1609-10-09

Sattes nu andra till Gästgivare nämligen i Tåby socken, alla i Tåby by, Ljunga bönder alla och Blinnestad och Olof i
Ljunga vara förman.

1625-02-07

Per i Fristad beklagade sig inte vara nöjd med sina häradsbor för den gästning han mena ut i. (Per är även nämnd i
källorna som Nämndeman 1603, Länsman 1610, Sexman 1621 och död omkring 1627)

1650

Karta ägomätning 1650

1650-01-11

Beviljade samtliga häradsbor samma dag att vilja till Fristad krogs uppbyggande av var skatte och Kronogård köra 2
stockar och var frälsegård 1 stock var om 16 alnar lång, och detta skall ske under detta året

1653

Karta 1653

1653
Mantalslängd Fristad

Jon, Knut , Per Bengtsson"krögaren", Ravnal

1654-02-03

Samma dag framkom Cnut Pedersson och Peder Bengtsson i Fristad i Tåby socken och högligen Sin stora olycka
beklagade att den 5 decemb: nästförleden uppkom oförmedligen en hetsig vådeld och uppbrände deras hus, all
deras spannmål, både det som upptröskat var, såsom och det få som tröskat var, samt hö och foder. Cnut fick
allenast behålla 2 stugor, men Peder Bengtsson allenast ett sköve, vilka bägge hade välbyggda gårdar av de bästa i
häradet, vilka begära tingsbevis till vår nådige överhet, att överheten täktes med nåder anser deras bedrövliga och
fattiga lägerhet, och göra med han en nådig förmedling på deras skatt och utlagor, vilket rätten befann kristerligt,
och dem beviljade.

1659-05-11

Närmsta grannen till Krogen Knut Persson i Bredgården dräpt med en värja av Jonas Höök som kom till krogen och
skulle byta häst.

1659-11-12

Beviljades Krögaren Per Bengtsson i Fristad, dessa 6 gårdar, 3 i Fristad, 2 i Ljunga, och 2 i Brunneby, tillgöra med
skjutsande för betalning när flera därom tog vänta

1661-05-08

Avsades att den gamla vägen ifrån Stegeborg åt Fristad och sedan åt Norrköping läggas öde. Och den nya justerade
vägen skall hållas väl med makt och jordägarna i Fristad

1666-01-17

Tillsades samma gång Fristad borna i Tåby socken att ingen av dem fördrista sig sälja något öl, krogarn
undantagandes. Med straff som krögar ordningen förmäler

1669-03-01

Häradsborna besvärade sig att Fristads krog alldeles fördärvad, begärandes syn å samma nästkommande .... som och
bevilliades.

1667-11-14

Samma dag kom för rätten Olof Olofsson i Fristad och framviste ett kontrakt daterat den 21 mars 1667 givet af Måns
Persson i Tomta, varutinnan han bekänner sig hava lovat at bruka Fristad gård i 4 år, och förestå Krögeriet samt hålla
husen väl med makt: som kontraktet i backstugan klagligen innehåller och förmäler. Och ty begär at benämnde Måns
Persson samma kontrakt måtte påläggas fullgöra: Där till Måns Persson i Tomta svarade, och föregav sig efter

kontraktet icke hava åtnjutit en åker, som där uti specificeras: varföre af...as? skola .....? kontrakt på båda sidor
strikt.. ? förbliva.

1670-03-20

F.d. krögaren Per Bengtsson död i Fristad
1670-10-21

Saliga Per Bengtsson i Fristad hafver mångom warit skyldig och hans eftervarande ägendomb ty tillräst giälden med
att betala, utan något förgiver pro quota .... osv

1668-10-14
Krögaren Johan Olofsson sköt soldaten Olof Håkansson från Fyrbytorp.

1672-05-15

Fristad och Fyrby byar skola vara krögaren i Fristad till hjälp med skjutsningen

1674-10-22

Krögaren Olof Olofsson i Fristad begärde att häradsborna ville vara honom behjälpliga med krogar husens
reparation. Där till svarade nämnden och häradsborna. att de efter lovan hava krögare husen en gång uppbyggt och
skall här för rätta i Landshövdingens högvälborna Herr Johan Gyllenstiernas tid vara avsagt att häradsborna
sedermera med samma krögare hus sig inte befatta skulle, utan framgivit av krögaren allena med makt hållas, var
om i domböckerna rannsakas skall.

1675-10-20

Krögaren Olof Olofsson i Fristad begärde att häradsborna måste hålla de husen i Fristad med makt som de uppbyggt
hava. Nämnden och häradsborna svarade att när de uppbyggde husen var det förords gjort att krögaren skulle sedan
hålla dem med makt, så att det inte måtte lända häradsborna till vidare truga och besvära. Vilket aldrig har för rätten
skall upprättat vara, var om i domböckerna rannsakas skall.

1676-10-18

Krögaren Olof Olofsson i slagmål med grannen Jon Månsson om de Danska krigsfångar som kom till krogen på
natten.

1682-09-25

Samma dag begärde krögaren Olof Olofsson i Fristad Tingsrättens attest huru många vägar han måste skjutsa uppå.
När där om Rannsakades befanns det han skjutsar ifrån Fristad till Stegeborg, till Färjestaden i Östra Husby socken till
Fröberga i Skönberga socken, och som detta attestum af rätten äskades, blev det för rättvisan skull meddelat

1684-02-26

Tillsattes benämnda dato 3 gårdar i Fristad, 2 gårdar i Fyrby, Hartig Bandtholts undantagandes och Truls gård i
Brunneby vara krögaren Olof Olofsson i Fristad behjälpliga med skjutsning när så omtränger? och de bedade bliva.

