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Selångers Tinglagh 
 
Hölltz Winter Tingh i Sochnestufwun d. 25 Septemb. 665 och Wåhrtingh d. 4 
och 5 April 666 I Befallningzmansens Wäl:t Jöran Bertillꞵonns Nährwaru medh 
 

Nembden 
Niells Anderꞵon j Hulij, Oluf Pederꞵonn j Flatu, 
Joen Pederꞵonn j Bergzåker, Oluf Hinderꞵonn j Åꞵen, 
Oluf Olufꞵon j Kåfla, Peder Nielꞵonn j Sillie, 
Hanns Månꞵonn j Åꞵenn, Joen Pederꞵonn j Bierme, 
Matz Olꞵon j Höghe, Joen Joenꞵon i Nordansiöö, 
Dawidh Nielꞵon i Roo, Lars Joenꞵon i Kohlstadh. 

 
Dato publicerades Höghe Öfwerheetennes Nådige Placat angåendes Edher och 
Sabbathz Bråth sampt deꞵ plicht och Pxn som sigh emott detta Höghkongl. 
Maij:tz Påbudh förseer och öfwerträdder. 
 
I lijcka måtto blef nu som Åthskillige Gånger Tillförenne Opläsit Höghkongl. 
Maij:tz FörOrdningh och Stadga om Skogarne j Rijket, huru dhe här efter af 
Äganderne och andre skolle blifwa brukade och j Acht tagne Dato Stockholm d. 
29 Augustj 664. 
 
Sammaledes Denuncierades Höghkongl. Maij:tz Wählförfattadhe Krögare och 
Giästgifare FörOrdningh som öfwersedh och förbättradt är a Dato Stockholm 
denn _ 29 Augustj 664. 
 
Wijdare blef och så Allmogen föreläꞵit Höghkongl. Maij:tz Nådige Stadga och 
FörOrdningh om Jackter, Diurefångh, och Fougellskiuttande Daterat Stockholm 
d. 29 Augustj 664. 
 
Förmantes i lijka måtto Allmogen som tijdigest tillförenne att dhe uthan 
försummelꞵe wedh mackt hålla sine Wägh- och Broobyggningar, så frampt dhe 
derföre icke willia plichta som Lagh förmäller. 
 
Dato Insinuerade Oluf Påhlꞵonn j Loo och Stödhe Sochn een Förlickningz-
Skrift af innehåldh förmällandes, att han haf:r updragit sin Swågher Mickill 
Nielꞵonn j Näfstadh, sin Ahrffallige BördzRätt ibm för _ 50 P:r Km:t, och 
tillstodh be:te Mickill Niellꞵon dher oppå taga fullkombligit faste bref, att han 
dher på uthj framtijdhen medh sine Efterkommmande Ahrfwingar icke wijdhare 
Kiärra och åthalla skulle. 
 
Måns Perꞵonn i Pålängh Opwijste een Byttesskrift medh underskrefne wittnen 
j Bookstafwen författandes huru som han medh Jönns Danielꞵon j Ååꞵen 
hafwer ingådt ett fullkommeligit Jordebytte, och war begiärandes att sigh nu 
dher oppå Faste Bref måtte meddelles, som honom tillsades At bekomma. 
 
Joen Anderꞵonn i Roo Anklagades hafwa brukadt Skamlöös och Onyttigh 
Munn på een Tolfman Hindrich j Kolstadh benämbd Sacker till uthgifwit. 



 Penninger __ 3 m:r 
 
Dato Kiärade Erich Isachꞵon i Byen till sin Fadher och Brödher om sitt 
Fadhers hemman ibm, som Ränttar efter Skatten 24¾ Ml. Jordh, förmennanes 
sigh det så wähl som någon annan af sine Brödher fåå tillträdda, och der medh 
försörria sin Ålderstegne Fadher till döde daghar, så aldenstundh Bröderne 
Joen och Peer Isackꞵonn, hafwa uthj någre Åhr tillförenne, sin Gambla Fadher 
dher på hemmanet wähl försörgdt och uppehållit, och Fadheren Åstundade, att 
dhe twenne Brödherne nu her efter som tillförenne honom sytta och försörria 
wille till sin dödzstundh, det honom icke medh fogh kunde förwägras. Altså 
kunde Erich Isachꞵon på sin andragne Kiäremåhl, intet annat till swahr föllia, 
ähn det att han efter sin Fadhers döödh må söckia Rätten, hwilcken hemmanet 
kan winnas och behålla. Men hwadh dhe tue Måhl Jord wedkommer, som Erich 
Isackꞵon låttnas på sitt Mödernes Ahrf, så böör han derförre fåå sin betallningh, 
och så uthi den mehre AhrfzRättigheeten som kan wara ähnu Oskiftadt efter 
Moderen. Detta samtyckte Nämbden Skiäligit wara efter som Erich Isackꞵonn 
intet på något Sätt kan förlijckes medh sin Fadher och Syskon, och eliest förmår 
Sweriges Lagh att intet hemman må rijwas och fördehlas. 
 
Fierdhe Gången Opbödz _ 4 Måhl Jord j Åꞵen Näste Fränder till inlöꞵningh. 
 
Fierde gången Opbiudes ¼ Parth uthj ett Qwarnställe oppå Wåhrtinget som 
Joen i Hällom af Hanꞵ Erichꞵon j Håf och Peder Erichꞵon i Qwarsätter 
Kiöpdt hafwer för _ 40 P 16 Km:t. 
 
Tridie Gången oppå Wåhrtinghet Opbödz _ 12 Måhl Jord j Öferkofla, som 
Hindrich uthj Gåltiern sigh tillhandlat och inkiöpdt hafwer af Erich 
Zachriæꞵonn ibm. 
 
Dato angafz uthj Rätta huru Såsom för _ 14 daghars tijdh ifrån Dato något 
Ungdt Folck Drengiar och Pijgor hafwa tillsammans kommit, att hålla 
WackeStufwu hoos Matz Olꞵonn j Kohlstadh, iblandh andre som der 
försambladhe woro, äro deꞵe Eftersk:e Jöens Hanꞵonn i Näfstadh, Erich 
Johanꞵonn ibm och Erich Båtzmann j Håf, och wedh annan sin företagne 
Olofl. Reefleck, hafwa dhe dher begyndt förordna een sittiandhe Rätt, och 
således uthdeelt hwariom och eenom sitt Ämbete att förestå, som föllier, denne 
för:de Jöns Hanꞵonn i Näfstadh öfwer sigh Opsatt till Fougde, Erich Johanꞵonn 
ibm uthj Laghläꞵarens Ställe, och Erich Månꞵonn i Håf till Profoss, och någre 
andre af Ungdomben till Tolfmänn förordnat, Och altså iblandh annan dherras 
Otucht, och Ohöfwelige förehafwande, hafer be:de Jöns Hanꞵonn tagit ett Kohl 
af Spijꞵen, och dher på ett högdt Sätte som dhe sutto Omkringh, afrijttadt 
Örebroo märckie och mehra sådan sin Ohöfweligheet för hender haft, som 
blyghsampt är alt medh pennan affatta etc. Och denne dherres Profoss Erich 
Månꞵonn, skulle denn andre Ungdomen framhafwa at dherres Narrespell och 
Ohöfwiske Giäckerij skådda och besee, och denn som då her emott dhem icke 
skulle befinnas lydigh, skulle till påkastade bötter wara förfallen, hwilcket alt 
föresk:e Pherꞵonner eij kunde undfalla, uthan efter öfwertyggade wittnen tillståå 
moste. Då blef dhem föreläꞵit Höghkongl: Maij:tz uthgångne Nådige 
FörOrdningh Angående Edher och Sabbathz Bråth, hwar uthi Strängeligen 
förbiudes, at inge WackeStufwur och annat sådant Oskickeligit wäꞵende efter 



någon dödan skall föröfwas, som och Allmogen Nylligen af Predickiostollen 
och wedh Landzens _ 24:rs sammankompst är afkunnat wordet och Publiceradt. 
Hwarföre för denne sin Otucht och Otillbörlige förehafwande, sampt förbudhne 
WackStufwu gångh, Och på Höghe Öfwerheetennes Nådige behagh, förskontes 
föresk:e Pherꞵonner at plichta Arbitvaliter tillhopa uthg:t 
 Penninger __ 40 m:r 
 
Deꞵföruthan förbehållit dhet Straff som hans Wyr:t Kyrckioherden efter 
Kiyrckio Disciplin finner dhem wara bråtzlige at undergåå. 
 
Erich Påhlꞵonn i Bierme anklagas af hans Wyr:t Pastore hafwa treskas medh 
Kiyrckiogångz Penningars Ehrläggiande för sin Hustru Saaker till uthg:t  
 Penninger __ 3 m:r 
 
Dato Kiärade Peder Erichꞵonn i Qwarsätter och Niells Erichꞵon uthi Håf, 
till sin Broder Erich Erichꞵonn ibm, Angående een Humble Gårdh som 
dherras Sal. Fader Erich Månꞵonn, sin Son be:te Erich Erichꞵonn på sitt 
yttersta serdehles gifwit och Testamenterat hafwer. Afsades fördenskuldh af 
Rätten att samma Sal. Erich Månꞵons giorde Testamente och godwillige gåfwa, 
må kiännas wedh sin kraft stadigdt att stånda, och dhe andre Bröderne dher oppå 
icke wijdhare må hafa att klandra, undantagandes twenne andre små 
Humblegårdhar som dhe andre Syꞵkonen alla tillhopa faller till byttes, och dher 
medh sedan wara Åthskilldhe. 
 
Sigfridh Swenꞵonn j Oxstadh Opdrager sin Son Swen Sigfridꞵ sitt hemman 
dersammestädhes, at han sigh till döde daghar wähl föreståå och försörria skall, 
dhet honom och her medh blef efterlåtit 
 
Dato framträdde för Rätten Lars Joenꞵon och Mattz Olꞵ i Österkohlsta, 
Kiärandes till sine Grannar uthi Wästerkohlsta, föregifwandes sigh intet bruck 
eller Rönningzlandh hafwa uthj Söderböhle, efter sin SkattSkogh, och bewijstes 
efter dherres Synnebref och Ålderstegne Mähns bewittnande, att dhe äro lijcka 
Lottfellige och rådandes på sin Afwettrade Byeskogh uthj Öster och Wäster 
efter dherres gamble brefz innehåldh; Efter noga Öfwerwägande, wardt 
Nämbdens Skiählige godfinnande att efter som be:te Södherböhle är beläggit j 
bäggies dherres SkattSkogh, Altså böör och Grannarne Lars Jonꞵon, och Matz 
Olꞵ hafwa frijdt tillträdde dher att rödhia och uptaga sigh Slåttlandh Äfwen så 
wähl som dhe andre Byemennerne och det dhem må wara tillåttit efter hwar sin 
Skatt som dhe skattar j By. Och der befinnes att Lars Nielꞵon och Peder 
Anderꞵonn uthj Wästerkolsta hafwa bergadt och tillwält sigh dherras 
tillhörrige Bruck och Rönningzlandh, skall det efter Mättiꞵmanna Ordhom 
Ransackas, och skadan igen Opfyllas. 
 
Afsades af Rätten at Hindrich Pederꞵonn i Håf, skall förblifa wedh förrige 
Laga Tingz Sluuth, men sigh her af eij rättadt blifwer altså Sacker för Dombråth 
uthg:t 
 Penninger __ 3 m:r 


