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Rogsta och Ilsbo Sochnar 
d. 17 Maij A:o 1688. 

 
Nämbdhen 

  Pell Perꞵon i Åkre, Jon Perꞵon i Färꞵiö, 
  Per Olofꞵon i Frölandh, Olof Olofꞵon i Stambnäs, 
  Per Jönꞵon i Ahrnön, Anders Mårtꞵon i Sillia, 
  Jon Erꞵon i Östanå, Swen Olofꞵon i Wästtiär, 
  Lars Perꞵon i Aꞵpe, Mårten Erꞵon i Wija, 
  Nils Erꞵon i Håcksta, Olof Erꞵon i Blästa,. 
 

Per Jönꞵon i Ahrön begäradhe få Dimission uthur Rätten och föreslogh en annan 
ther till dugelig Per Olofꞵon i samma byy. Det samma begäradhe Pell Perꞵon i 
Åkre som angaf Hanꞵ Nilꞵon i Garlough dugeligh i sitt ställe, Men som dhe 
tillförendhe icke ähre tillsagdhe, ty måge dhe Gamble NämbdheMännen åth näste 
Tingh sökia Dimission. 
 
Så wijda Johan Olofꞵon i Backan tillstod och kändes wijdh sig wara skyldig 
efter Gode Mäns räkning och Liqvidation till sin Syster Hustru Sigrid 
Olofsdotter på deꞵ arfsfordran i Backan hemmanet Ottatijo En dahl:r 16 öre 
K:mt. Fördenskuldh bör Johan Olofꞵon uthan tredsko samma fordran betala, och 
dher han Johan Olofꞵon eij godwilligt det will efterkomma må Hustru Sigrids 
Måg Olof Perꞵon H. BefallningsMannen Adsistence ansökia att wijdare 
klagomåhl der öfwer icke måtte förordsakas, efter han deꞵ rättmätige arfsfordran 
så länge innehollet hafwer. 
 
BefallningsMan Wälb:de Johan Larꞵon Broman angaf med stor indignation 
huru såꞵom Erich Jonꞵon i Broo emoth deꞵ förbud och uthan löfte understådt sig 
bruka och nyttia dhet hemman som han tillförende åbodt och för 300 P:rs Rest ähr 
opbiudet och Chronan för Skattwrak hemfallet, uthfarandes der till Erich Jonꞵon 
med skamfulle ord och förachtelige åthbörder i BefallningsMans egen Gårdh, 
sägandes om BefallningsMan kommer och drijfwer honom uthur Gårdhen, skulle 
han hugga honom små som en Kåhl, slämmandes porten, att han snart kommet af 
hanterne och brukandes stora miꞵfyrma i deꞵ egen Gårdh, dher öfwer Befallnings-
Man på det högsta klagadhe, så wäl som öfwer dhen studsigheet och föracht 
öfwas i denne Sochnen emoth deꞵ befallningar, skulle denne Erich Jonꞵon icke få 
ett Exemplaiskt straff, kan han icke fullföllia Kongl. ordningar och befallningar, 
Erich Jonꞵon badh H. BefallningsMan om förskoningh, han giorde i dryckesmåhl, 
att han så obetäncht och dårachtigt uthsagdt, hemmanet har han på det hopp 
brukat att han skulle få löftesmän för Chronones uthlagor. Fördenskuld, efter 
Nämbdemännens enhällige betänkande dömbdes Erich Jonꞵon till 40 m:r S:mt 
efter BefallningsMan icke stod på högsta rätten, derföre så wäl som 40 m:r efter 
Lagmans domen han och plichtade med 4 Gatulopp genom 50 Man der uthi 
inrächnadhes wägebötterne 6 m:r S:mt. 
 



Olof Gynteꞵon i Östanå opböd Gl. Pijga Märeth Carlsdotter om 85 åhr 
gammall som är hans slächting till Sytning 1:sta gången, äger Jord efter 1 öre 12 
th:r i skatt som af honom brukas. 
 
W:tt Lennart Rothof beswärade sig öfwer Johan Nilꞵon i Swe, Anders Pålꞵon 
och Lars Nilꞵon i Brytttie, Olof Pålꞵon ibid och Per Erꞵon i Blästa, för det 
dhe tredskas att efter Högwälborne vice Landshöfdingens H. Åke Ulfsparres 
uthgångne ordre betahla dhe 50 P:r 28 öre som han Rothof på Johan Mårtson 
Skomakare kostat hafwer; Alldenstundh dhe fingo niuta Karlen till Båtzman och 
han i sin Rothe intet, som honom lichwähl der till legdt hadhe, wijsandes med ett 
Extract af bruksboken att bem:te Johan Mårtenꞵon till dhe 50 P:r 28 öre 
bekommet, deꞵ uthan i Maathpersedlar till 13 P:r thet Johan Mårtꞵon tillstodh och 
wederkände att Summan blifwer 63 P:r 28 öre begärandes H. Rothof tienstl:n att 
dhe för sin tredsko måge Recompensera honom den kostnadt han förordsakat 
giöra måtte dher till dhe och skiäligen af Rätten blefwe tillholdne, icke allenast att 
betala dhe 63 P:r 28 öre, uthan och den der på bewijslige giorde Rättegångs 
omkostnadhen dher om H. BefallningsMans Adsistence må sökias der de 
godwilleligen honom H. Rothof icke tillfredsställa. 
 
Ehuruwähl Sig:r Rothof will öfwertyga Jon Bengtꞵon i Garlough och dhe andre 
i den Båtzmans Rothe ähre att dhe icke legdt Ung Bonde Jon Perꞵon i Yꞵby till 
Båtzman för Båtzmansskrifningen, Alldenstundh den Rothen hadhe en Karl för 
sigh som tå blef icke godkändh, uthan att Jon Erꞵon i Byn som är i samma Rothe 
med H. Rothof öfwertalat wijdh Båtzmansskrifningen förbe:te Jon Perꞵon att 
blifwa Båtzman i hans Rothe och gifwet honom 3 weckor der efter 6 P:r 16 öre 
Stadningspenningar och ett par skoor tå denne Jon Perꞵon måtte leedigh och uthan 
tienst, Men Båtzmannen Jon Perꞵon sadhe sigh om Wåhren förr hafwa taget af 
Jon Bengtꞵon En RP: intet annat tänkiandes än att han skulle få taga till 
Rothebönder hwem han wille, derföre han och emothtogh stadning af Jon Erꞵon i 
Yꞵby för hwilken han och nu tiena wille, om dhet stodhe hoos honom 
BåtzMannen Rothof hölt detta för ett opspunnet wärk. Ty hadhe denne Jon Perꞵon 
waret stadgadet af Jon Bengtz Rothe hadhe han icke behöfdt leija sig någon 
annan, utan hade wähl Opå Skrifningen honom framhaft sedan hans lege Karl blef 
ogillat; Ty det holler Rothof så före att dhe tubbat Karlen uthur dhen Rothen som 
han fästat sigh till att tiena före; Och äntå Rätten bijföll Rothofs skiähl kundhe 
doch Rätten icke wetta huruledes Karlen ähr antagen på Båtzmans skrifningen 
efter samma BåtzMan 3 weckor der efter taget 6 P:r 16 öre och ett par Skoor af 
Rothofz Rothelagare Jon Erꞵon i Yꞵby; Uthan må H. Rothof angifwa sine skiähl 
tå Herrarne Munster Commissarierne enkomma, hwilken som rättare ähr att 
beholla Karlen för sin Rothe. 
 
Alldenstund Hustru Brijta i Hanskböhle blef öfwertygat att hafwa igentaget den 
Sedell som Länsmannen uthpantat för 4 P:r 16 öre KoppM:t, Men såꞵom hon 
afbadh hoos Befallningsman att hon af oförståndh sådant giordt, och lofwade 
betala innan näste Sönndag, ty förskontes hon medh bötterne. 
 
Så frampt Församblingen icke ähre Sorgfällige huru Prästegården som till största 
dehlen förfallen ähr må efter Kongl. Husesyns Ordningen opbygdh och förbättrat 
warda må thet på deras answar ankomma om någon Skada och Olycka tijmas af 
deras försumelse, i hwilket anseendhe HäradsRätten läth förordna någre Godhe 



Män som dhe Gamble Huusen nederrijfwa skole och hölt Rätten rådeligit att H. 
Pastor skulle ansökia Ehrewyrdige H. Probsten som sedan kunde hoos 
Högwyrdigste H. Erchiebiskop och Ven: Consistorium insinuera huru höghnödigt 
det är att Prästegården som mycket när till Kyrkian bygdh och nu förfallen är 
måtte med somblige Husen något ifrån Kyrkian på beqwämbligit ställe opsättia i 
förmågo af Kongl. Maij:tz uthgångne och publicerade Kyrkio Lagen. 
 
Olof Erꞵ hemman i Blästa opböds nu första gången till Chronan för den ådragne 
Resten. 
 
Sammaledes H. Erich Wijkmans hemman i Wählsta opböds till Chronan 1 
gången. 


