öfwerträdha skulle lagligen straffwas eller deꞵ Ransakning insändas kunnandes 
ingen Bondhe wara i sin Gård fredigh ther Soldaterne således sin willia haf:a, 
skulle uthan och af sådan uthgift måtte bonden stoor Rest af Chronones uthlagor 
sig pådraga, dher doch bondhen borde wara af Soldathen oprästadher, när han 
niutit hwadh Kongl. Maij:tt honom förordnat hafwer, och håller han billigdt, att 
dhe Böndher som till sådan stoor Wecku Gästningh måtte och plicht undergå. 
 
Samptl. Sochnemännen betackadhe Kongl. Maij:tt Allerunderdånigst, för deꞵ 
Allernådigste Förordningar som them ofta föreläset äre, önskandes dhe samma få 
åthniuta, men så frampt dhe willia niuta frijdh för Soldaten måtte dhe dhe gifwa 
honom En half Span Sädh om wickan efter inge af dheras Soldater willia låta sigh 
nöija medh 2 Tunnor Sädh och 2 ℔ Sofwell. 
 
Soldaten Mehnlöös emoth tillfrågan förebar sigh nu aldrig hördt af dhenne 
Kongl. Förordningen förr än H:r Befallningsman Broman dhen samma i 
förledne Julij Månadh honom föreläste kunnandes icke undfalla att Ju han för 
åhret 684 af wärden Olof Erꞵon opburit 8½ Span Sädh, påståendes ännu att han 
må niuta så mycket som dhe andre hans Cammerater eller att een lijkheet skiee 
måtte, Alldenstund han giör lijka tienst, men för än han will falla uthi Höga 
Öfwerheetens Onådhe skall han alldrigh mehra opå sådant fordra, uthan will 
heldre medh sämia giästa hoos bondhen, önskandes att han måtte få blifwa dhenne 
Qwitt och få en annan. 
 
Wärden Olof Erꞵon säger sigh icke komma öfwerens medh honom eij eller är 
han nögd medh hans Spijꞵ; Förordandes altså att Soldaten må wara nögd medh 



dhet som Kongl. Förordningen i ty är han innom Gårdsringen medh honom, 
warder han alldrigh af Soldaten oslagen. 
 
Dhenne Ransakning warder till H:r Gouverneuren Excell:z i ödmiukheet 
Remitterat, att dher på Correction föllia måtte efter H:r Gouverneurens Excell:z 
uthgångne Ordre af d: 28 Octob. 684 emädan bönderne i Landet hafwa enehanda 
klagomåhl fast dhe icke drijsta dhem framdraga. 
 
Jacob Nielꞵons hemman i Arnöön 5 öre 6 th:r i skatt opbiudes af Sahl. 
Bergmestarens EhrenCronas Erfwingar 3:de gången emoth 300 P:r Capital á 8 
Pro Cento ifrå 662, aldenstundh Borgmestaren Wäll:t Jon Mårtenꞵon Qwast d: 
23 Januarij 685 sin rättighet till H:r EhrenCrona transporterat hafwer; Per 
Anderꞵon i Dehlånger såꞵom närmaste Bördeman ähr bödh efter samma 
hemman dhet Rätten intet kundhe honom wägra. 
 
Tijondhe Rächnare i Rogsta afladhe nu sin liflige Edh å book, att dhe tijondhen 
rätzliga rächnat hafwa. Nembl. Olof Nilꞵon i Arnön, Per Nilꞵon ibidem, Jon 
Perꞵon i Östby, Olof Perꞵon ibidem, Per Erꞵon i Blästad, Hanꞵ Nilꞵon 
ibidem, Jon Erꞵon i Byen, Nilꞵ Nilꞵon ibidem. 

Af Ilꞵbo Sochen 
Jönꞵ Perꞵon i Holan, Nilꞵ Larꞵon i Bärge, Jon Erꞵon i Östanå, Swen 
Olofꞵon i Wästtier. 


