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Skiööns Tinglagh 
 
Höltz Winttertingh I Sochnestugun d. 8 Novembris 666 och Wåhrtingh denn _ 
17 Aprilis 667 wederwarandes Cronnones Befallningzmann Wäl:t Jöran 
Bertillꞵonn, medh efterskrefne j 
 

Nembden 
Peher Joennꞵonn j Påttängh, Erich Pederꞵonn j Högom, 
Nilꞵ Hanꞵonn j Knölstadh, Åcke Larꞵonn j Smedszgårdhen, 
Nills Isachꞵonn j Skyttbergh, Hanꞵ Erichꞵon j Millestgården, 
Erich Larꞵonn j Frölandh, Oluf Joenꞵonn j Nährstadh, 
Lars Anderꞵon j Hammal, Jacob Nilꞵon j Wäflandh, 
Elias Larꞵonn j Sundh, 

 
Dato publicerades Kongl: Maij:tz allernådigste uthgångne Stadga och 
FörOrdningh, om Skogarne uthj Rijcket huru dhe her efter af Äganderne och 
andre skolle blifwa brukade och j acht tagne Dat: Stockholm d: 29 Augustij A:o 
664. 
 
I lijcka måtto Oplästes Kongl: Maij:tz Allernådigste uthgifne bref och Endtelige 
Resolution Dat: Stockholm d. 15 Maij 666 af innehåldh förmällandes, att 
Allmogen her uthi Norlanden som annorstädes, äro plichtige till sine 
Underlaghmän Contribuera, och Ehrläggia denn Löhn och Underhåldh, som dhe 
för dhetta Sedhwahnnligen uthi en och annan Pertzel hafwa åthniuttit. 
 
Sammaledes förelästes Allmogen som tillförenne Kongl. Maij:tz Placat och 
Stadga om Edher och Sabatzbrott, Så som och Kongl: Maij:tz uthgångne Stadga 
och Påbudh angåendes tienstefolck och Legojon, sampt Åthskillige andre Kongl. 
Maij:tz öfwerkompne Recesser Stadgar och FörOrdningar, och förmantes 
allmogen som å förrige hållne tinghen är påmindt, alt sådant sigh till hörsam 
Rättelꞵe anställa, aldeles som Kongl. bookstafwen jnnehåller och uthtrycker. 
 
Dato framkallades för Rätten Kiyrckiones Sexmähn j Allnöö Sochn och 
Alfwarl:n förehöllos att nu afläggia sin Lijfl: Edh å Laghbooken, att dhe uthj 
dhetta jnnewarande Åhr efter HögdtÄr:de Kongl. Cammar Collegij Instruction 
Kiyrckiotijonden uthaf Allehanda Sädh, så på Åcker som Swedielandh 
Rättrådeligen räcknadt och profwadt hafwa, att der medh intet är skiedt något 
underslef, hwar oppå dhe nu tryggeligen tilbudho sigh willia afläggia sin Edh, 
att dhe her om efter sitt yttersta förståndh och Samwette her om hafwa 
Ransackadt, och jngen af Sochne Allmogen till sådant brotzligh befunnit. 
 
Efterskrefne anklagades af Hans Wyrd:t Kiyrckioherden M:r Andreas 
Arctman Åthskillige gånger wara af sigh tillsagd: och förmandte uthaf Sochne 
Allmogen upbärra och jnfodra dhe Penninger som Kongl. Maij:tz Nådigest haf:r 
påbudit Sammanskiuttes till dhe Lutheraner j Pålandh, och befunnes nu deꞵe 
medh denn hielpens upfodrande hafwa treskas, och warit försummelige det dhe 
nu jntet kunde unfalla, som föllier Nämbligen, Måns j Birstadh, Oluf Erich-
ꞵon j Nääs, Anders j Hammal, Oluf Östenꞵonn j Fillandh, och Erich 



Pederꞵonn j Thunnom. Sackfältes altså för tresko och Mottwillighet till hwar 
sine _ 3 m:r. Uthg:t tillhopa 
 Penninger ____ 15 m:r 
 
Emillan Hans Wyrd:t Kiyrckioherden M:r Andreas Arctman å dhen eena 
och Giustadhmahnnen på denn andra sijdhan, tillförordnades SexMahnna Prof 
och Syen, Nästkommande Wåhrdagh efter Partternes begäran att företagas, som 
dem uthi sin omtwijstandhe JordÄgor kunna åthskillia el:r och Höghre Syen der 
öfer begiärra. 
 
Förste gången opbödz _ 8 Måhl Jordh uthj Filla som Capellan Wäll:de H:r 
Pher Bremmingh hafwer jnkiöpdt af Oluf Hanꞵonn ibim för Siuttijo Åtta 
Dahl:r Koppermyndt. 
 
Oluf Olꞵonn j Swedhen anklagades medh sin Hustru förledne wåhras hafwa 
afhändt och borthstullit twå Styckien Skiötter för Oluf Joenꞵ j Nährstadh och 
Oluf Nilꞵonn j Gijstadh, för hwilcken beskyllningh be:te Oluf Olꞵon medh sin 
Hustru efter öfwertyggade Skiähl och Wittnen icke kundhe sigh Endtlediga och 
befrija. Aldtfördenskuldh förelästes honom denn _ 3:ie Punct:n uthj Höghkongl: 
Håfrättens wählförfattade StrafOrdningh Dat: Stockholm d. 8 Maij A:o 653 och 
tiufnaden werderades till _ 7 P:r Km:t el:r 2 P:r 10 4/6 öre Sm:t. Dy Sackfältes 
nu för:de Oluf Olꞵonn efter samma Punctz innehåldh att bötha tree gånger så 
myckit som tiufnaden är werderadt förre och gifwa MåhlzÄgaren sitt igen. 
Blifwer altså Summan uthi Penninger 
 Uthg:t Penninger __ 7 P Sm:t 
 
Oluf Erichꞵonn och Widbiör Olꞵonn j Nääꞵ anklagade Giustadh, Hugstadh, 
och Hillstadh Mahnnen /: som oppå dherras Ägor och Jordewall hafwa upsatt 
sine Siööbodar :/ att dhe Åhrl:n giörra dem stoort inpaꞵ uthi Åcker och Engh 
medh skada af Jordwallens förtrampandhe, Och wore samptl: begiärandes att 
dhe her medh aldheles måtte afståå. Tå efter noga Ransackningh förfrågades, 
wedherböranderne, medh hwadh wilckor dhe der samma sine Siööbodher hade 
upsatt, bekiändhe altså medh Nääs Grannarnes Lof och Penninge Lego wara 
dijtt kompne. 
 
Skiötz altså Ährendet under Nämbdens skiählige öfwerwägande och kunde intet 
annat uthsee uthan Ofwanb:te Giustadh, Hugstadh, och Hillstadh Grannarne 
sina upsatte Siööbodhar dher wedh stranden åthniutta, så längie dhe medh 
JordÄganderne dher om kunna öfwerrens komma, hwar och icke Lefwerera 
Nääꞵboerne dhem sina Penninger jgen som dhe derförre kunna hafwa uthlagdt, 
och dhe sedan må Leija sigh Siööboställen hwar dem helst behagar. 
 
Joen Hanꞵonns Hustru j Giustadh anklagades hafwa slagit Lars Nilꞵ j 
Römstadh Pust el:r blånadh, som af Erich i Rödöö wittnades sandt wara. 
Kiändes altså Sacker för Pust och blånadh _ 3 m:r. 
 Uthg:t Penninger __ 3 m:r 
 
Joen Hanꞵonn j Giustadh hafwer för tre Åhr sedan på ManthalzSkrifningen 
slagit wadh medh Lars Nilꞵonn j Römstadh att hans Son war öfwer _ 16 Åhr 
gammall; Men Lars Nilꞵonn dher emot neckadt, och sagdt honom wara _ 14 



Åhr, be:te Joen altså till öfwerflödh swaradt, om tin Son jntet är _ 16 Åhr, så 
will jagh aldrigh wara någon Ehrligh Mahn, och således der om handslogoes, 
och Joen Hanꞵonn upsatte _ 50 P:r Koppermyndt uthi witte af denn att 
uthgifwas som sannare hade att påståå, hwilcket Capellanen Wäll:de H:r Pehr 
Bremmingh medh samptl. Nährwarande Sochne Allmoge wittnade sandt wara 
som derras thall åhörde. Inladhe altså förbe:te Lars Nilꞵonn uthi Rätten een 
Wittnesskrift af Ehrlige Gode Mähn underskrefwin, herlydandes att hans Son 
efter sitt förrige thal den tijdhen eij mehra war ähn _ 14 Åhr gammal. Derförre 
blef dem emillan för Rätten afsagdt, att Joen Hanꞵonn nu allenast uthgifwer 
halfwa wadhPenningerne Nämbl:n 25 P:r Koppermyndt för sin stoora 
Fattigdomb, el:r efter sin förordh intet räcknas och hållas för någon Ehrligh 
Mahn. 
 
Dato publicerades een TestementzSkrift, af jnnehåldh förmälandes, att Hustru 
Britha j Härstadh tillbiuder sigh medh sin Ägendomb näste Skiyldemahn 
Joseph ibim, till föddo och underhåldh uthi döde daghar, och honom derföre 
uthi det faste Testementerat _ 8⅛ Måhl Jordh j Knölstadh, och samtycktes 
honom af Rätten dher oppå hafwa macht att taga fulkommeligit Fastebref nähr 
han dhet her efter warder begiärandes. 
 
Erich Pederꞵonn j Nääs anklagades af Nämbdhen att han är myckit Tresk och 
Mottwilligh uthgiörra Brandstolz Penningerne och andre små uthgifter som j 
Sochnen kunna påläggias. Dy kundhe han icke befrijas wara förfallen till sine _ 
3 m:r. 
 Uthg:t Penninger __ 3 m:r 
 
Hustru Ingeborgh j Nääꞵe een Åldherstigen Qwinna tillbiudher sigh medh sin 
Ägendomb näste Frändher till Syttningz och underhåldh uthi döde daghar. 
 
Kiyrckioherden Wyr:g M:r Anders Arctman, angifwer Hanꞵ Erichꞵ i 
Uꞵlandh, att han förrer ett Oskickeligit Lefwerne medh sin Hustru, uthi 
Swordomb, Osämia och banskaph, och är förmannter Åthskillige tijdher att dher 
medh afståå, men sigh her af intet rättadt, uthan nu sijdhwyrdade Rätten och 
Loppstycken sin koos medh Onyttigdt mundbruck. Altså Sackfälltes be:te Hans 
Erichꞵonn för Oliudh och Sijdhwyrdningh in för Rätten till 3 m:r. 
 Uthg:t Penninger __ 3 m:r 
 
Andre gången opbödz _ 8 Måhl Jordh j Filla som Oluf Hanꞵonn Ibidem 
Panthsatt hafwer till Capellanen Wäll:de H:r Pheder Bremmingh för _ 78 P:r 
Koppermyndt. 
 
Andre sinnet Oplästes ett Testementzbref, herrörandes att Joseph j Härstadh 
skall försörria Hustru Britha ibim till döde dagar, der Emott updragandes 
honom _ 8⅛ Måhl Jordh uthi syttningz Löhn j Knölstadh, och således 
Confirmerades samma Testemente Fast och Stadigt att stånda, och skall sedan 
der oppå gifwas Fulkommeligit Fastebref. 
 
Fierde Reeꞵan Publicerades een TestementzSkrift, hwar medh betygades att 
Hustru Margaretha Pherꞵdotter j Södherfåårs hafer Testementerat sin Mågh 



Åswedh Erichꞵonn ibim, så myckin Jordh som henne j Hammall arfteligen är 
tillfallen. 
 
Förste gången Opbödz _ 12 Måhl Jordh som Thunby Grannarne hafa såldt till 
Capellanen Wäll:de H:r Pher Bremmingh för Ett Hundrade Fembtijo Dahl:r 
Koppermyndt. 
 
Probsten Wyr:g M:r Anders Arctman war jnn för Rätten begiärandes een 
Äganderl:e Sex Mahnna Syen emillan Måhlåꞵmannen å dhenn eena och 
PrästÄgorne på dhen andra Sijdhan, Nästkommande Wåhrdagh el:r efter som 
Sädhestijdhen kan wara förflutten att företagas. 
 
Hwar till förordnades twenne beskiedlige Mähn af Allnöön, Skiön, och 
Timmerå Sochner, nähr Partherne det wara ahnfordrandes. 
 
Framhades och för Rätta Ställtes een Ogift Drängh Oluf Joenꞵonn j Högom 
be:d barnfödder j Skiööns Sochn som anklagades hafwa haft Lägerꞵmåhl medh 
een Ogift Kohna Barbro Olꞵdotter, och j samma dheras Olofl. beblandelꞵe 
afladt barn tillsammans, dhet han icke kan undfalla. Tillfrågades honom altså, 
om han tillförenne haf:r Lofwadt henne Echtenskaph, el:r ähnnu wille taga 
henne till Ächta. Der till han alldeles neekade. Dy Sackfältes be:te Oluf Joenꞵon 
för Möökränckningh och Löhnskeläge efter det 3 Cap: Giftmåhl B: L:L: till 40 
m:r. 
 Uthg:t Penninger __ 40 m:r 
Och Kohnan Barbro Olꞵdotter till Penninger __ 20 m:r 
 
Dato Insinuerade j Rätten Erich Mickillꞵonn j Nääs och Skiöön Sochn sin 
Libell och bönneskrift, medh begiäran att fåå niutha Båtzmansståndhet för sitt 
egit hemman uthi be:te Nääꞵ byen, efter dhet sluthne Jordebytte som Hanꞵ 
Pherꞵonn j Römstadh, och för:de Erich Mickillꞵon sin emillan för någon tijdh 
sedan hafwa ingådt, således Nembl:n att Hans Pherꞵonn medh samma 
Jordebytte, fick åthniutta Knechteståndet för Roo hemmanet j Selånger Sochn, 
och Erich Mickillꞵonn der emot och på samma Condition åthniutter Båtzmanns 
Ståndhet för mehrbe:te Näꞵ och för sitt egit Ahrfdehemman j Römstadh 
uthrustade han sielf strax Knechten derförre. Efter noga öfwerwägande war 
Nämbdens Sentens, det förbe:te Erich Mickillꞵonn samma Båtzmanns Ståndh 
uthi Sochnejempne Rächningh för Nääꞵ hemmanet, efter dherras giorde 
Jordebytte billigdt böör till goda åthniutta, uthan någon wijdhare insago och 
förwexlingh. 
 
Hanꞵ Olꞵonn i Korstadh och Erich Pherꞵonn j Thunom förordnades af 
Rätten till Måhlzmän och Förmyndare för Sahl. Oluf Larꞵonns barn j 
Hugstadh. 
 
Pher Nillꞵonn j Skilꞵåcker och Tynneröö Sochn låter Opbiuda 8 Måhl Jordh j 
Wäꞵlandh, 4:de gången som Göran Pederꞵonn ibim, för uthländte Penninger 
till underpanth satt hafwer. 
 
Emillan Kiäranden Hanꞵ Pherꞵonn j Smedzgårdhen, och Nills Hanꞵonn j 
Knölstadh Swahranden, dherras Prætention angående Ett Ladhu Engh, el:r 



Ängiesbohl som be:te Hanꞵ Pherꞵonns Fadher Pher Jöennꞵonn j Smedz-
gårdhen be:d för någon tijdh sedan denne Nills Hanꞵonn till underpanth uthsatt 
hafwer för Tiugu Femb P:r Koppermyndt, och klagades att han alt sedhan dher 
af ingen Penningh uthj Skatten och Cronnones uthskiylders Ehrläggiande hafwer 
funnetz denne Pher Jöennꞵonn behielpeligh att tillskiutta, uthan Åhrl:n 
afbergadt Ängiet och der på fallne Höö borthfördt jfrån hemmanet. Och såsom 
Sonnen Hanꞵ Pherꞵonn nu will samma Engiesslott under hemmanet åtherlösa. 
Dy afsades för Rätten Skiähligen dhet för:de Nills Hanꞵonn nu af Capital 
Summan Decorterar 6 P:r Koppermyndt, och dhe öfrige Resterande 19 P:r 
Koppmyndt fullgiörras af Hanꞵ Pherꞵonn emot EngiesLottens wedherbörlige 
Restitution. 
 
Efter Nämbdens noga Öfwerwägande, och afsagdh Sententia godfinnade, wardt 
förafskiedat och Ändteligen sluutit, att Sahl. Pher Larꞵonns Ahrfwingar j 
Måhlååꞵ och Skiöön Sochn af sin Löösa Ägendomb förnöija och betalla Oluf 
Larꞵonn Wintter j Skiyttbergh Een tunna Korn, medh des uthlofwade 
Interesse som för dhetta Borgmästaren uthi Sundswaldh Förståndigh Erich 
Pherꞵonn Mollin oppå samptl. Barnsens wäg:r haf:r Stäldt sigh uthi Caution 
förre, eller och af någre Gode Mähn dher j Byen uthskills och afwettras så 
myckin Jordh uthi FastÄgorne, hwar medh be:te Oluf Larꞵonn Skiähligen kan 
blifwa Refunderat. 
 
Andre sinnet Opbödz Longöhrs Hollmen näste Bördemähn till Åtherlöꞵningh 
för 18 P:r Koppermyndt. 
 
Dato. Framträdde för Rätten Jacob Erichꞵonn j Öfwergården, och war 
begiärandes att sigh fåå jnlööꞵa _ 5 Måhl Jordh uthi Giärdde som han A:o 658 
denn 28 Septembris efter sin gifne Skriftz Lydelꞵe hafwer nödgas Panthsättia till 
Hans Olꞵonn j Thunom för Fembtijo Femb Dahl:r KoppM:t dhet honom nu af 
denn Ringa Rätten eij kunde förwägras, uthan her medh efterlätz samma Femb 
Måhl jordh att igenbekomma till een wijꞵ förelagh tijdh, och emot för:de _ 55 
P:r Koppermyndtz Richtige Ehrläggiande. Och hwadh be:te Hannꞵ Olꞵonn 
mehra kan hafwa att Prætendera för sitt bruck, och det han Jorden hafwer 
förbättradt, så skall dhet af Godhe Mähn Skiärskodas och eftersees, och der efter 
Skiähligen blifa betallter och tillfredz Ställter. 
 
Emillan Kiäranden Nills Eliæꞵonn, och Erich Mickillꞵonn j Nääset 
Swaranden herrörandes någon bördzrättigheetz Prætention oppå 16½ Måhl 
Jordh j för:de Nääset Liggandes, som Erich Mickillꞵonn uthj Nills Eliæꞵonns 
Omyndige Åhr sigh hafwer tillhandlat och jnkiöpdt. Blefwo dhe nu in för 
sittiandhe Rätt, medh hwar andre sålunda förlijkt och Ensee; Att be:te Nills 
Eliæꞵonn dher af allenast tillträder och behåller _ 12 Skattemåhl j mehrbe:te 
Nääset, och nu strax till Erich Mickilꞵonn Ehrlägger Ett Hundrade Dahl:r 
Koppermyndt. Och hwadh dhe öfrige Resterande Penninger wedkommer, så 
lofwadhe Nills Eliæꞵonn dem godwilligen betalla, uthi denne tillstundande Höst 
efter Godhe Mähns Läggningh för _ 16 P:r Koppermyndt Måhlet; Aldenstundh 
dhet är nu skådat att mehrbe:te Erich Mickillꞵonn Jorden hafwer upbruckat och 
Excolerat, som tillförenne uthj stoort wanbruck kommen war. 
 



Dato. Höltz een Ransackningh öfwer een Båtsman Erich Fijck be:d barn-
födder j Helsingelandh och Dilꞵboo Sochn, som för Sex Åhrs tijdh sedan blef 
uthlegdh uthi Ångermannelandh och Lijdens Sochn af Israël Pederꞵonn j 
Krånge, hwilken j förledne Sommars wedh upfodringen medh någre sine 
Stalbröder och SochneBåtzmän af H:r Capitein Manhaft: Johan Carlꞵonn 
blifwit Commenderat på Cronnones Arbette her j Medelpadh, att hugga 
Skieppzwärcke och Materialier, wedh Berghe Landhet, och war altså här 
Stadhigdt på samma arbette Stadder, jnn emott denn Andre Storre Solenne 
Bönnedagen, som war d. 12 Julij Nästförledne, tå han medh flere sine Stalbröder 
her jfrån hemförlofwades, ähr så her j Landzortten lijckwähl tillbacka blifwin; 
Och wedh samma tillfälle begifwit sigh på Reeꞵan till Timmerå Sochn, och efter 
noga Inqvisition befanns dher om be:te Andre Storre Bönnedagen eij hafwa 
warit wedh Kiyrckian, uthan eliest denn tijdhen gådt omkringh der j Sochnen, 
och sågh sigh förre hwarest han om Natten kundhe fåå Stiälla. Och om efter sin 
egen bekiännelꞵe af åthskillige inn för Rätten anklagades een hop medh Sacker 
och Ägendomb samma tijdh hafwa borttstullit och afhändt. Tillfrågades honom 
altså först hwarest han medh denne onde gerningen begynte? Her till 
Swahrandes, och bekiändhe sigh hoos Joen Joenꞵonn j Höghen hafwa afhändt 
twå Stycken Silfwerskiedder, Een Silfwer Ringh, Ett Skiörlijf, en Hufwudhduck 
och Ahrm Klädhe, Sedhan gångit der ifrån till Pher Joennꞵonn Marlogh, der 
han sammaledes borthtogh Ett nytt Sleꞵingz Förklädhe, Een ny Öfwerdehl och 
ett Phar Fingerhandskar, och således uthi dhetta sitt onda förehafwande 
forttfarandes, och der ifrån jngick till Gerloff Perꞵonn j Wijfstadh, hwarest 
han borthstall ett lijttet Skrijn, och bar det medh sigh till Skogz, och der uthtogh 
een Silfwerskedh, Ett halft up:d Toback och 3 _ P:r Koppermyndt medh een 
Fälleskaftz Knijf. Gångåndes tädan i från, och till Oluf Larꞵonn j Rijꞵ-
grändhen, af hwilcken han afhände twå Richzdal:r in Specie och 2½ P:r 
Koppermyndt sampt Ett Phar Lapphandskar. Alla föreskrefne Pertzeller och 
Ägodehlar, bekiände han sigh j från Ofwansk:ne Pherꞵonner hafwa borthstullit. 
Altså efter hans egen bekiännelse och onde företagande blef honom föreläꞵit 
denn _ 3:ie Punct:n uthi Kongl: Maij:tz uthgångne StrafOrdningh Dato 
Stockholm denn _ 8 Maij A:o 653 och mehrbe:te Båtzmann Erich Fijck kiändes 
Sacker att bötha tree gånger så mycket som tiufnaden är werderat förre, och 
gifwa MåhlzÄgaren sitt jgen. Och blef nu denne tiufnadt inn alles werderadt för 
17 P:r 2 4/6 öre Sölfwermyndt, Summan her af tredubbelt beräcknadt blifwer _ 
51 P:r 8 öre Sm:t; Nu Såsom denne tiufwen Erich Fijck intet ägdte att bötha 
medh, eij hell:r Arbette fanns att försonna bötherne; Dy plichtade han strax af 
tingzPlatzen medh så månge Gånger Gattulopp som högstbe:te Kongl: Maij:tz 
Straffordningh uthtryckies, som af Befallningzmannen således till werckeligh 
Execution anställtes. 


