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Selångers Tinglagh 
 
Höltz WinterTingh I Granlogh denn 12 Novemb: A:o 666 och Wåhrtingh d. 19 
och 20 Aprilis A:o 667 I Befallningzmansens Wäl: Jöran Bertillꞵonns Nährwaro 
medh. 
 

Nämbden 
Oluf Olꞵonn j Kohfla, Joen Perꞵonn Bergzåcker, 
Joen Perꞵon j Bierme, Oluf Perꞵonn i Flatu, 
Hanꞵ Månꞵon j Håf, David Nilꞵonn j Roo, 
Pher Nilꞵonn i Sillie, Niels Joenꞵonn j Bergzåcker, 
Oluf Ifwarꞵ j Kohfla, Matz Olꞵonn j Högom, 
Lars Joenꞵ j Kohlstadh, Pher Olꞵonn j Ååsen. 

 
Dato. Publicerades Kongl. Maij:tz Allernådigste uthgångne Stadhga och 
FörOrdningh, angående Skogarne uthi Rijcket, huru dhe her efter af 
Ägeꞵmähnnerne och andra skolle blifwa bruckadhe och j Acht tagne Dat: 
Stockholm denn 29 Augustij A:o 664. 
 
Theꞵlijkest förelästes Allmogen som tillförenne Kongl: Maij:tz Placat och 
Stadga om Edher och Sabathzbroth såsom och Kongl. Maij:tz Stadga och 
Påbudh angåendes Tienstefolck och Legejon, sampt Åthskillige andre Kongl. 
Maij:tz öfwerkompne Recesser Stadgar och FörOrdningar, och förehöltz 
Allmogen som å förrige hållne Lagha tingh är påmindt, alt sådant sigh till 
hörsam Rättelꞵe anställa, aldeles som Kongl. Bookstafwen jnnehåller och 
uthtrycker. 
 
Sammaledes Oplästes för Allmogen Kongl. Maij:tz Nådigste uthgifne Bref och 
Endtelige Resolution Dat: Stockholm denn 15 Maij 666 af jnnehåldh 
förmälandes att Allmogen her uthi Norlandhen som annorstädes äro plichtige till 
sine Underlaghmänn Contribuera, och Ehrläggia denn Löhn och Underhåldh, 
som dhe för dhetta Sedhwanligen uthj een och annan Pertzell hafwa åthniuttit. 
 
Tridie Reeꞵann oppå Wåhrtinget Publicerades ett Jordebytte som Måns 
Pherꞵonn j Pållängh medh Jöens Danielꞵonn uthi Ååꞵen sin emillan hafwa 
jngådt, uthi så måtto att Månꞵ Perꞵonn hafwer uthgifit 6 Måhl sin Hustrus rätta 
Ahrfdejordh j ÖfwerÅåꞵen medh alla tillydande tillagor för 6 Måhl Jordh medh 
deꞵ underlydande Nyttigheeter uthi RaꞵÅåꞵen som Jöens Danielꞵonn her till 
hafwer jnnehaft, och Samtycktes dem her oppå att gifwas fullkommel:t Faste 
och Byttes bref nähr dhe dhet her efter warda ansöckiandes. 
 
Fierdhe Reesan Opbödz _ 12 Måhl Jordh j Öfwerkofla som Hindrich uthj 
Gåltiern sigh hafwer jnkiöpdt af Erich Zachriæꞵonn ibim. 
 
Andre Reesan Opbödz _ 16 Måhl Jordh j Byen som Jacob Mickilꞵonn ibim 
jnkiöpdt hafwer af Östen Månꞵonn j Nordansiöö. 
 



Oluf Olꞵonn j BergzÅcker anklagades hafwa haft Lägherꞵmåhl medh Mallin 
Unneꞵdotter j Hermstadh, och sedan tagit henne till Ächta. Dy kiändes Oluf 
Olꞵonn Sacker _ 20 m:r. 
 Uthg:t Penninger __ 20 m:r 
 
Pher Nilꞵonn Båtzmann j Kohlstadh för tingzstämbningh och Swahrelöꞵo 
Sacker _ 3 m:r. 
 Uthg:t Penninger __ 3 m:r 
 
Dato. Föredrogh Måns Jöenꞵonn j Strömåås och Sättna Sochn Rätten 
klageligen, huru såsom hans Granne Oluf Swenꞵonn ibim torꞵdagen näst för 
denn förste Storre Solenne Bönnedaghen, honom medh Otijdigt Mundbruck 
hafwer öfwerfallit, för Ett lijttet Slottegodz el:r MyhrÄngie som honom efter 
gammal häfdh, hwart Siundhe Åhr medh sin Granne är Lottfeldigdt att slåå och 
afberga, och det nu först j Åhr bergade, som tillförenne på någon tijdh intet af 
honom är afslagit, dher till medh iblandh andre sina Oqwädins ordh sagdt 
honom wara een Diefwulz Menniskia. Otte daghar dherefter på een Lögerdaghz 
Afton bekiändhe Måns Jöenꞵonn dem wara tillsammans kompne, då är han 
åther af Oluf Swenꞵonn medh skammeligit Mundbruck öfwerfallen, theꞵlijkest 
om Söndagen näst der efter honom samma förtrett giörandes, förmedelst dhet 
hans Hest war inkommen uthi be:te Måns Jöenꞵonns Åcker, och war så 
förbittradt att han spåttade honom uthi Ögonen. Tilfrågades altså be:te Oluf 
Swenꞵonn hwadh orsack honom der till dref att kalla denne sin Granne Een 
Diefwulz Menniska? Swahrandes fördenskuldh, att han hafwer förtrettadt, och i 
mine SlåttÄgor sigh jnrymbdt. Deꞵföruthan berättar för:de Måns Jöenꞵ j 
Strömåås, att Oluf Swenꞵonn hafwer honom förbrådt det han sijst för jngen 
annan orsack skuldh begick Herrans Höghwärdighe Nattwardh, ähn att dher 
medh låta jnwijga sitt Bäfwergiäldh, dher af kommet att Månꞵ Jöenꞵonn skulle 
tillförenne hafwa hördt för sigh sijns, dhet Bäfwergiäldh jntet kunde wara nogh 
kraftigdt att bruckas för Boskaph, och annan sådan wedhskieppelꞵe, medh 
mindre dhet skulle bärras nähr denn som begåår Christj Nattwardh; Och det 
således för be:te son Granne uptächt, mädan dhe j Gransämjo wore, och dhetta 
nu sedermehra honom förkastadt, sedhan som dhe nu medh hwar andra uthj 
trätta och Owenskaph hafwa jnråckadt, dher till Oluf Swenꞵonn intet kan neeka 
och undkomma. Förehöltz altså mehrbe:te Oluf Swenꞵonn, her emott att 
framkomma medh sine Skiähl och insaghor om han något kunde hafwa att 
förewändha, men Såsom han efter longh förhallande Måns Joenꞵon medh ingen 
sin Skiähl el:r wittnen kunde öfwertygga. Hwarföre Sackfälltes nu Ofwanbe:te 
Oluf Swenꞵonn för sitt Otijdige Mundbruck, Trättor, och Helgedaghzbroth som 
han på sin Granne hafwer föröfwadt efter Kongl. Maij:tz uthgångne Placat och 
Stadgha om Edher och Sabatzbroth Dat: Stockholm d. 2 Octob: A:o 665 att 
plichta Arbitraliteter _ 40 m:r. 
 Uthg:t Penninger __ 40 m:r 
 
Eliest hwadh denn Sacken anbelangar om Herrans Höghwärdige Nattwardhz 
Mijꞵbruck, och Bäfwergiäldhzwijgandhe, som Oluf Swenꞵonn Måns Jöenꞵ 
förrewitter uthi dheras upkompne trätta. Så remitteres denne Handhell på 
Nästkommande Prosttingh, och der till hörrige Forum, att wijdhare Examineras, 
och under händer företagas slijttas och afdömmas efter deꞵ brothz beskaffen-
heet, sampt behörrige Straff och Kiyrckioplicht. 



 
Kiyrckioherden Wyrdigh M:r Anders Hernodius j Selånger Sochn ahngifer 
för Rätten sigh wara kommen uthi Ehrfarenheet, huruledes som Anders 
Joenꞵonn j Flatu och Sättna Sochn och Oluf Påålꞵonns Drängh j Jerqwitzle 
och Lijdhens Sochn hafwa denn 3:ie Sijstledne Storre Solenne Bönnedagen om 
Morgonen kommet druckne till be:te Sättna Kiyrckan, så att för:de Oluf 
Påålꞵonns Drängh Gudztiensten dher aldeles hafwer försummadt, och denn 
andra Anders Joenꞵonn om sijdher uthi Kiyrckian inkommet troendes medh 
lijtten nytta som af Kiyrckones Sexmähn sannades. Förelästes altså Fadheren 
Joen Anderꞵonn j Flatu Kongl. Maij:tz uthgångne Placat, om Edher och 
Sabatzbroth Dat: Stockholm denn 2 Octob: A:o 665 och Sonnen be:te Anders 
Joenꞵonn der efter kiändes Sacker att plichta Arbitraliter Peng:r 40 m:r, Och 
för:de Oluf Påålꞵonns Drängh sammaledhes. Nu Såsom deꞵe Pherꞵonner nu 
intet ägdte att bötha medh Straffas the uthi Fängelꞵe wedh watten och brödh 
efter Högstb:te Kongl. Maij:tz FörOrdningh och förrige uthgångne bönnedagz 
Patenter. 
 
Nills Olꞵonn j Gåltiern begiäradhe för Rätten att Nästkommandhe Wåhr fåå 
Måhl och Prof medh sine Granner på dherres omtwijstandhe Byeskogh, så wähl 
som j Åcker och Engh, sampt tillijka medh Grannerne ett Fääboställe dher på 
Skatteskogen blifwa jnrymbdh. 
 
Tillförordnades dem altså Een 12 Mahnna Syen af Rätten som dhe Strijdige 
Partterne kan åthskillia. 
 
Joen Joranꞵonn j Knöflandh beswärade sigh jnn för Rätten, öfwer sin Broder 
Swen Jöranꞵonn j Näfstadh, det han för någon tijdh sedan haf:r honom slagit 
Tree Blånadher medh een Korn Sneꞵ Enähr han till honom hemkommen war att 
jgenfordra Tijo P:r Koppermyndt; Altså framkalladhe Joen Jöranꞵonn sine 
wittnen Lars Joenꞵonn j Kohlstadh, och Nils Olꞵonn j Knöflandh, som uthj 
dhetta Måhlet wittnadhe att be:te Joen Jöranꞵonn på sin Kropp hafwer syndtz 
bekommet _ 3 st:n Blånadher såsom och most burit denn Eena Ahrmen uthi 
Lijsta. Altderförre blifwer nu Swen Jöranꞵonn bötzligh _ 3 m:r för hwarie 
Blånadh tillhopa Uthg:t 
 Penninger __ 9 m:r 
 
Förste gången Opbödz _ 8 Måhl Jordh j Nordansiöö som Joen Joenꞵonn ibim 
af sin Swåger Nils Olꞵonn i Laggarbergh hafwer jnkiöpdt för _ 92 P:r 28 öre 
Koppermyndt, och tillstades honom der oppå söckia Fastebref. 
 
Tride sinnet Oppå Wåhrtinget Opbödz 16 Måhl Jordh, som Jacob Mickillꞵonn 
j Byen sigh jnlööst hafwer af Östen Månꞵon j Nordansiöö. 
 
Förste gången Opbödz _ 4½ Måhl Jordh j Roo medh Huuꞵen som Oluf 
Påålꞵonn ibim af sin ModerSyster hafwer jnlööst för _ 45 P:r Km:t. 
 
Oluf Olꞵonn j Walla och Selånger Sochn gaf klageligen tillkiänna, att hans 
Granne Enoch Anderꞵonn ibim är myckit Oroligh, och Emott afgången Lagha 
tingz Domb och Hans Excell:tz Höghwälborne H:r Gouverneurens ågifne 
Confirmation på dherras sluthne bördh och Ahrfzrättigheetz Räckninger, honom 



ähnnu jngalunda wille tillstädia gåå fredigh, och dher j Byen omolesterat.         
Dy afsades ähn ytterligare för Rätten, att Oluf Olꞵonn nu jfrån be:te Enoch 
Anderꞵonn på Ett annat Ställe dher uthur Byen medh Gårdhztompten afflyttiar, 
och således kan be:te Byskatt som in alles beräcknas _ 30 Måhl jordh sedan af 
någre Godhe Mähnn medh Skogh och alla tillydande tillagor dem Emillan efter 
hwars och eens fordrande Ahrfzrättigheet mitt j tu sönderdhelas och afwettres. 
Och hade Mahn fuller godh fogh, at låtta denne Enoch Anderꞵonn nu plichta för 
Domqwall, men j anseende hans fattigdomb och Nämbdens förböön blifwer han 
denne gången till ythermehra förwahrningh oppå Höghe Öfwerheetennes och 
H:s Ex:tz Frijherrens Nådige behagh medh bötherne förskontter. 
 
Anbelangandes Kiyrckioherdens Wyrdigh M:r Anders Hernodij Prætention 
på Otta och Ett Halft Måhl Jordh j för:de Walle hemmanet som för:de Oluf 
Olꞵonn medh sin Lått jnnehafwer, och Hans Wyrd:t oppå Karin Hermanꞵ-
dotters wegnar j Hermstadh är Ombedin till Måhlzman, Fullmächtigadt af 
hennes Näste ahnförwantter att see denne hennes Ahrfdejordh förre, medh dher 
af Åhrlige uthfodrande Afradh, el:r och deꞵ borthsälliandhe, till Närmeste Slächt 
och Bördemähn, hwar af hon i framtijden kan hafwa föddo och underhåldh. Ähr 
nu för Rätten begiärandes, att Oftabe:te Oluf Olꞵonn her medh uthi Wåhrtijdhen 
alldeles må förbiudhas något Sädheskorn uthi denne hennes Ahrfdhe Jordh 
jnkasta för ähn hon medh Hans Wyrd:t Kiyrckioherden om samma Jordhz 
afbetallningh, och Afradtz Ehrläggiande, billigdt hafwer öferenskommet och 
Accorderat, hwilcket honom och nu af Rätten wedh plicht tillgiörandes 
Alfwarligen blef förehållit att sigh fullkommeligen Efterrätta. 
 
Tridie gången Opbödz _ 9 Måhl Jordh j Nordansiöö som Jacob Mickillꞵonn i 
Byen sigh hafwer jnbydt för _ 9 Måhl Jordh liggiandes ibim af Östen Månꞵonn 
j Byen; Och hafwer Jacob Mickilꞵonn derförre gifwit uthj mällanwärdhe 
Thuhundrade Fembtijo Dahl:r Koppermyndt, som dherres förlijkningzSkrift 
breddare förmäller, och gafz honom tillståndh att affodra fullkommeligit Bythes 
el:r Faste bref nähr han som hälst behagar. 
 
Dato. Ähn præsenterade Borgaren jfrån Sundzwaldh Oluf Nilꞵ Laggerbergh 
be:d sin klageskrift, och tillförenne Insinuerade Supplication hoos Hans 
Excell:tz Gouverneuren Höghwälborne H:r Carl Sparre, medh der oppå 
affolgde Ändtelige Resolution Dat: Giefleborgh denn 28 Junij A:o 666 uthi 
Bookstafwen herlydandes att een Lagl. Ransackningh medh aldraförsta skulle 
företagas uthi Selångers Tinglagh öfwer klagandes Oluf Nilꞵonns tillfogade 
Injurier; Och nu om samma öfwerwåldh sin Libell och ahntedde Supplication 
upwijste. Herlydandes huruledes hans Medhborgare Lars Joenꞵonn Holm, 
medh sin Hustru hafwa på honom ett upsåtteligit Slagzmåhl föröfwadt, Enähr 
han för någon tijdh sedan på hemreeꞵan war Stadder jfrån Timberåå S:n, Då 
hafwa deꞵe jllwillige Lars Joenꞵonn och hans Hustru på sin Nyia Gårdh uthi 
Grannlogh ¼ Mijhl uthom Stadhen belägit, gifwit sigh j mötte och honom 
genast in Furio medh hädske Ordh angrijpidt, sampt Straxt efterfolgdt medh 
Händers Hårdragande och Continuerligit slåen och dängiande, jnn till deꞵ han 
omsijder haf:r most bedia om Lijfzförskoningh, och då honom först handh-
släppte; Sedhan the och Ett Phar Handskar och Wanttar wåldhsammeligen j från 
togo. Allenast herflyttandes af _ 9 m:r Koppermyndt, som Lars Joenꞵonn 
förmente sigh af Oluf Nilꞵonn hafwa att Expostulera, men doch Wanttarne om 



aftonen på samma dagh åtherfångit, efter dhe wähl märckte sitt Orådh och något 
annat wille efterföllia. Tillfrågades altså be:te Larꞵ Joenꞵon af Rätten hwadh 
herom sandt war, och herij han medh sin Hustru sin Medhborgare så wåldh-
sammeligen på hemreesan hafwer Slagitz och Öfwerfallit uthi sin Gårdh och 
honom sine Klädher borthpandtat. Förebär altså her emot denne sin Insago, att 
han der af intet wijste, för ähn han hörde at dhet blef Tumult och Allarm på 
Gårdhen; Tå bekiänner han sigh hafwa uthgångit af Stugun förfrågandes hwadh 
som war å färdhe, wardt så Strax warsee at hans hustru hafwer hållit medh Oluf 
Nilꞵonn uthi Tömmarne, och hans Laꞵ af wäghen upkiyrdt jnn oppå Gårdhen, 
och altså rycht honom Hatten af Hufwudhet, medh tillfrågan, om han sigh nu 
jntet wille betalla dhet han Skiyldigh war; Och der medh tänckt at han sin hustro 
tillförenne hafwer rycht och öfwerfallit, och alltså fattadt Oluf Nillꞵonn j Håret, 
och gifwit någre Kinpustar, och badh honom släppa sin Hustru, och betalla det 
som han henne Skiylldigh war. Men Oluf Nilꞵonn framkallade sine wittnen 
någre Selångers boer och Unge Drängiar, hwilcka på andre Sijdhan om Elfen 
stodo mitt för Arendatorens Sahl. Nills Joenꞵonns Gårdh. Att dher uppå 
Landhet Opdraga een timberflåtta och det åsågo, hwilcka efter aflagdan Edh 
wittnade, att dhet blef ett Stort ahnskrij och Mundbruck dher på Lars Joenꞵonns 
Gårdh och icke hell:r aldeles kunde undfalla at Ofwanbe:te Oluf Nilꞵonn dher af 
Lars Joenꞵonn blef slagen och hårdragen. Och wärderades nu dhe Panthtagne 
Oluf Nilꞵonns Wanttar till _ 3 öres Råen. Altså förelästes för:de Lars Joenꞵonn 
det 41 Cap. Edzöre B:n och kiändes Sacker till _ 20 m:r. 
 Uthg:t Penninger __ 20 m:r 
 
Hwadh wedhkommer wäghekostnaden och Exhpentierne som Oluf Nilꞵonns 
Hustru sigh hafwer bekostadt till Giefle, och för det Oluf Nilꞵonn som 
Ofwanrördt är af Lars Joenꞵonn blef slagen och hårdragen, hafwer 
MåhlzÄgaren låtit sigh förlijcka, at Lars Joenꞵonn nu jn alles skulle gifwa 
honom Tijo Dahl:r Koppermyndt, och der medh dherras twijst dämpadt och 
förtagen. 


