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Skiöns Tinglagh.
Hölltz Wintertingh i Sochnestufwun denn _ 21 och 22 Novemb 659 och
Wårtingh denn _ 13 och 14 Aprilis 1660, uthi Befallningzmansens Wäl:de Jöran
Bertellꞵons och Nembdens nährwaru.
Nembden
Östen Peerꞵonn i Farstadh,
Elias Larꞵonn i Sundh,
Peer Joenꞵon i Pättängh,
Nills Hanꞵon i Knöllstadh,
Erich Peerꞵon i Högum,
Niels Isachꞵon i Skyttbergh,

Joen Olꞵonn i Nedergårdh,
Elias Peerꞵon i Wij,
Erich Anderꞵon i Brattlandh,
Jacob Nielꞵon i Wäflandh,
Simon Erichꞵ i Fröllandh,
Oluf Larꞵon i Stålzåås.

Efter wår Allernådigste Högha Öfwerheetz befallningh och Lagha stadgar
giorde Sexmännen sin Edh å Laghbook, at dhe rättrådeligen, Tijonden på Åkrar
och Swedior, rächnadt hafwa.
Siätte gången oppbödz 18 Måhl Jordh, medh Huusen j Römmestadh, som
Pastor i Niurandh Sochn, Wyrdigh H:r Johan, Kiöpt hafwer af Sahl. Hans
Peerꞵonn i Römmestadh, för 3½ Rickzdal:r Måhlet /: Gården undantagandes,
Näste Bördemannom till åtherlösningh.
Af Rättenom blefwo Olufz Sönner i Slädha, allwarligen tillholdne och
förmante, at enthera af them, innan nästa Wårtingh, hemmanet afträdha skall,
eller plichta efter Lagh för förbudh, Alldenstundh dhet et lijtet Skatthemman är,
och icke kan tillåtas at rifwas eller Sunderdeelas.
För Rätten tillstodh en Ungh Drengh, Oluf Siulꞵon i Jerwijk, hafwa belägrat
sin Legopiga, Britta Andersdotter, barnfödder i Bygde och Norbotten, och
medh henne aflat barn, doch efter han henne eij ächta welle, blef han, efter dhet
3 Capitelz inneholldh, i Gift: B: Saker till _ 40 m:r.
Penninger _____ 40 m:r.
Ahngaf Hust: Märith i Skåttgårdh klageligen, at hennes Sohnhustro Britta,
hafwer tagit den Stufwan ifrån sigh, som godhe Männ henne tillagdt hafwa, nähr
bytet stodh; War Rättens yttermehra Sententz, att be:te Hust: Märith skall
samma Stufwa tilträdha och beholla, efter godhe Mäns läggningh, och Hust.
Britta sigh medh henne intet befatta. Wedh plicht tillgiörandes.
Andre gången opbödz 6½ Måhl Jordh medh Huusen i Fröllandh, som Lars
Niellꞵ ibm, af sin Broder Anders Kiöpt hafwer, för _ 78 P:r Km:t bådhe Huus
och Jordh, näste Frändom till åtherlösen.
Siätte gången, lätt Peder Joenꞵonn i Pättängh opbiudha 9 Måhl Jordh j
Härestadh, sin Swåger Joseph Olꞵonn ibm till åtherlösen.

Mickell Erꞵonn i Rödhe påminte Rätten dhet Contract som för någen tijdh
sedhan honom och hans Broder Niels Erichꞵonn, medh godhe Mäns wittnom,
emillan, oprättades och giordes, hwilket så lydde, at Mickell skulle afträdha
deres Sahl. Faders hemman Rödhe, och Niels till Mickelsmäꞵo Dagh skulle
honom sine uthlagde Penninger för Båtzman och afträdhe, wedergälla och
betalla, doch i fall, der Niells sin låfwen eij kunde holla, efter Contractet, skulle
Mickell få hemmanet beholla. Hwarföre, såsom nu be:te Niells emot Contractet
är bråtzligh funnen, och Penningerne eij på föresagdan Termin ehrlagdt,
Dömbdhe Nembden Mickell hemmanet i händer, doch medh dhet beskiedh, at,
hwadh Niels dhetta åhret på hemmanet ahrbetat hafwer, och af honom der på
ahnwände uthlagor, jembwäll dhe Penninger han der inlagdt hafwer, denn tijdh
de tilhopa i oskifte boo wore, skall Mickell, owägerligen, sin B:r Niels
åthergiälldha och betalla.
Hans Erichꞵon i Fröllandh och Erich Östenꞵon j Märlugh, hafwa treskas at
betalla Opplänningz Skiutzfärderne, såsom och absenterade sigh, för än tinglåf
gifwit war, Saker hwardera till _ 3 m:r, såsom och dömbdes at betalla
Skiutzsfärderne.
Uthg: tilhopa
Penninger _ 6 m:r.
Andre gången opbödz 12 Måhl Jordh j Römmesta som Wyrd: H:r Jöns, Pastor
i Niurundh, Kiöpt hafwer, af Jöns Peerꞵon i SundsWalldh, och Lars Erꞵon j
Siꞵiö och Selånger S:n @ 3½ RP:r Måhlet.
Elof Peerꞵonn i Bergie hafwer Pandtsadt till sin granne Joen Ingemarꞵ i
Boringh et Ängh, be:d Rosgiele, för 100 P:r K:M:t, item et Åckerstycke för 100
P:r K:M:t, medh dhet förordh, at be:te Joen, så länge hans Penninger bårtta
wore, Jorden bruka skulle. Men efter de ingalunda förlijkas kundhe, och Joen eij
så länge fick hemmanet el:r Jorden beholla, at han der af någen grödha bekom;
Ladhe Nembden, at Elof skall honom sine uthlänta Penninger medh Interesse
betalla.
Fillans Grannerna ahngofwe österbyggerne i Skiöön S:n, hafwa uthan någon
försyn, olåfwandes, uthi deres Fiskewattn, seendt och bijttidha, dragit Noot. Så
emedhan Fillans grannarne ähre Rätta Egesmännerne, och icke Österbyggerne.
Hwarföre Dömbde Nembdhen, at be:te Österbygggerne här efter samma
Fiskewattn afstå skolle, Men så frampt de olåfwandes der någen Nothedrächt,
åftare föröfwa, skall Noothen af them tagas, och dee der ofwanpå efter Lagh
plichta.
Niels Niellꞵon och Måns Henderꞵon i Biresta, hafwa haft ogilldh hägn
emillan sine och Finnestadz Egorne, hwar igenom Samuel i Finnestadh på sitt
Engh, till en Skrinna Höö, hafwer skadha tagit, som Synemännerna Joen
Skomakare och Peer Joenꞵon i Biresta, hwilka Skadhan synt hafwa,
wittnadhe, Ty Dömbdhe Nembden, at ofwanbe:te Niels och Peer, skolle
wedergiella Samuel skadhan, Neml: Skrinna Höö, Men för deres Fattigdom
skull, blefwo dhe medh bötterne förskondte.
I Rätten ahngaf Hemmingh Olꞵon Borgare ifrån SundsWalldz Stadh,
klagelighen, hurusåsom /: ty wärr :/ hans Hustro, Ingrij Jacobzdotter af Wij,

hafwer på någre Åhr, alldeles warit, och än är, ifrån sitt Wett och Förnuft, och
måste bådhe Natt och Dagh, han öfwer hennes uhrsinnigheet gran acht holla
låtha, förmehnandes b:te Hemmingh, at såsom Gudh them medh inge barn
tillsammans begåfwat haf:r, han alltså intet längre skiötha må, uthan the som
hennes arfwe Jordh medh dhet löösa om händer hafwa. War här öfwer
Nembdens betänkiande och uthslagh, såsom hennes Elländigheet så i sanningh
är; Att Hemmingh må tagha Rätt för hennes Huus och Jordh medh hwadh mehra
henne tilhörde, och der emot henne så förestå skall, som han tryggeligen inför
Gudz Dom, och hwar Christen Menniska ahnswara kann.
Blef af Rätten efterlåtet Elias Peerꞵon i Wij, at sällja sitt Fasta uthi Huggesta,
och i stället inlösa af Hemningh Olꞵonn i SundsWalldh hans hustros Jordh
uthi Wij, efter den honom der bättre till läghe är, och sådant till ahnseende at
Elias gamble follk uthi Wij, hafwer att förestå och Sytha.
Emillan Joen Jacobꞵon och Oluf Jacobꞵon, ahngående 20 P:r KM:t som deres
Båtzmans Hustro, H. Elin i Stockholm, i wällgodha, hafwa böhr, blef så
beslutet, efter Oluf hafwer mehra tillförende Båtzmannen påkostat, skall han
allenast gifwa _ 5 P: och Joen _ 15 P: K:M:t är 20 P:r.
Niells Kruus i SundsWalldh och hans Broder Erich i Öfwergården,
twistadhe om någon arf, doch effter noga Ransachningh, befandtz Niels intet,
uthi arflängden, wara skylldigh, blef alltså för allt åtaal frijkallat.
Oluf i Slädha, Swen i Ellfwa och Niels Olꞵonn i Fröst, blefwo för Swarslösa
och Tingzstämpningh, hwarthera Sak: till _ 3 m:r utg: tilhopa
Penninger ________ 9 m:r
Fierde gången opbödz _ 3 Måhl Jordh i Tomborgh, näste Frändom till
åtherlösningh.
Förste gången opbödz 5 Måhl Jordh i Giäle, näste bördemannom till åtherlösen.
Förste gången opbödz 8½ Måhl Jordh i Knölsta, näste Skylldemannom till
åtherlösen.
Fempte gången opbödz en Slåtteswedh, som Niels Olꞵonn i Hillestadh, haf:r i
Pandt af Hans i Fillan för _ 20 P:r KM:t.
Jon Ingemarꞵon i Borängh blef beslagen hafwa i dhetta åhr så wäll som dhet
förledna ophandlat af åtskillige bönder något Godz, och hwarthera Åhret till 2
Laꞵ, till Kopperberget affördt, hwar till han sielf eij neka kundhe; Hwarföre,
emedhan han således Högha Öfwerheetens förbudh violerat och öfwertredt
hafwer, och Handels Ordinantien præiudicerat, blef han efter dhet 6:te Capit: i
Kiöpmåhla B:, för Landzkiöph Sak: 40 m:r androm till wahrnagell. Utg:
Penninger __ 40 m:r
Förste gången opbödz _ 6 Måhl Jordh medh Huusen i Wijfstadh, som Isach
Nielꞵ:n j Wäfland gifwit hafwer sin Solldaat Oluf Håckenꞵ i Knechtelöhn.

