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Rogsta och Ilꞵbo S:r 
d. 4 och 5 Martij 1689. 

 
Nämbden 

  Jon Erꞵon i Östanå, Per Olofꞵon i Frölandh 
Swän Olofꞵon i Wästtiär, Olof Olofꞵon i Stamnäs 
Olof Erꞵon i Blästa, Anders Mårtꞵon i Sillia 

  Lars Perꞵon i Aꞵpe, Mårten Erꞵon i Wija 
Hans Nilꞵon i Garlou, Jon Perꞵon i Färꞵiö 
Per Olofꞵon i Wästsund, Nils Erꞵon i 
Håksta ähr frånwarande till Herredagen. 

 
Oansedt gamble Man Bengt Jonꞵon i Bergieby och Ilꞵbo låtit stämme sin Sohn 
Swän Bengtꞵon för den otijdighet och obetänksamheet han brukat emot sin 
Fadher, så hafwer Fadren lichwähl låtit blidka sig att han saken och Sohnens brått 
icke wille för Rätten andraga, uthan begiärandhe bem:te Bengt Jonꞵon att honom 
måtte warda tillåtit att gifwa till någon thera af sine döttrar, som honom så wähl 
tillhanda gått, besittningsrätten till deꞵ Fädernes hemman i Bergie; Alldenstundh 
Sonen Swän Bengtꞵon wijkit ifrån Fadren, hwilket Rätten så mycket mindre 
hindra kunde, som Sohnen Swän Bengtꞵon för Rätten samtychte, så wähl som 
Brodren Lars Bengtꞵon, så att Bengt Jonꞵon skall må hafwa macht att gifwa 
hwilken thera af sine döttrar honom behagar på hemmanet, hwilken och efter deꞵ 
dagar besittningsRätten uthan klander för andre Syskonen bör tillhöra. 
 
Olof Erꞵon i Östanå anklagades af Rådmannen i Hudwichswalld Wäll:tt Larꞵ 
Erꞵon för det han ???? ???? 2:ne dhes Hästar och stoppat till Skiälleklafwen, lijka 
så anklagades bem:te Olof Erꞵon af Lars Jonꞵon i Sörby, der öfwer att han 
bundit en Biörkklafwe i Munnen på hans Häst, hwar till Olof Erꞵon icke neka 
kunde att han så giordt på Larꞵ Jons Häst, efter honom hände det samma af Sörby 
Grannarne, Men intet war honom witterligit att Hustrun och hans Pijga bundit 
Rådmannens Larꞵ Erꞵons Hästar, beswärandes Olof Erꞵon sig storligen öfwer 
Sörby Grannarne att dhe och taga andra Hästar på Skogen som giöra sig stort 
förfång uthi hans Ängien uthi der nästgränsandhe, föruthan det grannarne tillägna 
sig en Skogskijhl som hörer af fornt under Östanå; När Rätten begynte öfwerwäga 
hwar sak om sig och skulle fälla sitt betänkiandhe har Rådmannen som Actor war 
Desererat sin sak, Sörby grannarne kunde icke eller hållas obrotslige, som släpt 
sine Hästar in på Olof Erꞵ Ängie i Östanå, uthan må saken stånda till deꞵ Syn så 
på Ängie som Skogen ähr gången, hwilka böre tillsee och pröfwa, hwem som med 
rätta bör häfda Hagen kring om Änget, och om något märkeligit intrång skier 
Östanå Man på deꞵ Skog till Rättens ehrkänniandhe. 
 
Såꞵom Erich Larꞵon i Blästa med tåhrar och flijtig afbön kiändes wijd att han 
mycket obetänksamme skamblige och neslige ord uthgiutit på Wällärde H:r Olof 
Broman om en Söndagh d. 5 Aug. nästförledne, och han sine skamblige ord och 
åtbörder ångrade och recanterade inför sittiande Rätten, och H:r Olof under 
actionen låtit blidka sig, att han icke påstod Högsta Rätten; Altså fältes bemälte 
Erich Larꞵon för deꞵ uthgiutne Skamblige tahl och Calumnier till 40 m:r Sm:t, 



och bör der ofwan oppå stånda Kyrkiostraff, efter det war skiedt på en Söndag, då 
och H:r Olof der af hindrades att begå Herrans Nattward, Men kommer han Erich 
Larꞵon oftare igen, skall straffet så mycket högre skärpat warda. 
 
Gl. Pijga Märit opböds af deꞵ Slächting Olof Gyntheꞵon i Östanå till Syttnings 
2:dre gången. 
 
Emedan Erich Erꞵon i Hågsta icke kunde neka der till att ju han ähr till Anders 
Hanꞵon i Yꞵby skyldigh 41 P:r 16 öre på gammalt arf som beräknades till 52 P:r, 
dy wardt och Rättens uthsagu att Erich Erꞵon dhe Resterande 41 P:r 16 öre bör 
betahla. 
 
Efter uthfästadhe lofwen för Rätten bör Johan Olofꞵon i Backan med deꞵ 
Rothelagare förnöija Hans Nilꞵon hwad han bekostadt sig på Båtsman som dhe 
niutit efter bewijslig opsats och skiähligit pröfwande. 
 
Ehuruwähl Anders Jonꞵon i Yꞵby efter stembning till Borgaren Zachrias 
Christopherꞵon förmente sig skohla hafwa att fordra af bem:te Zachrias 
Christopherꞵon för Höö som han till en tijd af honom niutit, Så wardt lijkwähl 
befunnit af deꞵ Faders Obligation af d. 20 Julij 665 der uthinnan Jon Anderꞵon i 
Yꞵby föreskrifwit sig till en Skrinda godt Swahlhöö att åhrligen gifwa till 
Borgmästaren Sal. Christopher Erꞵon medan dhe länte penningarne 20 P:r 
Km:t woro obetahlte, dher efter giorde Jon Anderꞵon försäkran om 2½ gillingsta 
Äng belägit wijd Wästanbäck i underpant d. 18 Decemb. 669 tå han blifwit 
skyldig föruthan dhe 20 P:r 52 P:r 10 öre Km:t att Summan bestijga sig till 72 P:r 
10 öre Km:t som Christopher Erꞵon försträcht till Jon Anderꞵon, och såꞵom 
bem:te Borgmästare låtit Vigilera sin skuldfordran och giordt sig försäkrad om 
förbe:de 2½ gillingsta äng på Tinget i Rogsta d. 23 Novemb. 670, altså bör 
Christopher Erꞵ Sterbhuus anten få sine Penningar, igen eller bruka Änget till 
afräkning, medh skiählig afrad så länge dhe 72 P:r warda betahlte. 
 
Så wijda Jon Perꞵ Fader Per Jonꞵon i Yꞵby efter uthgifwen Obligation af d. 2 
Julij 665 bekiändt sig warit skyldig till Borgmästaren Christopher Erꞵon 30 P:r 
Km:t dem han länte att igenlöꞵa ett pantsatt Ängie till Jöns Erꞵon i Wästanbäck 
som Obligation af bem:te Dato uthwijsar och för samma 30 P:r har ber:de Per 
Jonꞵon pantsatt det igenlöste Änget. Fördenskuld må Zacharias Christopherꞵon 
bruka Änget till afräkning, så länge han warder förnögd och betahlt efter 
Mätesmanna ordom. 
 
Jon Larꞵon i Fiskieby som för Rätten påstod att tillbinda Swän Larꞵon i Yꞵby 
hafwa snattat en Span Korn af qwarnen, allenast derföre att Swän warit wijd 
qwarnen med honom, föruthan det att Jon Larꞵon warit till Swän Larꞵon och 
honom sådan tiufnad tillagdt, efter Jon Olofꞵon i Yꞵby skulle sagt det Swän wähl 
wara troendes der om, Men som Jon Olofꞵon der till alldeles nekade, och gaf 
honom Swän det lofordet att han alldrig hördt eller förnummit något lasteligit om 
honom, ty dömbdes Jon Larꞵon till 40 m:r Sm:t efter 20 Cap. Ting. M.b. och deꞵ 
uthan betahla Expenserne. 
 
Alldenstund Jon Perꞵon i Yttre och Bergsiö med deꞵ wederlagsmän beklaga det 
Holanboerne i Ilꞵbo opbygdt sig ett qwarnställe i Yttre ström, be:te Yttremän icke 



till ringa mehr och afsaknat, Fördenskull efter bäggie Parternes äskandhe och 
samtyckio, blefwo Sexmanna uthhärads Syn af Hermånger Sochn nämbde; 
Mårten Perꞵon i Wattrång, Lars Erꞵon i Hånick, Olof Erꞵon i Bersta, 
Anders Perꞵon i Skarftiär, Jon Anderꞵon i Swedia och Larꞵ Erꞵon i 
Skarftiär, hwilka böre mätha och pröfwa den här till tagne skadan, så och om 
qwarnen kan stå uthan ägandernes märckelige skada och förfång, på annor 
händellse bör qwarnen uthsynas. 
 
Wästsunds hemmanet på Arnön läth Handelꞵmannen i Hudwichswaldh W:tt 
Johan Johanꞵon Mört opbiuda första gången emoth 250 P:rs Obligation som 
Erich Perꞵon Skieppare wijd Kongl. Amiralitet d. 28 Junij 688 uthgifwit på sin 
Faders Per Swänꞵ hemman i Arnön emedan bem:te Erich Perꞵon sin arfsrätt 
bestående i halfwa hemmanet, hafwer oförborgat. 
 
Öfwer dhe swåre klagemåhlen H:r Lands Secreteraren Johan Dryssell låtit 
opsättia emoth Ländsmännerne Erich Jonꞵon i Tuna Sanna och Erich 
Olofꞵon i Wählsta och Rogsta, att dhe skohla begångit Edsöre för det dhe 
honom fängslade och annan wåldsambligheet tillfogade, tå han först in Decembris 
Månad kom resandes genom landet uthan Paꞵ, war således Rättens betänkiande 
sedan Rätten intagit Parternes Skiähl å bägge sijdor. 
 
Alldenstund Kongl. Förbud i Landet warit Publicerat att ingen skulle drista sig 
låta någon uthan Paꞵ reeꞵa fritt wijd 50 P:r Sm:tz straff och deꞵ uthan wardt 
bewijꞵligit att Ordre af Högwälborne H:r General Majoren och Landshöfdingen 
wore uthskrefne att en dråpare skulle efterslås och tagas för Hufwudet, hwilka 
Ordre fuller d. 14 Novemb. 688 ähre Daterade, men komme samma tijd till Tuna 
och Rogsta som ofwanbe:de H:r Lands Secreteraren skulle reꞵa genom 
Sochnerne, och som han syntes Ländsmännerne nog lijkt den beskrefne Dråparen 
och Secreteraren icke hade något paꞵ eller sk??? med sig, hwar uth eller uthi 
hwad ährender han reste, Altså befruchtade Ländsmännerne att blifwe brotslige 
till 50 P:r Sm:t Straff, om dhe honom som reste uthan Paꞵ släppa skulle, dhet dhe 
nu mycket ångra och beklaga den olyckeliga händellꞵen; Fördenskuld kunde 
Nämbden icke fälla ber:de Ländsmän till Edsöres bråth, uthan sades derföre frij, 
Men för det mehrbe:te Ländsmän miꞵbrukade Cronones fängelꞵe emoth H:r 
Dryssell tagit hans eget Lååꞵ och Nyckell och der medh fängslat fälltes oftabe:te 
Ländsmän efter Nämbdens omröstandhe allenast till 40 m:r Sm:t emedan dhe af 
oförståndh så wähl som af H:r Dryssells eget förseenda, pröfwades fehlat hafwa. 
 
Johan Fredrichꞵon i Åkre efter Stämbning tilltahladhe BefallningsMan 
Wälb:de Hans Larꞵon Noræum för dhet han 686 om wåhren skickat sine 
Drängar till Arnön och låtit borttaga 5 Skrinnor Swahlhöö och sönderslå låset och 
dörren för ladun, der doch Johan Fredrichꞵon inthet war honom Noræo något 
skyldig, eij eller wiste han deraf förrän Hööet uthtogs, dher lichwähl Höet war af 
BefallningsMan Wälb:de Johan Larꞵon Broman förbudit begärandes 
tienstligen att han måtte få sitt igen, och att Rätten wille anse dhen wåldsamheet 
som Noræus föröfwat. 
 
BefallningsMan Noræus swarade att Johan klagar ohemult, ty när Johan antog 
Swän Perꞵons hemman i Arnön, hwar på någon Chronones Rest innestod, mante 
han honom att något på Resten betala, och som han inthet till saken giorde 



nödgades han skicka sine Drängiar till Arnön att taga 5 små skrinnnor odugligit 
Höö, som han i räkning godtgiordt för 3 P:r Skrinnen, som i deꞵ räkning d. 3 
Hujus är optagit, men att dhet war låås för ladun, det wiste han inhtet eij eller 
hafwer han förstådt att BefallningsMan Broman skulle lagdt förbud på Höet. 
Johan Fredrichꞵon sade sig intet påtagit att betala någon gäldh för hemmanet, 
efter han dhet intet fick för Bördemännen behålla, uthan satt der för Landbo, och 
giorde rätt för sig emedan han ther war, och lärer fuller BefallningsMan Wälb:de 
Johan Broman, tå han kommer tillstädes, kunna betyga det Höet blef förbudit att 
uthtagas, efter Bördemannen Per Anderꞵon i Delånger satt neder hoos Per 
Erꞵon i Blästa 33 P:r Km:t. Hwar till Noræus nekade sig hördt af förbudh eij 
eller wiste han annat än att Johan skulle hemmanet behålla, elliest hade han intet 
bofördt tijht medan hans Fader lefde; Drängiarne som wore dhen tijdhen i Noræi 
tiänst, sade sig efter befallning reest till Arnön att taga något Höö uthaf Johan 
Fredrichꞵon, och när dhe kommo förste gången medh 2:ne Hästar till Arnön war 
Johan inthet hemma, så drogo the till Ladun och uthtogo 2 Små skrinnor som 
doch war godt Höö, lyftandes dörren af hakarne att dhe icke måtte reesa fåfängdt, 
Men ingen befallning hadhe the att bryta låset eller sönderslå dörren, hwilket eij 
eller skiedde, Men för det oföre som samma dag påkom, kunde the inthet komma 
hem samma dag uthan Olof Jonꞵon hinte hem om Morgonen Kyndermeꞵodagen 
och war till Kyrkian, then andre Drängen Olof Staffꞵon kom inthet förrän emoth 
aftonen, sedan wore the till Arnön efter 3 skrinnor Höö som dhe till Huuꞵbonden 
hemförde 4 Skrinnor Swahlehöö och 1 Ängeshöö. Peder Olofꞵon i Arnön 
wittnade att dhet war godt Höö som uthtagit blef, men huru stora Skrinnorne woro 
wiste han inthet. Ährendet lades till Nämbdens öfwerläggiande åth fölliande 
dagen att BefallningsMan Broman må förekomma: Och ehuruwähl 
BefallningsMan Broman tå han andre dagen war tillstädes wille öfwertyga 
Noræum att han blifwit förbudin wijd Kyrkian att taga något Höö af Johan 
Fredrichꞵon, efter Per Anderꞵon i Delånger nedersatt Penningar hoos 
ofwanberörde Per Erꞵon i Blästa, nekadhe doch BefallningsMan Noræus, och 
bedyrade sig hwarken hafwa hördt förbud eij eller wiste han att någre Penningar 
woro nedersatte förr än Höet war taget, Och såꞵom Broman äntå påstod att 
Noræus dhet hörde och wiste, swarade Noræus, dhet skall wara osanning /: med 
lof sagdt :/ hwilka ord BefallningsMan Johan Broman optog för ijdell hädelse och 
begabberij, wijsandes sin ijfrigheet medh häftige ord och åthbörder för Rätten, 
protesterandes på dhet högsta så munteligen som skrifteligen, att Rätten wille 
både BefallningsMans Noræi Skymfe ord, så wähl som det wåld han giordt på 
Johan Fredrichs Hölada, optaga och med domb afhielpa: Här öfwer war 
HäradsRättens flijtige öfwerwägande sedan dhe hördt sig föreläsas dhett 36 Cap. 
Konungs B. L.L. war HäradsRättens domb och utsagu, att alldenstund Johan 
Fredrichꞵon icke på 3 åhr andraget saken för Rätten, ty kunde Rätten icke fälla 
BefallningsMan Noræum till wåldhböterne i förmågo af det opläꞵne 36 Cap. 
Konungs B. L.L. uthan tillehrkiände Johan Fredrichꞵon att få sin betahlning af 
Befall:n Noræo för de 5 Skrinnor Höö efter högsta markgången dhen tijden med 5 
P:r skrinnan, der medh Johan Fredrichꞵon war tillfrids och benögd; Men hwad 
angår dhe orden, med lof sagdt, som BefallningsMan Broman för Skymf och 
neesa optagit, kunde Rätten icke finna dhem wara sagde till något Præjudice 
emoth BefallningsMan Broman, till deꞵ Existimation och ämbetes heeder, icke 
eller hafwer BefallningsMan Broman giordt efter lag förswarligen att han med 
saken om wåldtächten så länge stilla teegatt hafwer. 
 



Dito d. 27 och 28 Septemb. 689 
 

Nämbden af förre Tinget. 
 

Föruthan Nils Erꞵon i Håcksta som nu war till Elfkarleby 
marknad, och Jon Perꞵon i Färꞵiö som nu ligger Siuk. 

 
Efter Godhe Mäns underhandling inkom Per Nilꞵon i Wij och Tuna Sochn för 
Rätten och bekiände sig wara således förlijkt att enär Rothan efter låfwen 
förnögde honom 15 P:r till dhe opburne 8 P:r är han tillfreds, hwilket Rothan icke 
neekadhe. 
 
Kyrkioherden Wyrdige H:r Olof Kanick beswärade sig på Hustro Margretas 
wägnar i Häståker för hwilken han är OmbudsMan öfwer Hustro Gertrudh 
Larꞵdotter i Byn, att hon intet will förnöija Hustro Margreta för deꞵ Mans 
Anders Mårthenꞵons förtiänthe lön, som han hafwer inneståendhe efter Larꞵ 
Perꞵon i Olof Pers hemman i Byn; Här på swaradhe Hustro Gertrud Larꞵdotter 
sig icke neka det wedergiälla efter förmögenheet och giord Liqvidation som 
belöper 51 P:r Km:t det Rätten i Protocollet infördhe Änkian till säkerheet om sitt 
förnöijande när Creditorerne om förmåhnen komma att Disputera. 
 
Erich Perꞵ andehl i Wästsund opböds andre gången emoth 250 P:r efter deꞵ 
gifne Obligation d. 28 Junij 688. 
 
Hustro Sigrid Perꞵdotter klagade sig icke mächta hemmanet Yꞵby 4 öre 18 th i 
Skatt förestå, efter hennes Man Jon Perꞵon ähr uthgången till Båtsman och 
fördenskull opböds det nu förste gången Nästom Arfwingom. 
 
Anders Larꞵon i Åkre opbiuder sitt hemman Åkre 8 öre 12 th i skatt åth nästom 
Frändom förste gången. 
 
Tijonde Räknare i Rogsta och Ilꞵbo afladhe sin Edh att dhe intet annat wetha än 
som dhe rätteliga räknat tijondhen. 
 
Olof Erꞵon i Östanå giorde sig nögd med Sexmanna Synens uthslagh in Julio 
689 som d. 27 Hujus skrifteligen är författat, att Östanå Män må hafwa sin del och 
rätt på Norra sidan om åhn och Sörby Män på Söder om, efter Rågången synes 
wara mitt igenom tiärnen, som ligger byarne emellan, allenast Sörby Man will 
bestå halfwa Synekostanden. 
 
Jonas Halberg på Sahl. Borgmästar Qwasts Sterbhuuꞵ wägnar läth intechna 
någre Prætentioner hoos efterskrefne bönder i Arnön. 
Per Jonꞵon efter sluten räkning d. 14 Sept. 
   688 skyldigh __________________________________ 140 P:r 16 öre Km:t 
Tellie Jöns Änkia Hustro Gölug efter sluten räk- 
   ning d. 24 Aug. 688 och Folio 104 uthwijsar skyldig __ 141 P:r 16 öre Km:t 
Lars Erꞵon efter sluten räkning d. 15 Sept. 
   688 Folio 85 __________________________________ 174 P:r 
Jon Anderꞵon i lijka måtto efter sluten räkning 
   d. 15 Sept. 688 Fol. 126 _________________________ 376 P:r 



Hwilka dher dhe sedan något lefwererat böra niuta afräkning. 
 
Efter Lars Anderꞵon Tresks begiäran wardt efterskrefne Bönders Obligationer 
in Julio et Septemb. 688 uthgifne dem dhe och wederkiände uthi Protocollet 
antechnade bem:te Tresk till säkerheet om sin betahlning af deras egendomb, som 
ähr. 
Olof Olofꞵon i Stamnäs efter Obligation skyldig ___ 150 P:r Km:t 
Lars Nilꞵon i Brytte __________________________ 77 P:r 
Per Olꞵon i Frölland _________________________ 112 P:r 
Mårthen Larꞵon i Stamnäs ____________________ 120 P:r 
Jon Perꞵon i Färꞵiö __________________________ 151 P:r 
Hustro Gertrud Olof Perꞵ Änkia i Byn __________ 116 P:r 
Swän Larꞵon i Yꞵby _________________________ 192 P:r 
Hustro Märit i Färꞵiö ________________________ 90 P:r 
Anders Larꞵon i Fröland _____________________ 126 P:r 
Erich Olꞵon i Blästa _________________________ 100 P:r 
Nilꞵ Anderꞵon i Fröllan ______________________ 138 P:r 
Erich Michiellꞵon i Stamnäs ___________________ 138 P:r 
Hustro Karin i Bästa _________________________ 67 P:r 
Erich Hanꞵon i Byn __________________________ 68 P:r 
 
Ändock Kyrkioherden Wyrdige H:r Olof Kanick åthskillige gånger andraget 
Församblingen den Wåda och Fahra som torde hända af den förfallne Kiällaren i 
Prästegården, så har doch Församblingen inthet ännu till det ringaste lagdt handen 
wijdh så att H:r Pastor ytterliggare wehlat påminna att på honom inthet answar 
måtte komma dher någon skada tijmadhe; Fördenskull låfwadhe nu 
Församblingen och Nämbden att uthan drögsmåhl i Höst willia opgräfwa en ny 
Kiällare, efter den Gamble icke kan förbättras och repareras. 
 
Olof Gyntheꞵon i Östanå läth 3:die gången opbiuda sin slächtinge Pijga Märit 
till Syttnings emoth 1 öre 12 th i skatt. 
 
Efter Kongl. Resolutioner och förra Rättens uthsagu d. 20 Novemb. 682 blefwo 
Grannarne i Dahlbo förbudne att nyttia Sågen i Dragåꞵen till sahlu, uthan till 
huuꞵbehof, med mindre Bruks Patronen H:r Johan Lohe icke gifwer dem der 
till tillståndh, som äger 5 lotter i samma såg efter Kiöp 685 som sälliaren icke 
skohla åtherlöst hafwa, och deꞵ uthan twenne lotter för twenne hemman under 
bruket, emedan det skulle ländha bruket och Kongl. Maij:tts der wijdh Resterande 
Interesse till förfångh om Skougen icke skulle till Kohlande anwändas som så när 
wijdh bruket belägen är, att Skogäganderne kunna der igenom förtiäna sigh så 
många Penningar till uthlagornes ährläggiandhe, som dhe elliest af Sågbräderne 
hafwa att förwänta. 
 
Alldenstund det befans af Sahl. Måns Perꞵons egenhändige Cladd att Fredrich 
Ingelꞵon i Åkre hadhe 676 så wähl som flere bönder i Rogsta Sochn tagit Crono 
Salt uthur Croneboden, somblige betahlt och en del inthet, och Cladden wardt af 
Nämbden godhehrkiänd, altså blef Sohnen Johan Fredrichꞵon dömbd att bethla 
BefallningsMan Hans Larꞵon Noræo 4 P:r 10 öre för Saltet, och Noræus 
förnöijer honom det öfrige efter domb och Högwälborne H:r Gouverneurens 
Ordre. 



 
Olof Erꞵon i Östanå och Ilꞵbo Sochn som af wådhEldh d. 10 Aprill nästledne 
tagit Skadha emoth 200 P:r Km:t kundhe inthet efter lagh dömas till brandstodh, 
Efter elden genom Pijgans oachtsamheet skall hafwa fastnat uthi någre 
Garnhärfwor hängdhe för Ugnen, uthan efter Kongl. Maij:tts Tijggare Ordningh 
blef Recommenderat till Ehrwyrdige H:r Probsten i Norre Contractet att af 
Christmilde Människior till någon sin Skadhas oprättelse befordras, belangande 
Tiänstepijgorne så wore dhe hwarken stämbde icke eller tillstädes och altså kunde 
dhe af Rätten med hwariehanda straff frånwarande inthet beläggias, uthan hafwer 
Huꞵbondhen macht dhem lagsökia. 
 
Gafs Attest åth Drängen Mårthen Erꞵon, som är född i Rogsta Tingelag och 
Sillia by att han är af ächta säng och sig ährligen stält hafwer, som alle i Tinglaget 
wijste betyga, och att dhe alldrig något annat om honom förstådt den tijdh han 
hafwer sig på denne orthen oppehållit. 


