
Skogbo 
Ur domböcker 
24/8 1845 
 
§2 
Uppå inhysesmannen Johan Rybergs i Korsbacka anmälan, att han blifvit ofredad af sin son, Huddragaren Peter 
Ryberg, undersöktes i dag förhållandet i närvaro af Johan Ryberg samt hans hustru och son och intygades 
enstämmigt af närvarande grannar och bekanta, ibland hvilka må nämnas: Brukaren Anders Larsson i 
Guldkistan, Torparen Nils Hansson Strömstedt i Abbetorp och Backstugemannen Sven Jonsson i Skogsstugan, 
att Johan Ryberg i rusigt tillstånd hittils, då han hemkommit, varit otidig emot sin hustru, men att sonen Peter 
Ryberg, som är känd för nykterhet, med bibehållande af skyldig aktning för sin Fader, sökt stifta frid och föra 
honom till foglighet. Johan Ryberg, varnad för sitt oförstånd och sin med dryckenskapen följande elakhet, 
lofvade att vända åter till Gud i daglig bön om kraft till nykter och Gudfruktig lefnad; så att han må kunna 
förelysa Maka, Barn och andra i det godt 
och Gudi behagligt är. 
 
20/10 1846 
 
§3 
/---/ Gamle mannen Johan Rydberg i Skogbo förevisade församlingen en ansökan, den han till Konungens 
Befallningshafvande ernade ingifva, att han, som i 38 år gjort tjenst i Göstrings Härad såsom Huddragare, måtte 
af Häradet få understöd för sin ålderdom, förklarade han tillika, att, om ett sådant understöd vinnes, hans önskan 
är, att en godman finge vård om det, så att det icke ändamålslöst förstöres. 
 
20/10 1847 
 
§5 
/---/ Till förre Huddragaren Ryberg i Korsbacka återlemnades hans till Rinna församling skrifteligen ställda 
ansökan om understöd på hans ålderdom, derföre att han i 38 år gjort ofvansagde tjenst åt Församlingen. Hans 
oregelbundna lefnadssättt gör det omöjligt för denna Församling att lemna honom annan hjelp, än den han 
mången gång genom att blifva mättad får erfara; men Ryberg hänvisades att hos Herr Kronobefallningsmannen 
Lindeberg ödmjukt begära, hvad Församlingen redan anhållit, att genom hans förordnande Ryberg äfven af de 
andra Församlingarne i Häradet eller utur Häradscassan måtte erhålla något ålderdomsunderstöd, som sätts i 
annor mans vård. 
 
Mikaeli sockenstämma 19/10 1848 

 
§14 
/---/ Lemnade fattiglikkistor till begegnande af Westerbergs Enka och gamle Rybergs hustru efterskänkte 
Församlingen. 
 

Valborgsmässostämma 22/5 1851 
 
§9 
Förre Huddragarens, Enklingen Johan Rybergs i Korsbacka begäran om understöd kunde Församlingen icke 
bifalla, derföre att han under sitt oregelbundna lefnadssätt njuter många enskildas välgörenhet och emedan det är 
hans Sons åliggande att i öfrigt hafva omsorg för sin åldrige Fader. 
 
 
31/8 1851 
 
§3 
Åldrige enklingen Peter Ryberg i Skogbo på Göstrings Härads Allmänning, som i många år haft hud-
dragaretjensten och på sin ålderdom är ytterligt fattig och värnlös, 
framställde i dag sitt stora behof af kläder för instundande kalla årstid och erkände tacksamt, att Rinna 
församling detta år försett honom med beklädnad; hvarföre Församlingen --- vänligen förorda hos Häradets 
Fullmägtige, att Ryberg måtte ur HäradsCassan få understöd till kläders anskaffande. 
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