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Stödhe tingLagh 
 
Dhen _ 3 Martij Anno 1662 Hölltz lagatingh, Nährwarandes Cronones 
Befallningzmann Wäl:tt Jöran Bertillꞵon och nährskrefne Nämbndh. 
 
 Pehr Larꞵonn j Loodh, Nills Nielꞵonn j Edstadh, 
 Niells Erichꞵonn Ibidem, Måns Pärꞵonn Öfwergården, 
 Abraham Anderꞵon j Nedhansiö, Mårthen Pedherꞵonn j Eedhe, 
 Olof Olofꞵonn Ibidem, Erich Olofꞵonn Slumpare j Fånbyn, 
 Mårthen Mårthenꞵonn j Gräfte, Swen Påhlꞵonn j Udzlandh, 
 Pähr Påhlꞵon j Kärfstadh, Erich Hinderꞵonn Fånbyn. 
 
Dato, lätt Anders Anderꞵonn j Nedhansiö andhre gånghen opbiudha eett 
Förgyllt SilfwerBällte till wicht _ 36½ lodh, huilkett hans Sal: Fader Pantsatt 
war, för Päninger _ 8 Richzdal:r af Sal: Erich Jönꞵonn j Skewijch, dette till 
näste arfwingom att återlöꞵa. 
 
Erich Hinderꞵonn j Fånbyn, beswäradhe sigh öfwer sin Granne Olof 
Larꞵonn Helsingh J Fånbyn, att han hadhe Olåfligen kiörtt medh hans Häst, 
der till Olof ickie neka kunde, uthan bekiände sigh sådant giordt hafwa af 
förseende, hwarföre honom före lästes dät _ 43 Capit j Bygninga balken, och 
han saaker till Bötter _ 40 Marker, Men för hans stora fattighdomb, förskontes 
han denne gång, oppå höga öfwerheetenes nådige behagh medh, 
 Pänninger __ 20 Marcker S:rM:tt 
 
Erich Hinderꞵonn beswäradhe sigh och öfwer sina Grannar j dätt att deras 
Creatur hadhe förderfuatt een Roghswedhia för honom, till uthsädhe _ 5 Kannor, 
Nämbdens uthslagh är dätt, att hans grannar skolle gifua honom j skadhaståndh 
_ 6 Kannor Rågh ighen, Efter Erich ickie hadhe laghgill gierdzgårdh om sin 
Swedhia. 
 
Edstadh Grannarne Kiärade till Bencht Mattꞵonn j Hullsiö, att han hadhe 
fiskiatt j dheras Fijskiewatn, bemälte Bencht kunde der emott intett neka, altså 
blef han Efter dätt _ 25 Capit: j Bygningabalken saker till Bötter. 
 Penninger __ 3 Marker 
 
Dato, blef och besluttit att allmanne wäghen ifrån Kiählstadh, kringh om 
Storsiön, till Nedhansiö, Skall nästkommande Wåhr, af Ländz- och tållfmän 
Mäthas, och skiftas allmoghen emillan uthi wiꞵe Skifter, att färdighbyggias och 
widh macht hållas. 
 
Erich Erichꞵonn j Öfwergårdhen Kärade till sin Granne Niells Påhlꞵonn 
ibidem, om een Bastugu, som står in oppå hans Tompt, TingzRättens uthslagh, 
är, att be:te Niells Pålꞵonn, skall flyttia sin Bastugu af be:te Tompt, eller ställa 
Erich Erichꞵonn här om klagelöꞵ. 
 
Blef af tingzRätten Enhälligen besluthit, att okade Fordzlor, af Cronones 
uthlagor som giöras till Sundzwalldh Stadh, skall wara ett Särdeles och wist 



Sochnehuerf och Ländzmanen så här om Disponerar, att så wäl Crone som 
Frällꞵebönder skola till bemälte Fordzlors uthförandhe Nämbnas, ingen 
undhantagandes. 
 
Hindrich Benchtꞵonn, och Bencht Mattꞵonn, opå sin Faders wägner j 
Hullsiö, Kiöpgiorde och föreentes sålundha in för TingzRätten, att Bencht 
Mattꞵonn medh sin Fader, skall behålla och besittia Hullꞵiö hemmanet, och 
betala Hindrich Benchtꞵonn för sin arfdedeel I bemälte hemman och fasta ägor, 
medh _ 30 Richzdal:r halfparten in Specie RP:r och dhen andhre halfpartten j 
Kåppermynt, medh detta förordh, att Hindrich må sittia quar j _ 3 åhrs tijdh, till 
deꞵ han kan förskaffa sigh någhon annan hemstadh, och i medler tijdh få bruka 
och Nyttia sigh tilll godhe, dätt bruuk han der j hemmanet opbrukatt hafuer, och 
j dätta åhret få rödhia sigh ⅛0 deells tunnelandh Rödningh, Item och att Niutha 
slått eett Ladu Ängh j deꞵe _ 3 åhren, han quarsitter, Män enähr de tre åhren ähr 
förfluttne, Så skall Hindrich hemmanett alldeles afträdhe, Men lööꞵören skole 
godhe Män skifta dhem Emillan efter Lagh. 
 
Mattz Gullichꞵonn j Gräfte opålägges af TingzRätten, att tillställa Niells 
Carllꞵon I Udzlandh j ättiebötter för dhen Skadha hans Häst hadhe giort 
honom opå hans Hafra, Nämbl: ⅜ t:a Hafradh. 
 
Dhen _ 28 Novembris An: 1662, Hölltz Laghatingh j Stödhe, Nährwarandes 
Cronones Befallningzman Wäl:tt Jöran Bertillꞵonn, medh förskrefne Nämbndh. 
 
Thå kallades för Rätten Finsker Drängh Peder Mattꞵonn j Lilleström, som 
hadhe haft Lägersmåhl medh Brijta Larsdåtter j Nohrum och Sättna Sochn, 
dätt han intett undfalla kundhe, och såsom Kånan ähr födder af ächta sängh och 
han intett will henne till ächta hustru annamma, alt så Saakfälltes han efter dätt _ 
3 Capit. j Giftermåhlab. för Mödkränkningh till Bötter. 
 Penninger __ 40 Marck:r S:rM:tt 
 
Förbe:te Kåna Brijta Larsdåtter äre boendes i annatt Frijherreskap, der hon för 
sin gerningh böhr föras till Rätten och för sina gerninger plichta. 
 
Erich Olofꞵonn Slumpare j Fånbyn, hadhe för sittiandhe Rätten berychtadt, 
Erich Hanꞵonn J Öcknöö, att hafua flyttiat Rådhmärkie, sigh till fördeel opå 
hans ägor, derföre opå ladhes Erich Hanꞵonn, att sigh derföre medh _ 12 Manna 
Eedh lagligen Purgera, eller widh sakene bindas, och såsom förbe:te Erich 
Hanꞵonn för dhenna beskylldningen siälf tallthe å Laghboken, afladhe sin, 
sampt hans Wäries Männ medh honom Eedh, att han i dhenna beskylldningen 
alldrigh skylldigh war, och Eftersom förbemälte Erich Hanꞵ. hadhe sigh medh 
sina Wäriesmänn laghligen wardt, hwarföre han Erich Hanꞵ. blef saakfällter 
Efter dätt _ 20 Capit. j Tinghmåhlabalken till Bötter. 
 Penninger __ 40 Marker S:rM:tt 


