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Liustorpz Tinglagh 
 
Höltz Wintertingh I Torꞵbodha Länꞵmanns Gårdh denn 14 Novembris 666 och 
Wåhrtingh denn 15 Aprilis A:o 667 Nährwijstandes Cronnones Befallningz-
mann Wäll:tt Jöran Bertillꞵ:n medh 
 

Nembden 
Lars Olufꞵonn j Jafwa, Pher Månꞵonn j Skiegstadh, 
Swen Nillꞵonn j Strandh, Lars Olꞵonn j Höghe, 
Lars Anderꞵonn j Edhstadh, Pher Larꞵonn j Byen, 
Oluf Erichꞵonn j Börckom, Rolandh Olꞵonn j Tunnom, 
Pher Joenꞵonn j Byen, Johan Mickilꞵonn j Krånghe, 
Oluf Nilꞵonn j Strandh, Lars Matzꞵonn j Rijdh. 

 
Dato publicerades Kongl: Maij:tz Allernådigste Uthgångne Stadgha och 
Förordningh om Skogarne uthj Rijket, Huru dhe her efter af Ägeꞵmehnnerne 
och andre skolle blifwa brukade och j Acht tagne Daterat Stockholm denn 29 
Augustij A:o 664. 
 
I lijcka måtto Oplästes Kongl: Maij:tz Allernådigste uthgifne bref och Ändtelige 
Resolution Dato Stockholm denn _ 15 Maij A:o 666. 
 
Herrörandes att Allmogen her uthj Norlanden som annor städes skolle wara 
plichtige till sine Underlaghmän Contribuera och Ehrläggia denn Löhn och 
underhåldh, som dhe för dhetta Sedhwahnligen uthj een och annan Pertzell 
hafwa åthniuttet. 
 
Sammaledes förelästes Allmogen Kongl. Maij:tz Placat och Stadga om Edher 
och Sabathzbrott, Såꞵom och Kongl. Maij:tz uthgångne Stadga och Påbudh om 
Tienstefolck och Legojon, sampt andre Kongl. Maij:tz ankompne Recesser, 
Stadgar och Förordningar, och förmantes Allmogen denn sigh till Hörsam 
Rättelꞵe Ställa, alldeles som Kongl. bookstafwen jnnehåller och förmåhr. 
 
Tridie gången Oppbödz 6¾ Måhl Jordh j Holmöö och Tynneröö Sochn som 
Zacharias Pederꞵonn ibm hafwer sigh tillhandladt jnlöꞵdt af sine Syskonn 
som KiöpeZedlarne breddare förmälla. 
 
Tridie reesan oppå Wåhrtinget opbödz 4¾ Måhl Jordh j Edstadh, som Lars 
Anderꞵonn ibm jnkiöpdt hafwer af Johannes j Åå och Heꞵiöö Sochn för 15 
P:r Koppermyndt Måhlet. 
 
Dato Kiärade Pehr Joennꞵonn j Byen till sin Granne Joen Joenꞵonn ibm, 
Angåendes een wreth som Sahl. Joen Larꞵonn af Rijꞵ och rott haf:r uptagit. 
Her om war denn ringa Rättens noga öfwerwägande och Sluuth, att be:te Joen 
Larꞵonns Hustru skall för brucket och sin tridingh niuta Tolf Dahl:r 
Koppermyndt. 
 



Förordnades uthaf Rätten een 12 Mahna Syen Emillan Krånge och Bye 
mahnnen Nästkommande wåhrdagh att företagas enähr Parternes her efter det 
som helst kunna wara begiärandes. 
 
Förste Reeꞵann opbödz _ 7 Måhl Jordh j Swallerij Näste bördemän och Slächt 
till Åtherlöösningh. 
 
Tridie gången opbödz _ 6½ Måhl Jordh j Stångrijdh som Nills Isachꞵ:n ibm 
till underpandt jnnehafwer af Hustru Ingeborgh Hanꞵdotter för Penningar _ 
272 P:r 29 öre Koppermyndt. 
 
Erich Anderꞵonn j Fuske för Tingzstämbningh och Swahrlöꞵo emoth Oluf 
Post j Hernösandh Saker 3 m:r. 
 Uthg. Penninger __ 3 m:r 
 
Lähnsmannen Pher Olꞵonn j Torꞵboda för Oliudh och Oqwädins ordh Saker 
_ 3 m:r. 
 Uthg. _______ Penninger __ 3 m:r 
 
Erich Joenꞵonn j Frölandh beswärade sigh öfwer Simon Larꞵonn j 
Önnegårdh att han war honom Skyldigh blefwen _ 32 P:r 16 öre Koppermyndt, 
och efter som han tillförenne uthi Stoor Giäldh war fördiupadt, och Åthskillige 
Creditorer honom om sin betallningh ansöckte, moste altså per qvota brijsta för 
allom slijckt af marck som marck, Derförre gaf han sigh nu tillfredz medh _ 18 
P:r 16 öre Koppermyndt af den Summan att bekomma, hwilcka Lähnsmannen 
Erich Ingemarꞵonn nu före Caverade och lofwade uthförskaffa, wedh dhe 
andre Creditorernes sammankompst af be:te Simon Larꞵonns Löꞵe och Faste 
Ägendomb. 
 
Giästgifwaren Augustin Isachꞵonn j Fiähl och Heꞵiöö Sochn föredrogh 
Rätten klageligen huru Såꞵom Vinꞵens Erichꞵonn j Sunnansiöö förledne 
Sommars hafwer uptendt SkogzEldh oppå sina Rödhninger, och sedan samma 
Eldh af påstående torcka mehr och häftigare tilltaget, så att han intet förmåtte 
wårdhas el:r uthsläckias, der af be:te Giästgifare förmedelst denne Eldhens 
Öfwermächtigande, hafer lijdhit någre Hundrade Dahl:rs skada på sin 
Skatteskogh, hwilket för:de Vinꞵens Erichꞵ:n medh andre gode Mähn som 
Skadan mättit hafwa eij kunde undfalla. 
 
Klagades deꞵföruthan af mehrbe:te Giästgifware, att wedh samma tillfälle hafer 
denne opkompne SkoghEldhen giordt honom skada på all sin Hägnadt och 
Giärdzgårdher som han hade ståendes upstängde omkringh ett Slottegodz 
Gunböhlet be:dh. Aldtderförre för Rätten afsades att förberö:de Vinꞵenns 
Erichꞵonn medh sin egen omkostnadt och arbette så godh Giärdzgårdh 
omkringh samma Slottegodz upsätter, som han dher till förenne Ståndit hafwer, 
och Sedan uprätter SkogÄganden all bewijsligh skada, som han derjgenom 
således tagit hafer; Men Såꞵom Ofwanbe:te Vincenꞵ Erichꞵonn kiände sigh 
alldeles blått och oförmögen, ahnöldt han medh bönnen att SkogzÄganden hans 
undergångh och Högste Rätten icke wille eftersträfwa. Gaf altså Giästgif:n sigh 
tillfredz, att han skadan så wijdha han kunde någerlunda Refunderar och 
Hägnaden som rördt är Laghgill och godh opstänger, Och j det öfrige kiändes 



Oftabe:te Vinꞵens Erichꞵonn förfallen att plichta efter som uthi denn 24:de 
Punct:n j Högkongl. Maij:tz uthgångne och wählförfattade SkogzOrdningh 
förmälles Dat: Stockholm d. 29 Augustj A:o 664 _ 20 m:r. 
 Uthg:t _______ Penninger __ 20 m:r 
 
Sammaledes klagades för Rätten, af Erich Håckonꞵonn och Pher Mickellꞵ:n j 
Swedhie, att Eloff Ifwarꞵonn och Johan Efwerdtꞵonn j Jafwa hafwa låtit 
skiee skada och uthj förfluttne Sommars för dem upbrändt någre Råghswedhior 
genom uthsläppdt SkogzEldh oppå sina Rödningar, dhet dhe sielfwe efter gode 
Mähns Öfwerwarandhe Syen eij kunde undkomma. Förelästes Altså be:te Elof 
Ifwarꞵonn och Johan Efwerdtꞵonn denn 24:de Puncten uthj Kongl. Maij:tz 
wählförfattadhe SkogzOrdningh Dato Stockholm denn 29 Augustj A:o 664 och 
förehöllos att uprätta SkogzÄganderne sin lijdne Skada efter Mättiꞵmahnna 
ordhom och sedan efter Ordinantiens jnnehåldh plichta _ 20 m:r. 
 Uthg:t ______ Penninger __ 20 m:r 
 
Dato Kiärade Erich Erichꞵonn j Torꞵbodha, till sin Swågher, och för dhetta 
warande Båtzmann Oluf Erichꞵonn ibm att under sin börderättighet fåå jnlöꞵa 
Ett Skattemåhl jordh, som han på sin Hustrus Möderne j från rätte bohlbyen 
hafwer Ahrft, och ähnnu är Åboendes? Och Såꞵom uthj sådanne fall jngen är 
lofgifwit, att rijfwa något hemman, el:r sigh nedersättia oppå någre små 
Jordelåtter, som åthminstonne icke förmå och kunna giöra skiähl för Ett 
Fierdedhelz Hemman i wijꞵo och owijꞵo. 
 
Hwarförre fanns af denn ringa Rätten eij mher ähn billigdt, dhet be:te Erich 
Erichꞵonn samma Ett Måhl Jordh under bohlbyen, och hemmanet som dhet är 
undankommit, må hafwa macht att Revocera och Åtherlööꞵa, efter som Jorden 
kostar j byen? Men förundtes honom Oluf Erichꞵ:n nu denne gången till een 
Åhrsdagh jfrån Dato, af mehrbe:te Erich Erichꞵonn, der oppå så längie blifwa 
besitten, till des han någon annan hemwijst sigh kan uthsee och förskaffa, och 
han eliest medh Grannarne der j byen uthan derras förfångh och Skada kan sigh 
uppehålla. 
 
Framträdde för Rätten Ingridh Anderꞵdotter j Åå, och tillthalade Matz 
Nilꞵonn ibm, angåendes een Wedhyxa, som hon säger sigh honom uthan 
någons Lof och minne uthj sine Huuꞵ hafwa uthtagit att Rödhia medh, och han 
her emot föregifwer sigh denn hafwa igenlefwereradt, men hon klagar sigh 
ähnnu eij hafwa åtherfångidt, och kan Matz Nilꞵonn intet medh någon Skiähl 
fulleligen sigh her ifrån ledha? Altså werderades samma Wedhyxa för 3 öres 
Rånn. Aldtderförre förelästes be:te Matz Nilꞵ det 41 Cap: Edhzöres B: L: L: och 
han der efter Sacker _ 20 m:r. Och Såsom han war een Lösker Drängh, och intet 
ägdte att bötha medh, förskonttes han oppå Höghe Öfwerheetennes och Hans 
Excell:tz Frijherrens Nådige behagh, att plichta medh 8 daghars Fängellꞵe uthi 
Kijstan och Lefwerera MåhlzÄganden åther sitt jgen som han råndt hafer; 
Deꞵföruthan wittnades af Anders Joenꞵonn j Åå, att för:de Ingridh 
Anderꞵdotter är myckit oroligh medh onyttigdt Sqwaller och Mundbruuck j 
bygdelaget, hwar af Stoor Oeenigheet och oredha hafer sigh förorsackadt. 
Altfördy Straffades mehrbe:te Ingridh Anderꞵdotter sammaledes för sin 
Oroligheet och förargelige Lefwererne medh någre dagars Fängelꞵe, och således 
all twijst och oredha dem emillan dämpadt och förtagen. 



 
Lars Tidemanꞵonn j Stafre låter förste gången opbiuda Ett Måhl jordh uthi 
Edhzåker näste fränder till jnlöꞵningh, som Båtzmann Gabriel Gabrielꞵonn 
Pimꞵ honom hafwer till underpanth satt för _ 20 P:r Km:t. 
 
Dito Opbiudes förste Reeꞵan Ett Måhl Jordh j Byen som Oluf Staphanꞵonn 
hafwer Panttsath till Lars Tidmanꞵonn j Stafre för _ 20 P:r Koppm:t näste 
bördemähn till Åtherlööꞵningh. 
 
Afsades för Rätten att een Åldherstigen Qwinna Mallin Olꞵdotter uthj Byen 
be:d skall efter förrige Laga tingsz Sluuth, och Gode Mähns Läggningh, till 
någon sin Syttningh och föddos uppehälle, bekomme Een Tunna Korn, af Lars 
Tidmanꞵonn j Stafre, och Erich Joenꞵonn j Skilꞵåcker, för den jordh som 
dhe medh hennes börderättighetz Samtyckio, sigh till Leges hafa förwexladt och 
inbytt. 
 
Emillan Käranden Pher Joenꞵonn j Byen och hans Swågher Oluf Joenꞵ:n och 
Oluf Staphanꞵonn ibim Swahranden, på dheras Prætention om 5 Skattemåhl 
Jordh j Lunne, som Sonnen Pher Joenꞵonn och för:de hans Swåghrar sigh willia 
tillägna, och per qvota emillan fördhela, som Moderen efter dher på författade 
Ahrfdelängdh Egendteligen tillhörra, och uthj hennes lijfztijd eij ståå till att 
skifta och sönderdehla, uthan till hennes föddo och uppehälle börre wara 
oförrycht och besparde, och Sonnen Pher Joenꞵonn sin Moder her till på denn 
Conditionen hafwer försorgdt. Wardt Altså denn ringa Rättens Menningh och 
skiählige Dejudication, att Moderen så lengie hon lefwa kan af samma Femb 
Måhl Jordh jnn uthj dödedaghar, och will hon tå wara hoos sonnen, eller sina 
döttrar, stånde det henne frijdt, och Jorden bruckes på dhetta sättet och föllie 
henne efter, Ehwar hon då som hälst jnneblifwer, och efter hennes daghar må 
Ahrfwingarne Jorden som dhe äro Närmast till AhrfzRättigheten, och der på 
ahnwände Syttningzkostnadt sin emillan fördehla och tillträdda j förmågo som 
uthi Sweriges Lagh uthtryckes. 
 
Efterskrefne anklagades af Lähnsmannen Pher Olꞵonn j Torꞵboda, emot een 
antechnadt Lista, hafwa treskas och funnes Olydige att framkomma uthj 
Lähnsmansgården medh sine Håldhzhestar denn 11, 12 och 13 Aprilis 667 nu 
förledne, att denn Reeꞵande Mahnnen för Penninger fortthielpa, Oachtandes dhe 
her om wijst budh hafwa bekommit som efterföllier Nämbl:n Nills Isachꞵonn j 
Berge, Hans Erichꞵonn ibim, Isach Larꞵonn j Mällbyen och Oluf Nilꞵonn j 
Bärängh. Dy kunde dhe nu samptl. för Olydno och StämbningzförAchdt eij 
befrijas, uthan för tresko och försummelꞵe Sackfälltes till hwar sine _ 3 m:r 
tillhopa _ 12 m:r. 
 Uthg:t __________ Penninger __ 12 m:r 
 
Oluf Simonꞵonn j Jafwa een Ungh Drängh anklagades af Lähnsmannen 
Joen Zachariæꞵonn uthi Holmöö emott Kongl: Maij:tz wählförfattadhe 
Tobackz Placat, hafwa hemmeligen inkiöpdt Olofl. och förbudit Toback, och det 
j Häꞵiöö och Tynneröö Sochner uthprångladt, och för Rätten Öfwertygades till 
ett Skåhlpundh hafwa uthsåldt, som hans Huuꞵbondhe Johan Efwerdtꞵonn 
moste bekiänna sandt wara. Altså förelästes be:te Oluf Simonꞵonn denn 6 



Punct:n uthi Kongl. Maij:tz uthgångne Tobackz Placat Dat: Stockholm denn _ 9 
Octobris A:o 662 och der efter kiändes Sacker till 8 P:r Sölfermyndt.    Uthg:t 
 Penninger __ 8 P:r Sm:t 


