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Förord
I denna digitala textutgåva, redigerad av Christer Kalin, publiceras ett 170-tal brev
eller diplom rörande landskapet Härjedalen från perioden 1531–1645. Utgåvan tar
vid där Jämtlands och Härjedalens diplomatarium (utgivet i tre band 1943–95)
för närvarande slutar. Kalins utgåva bildar därmed ett värdefullt komplement till
det tryckta diplomatariet.
Flertalet brev återges i utgåvan efter de handskrivna originalen eller – när dessa
är förkomna – efter yngre avskrifter. Principerna för textåtergivningen överensstämmer i princip med diplomatariets. Några tidigare tryckta brev presenteras
endast med en regest (sammandrag av brevinnehållet) och med en hänvisning till
tryckt utgåva.
Avskrifterna i denna version av textutgåvan är alla kontrollästa av Kalin, men
bör ändå betraktas som preliminära. Den läsare som vill förvissa sig om vad som
står i källorna bör själv kontrollera texten. När detta väl är sagt, skall det samtidigt
framhållas att redan i sin nuvarande form är Härjedalsbrev 1531–1645 en utgåva
av god klass, tack vare det noggranna och kompetenta arbete som Kalin utfört.
I utgåvan ingår en rad historiskt intressanta källor, som varit svåråtkomliga
eller helt okända för tidigare forskare. Ett antal brev om Härjedalen från den
aktuella perioden är dock inte medtagna i denna version. Dessa kommer i stället
att tas med i en senare, reviderad version av utgåvan, har Kalin lovat. En förteckning över dessa tills vidare uteslutna brev återfinns efter Kalins inledning
nedan.
Kalin har tidigare, tillsammans med Solbritt Hellström, svarat för utgivningen
av Olof Bertilssons kyrkobok förd i Sveg och Offerdal 1636–1668 (Skrifter utgivna av Jämtlands läns fornskriftsällskap 15), som utkom 2006.
Kalin påbörjade sitt arbete med att spåra upp och skriva av otryckta Härjedalsbrev redan på 1990-talet. Arbetet har medfört många resor till arkiv på olika orter.
Det känns tillfredsställande att resultaten av detta krävande forskningsarbete nu
kan börja nå ut till forskare och den intresserade allmänheten.
Östersund 8 juni 2009
Olof Holm
Arkivarie, Landsarkivet i Östersund

Inledning
Följande sammanställning av pappers- och pergamentsbrev, s.k. diplom, utgör en
del av det arbete jag under de gångna ca 15 åren har bedrivit med att tolka och
skriva av källskrifter rörande Härjedalens historia från tiden för reformationen
fram till det svenska övertagandet av landskapet vid Brömsebrofreden den 13
augusti 1645. Den bakre tidsgränsen har satts vid år 1531, med anledning av att
1530 är slutår för Jämtlands och Härjedalens diplomatarium, tredje delen, som
utkom 1995.
Av källskrifter rörande Härjedalen från den aktuella tidsperioden är diplomen
de som mest fångat mitt intresse och som jag haft störst möda med. Mellan 150
och 200 brev har avskrivits. Dessa brev är av mycket skiftande karaktär, men
huvuddelen utgörs av brev av privaträttslig art. Det rör sig då framförallt om
dokument upprättade i samband med överlåtelse av fast egendom. Dessa överlåtelsehandlingar kan ha formen av köpebrev (no. skøtebrev), bytesbrev (no.
makeskifte) eller intyg/vittnesbrev om att syskon eller andra anförvanter inte
längre hade något arv att fordra ur en viss egendom. Synedokument och vittnesbrev rörande olika tvister – ofta om gränser för bl.a. ägor, byar, socknar och tingslag – förekommer. Andra typer av brev är brev om skattelättnader, s.k. privilegier,
suppliker till myndigheter, intyg om fattigdom och nedsatt skatteförmåga, samt
kvitton. Brev från de tre dansk-svenska krigen under perioden förekommer på
riks-, regional- och lokalnivå.
Sammanställningen har utarbetats som en åtgärd att förbättra tillgänglighet och
åtkomst av Härjedalens historiska källskrifter, vilka i dag förvaras – i original
eller i avskrifter – i olika arkiv och bibliotek i Sverige, Norge och Danmark.
Utgångspunkten för min källgenomgång har varit den förteckning över diplom
i Landsarkivet i Östersund, som förvarats i Landsarkivets expedition (numera
även tillgänglig i datoriserad form). I Landsarkivet ligger originalbrev (samt
fotografier av en del originalbrev i enskild ägo) huvudsakligen i Diplomsamlingen, medan avskrifter finns i olika arkiv, såsom gårdsarkiv, enskilda personers
arkiv och samlingar, föreningars arkiv och samlingar (särskilt Heimbygdas deposition bör nämnas), kyrkoarkiv och länsmansarkiv. Referat eller omnämnanden av
vissa nu förkomna brev förekommer bl.a. i häradsrätternas arkiv.
Ett antal brev rörande Härjedalen finns i förvar i Riksarkivet i Stockholm, såväl
i original som i avskrift. Riksarkivet har särskilda Pergaments- och Pappersbrevsamlingar, men en del av det för Härjedalen aktuella materialet finns i olika
avskriftssamlingar. Främst av de senare vill jag nämna det s.k. Riksregistraturet i
Kungl. Maj:ts Kanslis arkiv. Det utgörs av samtida och kronologiska avskrifter av
utgående kungliga skrivelser. Här bör framför allt uppmärksamhet ägnas krigsoch ockupationsperioderna under 1500- och 1600-talen. Även i Krigsarkivet i
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Stockholm, numera en avdelning av Riksarkivet, finns handlingar av intresse om
dansk-svenska krig, bl.a. inkomna brev rörande Torstenssonskriget 1643–45.
I norska arkiv vill jag i diplomsammanhang nämna Riksarkivets i Oslo
Kjeldeskriftavdelning. Här finns ett omfattande kortregister över kända norska
diplom, även från avträdda landsdelar som Härjedalen. Registret omfattar bl.a.
avskrifter och tidiga fotostatkopior av originalbrev, som inte kunnat återfinnas
senare. Jag har själv inte på ort och ställe gått igenom registret, med det har
noggrant penetrerats av Olof Holm som fortlöpande har gett mig upplysningar om
olika brevs förekomst.
Beträffande norska arkiv kan för övigt sägas, att i Statsarkivet i Trondheim
finns, så vitt känt, knappt något om Härjedalen från den aktuella perioden. I
Universitetsbibliotekets i Trondheim specialsamlingar, i det s.k. Gunneriusbiblioteket, finns bara något enstaka brev bevarat rörande Härjedalen.
Ett mindre antal brev finns, så vitt känt, fortfarande i privat ägo och förvar. I
privat ägo kan möjligen även ytterligare, för mig okända dokument av intresse
finnas.
Någon fullständig genomgång av brev refererade eller avskrivna i domboksprotokoll och liknande källor, har ännu inte gjorts. Här utgör perioden 1709–40 ett
särskilt problem, främst p.g.a. att en stor del av protokollen är konceptartade,
nästintill ”stenografiska”, till sin karaktär. Det medför betydande läsproblem. Jag
avvaktar därför att motsvarande material i renovation i Svea hovrätts arkiv ska
komma att skannas för större tillgänglighet.
Ett antal brev saknas i denna utgåva. De utgörs av brev som är under
bearbetning eller som ännu inte bearbetats. En särskild lista har utarbetats över
dessa kända diplom, som ännu inte ingår i utgåvan (se nedan). En fortlöpande
förändring av denna lista kommer att kunna ske i senare versioner av
Härjedalsbrev.
Under arbetets gång har jag genomgått en stor mängd tryckt litteratur, dels
källskrifter i tryck, dels bearbetningar med källhänvisningar, i jakt på uppgifter
om Härjedalsbrev. Här vill jag särskilt nämna: Norske Rigs-Registranter (NRR),
Diplomatarium Norvegicum (DN), Fornvårdaren, Jämtlands läns fornminnesförenings tidskrift (JFT), Jämtländska räkenskaper, J. Bromé: Jämtlands och
Härjedalens historia, andra delen, L. Bygdén: Hernösands stifts herdaminne,
delarna 1–4 med supplement.
Östersund den 6 mars 2009
Christer Kalin
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Förteckning över ej medtagna brev
Nedan förtecknas kända brev om Härjedalen 1540–1645, som inte medtagits i
föreliggande version av Härjedalsbrev:
1540-07-02: känt genom domboksreferat, se JHD II 340 med tillägg i JHD Suppl. anm. II 340
1560-07-02 Holme i Mandal: flera avskrifter kända, en sådan tryckt i Diplomatarium Dalekarlicum III 858
Odat. (omkr. 1560-talet) Sveg: se JHD II 276; om dateringen se JHD Suppl. anm. II 276
1596-12-09 Svegs ting: avskrift i Sunnanå nr 16, Lillhärdals socken, gårdsarkiv, ÖLA
1607(?)-05-u.d. Sunnanå: avskrift i Heimbygdas dep., vol. 12 nr 17967, ÖLA
1611-01-16 Svegs vinterting: avskrift i B.E. Hildebrands Samlingar till Svenskt diplomatarium,
vol. 8, VHAA:s dep. i RA
1611-09-03 Älvros: tr. i Hallenberg, Svea rikes historia. under Gustaf Adolfs regering 2, s. 827 f.
1612-01-20 Sveg: orig. på papper i Krigshistoriska handlingar VIII, Militaria M 1288A, RA
1611 och 1612: flera brev från Kalmarkrigets tid i Danske kanselli, NRA
1616-02-21 Svegs prästgård: orig. på papper i Diplomsamlingen, ÖLA
1623-01-12 Mora: orig. på papper i Norske innlegg, vol. 3, Danske kanselli, NRA
1627-03-06(?) Alsens ting(?): orig. på papper (skadat) i Pappersbrevsamlingen, ser. I, RA
1627-08-10 Svegs ting: känt genom referat, se Jämtlands domböcker och landstingsprotokoll 1, s.
240
1627-10-07 Selbu: avskrift i Inneherred prosti, skifteprotokoll 1735–81, bind I, fol. 164v, SAT
1628-02-09 Mo, Alsens socken: orig. på papper i Pappersbrevsamlingen, ser. I, RA
1631-07-u.d. Trondheim: orig. på papper i Norske innlegg, vol. 6:3, Danske kanselli, NRA
1635-06-19 Trondheim: avskrift i Räkenskaper överlämnade från Norska riksarkivet, Jämtland och
Härjedalen, vol. 14:8, Kammararkivet, RA
1635-07-05 Trondheim gård: orig.(?) på papper i Norske innlegg, vol. 9:5, Danske kanselli, NRA
1635-07-29 Tynset prästgård: avskrift i Norske innlegg, vol. 9:5, Danske kanselli, NRA
1637 (eller 1631?) u.d. (Lill)härdal: orig. på papper i Diplomsamlingen, ÖLA
1640-04-04: brev registrerat i Norske innlegg, vol. 9:7, Danske kanselli, NRA
1642-08-03 Svegs prästgård: tryckt i Wimmercranz, Förteckning öfver Offerdals kyrko-arkiv, s. 98
1644-02-18 Stockholm: avskrift i Riksregistraturet, vol. 222, fol. 213 ff., RA
1644-02-28 Hudiksvall: orig. på papper i Kopparbergs läns landskanslis arkiv, vol. D III b: 1, fol.
163, ULA
1644-03-16 Rödöns prästgård: orig. på papper i Inkomna brev och suppliker, bunden serie 1644,
Kansliet E II a: 111, fol. 432–434, Kammarkollegiets arkiv, RA
1644-03-29 Stockholm: avskrift i Riksregistraturet, vol. 222, fol. 346 ff., RA
1644-03-29 Stockholm: avskrift i Riksregistraturet, vol. 222, fol. 351 ff., RA
1644-04-12 Stockholm: avskrift i Riksregistraturet, vol. 222, fol. 431v ff., RA
1644-05-20 Stockholm: avskrift i Riksregistraturet, vol. 222, fol. 588 ff., RA
1644-05-24 Stockholm: orig. på papper i Kopparbergs läns landskansli arkiv, vol. D I: 1, fol.
337r–338r, ULA
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1644-05-24 Stockholm: avskrift i Riksregistraturet, vol. 222, fol. 602v–603v, RA
1644-05-24 Stockholm: avskrift i Riksregistraturet, vol. 222, fol. 596v ff., RA
1644-09-22 Kårböle skans: orig. på papper i Brevböcker 1644, pag. 1475 f., Krigskollegium,
Kansliet, KrA
1644-09-25 Kårböle: orig. på papper i Brevböcker 1644, pag. 1487 f., Krigskollegium, Kansliet,
KrA
1644-11-06 Kårböle skans: orig. på papper i Brevböcker 1644, pag. 1667 ff., Krigskollegium,
Kansliet, KrA
1644-11-11 Kårböle: orig. på papper i Brevböcker 1644, pag. 1695, Krigskollegium, Kansliet,
KrA
1644-11-28 Kårböle: orig. på papper i Brevböcker 1644, pag. 1779 ff., Krigskollegium, Kansliet,
KrA
1645-01-15 Lillhärdals vinterting: orig. i två ex. i Unionsskatt påske 1644, I. Tingsvitner, Lensrekneskapar, Trondheim len 79.2, Rentekammeret, NRA
1645-01-18 Svegs vinterting: orig. i två ex. i Unionsskatt påske 1644, I. Tingsvitner, Lensrekneskapar, Trondheim len 79.2, Rentekammeret, NRA
1645-01-25 Hede vinterting: orig. i två ex. i Unionsskatt påske 1644, I. Tingsvitner, Lensrekneskapar, Trondheim len 79.2, Rentekammeret, NRA
1645-02-23 Funäsdalen: orig. på papper i Från norska riksarkivet år 1900 överlämnade räkenskaper och handlingar, vol 22:5, Kammararkivet, RA
1645-11-12 Svegs socken: orig. på papper i Tyske kancellis udenrigiske afdeling, Sverige A II 40,
DRA
1645-12-24 Stockholm: avskrift i Riksregistraturet, vol. 229, fol. 1364v ff., RA
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Brev 1531–1645
Trondheim

19 maj 1531

Ärkebiskop Olav i Trondheim meddelar hövitsmannen på Bergenhus Esge Bilde, att han den 16
april tog emot kung Frederik I:s kallelse till herredag i Köpenhamn vid sanktjohannestiden. Under
förberedelserna inför herredagen, utbröt den 5 maj i Trondheim en eldsvåda, som ödelade nästan
hela staden, och som därmed förhindrade hans avresa. Han ber därför Esge Bilde att framföra hans
ursäkt hos kungen och hans samtyckte i, vad det norska riksrådet kunde komma att besluta. Han
framför ett önskemål om längre varseltid till herredagarna, avråder utökade privilegier för
hansestäderna, beklagar att hamburgarna förlänats med Island och Färöarna m.m. Han omtalar att
bönder från Härjedalen kommit till honom och berättat att i Dalarna och Hälsingland m.fl. orter i
Sverige rådde hungersnöd.
Original på papper i Danske Geheimearkiv (Norge, 1 Afd., fasc. 6, No. 41. a), DRA. Tryckt i
DN IX, sid 681ff.
Sigill på utsidan.

Texten återges inte här.

Köpenhamn

14 juli 1531

Överenskommelse mellan riddaren Niels Løcke och hans svärmor fru Jnggerd Ottesdotter om
att hon ska återfå sina pantlän Härjedalen och Stjørdal (i Trøndelag, Norge), samt behålla
intäkterna av Ørland och Bjugn (i Trøndelag, Norge) fritt från avgift, mot att hon håller 3–4 karlar
till den tjänst som ska utgöras av dessa områden till konungen, kronan och riket. Niels Løcke ska
inneha Fosen (i Trøndelag, Norge), Edøen, Sunmøre och Romsdal.
Original saknas. Avskrift i Frederik I:s norske register, sid 40, Danske kanselli, NRA. Tryckt i
DN, bind V, sid 781, nr 1062.

Texten återges inte här.

Gottorp

14 september 1531

Kungligt stadfästelsebrev för Niels Lykke på ett avtal med sin svärmor fru Ingegerd Ottesdatter,
bl.a. om att hon ska återfå sina pantlän Stjørdal (i Trøndelag, Norge) och Härjedalen.
Original okänt. Avskrift i Frederik I:s register, fol 41 i Danske kanselli, NRA. Tryckt i DN,
bind V, sid 787ff.

Texten återges inte här.
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Trondheim

24 januari 1532

Diakonen, ärkediakonen och domkapitlet vid Trondheims domkyrka ber bönder och meniga
allmogen i Stjørdal, Selbu (i Trøndelag, Norge) och Härjedalen, som givits kapitlet som förläning
av kung Kristian II, att erlägga sin kungliga ränta, rättighet och avgift till ärkebiskopen.
Original på papper i Münchenersamlingen, nr 3179, NRA. Tryckt i DN, bind VIII, sid 697, nr
672, samt i Samlinger til det norske Folks Sprog og Historie, bind I, sid 81f.

Texten återges inte här.

Vid Trondheim

3 september 1532

Kung Fredriks fullmäktig och överste hövitsmän över krigsfolket i nordanfjällska Norge,
riddarna Vincencius Lunge och Niels Lucke meddelar ärkebiskop Olaf i Trondheim, att de är
utsända att enligt överenskommelsen i Oslo, åter tinga det nordanfjällska Norge under kungen och
som bevis sända in hans och hövitsmännens brev för påseende och avskrift. De begär även att
ärkebiskopen åter ansluter sig till kung Fredrik och inkalla sex män av varje skeppsreda i sina
förläningar till Trondheim (i Trøndelag, Norge) att avlägga trohetsed, samt att han samtycker till
den av riksrådet i Bergen beviljade landshjälp och ombesörja att den inbetalas från hans egna län
med två lod silver av varje man. De kräver även att få veta om han har återkallat sina fogdar från
Vardøhus (i Finmark, Norge) och övriga län, som han inte fått förlänade av kungen, samt
underrättar honom om att Stjørdal (i Trøndelag, Norge) och Härjedalen nu har förlänats deras
svärmor fru Jngerd Ottisdotter. Slutligen överlämnar de ett brev från förre kungen Kristian.
Original på papper i Münchensamlingen, nr 3155, NRA. Tryckt i DN, bind VIII, sid 723, nr
695.
Två påtryckta sigill.

Texten återges inte här.

Steinvikholm

9? september 1532

Ärkebiskop Olavs i Trondheim svar på riddarna Wincencius Lwnggæs och Nils Lyckæs
översända brev. Han förnekar att han skulle ha fört i rop och rykte bland menige allmogen, att de
skulle röva, slå ihjäl och fördärva allmogen. Han är förvånad över, att de vill hålla sig till kung
Fredriks skriftliga befallning, som gavs innan kontraktet i Oslo mellan kung Kristian och kung
Fredrik slöts, och vill enligt detta kontrakt anse kung Fredrik som Norges rättmätiga kung. Han
kommer att uppbära den i deras brev påtalade landshjälpen, när han får sig tillsänt kungens brev
om det. Han ställer sig välvillig till att lämna ifrån sig sina förläningar i Nordland och Finmark (i
Norge), samt att så snart han återfått besittningen av Trondheim, som han har i förläning, så
kommer han obehindrat upplåta Stjørdal (i Trøndelag, Norge) och Härjedalen till fru Ingerd
Ottesdotter.
Original saknas. Koncept på papper i Münchensamlingen, nr 3164, NRA. Tryckt i DN, bind
VIII, sid 727, nr 696.

Texten återges inte här.
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Sveg

23 december 1532

Stadfästelsebrev utfärdat av Ingheborgh Swensdotter, med sin sons Ion Halwardhsons
samtycke, att de båda stadfäster hennes broders Gunnar Swensons gåva till dennes brorsöner
Swen, Erik och Hindrik Esbiorsöner, varmed Gunnar gav dem all sin egendom i löst och fast,
förutom en ”eth v las” äng, sju lod silver, samt en annan del, som hennes son Ion begärde. Gunnar
gav sin gåva mot ”sith egit sialwaldh hoss sina brødersyner”.
Beseglat och bevittnat av Halward Gwnnarson, Mattes Herfredson och Klemet Erikson.
Original på pergament i Diplomsamlingen, pergamentsbrev, ÖLA, ur Heimbygdas deposition
vol 2A, nr 260, ÖLA. Tryckt i JFT III, sid 39f.
Sigill eller spår efter sådana saknas.

Theth bekenis iagh ingheborgh swensdotter medh min sonß samtykth som ssa
heter ion halwardhson ad wi bonden fwlleleghe til sthaam then ghawe min broder
gwnnar swenson gaaf sinom brødra synom som ssa hethe swen esbiorson erik
esbiorson oc hindrik esbiorson ghaf han them alth theth han atthe i løso oc i fasto
intheth wndan tagandes hwaske i wato eller tøro mer en eth v las engh oc vij
loodh selwer oc sidan nakan annan deel som min fornempde son ion war
begerande Thy samtyk iagh fornempde ingeborgh then1 gawe min fornempde
broder gwnnar gaf2 thy adh han kendis segh hawe sith egit sialwaldh3 hoss sina
brødra syner fornempda ffor slika sakis skwld skel iagh fornempde goos oc gawe
wndan megh oc minom erwingom oc wnder førnempde mina brødra syner oc teras
erwingar til ewerdelege æge ad ssa i saningh er beder 4 gode mens insegil for
theth bref som [a] war ordh oc saakth hørdo som ssa hethe halward gwnnarson
Mattes herfredson oc klemet erikson som skriwet war i sweegh Anno domini
mdxxxii ipso die torlacij episcopi
Nedtill med röd text, annan hand: 1532
1

Härefter överstruket ”th”(?).
”gaf” skrivet över raden.
3
Härefter överstruket ”h”(?).
4
Härefter borde man ha väntat ”wi”.
2

Trondheim?

(hösten 1532)

Förteckning på vad fru Ingegerd Ottisdotter hade uppgett sig blivit fråntagen av ärkebiskop
Olavs folk år 1529 och 1532, bl.a. intäkterna av Härjedalen och Stjørdal (i Trøndelag, Norge).
Original på papper i Münchensamlingen, nr 3173, NRA. Tryckt i DN, bind IX, sid 738.
Sigill saknas.

Texten återges inte här.

Utan ort

utan datum (hösten 1532)

Vincents Lunges summarium på det som ärkebiskop Olaf ännu är skyldig hans svärmor fru
Ingerd Ottesdotter, bl.a. förlidna års ränta av Härjedalen och Stjørdal (i Trøndelag, Norge).
Original på papper i Münchensamlingen, nr 3174, NRA. Tryckt i DN, bind IX, sid 745, nr 714.
Sigill saknas.

Texten återges inte här.
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Trondheim?

(hösten 1532)

Förteckning på visst jordegods, som fru Ingerd Ottisdatter, tillsammans med biskopstionden av
detta, påfordrade av ärkebiskop Olav under sin livstid. Hon avstår därmed bland ett flertal angivna
poster, från intäkterna av Härjedalen och Stjørdal (i Trøndelag, Norge), enligt tidigare avtal,
ingånget med ärkebiskopen av hennes son Niells Lycche på hennes vägnar.
Original på papper i Münchensamlingen, nr 3756, NRA. Tryckt i DN, bind IX, sid 745ff.
Sigill saknas.

Texten återges inte här.

Utan ort

utan datum 1535

Köpebrev utfärdat av Sven Ionson i Orrmo (i Lillhärdals sn), att han har pantsatt en äng kallad
vasske holm till Per Mortenson för en 3½ lods sked och senare av dennes son Olaf Person mottagit
4 mark för samma äng. På Olafs fråga, om han ville lösa ängen eller överlåta den, svarade Sven,
med bägge sina söners samtycke att han ville överlåta ängen till Olaf, mot ytterligare 12 öre
penningar.
Bevittnat av Pal Olson och beseglat av Ol Person Sunnanån (troligast i Lillhärdals sn) och Jon
Roggheson.
Original på papper i Diplomsamlingen, pappersbrev, ÖLA, ur Heimbygdas deposition, vol 27,
ÖLA. Tryckt i DN, bind XIV, sid 748f, nr 739; JFT III, sid 45, nr 91.
Två sigill på uppveck.

Ffor alle The godhe men som Thetta breff sse eller høre lesses Thaa 1 bekennes
iak sven jonson vppa ormo, thet iak panth setthe per mortenson et Engh som
kallas vasske holm, ffor en half ffierdhe lodh skedh, ther nest togh iak ffornempde
ssven ionson vp aff hans son ffornempde per martenson, Olaf person iiii2 mark
peninghe vppa samma Enghe, stodh sa thet tel en tidh, thaladh sa olaf person tel
fornempde sven ionson oc sadhe sa, horth vil dwh sven, ffaa megh mynne vt
gimffne peningher ighen nw eller vil thw lathe megh hafue ffornempde Enghe tel
ewerdheleghen eghe, sswaradh ffornempde sven medh bodhe sine synner samtik,
vil thw gifue megh xii øres peninghe en nw, tha vil iak vnneh tegh thet medh alle
godhe hwlke peninghe han megh tel godhe nøgie gaf3 Oc ther epther vndhan skiel
iek4 ssven ionson ffornempde Ænghe, vndhan megh oc myne erffwigher, oc vnd
effther kommene oc vnder ffornempde Olaff person oc hans erffwinghe, tel
ewerdheleghen Eghe, oc tel yther mere visse ad sa j saningh ær stod iak pal olson
oc hørdhe oc saag vppa begges theres tal oc samtyk adh thet skwldhe alder
rygges, thet rekthete førnempde sven 5 ok badhe hans synner sine hender vppa, ad
thet skwldhe ssa blifue standades thet vil iak bergie oc swergie etcetera 6 tel yter
mere visse ad sa j saningh ær tha beder iak hederlegs mens inselghel nedhan for
thetta bref Epter tyh iak ikke sielf insegel inseghelh hafuer, som ær ol person
svnan aan 7 jon8 roggheson etcetera Anno dominj M d xxxvº
1

”kennes” struket.
”iiii” tillskrivet över raden.
3
”gaf” tillskrivet över raden.
4
”iek” tillskrivet över raden.
5
”ola” struket.
6
Här följer ”th”, som i ”thz”.
7
”olaf” struket.
8
”Jon” tillskrivet i vänster marginal.
2
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2 januari 1539(?)1

Lillhärdal

Vittnesbrev utfärdat av Jon Olsson, Mikkilss Oluff och Oluff Pedersson i Östansjö (i
Lillhärdals sn), att de var närvarande när Halword Olsson sålde sitt rätta fädernearv i Lillhärdals
sn till sina bröder Pall och Anders Olssöner, för 18 mark penningar.
Beseglat av utfärdarna.
Original på pergament i Gunneriusbiblioteket, Spesialsamlingene, UBT diplom 141, Universitetsbiblioteket i Trondheim. — Tre sigill i remsor.

Ffør alle gode men ssom thetta breff2 høra eller lessa Kennis wij ion olsson
mikkilss oluff oc oluff pedersson ostan sion ad wij neer vårom3 ssågom oc
åhordom ad halword olsson haffde wnt oc sselth sinom brødrom ssom sså hette
pall olsson oc anderss olsson alth sith rette fæderne som han waar till burin i
hwaar thet helsth ligger eller liggia kan i herdalss sokkon Thet haffwer han sålth
medh åker oc engh hwss oc knwth skoog oc wedestada i wåto oc tørro inthet
vndan tagandis hwarken liten deell eller stoor Kendis oc fornempde halward seegh
haffua opbwrith hallwan penningh oc helan efter sin wæll åtnøio som waar xiix
markt penninga Ty skilde han samme dæll wndan seegh oc synom erwinggom Oc
vnder fornempde paall oc anders oc terass erwingger till ewerderlege ægo ad ssa i
sanning er baade ådernempde halward ad wij skwlle hienge wår insegill ffor thetta
breff Som gorth oc skriwidh waar i herdall ix dagh iwll anno domini mdxxx9°
1

Gunneriusbiblioteket har datering ”9. dag jul 1535”. Årtalet ska trol. läsas ”mdxxx 9o”, enl.
uppgift från Olof Holm, Landsarkivet i Östersund.
2
”thetta breff” tillskrivet över raden.
3
”vår” tillskrivet över raden.

Utan ort

29 september 1542(?)

Köpebrev utfärdat av Erik Pederson i Tännäs (i Tännäs sn), att han har sålt sin andel som ligger
i samma by till sin broder Iens Person, även han boende i Tännäs, för 8 svenska mark.
Original saknas. Tryckt i DN, bind XIV, sid 794, nr 795, under den ovan uppgivna dateringen,
men med påpekande att årtalet alternativt skulle kunna tolkas som ”1572”. Enligt DN fanns
originalet på papper i VHAA. — Enligt DN med tre påtryckta sigill i vax.

Texten återges inte här.

Steinvikholm

29 juni 1544

Dombrev utfärdat av Tordt Roedt, hövitsman på Steinvikholm, att bönder från Hogdal
(Överhogdal, Härjedalen) både nu och förra året på lagtinget vid S:t Hans tid beklagat sig över
bönderna i Vitvattnet (i Rätans sn, Jämtland), som ville tillägna sig den äng mellan Jämtland och
Härjedalen, som (över)hogdalsbönderna under lång tid hävdat. (Över)hogdalsbönderna tillerkänns
besittningen, tills dess att saken kan avgöras på annat sätt av kungen eller rikets råd.
Beseglat av utfärdaren.
Original på papper i Diplomsamlingen, pappersbrev, ÖLA, ur Överhogdals kyrkoarkiv, ÖLA.
Avskrift i Vemdalens kyrkoarkiv P:1, ÖLA. Referat i Bergs tingsprotokoll 1684, Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv A I:10, fol 223r–v, ÖLA. Tryckt i DN, bind XVI, sid 748f, nr 614; JFT V,
sid 80f, nr 234. — Spår efter ett sigill.
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Jeg Tordt Roedt Høuitzmandt paa Stenuigholm Giør witterliigtt och kennes ffor
alle meth thette mytt obne Breff att nu y disse dage war her nogre bønder som y
hoodall boendis och besitthiendis ere, och wore samme mendt her baade y fiordtt
om sancthe hans tydtt, samledis nu y aar her paa lagtingett, och beklagett seg for
meg, att thee Bønder aff hwittwandt wille haffwe fraa dem den eng som liigger
emillom iempthelandtt och herdall mett wretthe som dee aff hoodall haffwe
longsommeliig tydtt wdi heffdtt och macth hafftt och seg till nøtthe och gaffnn
brugitt haffwer: Thy Beder ieg alle serdeliis kongeliig Maiestetts beffallingsmendt, atthee them ther paa ingen hinder eller for fang att giøre wdi nogher
maade, thy att ieg paa høgborne fførstis och herriis konning Christiann
fredricksßøns Min alder Nadigste herris wegne haffwer wntt och tillatthiitt och nu
metth thette mytt obne breff wnder och tillader, att forscreffne mendtt aff hoodall
maa Nyde, bruge, och behollde samme eng mett alle thee lutthum och lundenum
som ther tilliigger, och aff arelds tydtt ther till legett haffwer, indtill saa lenge att
kongelig Maiestet wor Nadigste herre kommer her sielff personliig ind y landitt,
ther som samme mendtt syden fremdeliis komme ffor hans nadis kongeliig
Maiestett att berette deriis sag och mett hues breffwe och bewissning thee ther paa
begge siider emodt hwer andre haff[ue] lijde och wndgiellde ther om som hanss
Nadis kongeliig Maiestet mett Rigßens Raadtt forefinnendis worder och Norriigis
lag ther om wdtuißer och innehollder, thy att hans Nadis kongeliig Maiestet
Raader saa well offwer iempthelandtt som offwer herdall och offwer altt Norriigis
Riige, Dy will ieg paa hans Nadis kongelig Maiestets wegnne ingelunde tilstede
att samme eng skall gaa fforscreffne mendt y fraa før endt dy bliffwer saa mett
retthenn skiillde atth som ieg nu y denne min scriffwelße berørtt haffwer, Her
wiider nu att retthe etther efftter, och icke her wdi noger maade emodt att giøre
saa fremtt athy wille icke haffwe ther om yttermere till tall tyll y frem tydenn,
Tess till yttermere wissenn att ßaa y 1 sanning er Tricker ieg Miitt Signett Nedenn
ffor dette mytt obne breff Screffuitt paa fforscreffne Stenuigholm Petri et Pauli ar
etcetera M D xliiij
1

”y” dubbelskrivet.

Lillhärdals ting

29 juli 1546

Köpebrev utfärdat av bröderna Oluff och Peder Jonssynner i Glöte (i nuv Linsells sn), att de har
sålt sitt mödernearv i Ransjö (i nuv Linsells sn) till sin frände Jon Jonsson i Ransjö, mot 20 mark i
penningar. Jon gav även ett ”stedh” i godvilja på köpet.
Beseglat av Jon Olsson på Björnhammar (i Lillhärdals sn), Esbiorn Persson och Ion Olsson i
Olingdal (i Lillhärdals sn).
Original på pergament i Diplomsamlingen, pergamentsbrev, ÖLA, ur Härjedalens fornminnesförenings samling.
Sigill saknas. Snitt efter tre sigillremsor.

Vij brøder ssom hethe oluff oc peder ionssynner j gløte gørom wetterligit ffor
alle att vij haffuom selt vårth møderne som ligger j randesio thet haffuom vij seltt
vårom ffrende ion ionsson som boor j samma randesio ffor xx markt i gode rede
Penningh oc oss haffua oppburid haluan penningh oc helan efter våro godo tikke
Ty skilie vij ssamma gooz medh huss och knwth åker oc engh oc allom till
lunnom som till leget haffuer aff forno vndan oss oc vårom eruinggom oc vnder
18

fornempde ion oc hans eruinger till ewerdelige ege At sså All saning er bedis wij
gode manna insegill for thetta breff efter wij ekke sielue haffua som hette ion
olsson å biornhambrom esbiorn persson ion olsson j olinghdall Som skriuid oc
læsid er å herdallss tingh Anno dominj m d xl 6o die olaffij Jtem gaff han os et
stedh på køpit j goduilia

Hede

31 oktober 1548

Köpebrev utfärdat av Siwurdh Ollsson i (Hede)viken (i Hede sn), att han har sålt sitt
mödernearv i Glöte (i nuv Linsells sn) till Olaff Jonsson i Glöte, mot den penningsumma som
angavs i det brev som Olaff tidigare fått, samt mot nu även erlagda sju mark i godvilja på köpet.
Bevittnat av Olaff Torsson, Jon Torsson och Peer Onnolsson alla i Vemdalen. Beseglat av Olaff
Torsson och Peer Onnolsson, samt av Staffan Jonsson på Hede.
Original på pergament i Pergamentsbrev, huvudserien, RA, ur VHAA:s deposition. I NLR V,
sid 285f upptas i längd över skeppsskatten i Trondheims len 1557–59 bl.a. Peder Amunßønn y
Wemdal, Jonn Tordßønn ibid., Siurd paa Wyge, samt Staffen Jonßønn paa Heyden.
Ett sigill i remsa, samt remsor efter ytterligare två.

Alle the dannemen szom thetta breff hendher fforre ath komma see eller høra
læsas thå bekennis iak Siwurdh Ollsszon j wiken kerligh medh gudh och herren
jhesu: Kwnnocktgørande medh thette mijth øpne breff ath jak haffwer solth Olaff
jonsson j gløthæ mijtth1 møderne j ffornempde gløthæ ffor såå månghe penijnghar
szom j thet breff han fforre ffåått haffwer, Och mijgh nw haffwa wpbwrith vij
marck j godhe viliæ påa samma ffornempde jorde køph, Ty segher iak Siwurdh
Ollsson ffornempde Olaff jonsson j gløthe ffrij och frels och åkereløøss ffore
hwariom manne medh minom ffrij viliæ tyl æffwerdeligh eghæ Ty wndhen skyll
iak ffornempde Siwurdh Ollsson j wiken mytt ffornempde møderne j gløthe
wndhen mygh och minom ærffwinghom och wndher ffornempde Ollaff jonsson
och hans ærffwinghom tyl odals och æffwerdelighe æghe alsinghe vndantackandhe som ær j wåthe och tørre ner by och ffierre alth thet szom bættre ær
haffwa en ondh ath ware, war thette køph2 giorth och godh williæ vpbvrin medh
ett ffrith velkor j wiken j heedhæ Sockn Tessæ men tyl witnesß, Olaff Torsson3 j
wemedall jon4 Torsson ibidem och Peer Onnolsson ibidem Tyl ytthermera
Sannyngh och bettre fforwarnijngh her om Tricke wij Olaff Torsson peer
Onnolsson och Staffan jonsson å heedhæ wår insigle nedhen åå thette breff, Som
ær j Heedhæ scriffwith All helghon affton Anno dominj 1548
1

Här följer överstruket ”j”.
Här följer överstruket ”och”.
3
I texten står ”Toresson”, men det uppdragna tecknet för ”e” är överstruket.
4
I texten egentligen ”jonsson Torsson”.
2
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Vemdalen

utan datum 1550

Bytesbrev utfärdat av Mattis Persson, att han har bytt ängar med Olaf Bjørnsson, så att denne
fått Övenstrand i Gunnarfiske m.m., mot 8 mark emellan.
Bevittnat av Mons på Backe, Morthen Halffuarson i Clipsyø och Suen i Torsoss. Beseglat av
Ion Byørson.
Original på pergament i Pergamentsbrev, RA, ur VHAA:s dep. Tryckt i DN XV, sid 713, nr
585.
Sigill saknas, ett bomärke.

Tess bekennis iak mattis Persson med thetta myt vpne breff at iak haffuer
byttheth engiwm med olaff byørsson som hetter øuenstran vty Gunnarfixke och
skal fforneffnde olaff byørsson haffue øuenstran och røning som ther til ligger och
Longhloken vndan meg och mine eruinger och vnder fforneffnde olaff byørson
och hans eruinger til odalz och euerdeligh æge och gaff han meg viij mark y
myllen tesse gode men til vitnis mons pa backe morthen Halffuarson i Clipsyø
Suen i Torsoss Til ytermere beuisning beder iak ion byørson om sit incigel med
myt egit merke som scriffuit var i vemedal Anno dominj 1 m d l
1

Ett ”d” struket.

Överhogdal

31 januari 1551

Köpebrev utfärdat av Oluf Jensson, att han har överlåtit sin brorsdel i Säter (i Överhogdals sn)
till sin broder Esbjörn Jensson mot 10 mark, som han uppburit. Beseglat av Jacop Haluardsson i
Säter (i Överhogdals sn) och Joen på Mon (i Överhogdals sn).
Original på pergament i Pergamentsbrev, RA, ur VHAA:s dep. Tryckt i DN XV, sid 722, nr
596.
Ett skadat sigill i remsa, ett snitt utan remsa eller sigill, ytterligare en remsa med spår av sigill.

Thette bekiennest Jegh Oluff Jensson med thette mytt obne breff adtt Jeg
haffuer Soltt oc affhend mynom broder esbiørn Jensson myn broder deld som
lygger J settrum vndhen meg oc myne erffuynge oc vnder fforneffnde esbiørn
Jensson myn broder oc Hans erffuynge tyll æuerdelyge ægn oc kiennest Jeg meg
adtt haffue vpborytt mynste pendinge och meste Som J vortt kiøp kom Som var x
marck J rede pendinge tyll ytter mere vyttnesbyrd adtt saa vdj Sannyngen er
tylbeder Jeg thesse ij dannemend Som Saa hette Jacop Haluardsson J Settrum oc
Joen J Moum adtthe henge therys Jndsygle her nedhen ffore tthette mytt obne
breff ffor Jegh haffuer icke selff Jndsygle Som skreffuett er J øffre Hodalenn
lørdagen nest ffor kynderssmøsse dag Anno M d l j
På baksidan med yngre hand: Hodals

breff
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Hårsta

8 februari 1551

Bygselbrev utfärdat av Jens Tiillson (Bjelke), hövitsman över Jämtland, att han på konung
Chriistiern Frederiiksons vägnar har lejt ut ett avradsland till Lasse och Jakop på Nyland, mot en
årlig avgift på 2 öre. Beseglat av utställaren.
Original på papper i Pappersbrev I, RA, ur VHAA:s dep. Tryckt i DN XV, sid 723, nr 597.
Ett påtryckt sigill i grönt vax.

Jeg Jens tiillsonn Høffuids mand offuer Jempteland kennist och giør viitterliigt
for alle mett thette mytt obne breff att ieg paa kongliig maiestadt myn alle
naadiigeste Herre konning Chriistiern fredriiksons vegne bykt haffuer Lasse paa
nylannd och Jakop paa [N]y[lann]d(?) eitt affrads lannd mett vatnn och veidestad
som ther tiill liiger och legedh haffuer y fraa fordom thiid Thij for biuder ieg alle
y huo the helst ere eller vere kunne att fornemde men her ij mott att giøre eller
vfforrette y naagenn maathe och skulle thij aarliigenn giiffue ther aff thiill norgiis
krone ij øre y affrad att Saa y Sanhet er som forskreffuid Staar Trycker ieg mytt
Signet nedenn for thette mytt obne breff som skriiffuid er po Haarstad fastelauens
Søndag Aar epter gudz byrd m d l j
På baksidan med yngre hand: Storsjö o Ljungdal. 1551. — Upvist för Läns gränse
Syne Rätten wid Landöns fjellet d. 21. Julii 1799.

Rödön

utan datum 1552

Fullmakt utfärdad av Laße Siulson till Olloff Simonson, att kräva och mottaga 3 mark i
penningar, som Elleff och Yøns Ollaffsøner i (Lill)härdal är skyldiga honom. Han ombeder
fogden Olloff Olson att vara brevinnehavaren behjälplig. Beseglat av utfärdarens kyrkoherde Måns
Olloffson.
Original på papper, saknas. 1937 inlånat från Erik Modin till Norsk Historisk KjedeskriftInstitutt. Fotostatkopia (Erik Modin nr 2) i Kjeldeskriftavdelningen, NRA, och i
Medeltidsektionens fotostatsamling II:15, RA. Tryckt i DN XVI, sid 807f, nr 636.
Spår av ett påtryckt sigill i grönt vax.

Alle gode men tette breff hender ffore koma bekiendez Jagh laße Siulson med
tette mitt øpne breff ath iagh giffuer thenne breffuisare olloff Simonson ffulle
mact och beffelingh at vptaga och vtt kræffia j1 mark pening aff elleff och yøns
ollaffsøner boondez i Herdall Huilke pening te ære migh religh skylige Huar ffør
bider iagh alle embes men besyndeligh vor kierre nådidige Heres ffoggde olloff
olson at Han vil vara honom behielpeligh ath så j Sanigh2 ær bider måns olloffson
min kyrkie Here3 om Sit Singnet nedadan4 ffør tette breff Som Scrifuit ær i Røenn
Anno domini 1552
1

½ mark, kan möjligen läsas som ”3 mark”.
Felskrivet för ”saningh”.
3
”min kyrkie here” under raden, infogat här.
4
Sic!
2
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Lillhärdal

27 november 1557

Köpebrev utfärdat av Haluar Røgeßon, att han har sålt sitt fädernearv till sina brorsöner Jon och
Røge Simanßon och att hans son Syman Haluarßon har fått vittnesmål av Oluf Pederßon,
Gunbiørn Simanßon, Peder Tordßon och Jon Olßon i Olingdal (i Lillhärdals sn), om att Haluar
uppbar full betalning, samt att Haluar i Lund (i Älvros sn?) och Jon Klemenßon bevittnade den
sista betalningen. Beseglat av ovannämnda män.
Original på pergament i Diplomsamlingen, pergamentbrev, ÖLA, ur Skogens gårdsarkiv,
Lillhärdals hembygdsförenings deposition, ÖLA.
Tre vaxsigill i remsor, ytterligare en remsa saknar sigill. Vid övre kanten två små stickhål på
vardera tre ställen, med rostmärken, liknande spår av vidhäftning.

ffør alle de gode men som dette breff høra eller see bekennes jeg haluar
røgeßon at jeg haffuer solt mit ffeene1 ffrit oc ffrelt minom brøder sønom ved
naffn Jon symanßon oc røge sijmanßon oc haffuer jeg dem solt y saa mate at te
skole nyde oc behalde vnder seg oc sine erguinge till euerdelig eege Jtem kom taa
hans son syman haluarßon at sporde om alle peninga vore vt gavne2 och te stide
honum vitne ta sade han at han skulde ter aldre om talle han eller hans berd3 ta
vore ter beskedelig mend til vitnes som saa hette oluff pederßon gunbørn
symanßon peder4 tordßon Jon olßon y olindal oc vore der til stede hørde tes hande
lag oc saage at ffør nemde haluard op bar haluan pening oc helan oc kallad ded
vel vara oc skelde [.] vndan seg oc sine eruinge oc vnder ffør nemde Jon oc røge
oc deres eruinge til euerdelig ege oc vore der tuo men til stede ta pening senast vt
goffues som sa hete haluar y lund Jon klomenßon tet tøre ui alle5 bad bere och
suerge at teres køp ua saa at sa y al sanhe er tryge vi for nemde men6 t[.]7 vor
Jnselle neden for dete vor øpne breff som skriffuit var i lele herdal lødaan effter
sante karin da anno domini mdlvii
Och wi køpte tuo brøder dele och vt gåffue vi xxxxx merk y gode
rede peninge och smaa peninge at saa y al sanhet ær som fføre star henge vi ffør
nemde men vor Inselle ffør dette breff
På baksidan:

1

=fädernearv, kan möjligen läsas ”felne”.
Möjlig läsning ”vtgewne”.
3
”berd” =börd.
4
Förkortningen kan läsas som ”peder” eller ”poffuel”.
5
”alle” tillskrivet över raden.
6
”for nemde men” tillskrivet över raden.
7
Raderad bokstav.
2

Lillhärdal

30 september 1558

Köpebrev utfärdat av Per Jonßon och Mickel Jonßon, att de har sålt sitt fäderne i Mickelsgården
till sin syster Sigrit för 60 mark. Bevittnat och beseglat av Ol Olßon, Anders Olßon och Jon
Simenßon.
Original på pergament i Nordiska museets arkiv, inventarienummer 163036. Avskrift i
Härjedalens fornminnesförenings samling, vol 1, ÖLA. Refererat i Lillhärdals tingslags protokoll
1694 ht, Jämtlands läns renoverade dombok, vol 2, fol 419v, RA.
Två sigill i remsor, ytterligare ett sigill saknas.
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Jesus Christus
ffør alle gode men som thete breffuit høre eller ssee bekennoms wi
effterskriffne, benemff per Jonßon och mickel Jonßon at wi haffue solt wort
ffeederne som liger y mickel gården wara syster benemd sigrit och haffuum wj
deth soll och skelt vndan oß och ware aruinge och vnder ffør nemde sigrit och
hennes aruinge til everdelig eege och beckennoms vi oß haffua op burit xxxxxx
merck j gode redo effter wåra ååbening och haffue thet op burit j gode redo1 och
anammade och challad ui2 thet wel wara och sollde ui løst och fast skog och vang
ner och fær huar helst tet fines 3 chan och wintnade vi vnde tri sckelig mens
Inßellen som saa hette ol olßo anders olßon Jon sinomßon4 wj ffør nemde men ner
wore sage och hørde 5 teres køp at sa y al sanhet6 er som fføre står trycke vj ffør
nemd wor Insellen nedan ffør dette bref som skriffuit7 var y lele herdal ffredagen
nest effter sante mickels dag ar effter gud børdh m d l viii
På baksidan svårläst text med annan hand.
1

”j gode redo” tillskrivet över raden.
”ui” tillskrivet över raden.
3
”wara” överstruket, ”kan” tillskrivet över raden.
4
Sic!
5
”wor køp” överstruket.
6
Står ”sanched”.
7
”skriffuit” tillskrivet över raden.
2

Hede socken

5 januari 1560

Dombrev utfärdat av tjugofyra lagrättsmän, om skog och mark mellan Äggens byamän och herr
Anund, till Äggens byamäns fördel av gammalt och efter tidigare syners vittnesbörd. Tingsläst på
Svegs vinterting 3 februari 1627. Beseglat av (vissa av?) utfärdarna.
Original på pergament, Pegramentsbrev, RA.
Ett sigill i remsa, fyra ytterligare snitt, skada ca 2 x 10 cm där ev ytterligare sigill i remsor kan
ha suttit.
Raderad tidigare brunaktig, latinsk(?) skrift i 90° vinkel mot texten.

Vy epterscrefne Lagrettis Menndt Hans olsonn Engebrett Haluorson Jens
person Jon suendson Greges person, Jon Jonson, Tord skreder Stafen Jonson
Siurd Olson, oluf Tordson Jon Tordson Hagen Tordson Oluf Biørson peder
Anulson1, Oluf Laurisson Oluf Jonnsson Oluf olson Haluord Jonson Jon
Haluorson Jon Rolson guner olson Reder olsonn Rolf trygeson Haluord iacopson
bekendis mett thette wortt obne bref om thett prof som gech emellomm egge
Menden oc Herre Anund om naagen March Saa Hafue wy profuitt oc rannsakitt
att then samme skog oc March kommer samme fornemde egge Mend tiill epther
gamelfund oc som gamle prof ydermere wnderuiser Thill yder mere windisbyrd 2
Henger wy wore Jnsegle neden for thette wor Obne bref som Schrefuitt war y
herdall y heden Sogen Toltedag Jul Anno Mdlx
Anno 1627 den 3 Februarij Leest paa Sueige
winterting Wdj fogdens och menige thing almuis neruerlse Sammestedz
På baksidan med tredje hand: Gåfva af artisten N. Mandelgren 1889.
På baksidan med annan hand:

1
2

”Anundson”?
”tryck” struket.
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Frosta

17 juni 1560

Dombrev utfärdat av lagmannen på Frostatinget (i Trøndelag, Norge) Severin Persson, som
efter klagomål från vemdalsborna och härjedalingarna över att jämtarna ville tillägna sig skog och
vatten över råmärkena, utsett 24 dannemän att rannsaka i tvisten om gränsen mellan Härjedalen
och Jämtland. Jämtar och härjedalingar ska efter denna dag inte överskrida råmärket, utan vardera
rätta sig efter landsskrån, samt efter gamla brev och vittnesbörd. Alla nyare brev dömes ogiltiga.
Eventuell skada som parterna åsamkat varandra ska avdömas på bygdetingen. Beseglat av
utfärdaren.
Original på papper i Pappersbrev I, RA, ur VHAA:s dep. Flera avskrifter i Vemdalens
kyrkoarkiv, P I:1, ÖLA, av bl.a. N. J. Ekdahl. Tryckt i DN I, sid 824, nr 1122; JFT, band 3, sid
115, nr 135.
Ett påtryckt sigill, ”SP”

Jeg Sewerin Persson laugmandtt y Trundhem giør alle vittherliigtt medtt thette
mytt opne Breff att aar epther gudz Byrdtt: m d l x: Sancthe Botulphj tiidtt paa
Ffrosten lagting erliigh1 oc welbyrdiig Mandtt Jørgen Persson nerwerendes wdj
erliige oc welbyrdiige Mandis stedtt Euertt Bilds oc flere erliige Mendtt, kom tha
ffor megh oc menige laurettes mendtt wdi Retthe, Jemtherne paa then ene oc
Wemedals oc Herdals mendtt paa then anden ßiide om Nogen tretthe thennom
langßammeliigen emellom werett haffuer om Nogen skoff watthen oc weydestade
som Jemtherne Bruge offer Raamercke effther thieres landskroes lydellsße Tha
wore thi paa Bode parther Begerendes att Jegh wiille vnnde thennom en wuilliige
dom emellom aff xxiiij danne Mendtt att Randzage thieres Breff paa Bode
parther, Huilchett Jegh ocßaa giorde oc Neffnde thennom strax xxiiii mendt y
dom ßom Saa Hette Hans paa Quolle selloff ßetthe Syurdtt paa Ladhe Sellff setthe
Sewaldtt paa fløytthe Sølloff ßetthe oc anders paa Ellnem Selloff ßetthe, Huilche
ffor screffne Mendtt affßagde for j fuld dom att Huerckend Jemther eller oc
Herdaller schall effther thenne dagh gaa offuer Raamerkitt emodtt Huer andre
Men schall the Retthe thennom paa Bode parther effther lande skraaen oc gammle
Breffue oc windesbyrdtt, Men alle the Ny Breffue oc vindisbyrdt dømde the
wgilde y alle Maadhe oc Huer skade som thi paa Beggj Siidder Haffuer giørtt
Huer andre schall Randzages Hieme oc ther tha att staa Huer andre tiill Retthe
effther proff oc danne Mendis Siigellsße Tiill ytther mere wiisße Her om tha
ordskurer Jeg thenne dom wedtt synn ffulle Magtt att Bliiffue om allder och eue
Tiill wiidere Stadffesthellße trycker jeg Mynn Singnethe neden paa thenne myn
ordskurdtt som screffuitt er aar dag oc stedtt som ffor Siiger.
r

På framsidan: N

5 Upvist vid LGS Rn å Öfverhogdal Gästgifvaregård.

På baksidan: Anno: 1628, den j Februarj Leest paa bergs thengh Wdj Lanndzs
Herrenns Welb: Jenns Juulls Visitation: och daa er denne Sag optagen indtill
Wenellige Mend med thing skriffren sampptt Veder partterne kunde møde paa
Aastedernne, och siunne huillken aff parterne som haffde giort hin Anden
[.............]2 Lannd merkett.
1
2

”Mandtt” struket.
Veck mitt över texten, en rad, sliten text.
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Stange

10 december 1560

Vittnesbrev utfärdat av Erich på Sylju (i Stange sn, Hedmark, Norge), att Peer Hafftorßøn inte
är bördesman till det gods som Rogier i Backe fick med sin hustru Gurud från Funäsdalen (i
Tännäs sn) och, eftersom han inte själv äger sigill, ber han Rolff på Huseby (i Stange sn, Hedmark,
Norge) att besegla brevet i sitt ställe.
Original på papper i Diplomsamlingen, pappersbrev, ÖLA, ur Skogens gårdsarkiv, Lillhärdals
hembygdsförenings deposition, ÖLA.
Ett sigill på uppveck.

Tetth bekiendis iegh Erich Sillie metth thette mitth obne1 breff ath iegh veidt
for Gudt sant ath vere ath Peer Hafftorsøn er ingen børdemand thil thethgodz2
som Rogier Backe fik metth sin quinde Gurud fundesdal, och vil iegh thetth
ydermer suergie om behoff giørs ath thet saa i sandingen er, tilbeder iegh,
beskedeligh mand Rolff Huseby ath sette sith insegel neden for thette breff thi
iegh er icke sielff beseglis mandt som skreffuit var paa Stange den x dagh
Decembris Aar effter Gudz byrd1560.
1
2

”obnebreff” ihopskrivet.
Här följer överstruket ”hand fik mett”.

Lillhärdal

utan datum 1561

Vittnesbrev utfärdat av fyra edsvurna lagrättsmän i Lillhärdal, att Magens Persøn, född i
Lillhärdal, har pantsatt sin jord ”som låg till Aess” till främmande man. Mågen Per Torsøn i
Nordanhå (i Lillhärdals sn), närmaste bördesman på sin hustrus vägnar, har löst ett änge i Andras,
en åker på [A . . j d]aller, en tre marks (åker?) för slagsmål, en lägda på Åsen, en åker återlöst
från herr Anund, en skog, samt skulder. Peder Knudsøns ”paa SinSacker i guldall” (i Norge)1,
kvittens att Anders Persøn i Åsen, 1577 löst en äng och åkern Trød av honom. Anders Persøn har
även av Kiell Knusøn i Skog löst en äng och en lägda 1577. Beseglat av utfärdarna.
Original på papper i Diplomsamlingen, pappersbrev, ÖLA, ur Rut Frändéns deposition, vol 1.
Tre sigill. Samtida text på andra och tredje sigillets sedel.

Bekiendiz Wi effter skreffne Dannemen Aanders skrub, Hennick Erick søn, Per
Esbiørsøn, Jon persøn norden Haaen Edsorne laugretis mend j lille Her dall, medt
dette Wordt obne breff, att oß fuluitterligt er, att Magens Persøn som er fødtt Her
Wdi Herdall, Haffuer pandt Sadt, Sin Jorde pardt Som laa till Aeß2, j fremede
mandz Hender och Handz Maagh Per Torsøn Norden Haaen, Haffuer igen løst
dette Effter skreffne, wedt naffn Som er forst, itt enge i Andras for xv mark, Som
Esbiør Persøn fick till pandt. Noch en aager paa [ A . . j d]aller3 Som Jon bagge
Ha[ff]de i pandt. Noch en tre mark for slaxmall Som Magens och Halffuer haffuer
bedriuitt Jtem Haffuer forskreffne Per Torsøn wdt giffuitt en trygge lodt skied for
en legde paa Aas. Jtem en daller j wdfer for deris Moder daa Hund døde. Jtem
waar wdt giffuitt j daller for en ægre som waar i gen lødst aff Her Anund. Jtem
gaff Hand Oluff Smidt 20 øre for en skoug Hand Haffde i pandtt. Jtem betalitt
Hand Oluff Gunmunsøn 20 øre i gamel skyll Jtem 3 mark Som forskreffne4
Magens Persøn waar skyllig. Jtem fick intidt Systeren aff faders gaar, Huerken i
loße eller faste øre som5 Henne waar till fallitt. Och waar forskreffne Peder Torsøn
neste odils mand att i gen løße forskreffne godz paa sin Hustruis wegne Att Saa er
i Sandhet Som forskreffne staar. Daa Sette wi waare in Segler Her neden wnder
dette breff, skreffuitt i lille Herdall Anno. 1561.
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Jtem Bekiendz Peder Knudsøn paa SinSacker i guldallen att
Anders Persøn i aas, Haffuer lødst itt ladz Eng, och en Eckere wed naffn trød, for
fire Daller i gode penger aff forskreffne Per Knudsøn Anno 1577.
Med samma hand:

Jtem Løste Jeg wd aff Kiell Knusøn i skog, och it
Eng, och en Legde, som Hand Haffde for 4 pund kopper Anno 1577.
Med annan hand och annat bläck:

På baksidan: Anders

Persøn breff i aas osten Siøn.

1

”SinSacker i guldall” kan inte säkert identifieras. Något Sin(g)saker kan ej återfinnas i
Gauldal, men däremot i Lade sn, i Strinda. Se O Rygh: Norske Gaardnavne, bind 14.
2
I texten står ”Neß”, där troligen ett slarvigt skrivet A kommit att bli N.
3
Hål.
4
”for:ne” över raden.
5
”Hen” raderat.

Stockholm

27 mars 1564

Kungligt brev från kung Erik XIV till Nils Jespersson, som svar på dennes brev om sina planer
på att, med hälsingarna, inta Härjedalen och sedan tåga in i Norge genom Hedmark till Claudius
(Claude Collart) undsättning. Nils Jespersson beordras att genast skynda sig iväg för att förstärka
Claudius krigsfolk i Norge, tills de trupper som skickats till hjälp hinner fram. Fogden Mickel
Helsing har beordrats att uppbåda dalkarlarna att infalla i Norge vid Akershus och kungen önskar
att Nils Jespersson slår följe med honom och gemensamt beger sig till Claudius.
Original saknas. Avskrift i Riksregistraturet, vol 40, Kungl Maj:ts Kanslis arkiv, RA.

Swar opå Niels Jespersonns schriffwelse om thett intogh hann igenom
Hedemarckenn till Norige sigh företage schulle Datum Stocholm thenn 27 Martij
1564.
Wy haffue vdaff edere schriffuelße Niels Jesperßonn förstått attj äre tillsinnes,
att begiffue eder med Helsingerne in J Herdalerne och thett intage; och sedenn
begiffue eder widere igenom Hedemarckenn inn i Norige; thill wår tienere
Claudium sampt med thett krigzfolk wij ther haffue till vndsettninngh Såå är oß
sådenne eders flijtt aldelis behageligenn, Och effther förschreffne Claudius, och
wårtt folk, nu äre stadde i stor farligheett, hwar fienderne worde sigh med theris
wäldigh macht, någott emott them företagende. Therföre är wår wilie och
begärenn; attj med thett allerförste wele schynnde eder ther hädenn. Och påå thett
forschreffne Claudius, och thett krigzfolk wij ther haffue i Norige, motte thes
mere bliffue forsterckt tell thes, thett andre wårtt krigzfolk kann framkomme, som
tijtt nu nyligenn afferdigett äre, Såå haffue wij latidt schriffue1 wår Fougte Michill
Helsinngh till, att hann schall reße menige mann i Dalerne, och komme them till
att the måge drage inn i Norige påå thenn side wid Akerßhus, och see gerne, attj
så kunne laghe edre saker, attj kunne komme till fölies med them, och sedenn
begiffue eder samptligenn tijtt i förschreffne Cluadium med wårtt folk finnendes
warde Datum Stocholm vt supra
1

Svårläst, ”schriffuitt” ändrat till ”schriffue”.
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Stockholm

28 mars 1565

Kungligt brev från kung Erik XIV, som svar på Arvid Svenssons skrivelse, att denne ska
föranstalta att ingen skada tillfogas av fienden, vidare att skicka kunskapare in i Norge, för att
utröna och rapportera om fiendens verksamhet. Invånarna i Särna bygdelag, som erbjudit sig att
ansluta sig till Sverige, ska efter att de avlagt ed, tas emot och försvaras. En gisslan om sex av
deras bönder ska tas ut och sändas till Stockholm. Bygdelaget ska läggas under Svegs pastorat. Det
tenejärn, som årligen utgöres i Härjedalen, ska inte komma ordinarius i Jämtland till godo, utan
sändas till rörsmederna i Hälsingland. Den lagman, som härjedalingarna begärt ska förordnas,
sedan han visat sig duglig. Arvid Svensson beviljades detta år sex pund av tiondespannmålet i
Härjedalen, och bönderna i Sveg så mycket av tionden, som de nödtorftigt kunde behöva till sin
kyrkobyggning.
Original saknas. Avskrift i Riksregistraturet, 1565, fol 89v–90v, Kungl Maj:ts kanslis arkiv,
RA.

Swar vpå Arffwidt Swennßons Schriffwelße. Datum Stocholm 28 Martij Anno
etcetera 1565.
Wy haffwe bekommitt thinn schriffwellße N:N: och ßåsom thw ther medh
giffwer tilkenne, huru som thw haffwer bestält vm wacht och kunschaper åth
Norige, Szå ähr oß thet behageligitt, och wele, att thw tig ähnn nu ytherligere här
effther, ther vm, schalt beflithe, Szå att oß på thene lanndzorth vdaff fiennderne,
icke någenn schade oförseenndes motthe bliffwe tillfogett, Ther till thw altidh
schalt haffwe, thine wiße kundschaper ihnn i Norige, som vm fienderneß
förehaffwennde någett sannfärdigtt kunde förfhare, och sedenn wethe thet att
berätthe och tilkienne giffwe. Thernest ßåsom thw lather förstå, att the såsom vdi
Särne bygdelag boenndes ähre, tilbiude sig nu gärne att gåå oß tillhannde, och
bliffwe vnnder Swerigis Crone. Thervdinnan thw begärer wethe, huru ßåsom wy
wele, att thw tigh emot them schalt förholle, Szå lathe wy tig ther vpå förstå wår
willie att wy gärne see thet the måge bliffwe anammede och förswarede, ther som
the elliest wele ware oß och Swerigis Ryke hulle och trogne, och först försäkre oß
medh Enn sådanne Eedh, som them bör att göre, och wy tigh her innelucht Enn
Copie ther vdaff lathe tillschicke, Thesligiste och, att the till mheere wißheet vpå
theres huldschap, öffwerantwarde till ähnn sex vdaff the förnämpste bönnder ther
äre, vthi gislenn för sigh, Szå att the obrotzligenn holle wele, thet the oß haffwe
loffwedt och tillsagdt, Och när som the thet haffwe ingått, ßå mhå thw anamme
them vdi thinn befallninng, och ßå laget att them icke motthe schee någet förnär,
emädenn the äre oß trogne, Och wele wy, att the som vdi Gislenn för them bliffwe
vthgiorde, schole bliffwe hyt medh thet förste förskickede, Wy äre och tillfridz,
att samme bygdelag, må ligge till Swegz prestegieldh ther vdi Herdall, effther
ßom thw vm föregiffwer Allthennstund thet ther till nämest1 ähr beläget.
Wydhere: Hwad thet thene iärnn belannger thw schriffwer vhm, ther vdaff Herdall
åhrligenn vthgörs, och Ordinarius vthi Jämptelanndh will sigh tillägne, Thett wele
wy honom ingelunde effther lathe, Allthennstundh wy haffwe honom elliest medh
godt vnnderholdh nogsamligen och gunsteligen latidt försörie, ther medh hann
sigh och schall lathe benöye, Och må thw förthennskuldh Järnn lathe komme till
Röersmederne i Hellsinngelanndh, effther som thw ther vm giffwer tilkene, Thenn
lagmann thw schriffwer vhm, som Herdals boerne begäre, äre wy och gunsteligen
tillfredz att efftherlathe them, när ßom wy warde förnimmenndes, att hann ähr ther
till tiännelig, Och schall hann ther vpå bekomme wårt breff, när han sig för oß
presenteret haffwer. Till thet sidzte. Szåsom thw giffwer tilkienne, att thw icke
haffwer rådh till att vnnderholle tigh ther hooß Bönnderne vdi thenn
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befhallninngh, för thenn fattigdom schuldh hooß them ähr, och begärer
förthennskuldh ödhmywkeligenn, att wy tig, och the karler tig på wåre wägne
efftherfölie, någett till vnderhold wele efftherlathe, vdaff Tyennden 2 ther i
Herdall, Szå wele wy gunsteligen tillathe, att thw mhå anamme på thette åhr sex
pundh, aff samme tyennde Spannmåll, som ther vdi thinn befhallninng i åhr
fhallenn ähr. Wy äre och nådigt tillfredz, att thw lather Bönnderne i Swegh,
bokomme ßå mykitt vdaf Tiennden ther samme städz, som the till theres
kyrckebygninng3, på thenne tydh nödtorffteligenn kunne behöffwe, Hwilcket wy
tig till swar opå thinn schriffwelße, icke haffwe welet förholle. Datum vt supra.
1

Sic!
”ßom fhaller” överstruket.
3
”kyerkebygninng”?
2

Stockholm

5 april 1565

Kungligt brev från kung Erik XIV till Arvid Svensson1 att han i Härjedalen ska ombesörja
tillverkning mot betalning av pannor för den saltsjudning, som ska komma att påbörjas längs rikets
kuster.
Original saknas. Avskrift i Riksregistraturet, 1565, fol 98–98v, Kungl Maj:ts kanslis arkiv, RA.

Till Arffwidt Swennssonn, att hann ther vdi Herdall beställer vm någre Pannor
som till Saltsiudning kunne ware tiänlige. Datum Stocholm 5 Aprilis Anno
etcetera 1565.
Effther thet N: N: wij achte lathe vprätte Salttsiudning, allestädes vth medh
Siösidenn her i Rijkett, ther som någenn Lägennhet ther till ware kann, och wij
förstått haffwe att ther vdi Herdalerne, schole sådanne panner som ther till brukes,
wäll slagne bliffwe, Therföre ähr whår willie och befhalningh, att thw szå
beställer, att ther till ähnn 4 eller 6 aff sådanne panner medh thet förste motte
slagne bliffwe, effther thet sätt, som thenne breffwjseer föregiffwenndes wndher,
och må thw tillseije them som samme pannor slå, att the theres betallninngh aff
tigh bekomme schole, när the äre tillredhe, Äre förthennskuldh tillfridz, att thw då
må anamme, anthen aff fougdenn i Jämptelanndh eller Hellsinngeland, så månge
penningar, som samme panner kunne bliffwe medh betalte. Her vm thw szå
beställe schalt. Datum vt supra.
1

Fogde i Härjedalen.
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Köpenhamn

3 juli 1565

Extrakt av kungligt brev till länsherren över Trondheims len Herloff Skaffue, att Peder Mattzen,
tidigare präst i Herdal socken, ska få första lediga socken i stiftet som ersättning.
Original och koncept saknas. Extrakt i Danske kancelli B31 g, Tegnelser over alle lande, Nr
VIII 1564–1565, fol 327, DRA. Regest i NRR I, s. 461.
Refererat i Kjell Haarstad ”Selbu i fortid og nåtid”, bind 1, s 180 (Trondheim 1972) och i
densamme: ”Jamt, Herdal, Svensk. Immigrasjon i Trøndelag 1500–1800”, Arkiv och historia i
Mittnorden. De mittnordiska arkiv- och historiedagarna 2–5 juni 1989, red: P. Matsson (Arkiv i
Norrland 10), Härnösand 1991.
Extraktet i sin helhet, inkl latinska ord, skrivet med gotisk skrift.

Herloff Skaffue
Fick breff, att Her Peder matzen Haffuer Ladit1 berete for Kongelig Majestett
Huorledis the Suenske Haffuer werit vdj Herdall sogenn ther som hand wor prest,
och forschreffne Sogen affbredt2, och er begerenndis att hand egen motte forsørgis
mett itt andit sogen, ther vdj stigtet Och Kongelig Majestett hannom naadigst vndt
haffuer, thett første Sogen ther vaccerer och Ledigt bliffue, Dattum eodem Die et
Loco,3
1

Över raden.
Felskrivet för ”affbrendt” .
3
Föregående brev daterat ”haffnie 3 Julij Aar 65”.
2

Utan ort

utan datum 1565

Vittnesbrev utfärdat av Kiel Knutzson och Peder Joensson, att Joen Pedersson, mot skogsparten
Kallkölen och en åker ”östan sjön”, av sin syster Elin Pedersdotter bytt till sig jordparten
Klubbnäset vid Härjeåsjön (i Lillhärdals sn), som hon fått i arv efter deras salig fader Peder
Gunnarsson.
Original saknas. Avskrift i Heimbygdas deposition, acc nr 15389A, vol 10, ÖLA. Tryckt i
Härdalsboken 1989, sid 4.
Markeringar för två sigill.
Brevet fastställt på Lillhärdals laga ting den 4 mars 1657.

Copia
Bee Känder Vij Efter skrefne Mänd Kiel Knutz son och Peder Joenson Kiändes
och her med vetterligit giör at Vij hafwe Hört och Sett att Joen Pederson och hans
Söster Elin Peders dåtter Nordan hån hafwe skifte Emellan Sig en Jord Part efter
Sin Sahlig fader Peder gunnarson liggiandes med Herijå Siön Nemblig Klubb
Näset mett all herlig het skog marck och fiske Vand som der Vnder ligger och en
åager liggiandes Östan Söen huilcken hun skall hafwe till Sig och Sine arfwinge
till Ewindelig eijedom så skifte för Nämbde Joen Pederson dett Jorde godz med
förnämbde Sin Söster Elin Peders dåtter och gaf henne igiän en skog Part Kalles
Kall Kiöl med de till liggiandes louter och lounding med Så dane för ord om
någon af dem eller deris efter Kommande1 Samme skifte ey hålle Ville dog skall
huor be hålde Sin Part igiän for Nämbde Joen Pederson till Kall Kiölen igiä[n]2
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och för Nämbde hans Söster Elin Peders dåtter till Klubb Näs igiän till yttermehre
stadfestelse och tryggare för waring at så är i Sand het som skrefwit står Trycker
wij Våris Signäten nedan for dette Vårt Öpne bref åhr efter gudz börd Anno
Domuni M D L X V.
Anno 1657 den 4 Martij När laga ting höltz i Herr dahl
præsenterades detta bref och Kiändes Wid sin fulla macht.
På baksidan:

1
2

Här följer ”arfwinger” överstruket.
Hål.

Svartsjö

30 oktober 1566

Kungligt brev från kung Erik XIV, som svar på Mats Mickelssons1 brev om norrmännens infall
i Härjedalen, där de även tagit fogden Arvid Svensson till fånga. Mats Mickelsson hade bifogat en
rapport över den rannsakning han hållit om Arvid Svenssons olagligheter. Kungen förordnar den
föreslagne Mickel Persson till ny fogde i Härjedalen. Mats Mickelsson befalls att förhandla med
härjedalsbönderna om att ge gisslan, som de emellertid mottsatt sig och istället erbjudit sig att
flytta in i Sverige.
Original saknas. Avskrift i Riksregistraturet, 1566, fol 243–244, Kungl Maj:ts kanslis arkiv,
RA.

Swar opå thenn ahnndre2 Matz Michilsons schriffuuelße. Datum Swartzöö
thenn 30 Octobris Anno etcetera 1566
Tijn schriffuuelße Matz Michelson är oß tilhonde kommen, och såsom thw ther
vdi giffuer tilkenne om thett infall som the Norske för någen tijdh sedan giordtt
haffue ihnn i Herdalerne. Så kann thw ther aff läre kiänne fijendernes lijsth, huru
behendigtt the tage theris3 saker före, såsom her vdi är scheedtt. J thett atth när the
förnume att wij hade begiffuidt oß på Landtingett i Szomras medh wår krigzmacht
emootth the Danske, betenckte the stragx thett ahnn slagh, att the lothe ghå ett
Falsktt rychte vth, att Eth ahnntall krigzfolck war för handen vdi Norigie, som
achtedt sigh ihnn i Norlanden, vdi then achtt att the vdi så motthe wille förhindre
oß, och komme oß till att förschingre wårtt krigzfolck. Och effter thw haffuer nu
sedhenn för numith, att thett icke haffuer waritt någett krigzfolck, vthen allenesth
Enn ringe ströffende rothe. Så motthe thw på Enn ahnnen tijdh wetthe att taghe
tigh therföre till ware Jcke stellenndh troo, till sådentt löß achtigtt rychtte som the
vm theris stoore machtt falskeligen lathe vthspride
Ther nesth såsom thw och lather förstå, att förnempde Norske haffue medh
samme ihnnfall fangett then Arffuidh Swenson, som war Fougte vdi förnempde
Herdaall, och att thw sedhenn haffuer ransakett vm hans handell och mykin
otroheet medh honum befunnett, effter som thett Register vt uißer thw oß ther på
haffuer för schickett. Så effter hann haffuer så otilbörligen och oärligen handlett.
Ther före haffuer Gudh icke welett lathe thett bliffue ostraffett, vthen hann haffuer
bekommith sijn wäll förtiänthe lönn. Och allthenstund hann så otilbörligen
handlett haffuer. Så må thw för schicke till oß, hwad ägedeeler honum haffuer
tilhörth, och Hann ther vdi Helsingeland och flerestedes till för waringh insath
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haffuer. Synnerligen så mykitt Sölff, peninger, Harnesk, Werier och Hester som
ther effter honum finnes. Men kläder och annett Bohagz tygh, wele wij tigh
nådeligen effterlathe, effter thw haffuer sådanne hans schalckheet oppen baret Wij
äre och nådeligen til sinnes, att vnne wår tiennere thett bythe vdi Booschap och
annett the haffuer bekommith på Fiellen, vthaff them som till Norigie ryme wile
Hwadh thenn Fougte belanger wij vdi förskriffne Herdaall haffue schulle. Ther
till kunne wij ingen annen på thenne tijdh för ordne, vthen wile för sökiet medh
thenn Michell pedersonn thw schriffuer vm, som thw ther till på wore wägne
tilsatt haffuer
Yterligere, såsom thw giffuer til kenne, att Bönderne i Herdaall haffue sigh
beswärett, att settie Gislenn, vthen heller tilbudith sigh, att wele drage tedhen hijtt
ihnn i Rijkett, och ther bliffue boenndes. Så är thett icke rådeligitt att the alle
schole så hastigt drage theden, ty att ther medh bliffuer thenn landzände ödhe,
vthan thw må förhandle medh thenn, att the settie Gislen, effter som them bör
Förtröstendes them ther medh, atth wij (: nesth Gudz hielp :) ihnnen en korth tijdh
wele så förschaffett, att then Norske Grentze schall någet kunne4 ihnn i Norigie
bliffue förwidgett, och att the sedhen medh sådanne Gisler schole bliffue
förschonede. Men att the eliesth före theris bedste eger vnden, både ihnn i Dalerne
och Norlanden thet5 see wij giärne, All thenstund man haffuer thett för Enn
Veederpanth till thez trooheet Huilcket wij tigh icke haffue welet förholle: Datum
vt supra
1

Fogde i Hälsingland.
”thenn ahnndre” tillfogat över raden, med hänvisning hit genom asterisk.
3
”theris” tillfogat över raden, med hänvisning hit genom asterisk.
4
”någet kunne” tillfogat över raden, med hänvisning hit genom asterisk. Ett felskrivet ”ihnnen
Enn korth tijdh” överstruket.
5
”thet” tillfogat över raden.
2
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Svartsjö

22 april 1567

Kungligt brev från Erik XIV till fogden i Hälsingland Matz Michelson, som svar på dennes två
brev, att den som förordnats till fogde över Härjedalen, inte tror sig kunna antaga sysslan, utan
Matz Michelson ska inneha befallningen i både Härjedalen och Hälsingland. Det järn som i
Härjedalen tillbytts mot tiondespanmålen, ska levereras till Hammershus (i Finnmark, Norge), och
inte som hittills till rör- och hillebardsmederna i Hälsingland. Av den förre fogden i Härjedalen
Arffwit Swenßons efterlämnade egendom ska silver, pengar, rustningar och vapen beslagtas till
kronan. Tiondespannmålen av Hälsingland ska, sedan bergsverken erhållit sin del, föras till
Västerdalarna för vidare transport in i Norge, för att användas till krigsfolkets underhåll.
Original saknas. Avskrift i Riksregistraturet, vol 47, 1567, fol 167–168v, Kungl Maj:ts kanslis
arkiv, RA.

Swar vpå twenne Matz Michelsons schriffuelßer, att hann Herdaal sampt medh
Helßingelandh vdi befalningh haffwe skall, Datum Swartzö 22 Aprilis Anno
etcetera 1567.
Oß ähre twenne thine schriffwelßer tilhonde kompne Matz Michilßonn, och
såsom thu til thet Förste lather Förstå att then som til befalningh vdi Herdaal är
Förordnedt betröster icke Förestå samme Fögderij, Och synes tigh Förtenskuldh
gott att ware, att Förnempde Herdaal måtte bliffwe vnder ett Fögderij medh
Helßingelandh, Så äre wij ther til Fridz medh, att thet så bliffwe må, Och wele
atthu skaltt haffwe samme Landzorth sampt medh Helsingelandh vdi befalningh,
thervthinnen thu wårtt gagnn och bedzste troligenn achte skalt vdi alle måtto, både
medh the vt skylder ther vtaff bör vtgöres så och elliest.
Och såsom thu giffwe tilkenne vm then wilskytte thu haffwer Förordnett vdi
Förnempde Landzände, till att achte hwadh skäll oß kann skee medh the Diur ther
Fältthe bliffwe. Thesliges huru thu och elliest haffwer bestäldt medh Bönderne
ther vm. Så ähr Oß thet behageligitt, Försee Oß och atthu elliest vdi andre saker
wårt och Rixens gagnn För Fordrendes warder, effther som Legenheterne vdi
samme Landzort kunne medhgiffwe.
Widere haffwe wij och Förstådt huruledes thu haffwer Förhandlett vm thenn
Tijende Spannemåle som vdi Förnempde Herdal Fallenn är i åhr Nempnligen
atthu haffwer Förbytt honum vdi Järnn, och samme Järnn latidt komme til
Rörsmederne och Hilbårdzsmederne vdi Helßingelandh Så äre wij wäll ther
tilfridz medh, atthu haffwer vpburitt Järnn För samma Tijende, Doch effther wij
Försee Oß, att Förnämpde Handwercker skole elliest kunne bekomme nödtorfftig
vndhsätningh medh Järnn til theris Embethe ifrå wåre Foug1 vdi Bärgzlagenn,
Ther Före såge wij gärne såsom wij och wele, att thet iärnn thu i så måtto här
effther warder vpbärendes vtaff Förnämpde Herdall, måtte bliffwe leffrerett till
Hamerß Hus, Althenstundh wij wäl tänckie kunne, att ther elliest icke skall wäll
ware myckitt Järnn til Fångz i Norige.
Thett thu schriffwer vm thet Sölff, och andre partzeler som är tilstädes effther
thenn Arffwit Swenßon som war Fougte vdi Herdaal, Så effther hann Oß ingenn
Regenskap giordt haffwer vtaff Förnempde Fögderij, Thesliges effther thu
tilförenne haffwer giffwit Oß tilkenne att hann Falskeligen och otroligenn sigh
ther i then Landzort Emot Oß och wåre vndersåther Förhållit haffwer. Ther Före
skall thu Förskicke Oß, hwadh ther är Förhandenn vdi Sölff, peninger,
krigzrustninger och Wärier, Männ hans Bohagh och Cläder äre wij tilfredz, atthu
behålle må.
Ytherligere haffwe wij och Förnummett, huru thu haffwer bestäldt vm Tijenden
vtaff Helßingelandh ther vtaff thu effter wår befalningh haffwer latidt enn hoop
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komme vp till Dalerne, Hwilken thedenn Framdelis til Norige Föres skall,
Thesliges haffwer thu och en part leffreret til wårt bruch widh kopperbärgitt, Så
lathe wij Oß thett behage, Och effther thett wij haffwe nu nyligenn bekommit
schriffwelße i Frå Johann Siggeßonn i Norige, ther medh hann giffwer til kenne,
att hann storligen behöffwer Spannemåle til wårt krigz Folckz vnderholdh som
ther äre i Landett, Ther Före måtte thu ändeligen så beställedt, effther som tigh
tilförenne är befaledt, att när som wåre Bergzbruck äre Försörgde att thet öffrige
vtaff Förnämpde Tijende Spannemål måtte bliffwe vpfördt till Westerdalerne, ther
man sedenn wijdere kunde lathe Förett Fram in i Norige Förbemelte wårt
krigzfolck til vnderholdh.
The vtgärdz hester thu schriffwer, som så Förderffwede och vt körde äre på
thett norske tugh, må tu så beställe vm såsom thu Före giffwer, så att the måtte
bliffwe wäll vpfodrede igenn, eller och någre andre godhe Hester vdi theris stadh
Förskaffendes som oförderffuede ähre.
Giffwer thu och til kenne, atthu haffwer latidt tilflye the Schip ther äre
liggendes i Helßingelandh, Och wilt Förskicke them Hijtt til Stocholm, Så måtte
thu lathe medh thet samme gärdenn komme ther inn vpå som ther aff Landett bör
leffreres, Tesliges och effther wij haffwe befaledt, att vdi Östre och
Westrebotnenn skole enn Fänicke knechter antages, ther på wår tiänere och
knechtehöffwidzman Laße Månßonn är åstadh skickett, Så kunne thu och medh
thet samme så beställedt, att Förbemelte knechter måtte till någenn lägligh Ortt
bliffwe stempde vth medh Siösidenn ther the kunne stige till Schipz och sedenn
Fölie Schipenn Fram hijtt til Stocholm,
Till thett Sidzste, hwadh belangendes är the Landzköpmän, ther äre vdi
Helßingelandh, och wij befaledt haffwe, atthu skulle Förskaffe teden2 til Calmere
ther vm är och så ähnnu wår alffwarlige wilie, att någre, besynnerligen the
ypperste och Förnempste, måtte begiffwe sigh thijtt, Och ther som the sigh än nu
ytteligere wägre wele ther vthinnen, och ware wår befalningh i så måtto ohörige,
Då må thu haffwe them För rätte och effther Swerigis Lagh emott them procedere,
Först För thett olaglige Landzköp, the så långh tijdh ther brukett haffwe then
menige Männ, och synnerligen them som vdi Städerne boo til stoor skade,
Thesligis skall thu och anclage them För thenn olydne och ohörsamheet, ther
medh the sigh emot Oß vdi samme saach haffwe lathitt befinne, Lathendes them
therföre bekomme thet straff, som Swerigis Lagh ther vm kann medh giffwe, Och
såsom thu vdi sunderheet Förmelder vm enn benempdh Mårthenn Larßon, som
vdi then Landzende icke myckitt nyttigh ware skall För samme sijnn Köpenskap
skuldh, Så må thu och hålle honum ther till, att han rätter sigh effther wår
befalningh, och så lagendes att hann måtte begiffwe sigh therhädenn til Calmere
medh the andre, ther hann kunde haffwe bättre tilfälle til att handle och köpslage,
Thette haffwe wij tigh til swar icke welett Förhålle etcetera. Datum vt supra.
1
2

Sic!
”teden” tillskrivet över raden.
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Svartsjö

22 april 1567

Kungligt brev från Erik XIV, som svar på fogdens i Jämtland Jonas Jönßonns brev, att de skinn
han levererat uppskattas och att den ursäkt han gett för att han inte själv kunnat komma med
leveransen godtas. Beträffande den plundring som invånare i Klövsjö sn gjort sig skyldiga till i
Vemdalens och Hede socknar, så ska bytet konfiskeras, då de tillägnat sig det sedan fienden
avvikit och inte som handling mot fienden.
Original saknas. Avskrift i Riksregistraturet, vol 47, 1567, fol 168v–169, Kungl Maj:ts kanslis
arkiv, RA.

Swar vpå Jonas Jönsons Schriffuelße Datum Swartzö thenn 22 Aprilis Anno
etcetera 1567.
Wij haffuer bekommitt thijn schriffwelße Jonas Jönßonn, ther medh thu lather
Förstå, huru såsom thu haffuer bestäldt vm wachten widh grentzenn, i then stadh
knechterne äre vpfordrede til thet Norske tugh, Thesliges giffuer thu och tilkenne,
att i thenne winther inthet haffuer hörtz aff the Norske eller Danske, thett the
skole haffue någett i sinnedt att Företage emot Jemptelandh, Så kunne wij wäll
tänckes, att the på thenne tijdh icke mykitt warde görendes til sakenn effther wij
haffuer Fådt them nogh att annedt till att skaffe. Hwadh thenn Leffreringh
belanger i Skinn wahrer, thu till oß Förskickett haffuer, Thett är oß wäll
behageligett, Och gör thu thervthinnen vatt atthu lather Oß bekomme någett medh,
Althenstundh wij haffue och kosthet någett vpå Förbemelte Lanndz ortt. Wij låthe
Oß och benögie medh then Endt skyllingh thu Förewender, hwarföre thu icke
sielff är kommen til städes medh samme leffreringh. Wijdere hwadh thet Roof
belanger och wåre vndersåther i Klöffzsiö Sochnn haffue tagitt i Wemdalenn och
Heede Sochnner, thervthinnen thu begärer wethe wår wilie, Så effther the icke
haffwe vdi Fiendthligh wijß sådentt bekommitt vthen elliest rappedt och wälledt
sigh sådentt till ägne sedenn Fienderne wore affweckne, Eij heller wäritt them
någett emott och vnder ögeneenn, Therföre bör them sådentt icke behålle, vthenn
thu må thet Oß til gagnn wederkennes, Thette wij tigh till swar icke haffue welett
Förhålle etcetera, Datum vt supra
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Lillhärdal

2 juli 1567

Vittnesbrev utfärdat av Jon Pederssøn och Rol Pederssøn i Nordanhå (i Lillhärdals sn), att
Peder Torssøn i Nordanhå, på sin hustru Karins vägnar, har löst in hennes fadershemman i Åsen (i
Lillhärdals sn), av vilken hennes bröder Maagens och Halffuer Pederssøner hade bortpantat både
sina och Karins delar, innan de drog till Hedmark.
Beseglat av utfärdarna.
Original på papper i Diplomsamlingen, pappersbrev, ÖLA, ur Rut Frändéns deposition, vol 1.
Två sigill på uppveck.

Bekiendiß wi Effter skreffne Jon pederßøn Norden haa, sampt Rol pederßøn
samestedz, ad wi hørde, och wiste ad peder Torßøn Norden haa i Herdall, haffuer
igen Løst Sin Hustruis, Karin wid Naffn hennis Byrd, wdi En gaard wed naffn
Aas, Som war bord panted, aff henis Brøder, som waar Maagens pederßøn och
Halffuer pederßøn, och haffuer de icke alsom Einiste, Sædt bordt sitt godz, som
dem till horde, mend och saa deris Systers Karinnis godz, dett hund och saa Erfft
haffuer, Saa Wel som deris thi hund fick aldrig naagett, aff sin faders gaar
huerken Løst Eller fast, mend alt dett der fandz eller waar, daa pant sette de bartt,
Naar Dett wor giordt droge de til Hedmarkin, nu der Effter, de haffue weritt borte
en tid Lang, saa kom forskreffuen Halffuer pederßøn hiem til Herdall, och will
haffue mere aff dem, som gaarden haffde i pandt. saa wille de icke giffue mer der
paa, Saa gaar hand heden til aasen och slar ougs Jaren fra [?]1 ongnen, och drager
der aff medh, nu der Effter ad deris moder døde, daa fandtis icke saa møgitt, der
kunne betalis wd færden for henne, saa matte de tage j daller in paa pantterne
igen, wd aff dem som haffde forskreffuen aas i pandt, och waar samme gaar aas
saa skog gaat, och igen legt, adt der stod en grand i ongens Romitt der stugongen
haffuer staat den tid, ad peder Torßøn begynte ad igen løße samme gaar, Aas, thi
hand war Rett odells mand paa Sin Hustruis wegne, ad igen løße hanem. Ad saa.
Er i Sanhet, och til gaat som forskreffuen oc2 skreffuitt staar, Daa wittner wi
forskeffne3 mend medh woris Jn sigler her neden for, actum Herdal die
Vititationis Mariæ. Anno 1567.
1

Oläsligt, ev. överstykning.
”oc” över raden.
3
”for” över raden. Felskrivet för ”forskreffne”.
2
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Ytterhogdal

21 mars 1569

Trohetsed till kung Johan III och hertig Sigismund av Sverige, utfärdad och svuren av åtta män,
för så många som bygger och bor i Härjedalen och Överhogdal. Beseglad av utfärdarna, länsman
Trondt Erichßon i Härjedalen1, Oluff Swenson i Äggen (i Svegs sn), Peder Halffuarson i Byn (i
Svegs sn), Oluff Halffuarson i Byn (i Svegs sn), Oluff Hafftorson i Älvros, Trygge Hafftorson i
Älvros, Swen Olson i Älvros och Halffuar Simenson i Älvros.
Original på papper i Militaria. Krigshistoriska handlingar IV, Nordiska sjuårskriget, M1272,
RA.

Wij alle samptligen och hwar vdi sunderheet, så månge som vdi Herdalerne och
Öffwerhoodaall bygge och boo, swerije opå Gudh Alzmechtigh Hans helige ordh
och Ewangelium, och altt thet godhe wij här och vthi thenn tilkommende werlden
wele haffue att wele holle och bekenne, then Stormechtigste Högborne furste och
Herre, Her Johan then tridie, Swerigis Göthis Wenndis, sampt flere theß
tillydende Landz Konungh för wår rätthe regerende Konungh och öffuerheet och
ingen annen Och för then schuldh beplichter oß här medh, på thet andelige och
euige godhe, så och på wår Christelige troo, ähre redelighet och sanningh, att wele
nödd och otwinget vthen all Exeption och argelisth, haffuer renuntieret och
igenkallet, then Edh hörsamheet och lydne, som wij nu tilförenne, nödd och
twingeth Kongen j Danmarck sworet haffue, Thesligitt beplichte wij oß här medh
att wåre högbemelte Kongelig Maijestætt till Swerigie, wår allernådigste herre
och Konungh, hull trogen och rätrådigh, till att lathe oß bruke anthen inrijkes eller
vth Rijkes, hwar som helst om treger, och påfordret bliffuer, och eliest vdi all
ahnnen motthe, sökie fordre och fremie, thet som Högbemelte Kongelig
Maijestætt till Swerigie och Swergis Chrone kommer till gagnn och godhe, schade
och nachdeell vdi tijdh warne och tilkenne giffue. Wij förplichte oß och här medh,
att wälwilligen wele vtgiöre then deell och vthlager som wy tilförenne wane äre
att vtgiöre, Och hwadh som effther högbemelte Kongelig Maijestætz nådigste
befallningh, aff högbemelte Kongelig Maijestætz tilförordnede befallningzmän,
tilsagt, befhalet och på fordret bliffuer, thet ware sigh hwadh thet helst ware (eller
Nampn giffues) kan. Och hwar så hände att Kongen j Danmarck wille lathe giöre
någet infall här inn j Herdalerne och Jemptelandh Då loffue och beplichte wij oß
alle samptligen på wår christelige troo, ähre, redelighet och saningh, att
wälwilligen wele hielpe till medh lijff och Blodh, till att giöre förbemelte the
danske thet meste motstånd, affbreck och nederlagh, wij någen tijdh kunne och
förmåå. Såsom wij och här medh effter högbemelte Kongelig Maijestætz till
Swerigie dödelige affgångh (: thenn Gudh nådeligen och långligen affwende:)
wele bekänne och holle Högbemelte Kongelig Maijestætz affödhe. Then
Högborne Fwrsthe och Herre. Her Sigis mundus, Hertigh till Finland, för Swerigis
Rijkes arffwrste, och wår rätthe öffuerheet, och ingen ahnnen, Huilcken Edh och
förplichtelße wij vthi alle Punchter, effter som förskriffuit ståår, obrotzligen till
fyllesth holle wele, och schole, så santh oß Gudh hielpe, till Lijff och Siäll. Och
till ytermere försäkringh och stadfestelße trycke wij wåre Signether här nedhen
vnder 2 som them haffue. Datum Ytre Hoodaall then 21 Martij Anno etcetera
1569
Trondt Erichßon ländzman vdi Herdalerne Oluff Swensons Signet i Eggen.
peder halffuarson i by. Oluff halffuarson i by Oluff Hafftorson i Elffås3 Trygge
Hafftorson i Elff Rooß Swen Olson i Elffue rooß Halffuar Simenson i Elffue rooß
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På första sidan, nedtill med senare hand:

Allmogens i Herjedalen och Öfver Hoodal

Trohetsed
1

Trondt Erichßon i Rismyr (i nuv. Älvros sn) anges som länsman i skattemantal 1569
(Landskapshandlingar, Härjedalen 1569:9, Kammarakivet, RA).
2
Här följer ”huil” överstruket.
3
Sic!

Fredriksborg

7 oktober 1571

Kungligt brev från Fredrik II av Danmark till Ludvig Munk, länsherre i Trondheim, som svar på
dennes skrivelse till hovmästaren Peder Oxe, angående att svenskarna inte återlämnat Överhogdal
i enlighet med fredsfördraget, utan gör anspråk på att det tillhör Sverige.
Original saknas. Avskrift i Tegnelser over alle lande, IX, sid 394, Danske kancelli, DRA.
Tryckt i NRR, bind 1, sid 696f. Här efter den tryckta avskriften.

Fr. II. V. G. t. Som du skriver vor Hofmester os elskelige Peder Oxe til og giver
tilkjende, at den Tid, de Svenske aftraadte og overantvordede til os Jemteland og
Herjedalen, have de tilholdet dem øvre Hodal og ville mene det at skulle høre til
Sverige uanseet, at Kongen af Sveriges Brev der Intet om formeldte, og samme
Hodal altid har ligget til Herjedalen og under Norges Krone, hvorfor du begjerer
at maatte fange at vide vor Vilje, hvorledes du dig hermed forholde skal, da bede
vi dig og ville, at du med det første tilskriver den Kongen af Sveriges
Befalningsmand, som samme Hodal nu udi Befalning har, at du saadant har givet
os tilkjende, og vi derpaa have skrevet dig til, at efterdi det venlig Forbund, som
imellem disse 3 Riger er opret, udtrykkelig formelder, at Grændsen skulde
herefter være og blive, som de for Krigen har været, og vi paa vor og Kongen af
Sverige paa sin Side skulle hver nyde, bruge og beholde, hvad begges vor kjære
Herre Fader, salig og høilovlig Ihukommelse, udi deres Regiments Tid havt have,
undtagen den geistlige Jurisdicts i Jemteland, som altid herefter skal følge os og
Norges Rige, hvilket vi ikke tvivle, at Kongen af Sverige jo fast og ubrødeligen
holder, giver det os ikke ringe Under, at forne svenske Befalningsmand sig
understaaer at ville indgribe og paa sin Herres Vegne sig det tilheffve, som
Fordragen aldeles er imod, og os og Norges Krone med Rette tilkommer og altid
rolige har fulgt Norges Rige; saa vide vi og ikke sligt at være skeet med hans
Herres Vilje; han vil derfor være fortænkt at lade dig forne Over-Hodal følge, hvor
ikke, han da giver dig derpaa et skriftligt Svar, siden ville vi lade give det Kongen
af Sverige tilkjende, forseende os, at han sig saadanne Indgreb ikke skal lade
befalde; hvad du derom fanger for Besked, du det med det første lader os fange at
vide, at vi os derefter kunne vide at rette. Fredriksb. 7 Octbr. 1571.
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Vestad1

24 mars 1573

Fullmakt utfärdad av Peder Pouilson till Erich Joenson, att återlösa ”vårt” rätta odal i Herrdal2,
som Anders Skrub har i pant för 16 mark örtug. Beseglat av Helli (Helge) i Vestad.
Original saknas. Brevet på papper inlånat 1937 genom Erik Modin till Norsk KjeldeskriftsInstitutt (nuv. Kjeldeskriftsavdelningen, NRA), där fotostatkopia förvaras (Erik Modin nr 5).
Kopia av denna fotostat i Diplomsamlingen, fotokopior I, ÖLA.
Ett sigill.

Bekennis Jeg peder pouilson med dette mitt opne breff ath Jeg giffuer denne
breffuisere erich Joenson ffulmact och beffalning ath Jgienløsa wort rette odal J
herdal som andres3 skrub haffuer J pant ffor sexten mark ørtog tes thill visse
beder Jeg erlig man heelli4 vestad trycke sitt insigle her neden vnder dette breff
och vill han Jcke verie5 dette breff da vill Jeg sielffuer komme der inn J høst
datum vestad vorffre affthe anno salutem dominj nostri6 Jesu christi 1573
Upptill, till höger med senare hand: N
Med annan hand: 1573.

o

15.

1

Ett flertal gårdar vid namn Vestad eller Væstad finns i Norge. Orten kan därför inte
identifieras.
2
Avser här sannolikt Lillhärdal, vilket var panttagarens hemort.
3
Sic!
4
”ll” verkar tillskrivet på texten.
5
Osäker läsning.
6
”s” skrivet på ett dubbelskrivet ”o”.

Lillhärdal

17 maj 1573

Köpebrev utfärdat av Peder Pouilssen i (Lill)härdal, att han säljer en två spanns åker norr om
Hennich Erichssøns gård, till Hennich Erichssøn i Lillhärdal. Beseglat av herr Peder i Sveg och
Per Olßøn länsman i (Lill)härdal.
Original på papper i Diplomsamlingen, pappersbrev, ÖLA, ur Folkskollärare Granbergs
samling, vol I:6.
Spår av sigill.

3.
Jeg Peder Pouilßøn y Herdal kienndis och wytterligt giører for alle med dette
mith obne breff ath ieg Haffuer soldt fra mig och mine aruinge och thil Hennich
Erichßøn ibidem oc hans sande aruinge en ii spandz agger som ligger norden
hennich Erichsøns gaard och Haffuer ieg oppeborith meste pening och minste for
same agger aff Hennich Erichßøn saa ieg tacker Hannom for god betalning och
Saa y sandheth er ut supra setter ieg min bomercke neden dette mith obne breff
och til beder Hederlig mand Her peder y Suei oc Hederlig mand per olßøn lens
mand y herdal at besegle meg dette breff datum Herdal Anno 1573 ipso die
trinitatis
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Lillhärdal

29 september 1573

Köpebrev utfärdat av Jens och Elvff Olßenn, byggningsmän i (Lill)härdal, att de har sålt all
deras betesmark vid Snössvallen (i Lillhärdals sn) till Peder Olßenn i Sveden (i Lillhärdals sn) och
har uppburit full betalning. Tingsläst på Lillhärdals vinterting den 26 januari 1627. Beseglat av
kyrkoherden i Sveg Peder Nielßenn och Anders Sk(r)ub.
Original saknas. Brevet på papper inlånat 1937 genom Erik Modin till Norsk KjeldeskriftsInstitutt (nuv Kjeldeskriftsavdelningen, NRA), där fotostatkopia förvaras (Erik Modin nr 3). Kopia
av denna fotostat i Diplomsamlingen, fotokopior I, ÖLA.
Två bomärken, ett sigill, samt spår av ytterligare ett.

Wy effterskrefne Jens olßenn och Ellvff olßenn Bøgnings mennd y Herdaal
kenndis och giørre wytterligt for alle medt dette worth obne breff ath wy haffuer
Soldt och til Stedt peder olßenn y Sued alle løttergang och fæ haum til hest och
kou [......]1 som wy2 Eyer wid snes wold3 fraa oß och wore aruinge føde och
wfødde och til forskreffne peder olßenn och hans aruinge och opborith for
forskreffne løtter gang oc fæhaum fuld Betalning meiste peninge och mindste Saa
ath wy tacker hannom for god betalning, och4 i alle maade were quith och fri fra
pladz och møde aff oß eller wore aruinge fødde eller wfødde for samme løttergang
och fæhaum, ath Saa y Sandhet er [?] och wid mact wryggelig hollis skal, setter
wy wore Bomercke neden wnder dette worth obne breff och til Beder hederlig oc
wellerdt mand herr peder Nielßenn Sogne prest y Suej och wiis och welforstandig
mand anders skub5 ath Besegle med oß dette wort obne breff. datum Lille herdaal
Sancte Michaelis dag anno 1573
Upptill med senare hand:
Med annan hand: 1573.

No 22.

På baksidan med annan hand: Leest paa Lille herdals winterting den 26 Januarij
Anno 1627, wdj fogdens och menige Ting Almuis Neruerelße Sammestedtzs.
Pouell Pedersen Egenn hand
1

Överstruket, oläsligt ord.
”som wy” över raden.
3
”Eyer wid snes wold” tillskrivet i vänster marginal.
4
”ath” och ”och” skrivs mycket lika.
5
Sic!
2
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Svegs prästgård

11 november 1573

Köpebrev utfärdat av Jens Erichßenn och Ole Erichßenn, Erich Perßenns söner i Glissjöberg (i
Svegs sn), att de säljer sitt fäderne- och mödernearv i Glissjöberg till sin broder Peder Erichßenn
mot fullvärd betalning.
Original på pergament i handskriftssamlingen, UUB, ur Erik Modins samling, ULMA. Hopfäst
med Trondheim 19 juni 1590. Reprofoto i Avskriftssamlingen vol 47:21, ÖLA.
Jämför diplom Svegs vinterting 21 dec 1608 och Svegs ting 22 dec 1608.
1 skadat och spår av 2 påtryckta sigill, samt ett bomärke.

Wy effterschreffne Jens Erichßenn, och ole Erichßenn Erich perßenns Sønner y
glißeberrig y Herdal kienndis och wytterligt giører for alle medt dette worth obne
Breff och wy Haffuer Soldt fra oß och wore aruinge fødde och wfødde och thil
woris kiere Broder peder Erichßenn och Hans Sande aruinge alle denn deell lod
och part y Skou och marck agger och eng, wode och thørre Som oß med rette
kand til komme y och effter fæderne och møderne y wor forschreffne Eydeller y
gliße berrig, och Bekienndis wy Jens Erichßenn ath ole Erichßenn och haffue
opborith aff wor kiere broder peder Erichßenn fuld werd och betalning y meste
peninge och mindste Saa och wy tacker Hannom for god betalning for
forschreffne Eydeller och Erffue y glißeberrig med al Sin til leg inden gierde och
wden gierde y wod och thørre som forschreffne staar Ath Saa y Sandhed er och
wrygelig Holdis skal for fødde och wfødde setter wy wore bomercke neden for
dette worth obnne breff och til beder Erlige mend Erick Joenßenn aa Egee Niels
Haluorßenn y By, olle olßenn aa wold Som til stede och offuer war wort kiøb,
forligelße och betalning och besegle med deris Jndzegler dette worth obnne breff,
schreffuith y Suej preste gaard y Herdall Sancte Morthenns dag Anno 1573:

Lillhärdal

25 januari 1574

Köpebrev utfärdat av Oluf Simonssøn, att han har sålt sitt fädernearv, en jordpart i gården
Backe (i Lillhärdal sn), till sin brorson Erich Jonssøn.
Beseglat av Henick Erigsson och Peder Ersbiersson.
Original i Lillhärdals hembygdsförening. Reprofoto i Diplomsamlingen, fotokopior, ÖLA.
Avskrift i Härjedalens fornminnesförenings samling, vol 1, ÖLA. Tryckt i JFT III, s 121.
Två sigill i remsor.

Alle godhe men som detthe breff see eller høre Bekiendis iegh Migh Oluff
Simonsson mett thette mitt opne breff och witterligtt giør for alle, att ieg haffuer
affhenntt och soltt minn broder son wed naffn erich Jonsson Min jørde partt som
mig thillfallit effter Min salige fader hues siell gudh haffuer och som ligger wdj
lille herdall y en gord wed Naffn bache wden gord och indenn som thill ligger och
ligit haffuer y fraa Mig och minom aruingom, for føtte och ooføtthe och Erich
Jonsson och hans arrinngom, thill alluardjg egge saa ingenn dett paa talle skall,
ytter Mer wesse och Wittnesbyrd bede wi deße dannde mennd wedh Naffn henick
erigsson och peder ersbiersson att de wille setthe sitt insele neden for detthe wort
opne breff, skreffue y lille herdall, paa Sancte pouells dag anno domini 1574
På baksidan bortskrapad latinsk text.
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Utan ort

utan datum 1574

Fullmakt utfärdad av Oluff Simundsen till sin bror Jonn Simundsen, att avkräva brorsonen
Simmund Rageresen de pengar som dennes avlidne far var skyldig för fem lispund i en fjärding,
fem uppsättningar hästskor och en trelods sked. Samtidigt efterskänker han vad annat han kostat på
honom. Han ber också kunglig majestäts ombudsmän om hjälp, att förbjuda att brorsonen, innan
han erlagt betalning sår eller skördar där. Beseglat av utfärdaren.
Original saknas. Brevet inlånat 1937 genom Erik Modin till Norsk Kjeldeskrifts-Institutt (nuv.
Kjeldeskriftsavdelningen, NRA), där fotostatkopia förvaras (Erik Modin nr 6). Kopia av denna
fotostat i Diplomsamlingen, fotokopior I, ÖLA. Avskrift 1891 efter avskrift av Leonard Bygdén, i
Heimbygdas deposition, vol 2, nr 259d, ÖLA. Tryckt efter Bygdéns avskrift i JFT III, s 121, nr
143.
Spår efter ett sigill.

Kienndis Jeg Oluff simundsen medt Thette mit obnne breff att Jeg fold magtt
och Beffaling giffuer min Broder Jonn simundsen Op at kreffue och Jnn att
begiere aff minn Broder sønn simmund rageresen naagre peninge som hands
sallige fader meg skelliig wor først v linspund1 y enn fierding fem ganger heste
skor och enn trj lod skie huad andet som Jeg koste paa hanom her deth will Jeg
giffue till for gudz skuld huor fore Jeg Beder Kongelig Maiestæts Ombodzmend
att y for gudz skuld och Rettenns Wegne hielper hanom saa mygit som rett er Och
ther som hand Jcke medtt gode Betalle meg att y dog wille Bede kongens
lennsmand ath hand wilde forbjude hanom att hand huercken saaer eller høster
Ther y naager maage1 førenn hand haffuer Betalle meg Myndste pening och
meste, Thill yddermere Wydnisbyrd her wnnder mytt signett 1574
o

Med senare hand: N 25.
Med annan hand: 1574.
1

Sic!

Lillhärdal

14 februari 1576

Vittnesbrev utfärdat av tolv män, bland dem länsman Anders Sk(r)ub och ”prostman” Peder
Olssenn, att Jenns och Elluff Olssøner ger sig till sytning hos Erich Jonnssenn, mot en gård i
Lillhärdal.
Beseglat av utfärdarna.
Original på papper i Pappersbrev I, RA.
Sex sigill, märken efter ytterligare sex sigill.

Vy Effter screffne Anders skub Lennsmandtt peder olssenn prouist mandt, Jonn
Baggj, Morthenn Knudssenn, peder Thordssenn, peder olssenn wdj Orremmuo,
Thuort y Aas. peder Hafftordssenn peder Esperssenn, Niels Joenssenn, Jonn
pederssenn Oc peder olssenn sønnden Aa, Euindelig med gudt Kiendis oc giør
witterligtt for alle medh thette wort obnne breff Aar mdlxxvj thenn 14 dag
februarj paa Sueilinge1 vdj lille Herdall, Thaa kom fram for oss oc dannemendt
fleire, som thenne dag tinnge søgtte, Jenns olssenn oc Elluff olssenn oc opbødt
siig tiill Søttninge till neste frender, Huilcke alle thennom [wedder?] sagde wdenn
Erii[i]ch Jonnssenn neste borde mandt, epther thennom alle, dog epther saadann
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ord oc wilkor. aff hennde thj fraa thennom oc thiris aruinnge fød oc wfødt oc tiill
Eriich Joennssenn oc hanns Aruinnge enn gaar oc grundt legenndis vdj lille
herdall medtt agger oc Eenng skouff oc marck fiske vandt oc andit huadt ther aff
arlidz tiidt tiillegit haffuer, Jnthet vnnden tagit vdj nogenn maade, y lannge oc
Brede oppe oc neder, som th[...] nu indhegnitt oc begrebnne erre, Oc kiendis wy
oss oc wore Aruinnge ingenn yddermiere egendom Land eller dyell att haffue vdj
forschreffne gordtt oc grundt y nogenn maade, effther thenne dag, Oc kiendis wy
oss att haffue oppeboritt penninge fyllist werdtt aff forschreffne Eriich Joenssenn
effter voris fuld nyøge for forschreffne gordt oc grundt, Saa wy tacker hanum for
god betallinge vdj alle maade, Oc till biuder wy oss oc wore Aruinnge eller epther
kommande att fry hiemle oc til stannde forschreffne Erich Joenssenn Oc hans
Aruinnge forschreffne gord oc grunndt med all siine tillegelsse oc tiill hørringe
som for rørtt oc beneffnt erre, Att nyde Bruge oc beholle for itt fritt fuld oc fest
Kiøb til Euenderlig Eggedom Att saa y sanndhedt som forscriffuitt staar, Thrøcker
wy woris ind seglle her nedenn for Datum vt supra etcetera
1

Svårläst. Jmf. ”betallinge”, sida två rad sex i original.

Utan ort

17 februari 1576

Sexmannasyn, av bl.a. länsman Oloff Holm, efter laglig påfordran på tinget, på skog, slåtter och
lötegång mellan inbyggarna i Överberg och Glissjöberg (i Svegs sn), som fastslår att Glissjöbergs
män skulle bruka området enl. företedda bevis, tills Överbergs män kunde bevisa skälen för sina
anspråk
Original saknas. 1600-talsavskrift, vidimerad av Nils Larsson Wargh, i B.E. Hildebrands
Samlingar till Svenskt diplomatarium, vol 7, VHAA:s deposition, RA.
Markerad plats för sex sigill.

Wij Efter skrefne, Oloff Holm Lensmand, Erich Jonsson, Erich Backe, Jon
Randsiöö, Olof Lauritßon, Jon Swenßon, kiendis medh thette wort obne1, Aar
1576 then 17. dag Februarij, war udi Prob om Skog, Sletter och Löttergang
imellom Glisebergz mend och ofwerbergz mend, eftter skiäl och winde som tha
tilstede ware, och siden Lauglig krefwit på itt Sett Tinge, kunde wij icke andit
finde eller förstaa, end att Glisebergz mend skulle nyde bruge och beholde samme
forschreffne Skoug sletter och Löttergang frij och frelst, til saa lenge
Öfwerbergzmendh kunde fremkomme medh widder bref och bewisninger end
som the tilstede war. Att sa i sandheed ehr bade udi Prob och pa itt settinge
forhandlitt tröcker wij woris Jndzell Her neden for, Ut Supra
Locus Sex Sigillorum
Denne Copia lijka med sielfwe originalet ord ifrån ord lydande wara witnar Nils
Larßon Wargh manu propria
1

Ordet ”breff” saknas.
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Sveg

25 januari 1578

Köpebrev utfärdat av Ole Michilßenn, att han med sin hustrus Guru Olisdotters samtycke, har
sålt hennes arvpart i löst och fast, som hon kunde ärva efter sin fader och moder, till hennes ”rette
ecte fader” Ole Marthinßenn i Ytterberg (i Svegs sn), mot 46 mark i betalning.
Beseglat av Joen Tosteßenn i (Ytter?)berg och Anders Olßenn i Byn (i Svegs sn).
Original på papper, 1999-01-18 i privat ägo. Reprofoto i Diplomsamlingen, Fotokopior I, ÖLA.
Två sigill på uppveck. Bomärke saknas.

Bekienndis ieg Ole Michilßenn med denne mith obnne Breff at ieg Med min
hustrues guru Olis1dotters2 samtøcke och ffri vilge Haffuer Soldt erlige manndt
ole Marthinßenn y ytterberig hennders rette ecte ffader3 all den lodt och part som
hennder til kommer y rette erffue bode løße och ffaste inden gaardz oc vdengaardz
y vaade oc tøre intid vnder tagen y nogen Maade aff den deldt som hun kunde
erffue effter ffader oc moder Bekienndis ieg ole Michilßenn at haffue opburith paa
mine hustrue vegne vid naffn guru aff fforschreffne ole Martinßenn ffuld verd
pening oc Betalning effter beggi vore begiering och gode tøcke Som er ffire thi
mark oc Sex y gode rede huor ffore ieg skillier oc aff hennder ffra mig och mine
aruinge samme fforschreffne arffue ffor ffødde oc wffødde och til ole
marthinßenn och hans rette erffuing ffødde oc wffødde til euindelige eiedom vden
al ydermere til tale : at saa y sandhed er som for schreffuith står setter ieg sielff
min Bomercke her neden vnnder ffordi ieg icke sielff singenet hagde oc til beder
Erlige Mennd Joen Tosteßenn y berrig oc Anders olßenn y By som denne vor kiøb
oc fforligning oc handebaannd baade saa oc hørde at besigle med indzegel oc
bomercke denne mith obnne breff som giordt och schreffuit vaar y Suey y herdal
die pauli apostoli anno 1578
På framsidan märkt:

No 1.

1

”Mathens” överstruket, ”Olis” över raden.
Sic!
3
Svårläst, kan ev. vara ändrat från ”ffrænde”.
2
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Hede

utan datum 1578

Köpebrev utfärdat av Steffan Mongson med sina samfädra bröder Halffuard och Haken
Mongson, att de har med Jon Anderßons samtycke, sålt hälften av sitt möderne i Hede till Suen
Torßon, för 23 lod silver. Beseglat av Clemet Jonson länsman, Siurd Olson och Jon Anderßon.
Original på pergament i Diplomsamlingen, ÖLA, ur Härjedalens fornminnesförenings samling,
vol 1. Avskrift av Erik Modin och reprofoto i Avskriftssamlingen, vol 47:22, ÖLA.
Två vaxsigill i remsor, varav ett defekt. Snitt för ytterligare en sigillremsa.

bekendis ieg Steffan Mongson medh mine samfedre brødre som ere [h]alffuard
mongson och Haken Mongson, att vy medh itte samtycke haf[f]ue medh Jon
anderßons vilie ock vaar, solt beskelig mand Suen Torson halffparten aff vort
møne som ligger paa hede, ffor 23 lod sielff, Och vy fforneffnde brødre affhende
ffraa oß och vaare arffuinge vnde fforneffnde Suen Torßon och hans arffuinge till
euerdelig eyedom baade y vote och tørre nerby och fier bekendis vy [h]affue opborit fforneffnde peninge oß til ful neye, Til bedre beuisning henge ieg Clemet
Jonson lensmand Siurd olson och Jon anderßon ffor dette 1 breff scriffuit paa hede
1578.
1

Asterisk; i vänster marginal: ”schriffuit [.]aa [...] ting”.

Lillhärdals ting

4 mars 1579

Vittnesbrev utfärdat av Peder Nielßenn sockenpräst i Sveg, Annders Olßenn länsman i
Lillhärdal och fyra edsvurna lagrättsmän i Lillhärdal, att de sett och hört salig Erich Joenßenn på
Äggen och hans son Haluor Erichßen, erbjuda Elluff Olßenn i Lillhärdal sytning till döddagar efter
kontrakt och förlikning på tinget och att Elluff Olßenn nu inte längre ville hålla
överenskommelsen.
Original på papper i Pappersbrev I, RA. — Spår efter sex sigill.

Vy Effterscreffne peder Nielßenn Sognneprest til Suey kircke y Herdal Annders
Olßenn Lens Mannd y Lille Herdall, Joenn1 Bagge, Joenn perßenn, Hennich
Erichßenn, peder Esberßenn Edsornne Lagretis Mennd ibidem kienndis och
wytterlig giøre ffor alle Med dette worth obnne Breff att wy Med och hoes waare
saae oc hørde huorledis att Erich Joenßenn paa Eggee (Salige Med gud) oc sidenn
hans Sønn Haluor Erichßen Baade paa kircke woldenn, paa tingenn, oc hieemme
y gaardenn til bød Elluff olßenn y Lille herdal ffordennskaff och Sytning med
kost oc kledning oc andre wnnderholning til Sin døde dag effter denn Contract oc
fforligning Som de sig imellom med Breff oc segil paa en sett ting giord oc
giffuid haffuer, huilckenn til bued Elluff olßenn Saa Suarede att hand aldrig vilde
kome y erich Joennßøns gaard oc aldrig vilde Samtøcke aff hannom heller hans
Børnn nogen ffordennskaff, med [der] hannom bleff at spurd Huad orsag hand
hagde der til att hand icke ville holle denn Contract de sig imellom hagde giord,
Suarede hand saa att hand hagde ingenn aarsage der til vden aleniste Sin Onnde
sind att hand kunde icke samtøcke aff erich Joenßenn heller Hans Børnn nogenn
ffordenskaff att saa y Sandhed er trøcker2 wy vore Jndzegler her nedenn wnnder
som giffuid waar paa lille Herdals ting anno 1579 den 4 Martij:
1
2

”Erich” struket, ”Joen” tillskrivet över raden.
”s” ändrat till ”t”.
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Kronborgs slott, Helsingør

5 maj 1579

Fredrik II:s, Danmarks och Norges kung m.m., beviljande av halv skatt för härjedalingarna
p.g.a. deras utsatta läge vid krigstid.
Original saknas. Avskrift i Norske registre I, sid 254, Danske kanselli, NRA. Avskrift
vidimerad den 3 augusti 1635 i Räkenskaper överlämnade från Norska riksarkivet Jämtland och
Härjedalen, vol 14:8, Kammararkivet, RA. Tryckt i NRR, bind 2, sid 326f.

IHS.1
Wij Frederich den Anden med Gudtz Naade. Danmarckis Norgis. Wendis Och
Gottiß Koning herttug wdj Sleßuig, holsten Stoermarnn, och Ditmerschenn
greffue wdj Oldennborgh och Delmenhorst; Giörre alle witterligt at efftersom
worre Wndersaatter wdj Herdallenn, Wnnderdannigst haffuer ladet Berette for oß
Huorlediß de ligger hart wnnder dennd Suennsche grendße, Saa altid Naar der
haffuer werrit nogen feigde Emellom Suerrige och worre Riger Danmarck och
Norge Haffuer fiendernne giort Jndfald der wdj Herdallenn och Affbrennt derris
gaarde och goedtz, och wdj Andre maade till wendt dennem stoer schade, med
Mord och Brannd, Huorwdoffuer de meget ehre bleffuenn forarmette, Och endnu
wdj Andre maade med Atschillige tynge beßuerris, Saa de meget paa derriß
Nerringh och beirringh ere bleffuen forhindrede, Och de Ligeuell Naar nogenn
schatt tilbiudes, Mue Vdgiffue fuldschatt Lige wiid Andre worre Wndersaatter der
wdj Riget, Emod derris gamble friheder och preuiliger. Huilche dennom wdj
forgangne feide schall werre fra kommen och opbrendt, Da paa det forschreffne
worre Wndersaatter saa meget deß bedre kannd bliffue weed magt, Och Jgien
komme till derriß Nerringh och bierringh. Haffue wi Aff wor Synderlige Gunst
och Naade, Wndt, Och tillat och nu med dette Vort Obnne breff Wnnde och till
lade at forschreffne worre Wndersaatter wdj herdallenn. Mue Altid her effter Naar
Nogenn Landschatt paa biudis, eller Wdschriffuis, Offuer forschreffne wort Rige
Norge werre och bliffue Quit fri och forschonnit med halff schatt at Wdgiffue, Saa
at naar Andre wore Wndersaatte der wdj Norge Vdgiffuer hell schatt schall de
iche Vdgiffue huer wdenn halff Saa meget som enn Andenn Aff wndersaatterne
der wdj Riget. Thj forbiude wi alle ehue de helst ehre eller werre kannd Serdilliß
worre fougder Embidtzmend och alle Andre forschreffne worre Wndersaatter wdj
herdallenn, Heremed med ydermerre end halffue schatt. Effter denne dagh at
wdgiffue. Efftersom forschreffuidt staar at besuerre eller wdj nogen maade
forfangh at giörre. Wnder Wor2 hyldste och Naade. Giffuidt paa wort Slott
Kronborrig den 5 dag May Aaret mdlxxix. Wnder Wort Zignett
Fridrich
Dette at werre Ehnn Rigtig och Rett Copie Aff Salig Hiögloufflig Konning
Frederichs breff Som Hanns Maytz: Naadigste, Haffuer Wndt och Beuilget
herdallinngerne paa Halff Schatt at Wdgiffue Lydendis effter dennd rette Original
Ord for ord som forschreffuidt staar, Dett bekiende wi effterschreffnne Annders
Oellßenn Gudtz ordtz Werdig thienner paa Heide, Halduor Jngbritsenn. forrige
Lenßmand paa Heide; Och Suennd Guttersenn Jdezige Lenßmand sammestez med
worris Zigneter her Wnder thrögt. Actum Heide dennd 3 Augustj Anno 1635.
1
2

IHS = Iesus.
”Wor” tillskrivet över raden.
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Lillhärdal

18 maj 1579

Köpebrev utfärdat av Peder Polßønn, att han sålt sitt modersarv i odalgods i Lillhärdal till sin
frände Erick Jonßønn och uppburit 42 marker i betalning. Beseglat av Peder Hafftorßønn och
Peder Oluffzßønn i Sveden.
Original på pergament i Diplomsamlingen, pergamentsbrev, ÖLA, ur Skogens gårdsarkiv,
Lillhärdals hembygdsförenings deposition, ÖLA. Reprofoto i Avskriftssamlingen, vol 47:23,
ÖLA.
Två sigill i remsor.

ffor allum manum som tette mit obne see eller høra lesis breff, taa bekiendis Jag
mig peder polßønn Her vdj, at haffue opburit aff minn frende, Erick Jonßønn, 42
mark orlig paa min anpart aff vort odalz godz, som jag erffuede epter min salige
moder, liggandis y Hardall.
Terfore bestaar jag haffue solt samme mit møderne y ager och eng vndan mig
oc minom arffuingom. och vnder for nemde Erick Jonßønn Hans barn oc
arffuingom. till Euindeligit egit at beholde och bruke vdan all tiltall oc emodt
sigelße. for føde och for vføde. at saa y sandhedt er och findes skall som
forescriffuitt Staar Haffuer Jag ombedit diße erlige oc fornumstige medt
vitniisbyrd at Bere medh ßinne insigler, peder Hafftorßønn och peder oluffzßønn
y suidh. Actum herdall Sanctj Erikz dagh Anno Dominij 1579

Lillhärdal

29 september 1581

Bytesbrev utfärdat av Peder Esbernssøn i Lillhärdal, på sin hustru Karine Kielsdaatters vägnar,
att han har gjort ett jordabyte om hennes arv i löst och fast efter föräldrarna, med grannen Hennich
Ericssøn, som är gift med Karines syster Byritthe Kielsdaatter, med förbehåll att sytning och
skötsel av brodern Ole Kielssøn ska ombesörjas av Hennich Ericssøn. Beseglat av utfärdaren, samt
av hans granne Anders Skrub och kyrkoherden herr Peder i Sveg.
Original på papper i Diplomsamlingen, pappersbrev, ÖLA, ur Folkskollärare Granbergs
samling, vol I:6.
Tre sigill på uppveck.

1.
Jeg Peder Esbernßøn y Lille Herdaalen Kienndis och vittherligit giøre ffor alle
Med denne Mith obnne Breff att Jeg paa Min Hustrues vegnne vid naffn Karine
Kielsdaatter Haffuer giordtt Jorde Bytte Med Hennich Ericßøn1 Minn granne paa
Hans Hustrues vegnne som er Min quinnis Søster vid naffn Byrrithe Kiels daatter
om Hues Jordegoedz och løße peninge Dennom Med Rette til Kom effter deris
fforeldre ffader oc Moder (Salige hoes gud) Saa oss vel nøies paa Baade sider den
Jorde Bytte Som nu er giordtt medh Sadaanne ffor ord att Hennich Erickßønn2
skal søtte foede oc ffremme deris Broder Ole Kielßøn til døden, Huem som denne
Bytte Stille oc Stagge Rygger eller paa taller skal Suare der fore effter lag oc Rett
och Bøde skade Baaed oc siden vere ære løs att Saa vdi Sandhed [3] er oc
wrygelig aff oß oc vore arffuinge Holdis skal Setter ieg Min Singnet her neden
vnder oc til Beder erlige Mend Her peder y Suey Min Sogne herre oc Ander skrub
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Min granne Som offuer waar oc Saae vore Hande Band att Besigle Med Mig
denne Mith obnne Breff som giffuett, giordtt och schreffuet er y lille Herdaalen
Sanct Michaelis dag Anno dominj 1581
4

På baksidan: Hennich Erßøns Breff.
På baksidan med annan, senare hand: Hännich

Erssons breff.

1

”perßønn” överstruket, ”Ericßøn” tillskrivet över raden.
Ursprungligen ”pederßøn”, ”Erick” tillskrivet över raden.
3
Överstruket, oläsligt.
4
”per” överskrivet.
2

Svegs ting

16 januari 1582

Tingsvittne utfärdat av länsman i Sveg Oluff Joenßen och ”prostman” Joen Simenßen, med fyra
edsvurna lagrättsmän på Svegs ting, hur seden varit vid bröllop och kvinnors arv i Härjedalen
sedan Arilds tid. Beseglat av utfärdarna.
Original på papper i Pappersbrev I, RA.
Tre defekta sigill, spår efter ytterligare tre.

Vy Effterscreffne Oluff Joenßen Lens Mannd til Suey ting y Herdalen, Joen
Simensßen proust Mannd Niels haluorßen, Oluff holm, Joen thosteßen och Oluff
Marthenßen Edsornne Lagretis Mennd ibidem kienndis och ffor alle vitterligt
giøre med denne vorth obnne Breff En Ret sandhed och viße kundskaff om den
semmie som aff arildz tid haffuer verid samtøct om quinne gifftning och quinne
arff her y Herdallen Nemlige Nar en Boennde y sin quisels tid giffuer sin dotter til
Ecteskaff[er] saa giffuer hand samme tid (Nar festersuenden tager vd hennde y
danne Mendz ner vere med alle deiris vilge oc samtøcke som paa Baade sider til
stede ere) saa mange peninge, y kleder, kober, ffæ oc anden ting att hun er ffuld
nøiet ffor hues arff hennde bør y løße oc ffaste effter ffader oc moder. Oc samme
forscreffne pening Beholler hun oc hendes arffuinge huad heller hun leffuer sine
fforeldres død eller icke: Oc er saa samtøct med meninge mannd ffor denne sags
skyld att sønerne skulle fforde oc Besørge ffader oc moder til døde dag same
lunde oc at smaae iorder som almindelig her er icke skulle fforbyttis oc paa det
siste fforkommis: huor ffore er nu Meninge Mandz ydmygelige Begiering til vor
kiære landz herre som nu er oc her effter kunde komme disligeste til den Erlige
Mannd som nu er heller oc bliffue kunde Laug Mannd offuer Thrundelaug att y
ffor gudz skyld som Retuiße Mennd ville onnde oc effter lade att vy motte nyde
och Beholle den gamle semie oc Meninge Manidz samtøcke som her om aff arildz
tid haffuer vertt. Sadant fforskyller vy gantske gierne med al tacknemelighed oc
huad anden tienniste eder til gode kand vere y huor oc nar y oß Behøffue til
ythermere vidnisbyrd her om setter vi fforscreffne vore indzegler med Meninge
Mandz samtøcke her neden vnnder som giort och giffuet var paa Suey ting den 16
Januarij Anno 1582.
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Svegs ting

16 januari 1582

Vittnesbrev utfärdat av Oluff Holm i Älvros och Oluff Olßenn på Vallen1, edsvurna lagrättsmän
vid Svegs ting, att de var närvarande hos Joen Haluorßen på Äggen söndagen efter All helgona dag
1572, när han höll bröllop för sin sondotter Karine Erichzdotter. Då kom Peder Joenßen i Långå
och begärde hjälp av Erich Joenßen att bygga upp sin gård, som svenskarna bränt under sista
fejden. Erichs fader Joen Haluorßen har tidigare gett sin dotter Kierstine Joensdotter full utlösen ur
gården, varför Peder Joenßen inte hade någon ytterligare rätt att fordra, utan hänvisades till Erichs
goda vilja att hjälpa sin syster. Beseglat av utfärdarna.
Original på papper i Pappersbrev I, RA.
Ett sigill, spår efter ytterligare ett sigill.

Vy Effterschreffnne Oluff Holm y Elue Roes Oluff Olßenn paa vold Edzornne
Laugretis mennd til Suey ting y Herdallen kienndis och vitterligt giøre ffor alle
med denne vort obnne Breff At Anno 1572 sønndag effter alle Helgene dag vore
vy paa eggee hoes Joen Haluorßen da hand giorde sin sønne daatters Brullup vid
naff2 Karine Erichzdotter: ffrem kom paa samme tid peder Joenßen y Longaae och
Begierede aff Erich Joenßen nogen hielp til att opbygge sin gord som y denne ffor
gangen feide aff di suenske bleff opbrenndt: der til suarede Erich Joenßens ffader
vid naffn Joen Haluorßen (salige Hoes gud) Jeg haffuer giffuet min dotter
Kierstine Joensdotter ffulde peninge, y kober, klæde, ffæ, oc Anden ting, med
henders Hosbondiz vilge Ja oc samtøcke y gode mendz neruere da han tog hennde
vdaff min gaard, med meste pening och mindste som oß vel nøiede paa baade
sider ffor en ffuld arfue y løße oc ffaste effter minn død. Huor ffore du icke med
Nogen Ret haffuer mere att vente, vden saa kunde vere min søn Erich Joenßen
vilde Hielpe sin søster noget aff sin god vilge ffor gudz skyld oc ffor hendees
store nød oc trang skyld da Rader hand sielffuer, att saa er y sandhed lader vy
trøcke vore indzegel neden vnder denne vore Bekiend[elße?] som schreffuet oc
vidnet er paa Suey ting den 16 Januarij Anno 1582.
1
2

Avser troligast nuv Byvallen (i Svegs sn).
Sic!

Lillhärdal

12 februari 1584

Köpebrev utfärdat av Ivar Povelsen, att han, med brodern Peder Povelsens samtycke, har sålt
sin del i Bildhöst myrslått och fäbod, till Hennick Eriksson och hans hustru, som är deras nästa
fränka.
Original saknas. Avskrift i Härjedalens fornminnesförenings samling, vol 1, ÖLA. Jämför
Modin: Härjedalens ortnamn och bygdesägner, 3:e uppl, s 135.
Markering för två sigill och ett bomärke.

6.
Jeg Ivar Powelsen Kjendes och for alle witterliget gjör, med denne mith obne
bref, att jeg med min egen fri wilje och welberåd Hue, samme lunde med min
broders Peder Powilsens samtöcke hafwer opplatt Solt och af händet fra mig och
mine arfwinge, och till Erlig mand Hennick Eriksson och hans qwinde som är min
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näste fränke Hins eijedel och skoupart i Bille höst Myrslotter och buwold, mig
med rätte till kom eller komme kunde, sammelunde en laß Eng ligger wed graft
kallis Thordswold, nock en las eng heder lille Herjo for 7 gamble dahler, och
kjändes jeg och mine arfwinge yther mere eijedom lodt och part at hafwe i någon
del som förskrefne skou part, myr slotter Buwold, och Eng till Hörer efter denne
dag, deß ligeste bekjender ieg mig att hafwe anammit och opbörit fyllest och god
werd, mäste penning och minste forskreffne, wj dette af forskreffne Hennik
erikssen så at ieg betackar hanem storligen för god betalning, Så at wij wäl nöjes
på begg side, till yder mere widnis byrd och bedre för waring att Så i sandhed er
som forskrifwit står, lader jeg wetterligt skrifwe min bomerke her neden under
och kjerligen om beder hederlig mand, Herr Peder i Sweg och ärlig mand Anders
skrubb i Herrdal som hos och när wore så och hörde wort för ord kjöb och hande
bånd att sätte deris Signett neden under dette mitt obne bref. och giordt och gifwit
i lille Herdall den 12 Februrij 1584 ./.

Lillhärdal

1 maj 1586

Överlåtelsebrev utfärdat av Anders Pedersen och Esbjörn Pedersen, att de uppdragit sytningen
av deras faster Ingrid Tordsdotter till hennes systerson Hennik Eriksen och överlåter Ingrids
ägodelar i löst och fast som sytningslön. Beseglat av herr Peder i Sveg och Anders Skrub i
Lillhärdal.
Original saknas. Avskrift i Härjedalens fornminnesförenings samling, vol 1, ÖLA.
Markeringar för två sigill och ett bomärke.

5.
Wij Effterskrefne, Anders Pedersen och Eßbörend Pedersen kiendis och for alle
witterligtt giöer Med denne wort obnne breff att wij med wortt frij wilge och wäl
berådtt Hu Haffwer weder sagtt och forsaget att foede och fremme word faders
Söster Jngri Tordsdåtter och kierligen ombedett Erlige Mand Hennich Erichsen
forskrefne Jngries Söster Sön att foede och fremme hennde till sin döde dag, Same
lunde affhender wij oß och wore arfwinge födde och ufödde hwis Eyedell J löst
och fast forskrifne Jngri nu tilkomer eller komme kunde, och til for skrefne
Hennich Erichsen och hans Sannde arffwinge att Nyde bruge och beholde for sin
umage att hand Hender foeder och forfremer til sin döde dag : til Ewindelige
eyedom uthan yther mere til tale af oß eller wore arffwinge, Hwem sig till
fordrister denne förskrifne stille och forlignid Som oß med welge er giordtt och
gangett imellom, skall böde och Sware derfore effter Noriges laug : Till ytter mere
wiße att Så i Sandhed er lader wij Tröcke och sette wore Sigenett och bomärker
Her neden under och kierligen ombeder Hederlige Mand Her Peder i Swei och
Erlige Mand Anders Skrub I Herdal Som ner och Hoes woer Såe och Hörde wore
Hande bånnd och forord her om att besigle med oß denne wort obne breff, Som
giortt och gifwet wår I Herdal, Philippi Jacobi dag Anno Domini 1586.
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(Lill)härdal

9 januari 1589

Köpebrev utfärdat av Oluff Gundmendtzenn, att han har sålt gården Backen (i Lillhärdals sn)
till Marenn på nämnda Backen och förbinder sig att hålla henne skadeslös, i händelse att någon
med lag och rätt kunde tillvinna sig någon rättighet i gården. Beseglat av utfärdaren, samt av Per
Oluffßenn, Per i Sveden (i Lillhärdals sn), Jon Persßenn i Nordanhå (i Lillhärdals sn), Nels i
Orrmo (i Lillhärdals sn), Halffuor Erichßenn och Kiel Knudtzenn.
Original saknas. Brevet på papper inlånat 1937 genom Erik Modin till Norsk KjeldeskriftsInstitutt (nuv Kjeldeskriftsavdelningen, NRA), där fotostatkopia förvaras (Erik Modin nr 8). Kopia
av denna fotostat i Diplomsamlingen, fotokopior I, ÖLA. — Spår efter sju sigill.

Bekienndis Jeg Oluff Gundmundtzenn Medt thette midt obnne Breff att Jeg
haffuer ßell och affhendt fraa meg och Minne ßannide Arffuinge och thill Marenn
paa Bache och hindis ßannde arffuinge Enn gordt ljgiindis y lille herdall vidt
Naffn Backe medt skuoff och Marck Agger och Eng fiske vanndt och fee gonng
vodt och thiurdt Jhuatt som helst thett er eller vere kanndt Jndtidt vnder thagidt y
nogenn Made och Ther ßom ßaa skiede att noggen Endtenn medt loff eller Ridt
kunde1 fraa viinde Nogidt vthy forneffne gordt Backe thaa [beplicter Jeg mig]
Eller Minne ßanide arffuinge att fornøge forneffne Marenn Eller henndis ßanide
Arffuinge ßaa gott guodtzs Jggem (?) Jgen Jden vj vgers Dag ther nest Effther och
holle hinde thett aldelis skadisløst i alle mode Att ßaa vthy ßandthet ær ßom
forskriffuedt Stor Haffuer Jeg ombidt theße Efftherskriffnne Mendt medt meg att
Beseglle Som Err per Oluffßenn per ißuedt Jonn persßenn Noren Hoggen Nels
orrmo halffuor Erichßenn kiel knudtzenn giffuidt i herrdall thendt 9 Januarij Aar
1589
Lest for Retten paa Lille Herdalls winter ting Anno
1642 den 22 januarij Peder Pederßen Egen Haand
o
Med senare hand: N 11 — Med annan hand: 1589 9/1
På baksidan med annan hand:

1

Ev. ”kwunde”.

Selbu

25 maj 1589

Köpebrev utfärdat av Siuffuer Guttormßen på Hårstad (Håstad) (i Selbu sn, Trøndelag, Norge),
att han har sålt sitt jordegods Orrgården, som låg vid prästgården i Hede sn i Härjedalen, till sin
broder Jon Guttormßen, så mycket land att 1½ tunna kunde sås och så mycket äng att sju lass hö
kunde slås, och för det mottagit ett silverbälte om nio daler och en våg koppar om sex daler.
Beseglat av länsman Euindtt i Hove, Peder i Kallar, Østenn i Mebost, Jonn Grimßenn och Biørn i
Kyllo (ev Kvello) edsvurna lagrättsmän i Selbu.
Original på papper i Diplomsamlingen, pappersbrev, ÖLA, ur Härjedalens fornminnesförenings
samling. — Spår efter sex sigill, två bomärken.

Jeg Siuffuer guttormßenn paa hoffstadtt Kiendes och wittherligtt giør for alle,
mett dette mitt obne Breff, Atth Jeg mett min ægenn frie willie och Samtycke
haffuer Soltt, och nu mett dette mitt obne Breff, Selier, skøeder, och affhender,
fraa migh och alle mine Sande Arffuinger, och wnder min broder Jonn
guttormßenn och hans Sande Arffuinger, mitt Jordegodz liggenndis y Heyde
sogenn wdj heerdallenn wedh prestegaardenn, och kaldes Øeregaardtt, Som er saa
megitt Landtt att mandtt Saaer och pløyer ij tønnde kornn paa, Endtt saa megitt
ænghe Landtt att mandtt slaaer vij las høe paa, tijll Euindeligh æyedom, mett
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Huadtt som nu tilligger, och aff Arrildz tijdtt thillegitt haffuer aldelis inthet
wndentagendiz y noger maade. Huilkett forscreffne Jordegodz, forscreffne Jonn
guttormßen min Broder effther denne dagh skall haffue, Nyede, Bruke, och
beholde for itth frijtt køp. Och kiendes Jegh migh forscreffne Siuffuer eller mine
Børnn och Sande arffuinger Jngenn lodtt, dell, eller Rettighedtt att haffue y
forscreffne Jordegodz effther denne dagh y noger maade. Sammmelediz kiendes
iegh migh att haffue oppeborritt och anammitt aff forscreffne Jonn guttormßenn
min Broder penghe och fuldttuerdtt som er, itt sølffbelte for nye daller, End j
wogh kopper for Sex daller. for forscreffne Jordegodz Saa migh well nøyer, och
iegh tacker Hannem altt gott for goedh betalningh y alle maade. Atth saa
wbrødeligenn Holdis skall som forscreffuitt staar, d[y] thilbeder iegh disse
Efftherscreffne dannemendtt att besegle dette breff som er Euindtt Hoff
lensmandtt, peder kaller, østenn michlebostadtt, Jonn grimßenn Biørn kello
æidsuorne Lagrettis mendtt wdj Selboe, Screffuitt wdj Selboe 25 Maij Anno
dominj 1589.

Sveg

9 januari 1590

Köpebrev utfärdat av Jon Erichßenn i Glissjöberg (i Svegs sn), att han till sin bror Peder
Erichßenn i Glissjöberg, har sålt två jordparter, den ena i Annflo (i Svegs sn) och den andra i
”Schiersettwold”, och har erhållit full betalning. Beseglat av Syuer Lauritzenn och Oluff Smed,
båda i Överberg (i Svegs sn).
Original saknas. Brevet på papper inlånat 1937 genom Erik Modin till Norsk KjeldeskriftsInstitutt (nuv. Kjeldeskriftsavdelningen, NRA), där fotostatkopia förvaras (Erik Modin nr 9).
Kopia av denna fotostat i Diplomsamlingen, fotokopior I, ÖLA. 1700-talsavskrift i Ämnessamlingen, gårdshandlingar, F26 GA:27, Nordiska museets arkiv. — Två sigill, ett bomärke.

Jegh Jon Erichßenn Boenndis wdj gliißbierg, kienndis och giør witterlig for alle
medt dette mitt obnne breff, Ad Jeg haffuer Sold och affhennd fraa mig och mine
Arffuinger och till min kiere Broder peder Erichßenn i glißbierg och hans
Arffuinger thuinde Jordepartter, dennd ene liggenndis J Andflaa wdj Suegsaagen1,
och thennd andenn partt wdj schiersettwold Och kienndis ieg mig ad haffue
Annammid och oppebaaritt for Same Jorderpartte fuld och Nøigachtige betaling,
Epther min Egenn Nøige och willie, Saa ieg tacker hannom for gode och rede
betaling i alle maade, Thj kienndis Jeg mig2 eller mine Arffuinger som nu ehr
eller komme kand, her Epther Aldelis Jngenn Rettiched, lod eller deel ad haffue
till forschreffne jorder, Men min kiere Broder peder Erichßenn Schall haffue,
Nyde, bruge och beholde dennem till Euindeliig Egenn, hand och hans Arffuinger,
wgien kallendis Aff mig eller mine Arffuinger wdj alle maade, Till dettdz
ydermere windnißbyurdt, Ad dette mitt breff wbrødeligenn holdis skall aff mig
och mine Arffuinge Epthersom forschreffuitt Star, haffuer Jeg schreffuitt mitt
Bomercke her neden fore, och wennligen Ombedit Syuer lauritzenn i øffuer bierg
och Oluff Smed dersamstadis, ad till windnißbiyrdt trøcker deris Jndsegell her
nedenn for dette mit Obnne Breff: Som er giffuen och schreffuitt wdj Sueg thend
9 Januarij Anno 1590
Upptill med senare hand:
1
2

No 13. — Med annan hand: 1590 9/1.

Sic!
”mig” över raden.
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Sveg

9 januari 1590

Köpebrev utfärdat av Jon Eriksen i Glissjöberg (i Svegs sn), att han sålde två jordparter, den
ena i Annflon (i Svegs sn) och Tjärsättvallen, till sin broder Peder Eriksen i samma by.
1700-talsavskrift i Ämnessamlingen, gårdshandlingar, F26 GA:27, Nordiska museets arkiv.
Ett bomärke och tecken för två sigill.

Jeg Jon Eriksen boendis udi gliseberig kiennes og giör witterlig for alle med
dette mitt obne bref, at jeg hafwer Sold og afhendt frå mig og mine arfwinger och
till min kiäre Broder Peder Eriksen i gliseberig och hans arfwinger thwinde
Jordeparter, dend ene liggendes i andflo udi Sweg Sågen, och thend anden part
udi thiersettwold, och kiändes jeg mig at hafwe anammit och uppebårit for samme
Jordeparte fuld och nöigachtige betalning, effter min egen nöige och willie, så jeg
tacker hanem for gode och rede betalning i alle måde, thj kiändis jeg mig eller
mine arfwinger som nu är eller komme kand, här efter aldelis ingen rettighed, lod
eller del ad hafwe till föreskrefne Jorder, men min kiäre Broder Peder Eriksen
skall hafwe, nyde, bruge och beholde dennem till ewindelig Egom, hand och hans
arfwinger, ugien kallends af mig eller mine arfwinger udi alle måde, till dettdz1
yttermere windnisbyrdt, at dette mitt bref ubrödhligen holdis skall af mig och
mine arfwinge effter som forskrifwidt står, hafwer jeg skrifwit mitt bomercke her
neden för, och wänligen om bedit Syuner Lauritzen i öfwerberig och Olof Smed
der samsteds, ad de till windnis byrde tröcker deris Jndsegel här neden for dette
mitt obne bref som er gifwen och skrifwit udi Sweg then 9 Januarii Anno 1590.
1

Sic!
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Lillhärdals ting

13 januari 1590

Köpebrev utfärdat av Maret Olisdotter och Kirstine Olisdotter i Sarpsborgs Buer, (Tune sogn,
Østfold i Norge), att de med sina äkta mäns samtycke, har sålt sina delar i ”Kettilsgård” (i
Lillhärdals sn) till sina nästskylde fränder Anders Skrub i ”Mickelsgård” och Joen Pederßen i
Nordanhå (i Lillhärdals sn). Beseglat av kyrkoherden herr Peder i Sveg, samt lagrättsmännen Per
Olßen i Sveden, Haluor Erichßen och Jens Gundbiørnßen.
Original på papper i Diplomsamlingen, pappersbrev, ÖLA, ur Heimbygdas deposition, vol 11.
Fyra sigill.

Wy Effterschreffne Maret Olisdotter och Kirstine Olisdotter J Salborrigis Buder
J Thune Sogen Kienndis och for alle witterligt giøre Med denne worth Obne Breff
att wy Med wore egen fri vilge och welberad Hu Sameledis med wore Ecte
Menndz Samstøcke, Haffuer opladtt Soldt och Henndet fra oß och wore arfuinger
fødde och wfødde och til wor nest skylde frennde Erlige Mennd Anders skrub J
Mickels gaard och Joen pederßen Norden Haae J lille Herdaal och deris Sannde
arffuinge Hues eiedel ager och eng J waathe oc tørre J skou och Marck J løtter
gang och fiske uand Som oß med Rette til Kom eller Komme Kunde aff Kiæthils
gord Ligindes J forschreffne lille Herdaal och Kienndis wy oß och wore arffuinger
Jngen ythermere1 eiedom lodt eller part at haffue J nogen dell som Samme
Jordepartt til hører effter denne dag : Disligiste Siger wy oß att haffue anamit och
opbored fyllist och god werd meste pening och mindste aff forschreffne anders
skrub och Joen pederßen for Same Jorde part Saa att wi tacker dennom for god
betaling Saa at wy vel nøes paa begge Sider och parter, Thi til biuder [wi oß]2 oc
for plicter wi oß och wore arffuinger att fri hemle och fulkomeligen til stande
forschreffne anders skub3 och Joen pederßen och deris arffuinge Same Jordepart
med al Sin til høring Som før er rørt att nyde bruge och Beholde for it friit fuldt oc
ferdeligt kiøb til euindelig Eiedom att Saa J Sandhed er som forschreffuitt staar
Haffue wi Kiærligen ombedet Hederlige Mand Her peder J Suey Erlige och
welforsigtig Lagretis Mend per olßen J Sued haluor erichßen och Jens gund
biørnßen dette vortt Breff att Besegle Som nær och hoes waare Saae och hørde
ware for ord och hande Baand om forschreffne Jorde kiøb Som giordtt och giffuit
er paa lille Herdals ting den 13 Januarij Anno 1590.
I övre vänstra hörnet, med 1800- eller 1900-talshand:
1

Sammanskrivet till ”Jngenythermere”.
”wi oß” överstruket.
3
Felskrivet för ”skrub”?
2
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No 14.

Trondheim

19 juni 1590

Vidimationsbrev utfärdat av lagmannen i Trondheim Henrik Jørgenssøn, att han har sett och läst
vidfästa och medfarna pergamentbrev, daterat S:t Mårtens dag 1573, utgörande köpebrev om Jens
Eriickßøns och Oluff Eriickßøns försäljning av arvet efter fadern Eriick Pederßøn i Glissjöberg,
till deras broder Peder Eriickßøn, samt gjort efterföljande avskrift av detsamma. Beseglat av
utfärdaren.
Original på pergament i handskriftssamlingen, UUB, ur Erik Modins samling, nr 1590/1906,
ULMA. Hopfäst med 11 november 1573. Reprofoto i Avskriftssamlingen vol 47:27, ÖLA. Jämför
diplom Svegs vinterting 21 dec 1608 och Svegs ting 22 dec 1608.
Ett sigill i remsa.

Jeg Henrich Jørrenßønn Laugmandt Vdj Throndhiem kiendis Och giør for Alle
wyttherliigtt, Med thette mytt Obne Breff att Jeg haffuer Sett och lest et Obet
pergmendis Breff1 welj Besyglet Med thrj insygler och et Mercke, som Naagiitt
waar forderffuit aff feit och wangeimen2, lydendis Ord fra ordt epther som same
wydfeste Breff formelder oc Jndeholder och her epther fylger Wy Epttherschreffne, Jens Eriickßøn och Oluff Eriickßøn, Eriick pederßøns Sønner y
glisberriig y Herdall kiendis och wyttherliigtt giøre for Alle Med thette wort obne
Breff, Att wy haffue soltt fraa os och waare Arffuinger fødde och vfødde, och tiill
waar kiere Broder peder Eriickßøn och Hans sande arffuinger, ald den dell lodt
och partt y skoug och Marck, aacker och Eng, waade och thørre som os med Rette
kandt tiilkomme, y och Epther fæderne och Mørne, y waar fæderne Eyg[ede]ler3 y
glyßeberrigh. Och kiendis wy Jens Eriickßøn och Oluff Eriickßøn att haffue vppe
borriitt aff waar kiere Broder peder Eriickßønn fuldt werdt och Betaling y Meste
pening och Mindste, Saa wy tacker Hanum for god betalingh for for schreffne
Eggedeler och Erffue y glißeberg Med ald sin tiil lege Jnden gardtz och wdenn
gierdis y wott och tørre som forschreffuitt staar, Att saa y Sandhett er Och
wryggeliigenn Holdis skal for fødde och vfødde Sette wy waare Boo Mercke
nedenn for dette wortt Obne Breff, Och tiilbede Erliig Mændt Eriich Jonßønn aa
Egee, Niels Halduordßønn y By, Oluff Olßønn aa woldt, som tiilstede och offuer
wortt kiøb waare, forliigelße och Betaling, att Besegle Med deris Jndsiigler dette
wortt Obne Breff, schreffuit y Suey prestegardt y Herdal Sanctj Morthens dag
anno 1573. Tiil wydnisbyrdt Henger Jeg Mytt Sygnette igenum4 vydfeste Breffue
actum thrundhiem then 19 dag Junij 1590
1

”Breff” skrivet över raden.
”vangeymsla” = försumlighet.
3
Bläckplump.
4
Möjlig läsning: ”inwed” eller ”invnder”.
2
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Svegs ting

28 januari 1591

Dom- och synebrev utfärdat av nio lagrättsmän vid Svegs ting, tillsatta av länsmannen, att de
den 5 november 1590 har verkställt syn om rå mellan ”strandbyggarna” i Svegs socken och
vemdalsborna i Hede socken, samt fastslagit att ”strandbyggarnas” område ligger öster om och
utanför linjen Rodovålen, Skrömningstjärn, Kvedeknätt och ”Alteholm”, medan vemdalingarnas
ligger väster om och ovanför samma gränslinje, omfattandes skog, jaktmark, fiske, ängar,
myrslåtter och fäbodar.
Original saknas. Avskrift, skriven och vidimerad av Nils Larsson Wargh, i Heimbygdas
deposition, acc.nr 463a, vol 2, ÖLA. I samma volym även en av P. Olsson gjord avskrift av denna
avskrift. 1700-talsavskrift även i Ämnessamlingen, gårdshandlingar, F26 GA:27, Nordiska
museets arkiv. Tryckt i JFT III, sid 133f nr 159 och i E Modin, Härjedalens bygdesägner (1949),
sid 199f.
Rektangulär markering för sigill, samt Nils Larsson Warghs sigill.

Wij Effterskrefne Nils Haldwordsen, Anders Olsen, Hennich Pederßen i By,
Ole Smed, Sigwerd Laureßon i Öfwerbergh, Peder Morthenßen, Mattis Esbernßen
i Elfweroos, Peder Olßen i Kolsätter, och Påwel Jngebretßen i Reem, Eedsworne
Lagrettis Mend til Swey Thing i Herrdal, Kiendis och for alle witterligt göre, med
thenne wort obne Bref, att Anno 1590 then 5 dag Novembris wore wij af
Lensmanden tilnefnde i Prof och Siön, om rett Skowerad och Skowemerk mellom
Strandbögerne af Swey Sogen, och Wemdalerne af Hede Sogen, Da begärede wij
af begge Parterne, at de1 skulle med skälige bewisning gifwa oß tilkiände, hwer
rett Skoweraad och Skowemerk hagde weret thennom imellom ind til denne dag;
Der wij nu hagde hört deris [b]ewisning2 pa begge sider, och siden der effter
ganget och forfaret medh Prof och Siun, findes ded med Sandh[e]et2 att rätt
Skowerad och Skowemerk emellom forskreffne Strandböger och Wemdeler[n]e2
begyndis i Rödewalen deden och i Skrembningztiörn, deden och i Qwierknett,
deden och i Alteholm, och Kunde ingen af thennom på begge sider benechte att
forskreffne Rademerke ähre Jo rett Skowerad och Skowe merke thennom
imellom, och were di pa begge sider wenlig wäl här om förlijkte. Hworfore wij
sige nu med denne wor Prof och Siönnegang om Skoweradh forskreffne Mend
imellom, att Strandbögerne eier östen och uthen före Rödewalen, Skrembningzthiörn, Qwier Knett och Alteholm, Och Wemedalerne westen och ofwan före bade
Skoug och Skowewaner, Fiskewandh och Fiskewaner, Enger, Myrsletter,
Buwoller, och alt andet eigende, och hwilken part som ganger öfwer forskreffne
Skoweraad och Skowemerke, och giöre hwer Andre Skade och forfang imod deris
wilge, entingen medh Hund eller Bowe, med Nod eller Nät, medh Hest eller Kou
medh Harfwe eller Lije, böde och sware der til for wold och dom rof effter Norgis
Loug. At sa i sanheed er som foreskrifwit staer, lader wij witterligen tröcke wore
Jndsegler och Signäter neden dette wort obne Prof och doombreff, som giordt och
gifwet ähr pa Swey Thing then 28 dag Januarij 1591.
Locus sigillorum.
Denne Copia med sielfwe Original Brefwet lijka lydande wara o[r]d3 ifrån ordh,
som iag sedt hafwer, witnar iag Och Nils Larsson Wargh Manu propria
Med annan hand:

Råd Bref Mellan Sweg och Hede.

1

Ursprungligen ”dj”.
Hål.
3
Lagad skada.
2
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Svegs vinterting?

28 januari 1591

Dombrev utfärdat av tolv lagrättsmän vid Svegs ting i Härjedalen, att de i fogden Hans
Lauritsens närvaro och efter förlikning dömde i tvisten mellan några personer från Vemdalen i
Hede sn (i nuv. Vemdalens sn) å ena sidan, och Överbergs och Byns byamän (i Svegs sn) å den
andra, om Påuelßens skog. Överbergs och Byns byamän skulle ostört inneha all sorts nyttjanderätt
till Påuelßens skog och allt annat norr om Veman.
Original saknas. Försvenskad och ovidimerad avskrift i B.E. Hildebrands Samlingar till Svenskt
diplomatarium, vol 7, VHAA:s deposition, RA.
Påteckning ”1704 d. 5. Martj. §.4.”

Wy Effter skreffne Olluff Suenndßon Rogie Gudmundson i Heröö, peder
Mortennßon mates Eßbiöernson i Ellueeroß, Joen olluffson biören pederson Olluff
ollson i yterberg, Peder Erikßon på Egge Gunder Halluardßon i Rismyr, peder
olluffson peder Siugartson i kollseter, och påuell Jngbrektßon i Reem, Edßuornne
Lagretesmend till Sueg thing i Herdall, kiendes och ffor alle weterlliget Giör met
dete wort opnne Breff, at året effter Gudz byrde, M.D.L.XXXXI Den 28 dag
January, wy Erllige och fforstandige mandz Hanß Laresenson wor Lannds
Fogtenes Neruarellße och den meninge mand, Som den dag tingßökte, kam For os
wty Rete, Noglle mend aff wemmedall i Hede ßoken, på den ene side, och
Öffuerbergs mend och byer mend aff Sueg ßoken på den anden side, Och
tilltallade huar andre, Om en skog, heter Påuellßenns skog, lligiendes imellan
Wemedall och öffuerberg, huor dee willde haffue och hollde Ret skoge Rå och
skogemerkie i mellan fornemnte wemedallerne och fornemnte Suegar mend, Om
ßame påuellsenz skog, Då begierade wy fornemnte xii Lagreteß mend, ßom då
sote till bords, och till Dom nemde wty ting stugen, at huar part aff denom som
Sote i Rete, skulle met ßand Ferdig skiell, Eller met besegllade breffue, eller
Leffuandetz witne och skiellige och Nöyaktig proff, Före ßin Sak och målleffne i
Rette, Då kam Öffuerbergs mand och byer mand Fram och beuißte met breff och
Segell, Samellunde met 12 danemandz proff, ßom nu nylligen haffde gångit skoge
syn denom imellan, om Ret skogerå och merkie, på påuellsens skog, och beuißte
met sandhet, at skoge Rå och Råmerkie imellan wemdallrne1 och fornemnte 2
mend aff Sueg soken, ere3 Röde wåll, dedan och wllß tumt, dedan och i weman,
Så at öffuerbergs mand och byer mand, Egger all påuellsens skog Nordan weman,
huillkit wemdallarne ike benekte kunde, wtan bekiende For tingborde at och ßå er
i Sandhet, ßå at de wore her om wennlligen och well Forllikte på begge Sider och
parter, huar Fore wy ßige och Döme öffuerß bergs Mend och byer mend, Fri och
Fredige på påuellßens skog, met all Sin till höring, skoge woner, Fiskie woner,
myre ßlete Enge och allt andet Som Liger Nordan weman, at nyte bruke och
behollde till Euindellig eyendom, och huem ßom Fordrister sig till at Giöre
öffuerbergs mend och byer mend nogen Forfang, Eller hinder på fornemnte skoge
Rå och Råmerkier, imot deraß willie, Entingen met skogeuoner, Fiskie woner, met
hund eller boga, mät Nood Eller neet, met hest Eller koo, met harfue eller Liie,
böte och ßuare dertill For öffueruålld, och Dom Rof, Effter Nårieß Lagh, till
ytermere witneßbyrd, at Så er i sandhet ßom Foreskrifat står, Late wy weterligen
tryckie wores jndßegell och Singneter Nedan wnder dene wort Doem breff, ßom
giort och giffuit er Tid och sted ßom Foreskrifat står
1

Sic!
Här följer ett överstruket ”Aff”.
3
”ere” tillskrivet över raden.
2
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Lillhärdal

2 februari 1591

Bytesbrev utfärdat av Juonn Tuordßenn och Oluff Tuordßenn i Överberg (i Svegs sn), att de
överlåter sina arvparter efter deras moder och moster i Äggen i Sunnanå (i Lillhärdals sn), till
Haluord Erichßenn i Lillhärdal, mot dennes arvpart i Ytterberg (i Svegs sn), som han ärvt efter sin
fader. Läst på Lillhärdals vinterting den 28 december 1605 i fogden Hans Larsøns närvaro.
Beseglat av länsman Peder Olßenn och Ander Skrob.
Original på papper i Pappersbrev I, RA, ur VHAA:s deposition.
Två sigill under påhäftad sedel.

For alle guede Mend ßom thzette Neruerendis Obne breff hender fore att
Chome Bekendis wij epther ßcreffne Juonn Tuordßenn och Oluff Tuordßenn
buoendis y Øffuerberiig y Sueij prestegiield att wij haffuer giiordtt ett wenliig
biøete och Mage skyøfftthe Haluord Eriichßenn Buendis wdj Leelle herdall wdj
ßaa made att hann skall haffue alle thenn partt och Loud ßom wij haffuer Arffuett
eptther woriis Salliige muoder och mouder Søster Liigendis wdj Eggenn Søndenn
Aae wdj Lelle Herdall Jndenn gordz och wdenn gordz wdj skouff och marck
buode wdj engij sleether och Louete gang halloff partt wdjmuod ßom Oluff
gundmundßenn haffuer desliigest skall forßcreffne haluord haffue thenn parrtt
ßom fader woriis haffuer Kyøfftt aff Lang oluffs hyemell Ther ymuod skall wij
haffue wdj gienn dee Juorde guodz ßom forscreffne haluord Eriichßenn haffuer
Arffuet eptther ßynn Salliige fader Lygendis wdj Jttherberiig Att Saa er wdj
Sandhiied haffuer wij kyerliigenn om bedett theße epttherscreffne dannemend
ßom er peder Olßenn Lenßmand och Ander skrob buoendis wdj forscreffne Lelle
herdall att beßegle for Oße eptther dij wij haffuer Jngenn Jndßegell och wnder
woriis buuemerckij Actum Lelle herdall kyøndelsmøße dag anno 1591.
Och saa forplicter wi os [.....]1 forscreffne Jonn
turßenn och oluff Turßenn att wi och worre sande arffuinger skulle aldrigh talle
eller rygge dette forscreffne køp eller bytthe, Men benempde Haluardtt och Hans
sande arffuinger skulle dette køp eller bytthe, nyede, beholle, for ett frijtt bytte thil
Ewinnerlige eiedom
På vidhäftad sedel med annan hand:

På baksidan med tredje hand: Anno 1605 denn 28 decembro er thette breff lest j lild
herdall paa et Alminndeligt winther ting, j Kongelig mayestetz fouget Hans
Larsøns och menige thingmen, j diris Neruerelße och paa hørelße
På baksidan med Ekdahls hand:
1

Lillherrdal 1591.

Överstrykning, svårläst, ”forscreffne” över raden.
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Svegs ting

4 februari 1591

Dombrev utfärdat av tolv lagrättsmän på Svegs ting i Härjedalen, att de, i fogden Hans
Laurdßons närvaro, tilldömer Peder Jounßenn rätten till jordegodset Härjeåsjön och
Härjeåsjöbodarna, framför Jounn Olßenn i Olingdal (i Lillhärdals sn). Beseglat av utfärdarna.
Original på papper i Diplomsamlingen, pappersbrev, ÖLA, ur Oscar Rehns deposition.
Spår efter tolv sigill.

Wij epttherscreffne Nyls haluordßenn peder Bartthelßenn peder Mortthenßenn
Oluff Juonßen Anders Olßenn Oluff Suendßenn pouell Engbrettßenn Oluff
Mortthenßen Juonn Olßen haluord Juonßenn Rogier gundmundßenn och peder
Syffuerßenn Lagrectiismend wdj herdallenn wdj Sueiier thinglag anno 1591 thenn
4 dag Februarij Cham for recte peder Juonßenn Som haffde y Recte støffnd Juonn
Olßenn y Offuer Jngdall Offuer werendis Erliig och well forstandig mand hans
Laurdßen Kongelig Mayestetts Fougedtt her ibiidem Och bestoud att hann haffde
støffnd forscreffne Juonn olßenn paa Lelle herdalß Thing hiid tiill forscreffne
Sueiier Ting och ichij wiilde møde gaaff forscreffne peder Juonnßenn tiill Kynde
huorlediß forscreffne Juonn Olßenn och hans Forelder haffde Nogett Juorde guodz
wed Naffuenn hereßyøø och hereßyøbuder y Fraa hans forelder Och hannom dog
dij haffuer ther Offte wmagett oc paa thald och Beßønderliigenn haffuer
forscreffne peder Juonßenn paa threij ting1 wdj Lelle herdall gangett wdj Recte
med forscreffne Juonn Olßenn och Tiiedt hannom dett paa att hans Salliige
forelder haffuer Løst forscreffne guodz wdj giienn fraa forscreffne Juonns forelder
huylkett forscreffne Juonn ichij Kunde Necte nu Syen Nest paa Lelle herdalß
thing eptther ßom Fougdenn med her peder y Sueij och Chrestenn Jenßenn ßom
wor Neruerendis huos nu paa forscreffne Lelle herdalß ting2 Bestuod her wdi dag
for oße och flyere dannemend Thaa eptther dij att forschreffne Juonn haffuer
werett Lagliig støffnd aff høgbemeltt Kongelig Mayestetts fogede Ochij3 wiilde
møde wdj Recte Och ichij helder haffuer Kunde Necte paa forscreffne Lelle
herdalß Tynng Att hanns forelder haffde Juu oppeborenn fuld betalliing4 for
forscreffne herre ßyøø och herre ßyøbuder Thaa eptther thenn ßags Lelliighiied
haffuer wij ßaa for Recte aff Saagdtt att forscreffne peder Juonßenn bør att haffue
forscreffne ßynn forelders Oudell och guodz wdj giien5 wdenn Saa er att
forscreffne Juonn Olßenn Kand dett Anderledis Beuiße att Saa er wdj Sandhiied
ßom forscreffuitt Sttander haffuer wij wettherliigtt laditt Trøcke woriis Jndßegell
her nedenn paa skrofftt Stted Aar och dag ßom forscreffuitt Sttander
Utanpå med annan hand: Erik Jonsson i Risbrund förste til tal til Jon Olsson
Olingdall om Herje sjö täkten 1591
1

”ting” över raden
Sammanskrivet ”herdalßting”.
3
Sammandragning av ”oc ichij”?
4
P.g.a. radbrytning står ”betall Liing”
5
”giien” i marginalen.
2
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Lillhärdal

23 mars 1591

Köpebrev utfärdat av Oluff Klausenn, att han har sålt en äng kallad ”Gradestrandtt” till
länsman Peder Olßenn i Sveden (i Lillhärdals sn) för två daler, som han har uppburit. Beseglat av
Peder Olsenn i Högen (i Lillhärdals sn) och Peder Esbyørnsenn i Äggen1.
Original saknas. Brevet på papper inlånat 1937 genom Erik Modin till Norsk KjeldeskriftsInstitutt (nuv. Kjeldeskriftsavdelningen, NRA), där fotostatkopia förvaras (Erik Modin nr 11).
Kopia av denna fotostat i Diplomsamlingen, fotokopior I, ÖLA.
Ett bomärke, spår efter två sigill.

Alle mand2 Som thette Breff Se heller hørre leße, Bekendis Jegh Oluff
Klausenn medh thette mitt Obnne breff Att iegh haffuer Soldtt, Erlliigh Och
forstandiigh mand peder Olßenn y Suedie, lens mand y herdallenn, En engh ved
Naffn gradestrandtt, for ij daler Som hand migh Redeligenn Och vell bethalltt
haffuer, thi skyøder iegh forschryffne Oluff Chlausen forschryffne engh
gradestrandtt, Wndom migh Och mine Arffuinger Och vnder forschryffne peder
Olsenn hanom Och hans Sand aruinger thiill Euinderlliige egedom, Vden all
forhindringh thø heller thrette, y nogenn Maader, att forschryffne peder olßenn,
schall for migh Och alle Mine, Vnder Sig Och alle Sine, Nyde, Bruge, Och
beholle, thill Euindelig egdom1, Som forschriffuit staar, Ad Saa y Sandhed er Som
forschryffuitt star1 haffuer iegh schryffuenn Mit boumercke her neden forre, Och
kierlliigenn Ombeditt Erlige mend Att beseglle medh migh Som er peder Olsenn y
hough, Och peder esbyørnsenn, y Egen, Actum lidenn herdallen, then 23 Marttij
Anno 1591
o

Upptill med senare hand: N 19
Med annan hand: 1591 23/3
1

Kan antingen avse Söräggen i Sunnanå eller Norr på äggen i Kyrkbyn, Lillhärdal. Mindre
troligt är Äggen i Svegs sn.
2
Sic!
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Utan ort

2 maj 1591

Köpebrev utfärdat av Oluff Pederßenn på Äggen (i Svegs sn), att han, med sin hustrus och barns
samtycke, säljer en äng vid Solnan till sin hustrus näste frände Oluff Jennßen i Ytterberg (i Svegs
sn) för tre daler. Ängen var ersättning för sytning av Oluff Pederßenns styvfader Joen
Halduorßenn, som var morbroder till Oluffs hustru Krestine, och farbroder till Oluff Jennßen i
Ytterberg. Oluff Jennßen var närmaste bördesman. Beseglat av kyrkoherden herr Peder i Sveg och
Peder Erichßen på Äggen.
Original på papper, Pappersbrev I, RA, ur VHAA:s dep. Avskrift 1829 av N.J. Ekdahl, Svegs
kyrkoarkiv P I:3, ÖLA.
Två sigill, samt ett bomärke på baksidan.

Jeg Oluff Pederßenn Paa Egge J Suey Sogenn J Herdaallen Kienndis och for
alle witherligt giør Med Thenne Mith obnne Breff at Jeg Med Miin egenn fri
wilge och welberad Hu Samme ledis Med hustrues och Børnns Samtøcke Haffuer
Soldt Erliige Mannd Min Hustrues neste frennde Oluff Jennßen J yther Berrig En
eng liggennde wed Salnne for iij Daler, Huilcken enng Min Stedfader Som waar
forschreffne Oluff Jennßens fader Broder gaff Minn Quinde wed naff Krestine
Som waar forschreffne Min Stedfaders Joen Haluordßenns Søster dotter for h[u]n1
Syttede hannnom nogen Stund [p]aa1 Sin Sotte Senng alt ind til døde dag och
Effterdi forschreffne Oluff Jenßen waar nemeste2 och Ret Børde Mannd til
Samme forschreffne eng wed Salnne haffuer Jeg Soldt hannom dett Jgen och
Bekienndis Mig Haffue opbaret Same Thri daller aff Ole Jenßen Effter Min
Begiering Som J wort kiøb kom Saa att oß wel nøies paa begge sider och parter,
Huor fore ieg affhennde Mig och Mine arffuinge fødde och wfødde forschreffne
Enng wed Salnne och wnnder Oluff Jenßen och Hanns Sande affuinge3 thil
Euindelig Eie att Saa J Sandhed [e]r1 lader Jeg witterligt Schriff[ue]1 Min
Bomercke Her neden vnder och kiærligen thil Beder Hederlige Mannd her peder J
Suey och Erliige Mannd Min granne Peder Erichßen paa Eggie Som nær och hoes
waar der denne kiøb gick oß J Mellom denne Mith obnne Breff att Besigle Som
giordt och giffuet er Sted Som forschreffuet staar Then 2 dag Maj Anno 1591
Med 1800-talshand:

No 12 i Ytterberg

1

Hål.
”nermste”?
3
Felskrivet för ”arffuinge”.
2
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Lillhärdal

18 oktober 1591

Köpebrev utfärdat av Oluff Pouilssen, att han säljer en rönning på Snössvallen i ”grafte” (i
Lillhärdals sn) till Hennich Erichssen för 10 öre penningar. Beseglat av utfärdaren, samt av
kyrkoherden herr Peder i Sveg och Anders Skrueb.
Original på papper i Diplomsamlingen, pappersbrev, ÖLA, ur Folkskollärare Granbergs samling, vol I:6.
Tre sigill.

Jeg oluff pouilßen kiendis och for alle witterligt giøre med denne Mith obne
Breff at Jeg Haffuer Soldt erlige Mannd Hennich Erichßen en Røning ligende paa
Snøes vold J graffte1 for 10 øre pening huor for ieg skillier wnnder mig och Mine
arffuinge fødde och wfødde och til forschreffne Hennich Erichßen och Hans
Sannde arffuinge til Euindelig Eie att Saa J Sandhed er la[d]er ieg witterlige Satte
Min Jndzegel Med Erlige Mendz Jndzegel Her peder J Suey och anders skrueb
Neden denne Mith øbne Breff som giortt och giffuit er J lille Herdal denn 18
octobris 1591
På baksidan med annan hand:

Olof Powelsons Salobref, på grafte bäck=Rödningen

1591.
I övre vänstra hörnet med tredje hand:
1

4)

Kan möjligen läsas ”graffre”.

Sveg

4 februari 1592

Köpebrev utfärdat av Gudmund Thureßenn, att han har sålt sin arvpart i Överberg (i Svegs sn),
till sina bröder Oluff och Joen Thureßenn för 12 daler. Beseglat av utfärdaren, samt Joen
Simenßen och Siuord Laurßen.
Original på papper i Pappersbrev I, RA.
Tre sigill.

Jeg gudmund Thureßenn Kie[nn]dis1 och For alle witherligt giøre Med Thenne
Mith obnne Breff att ieg Med Fri wilge och welberaad Hu, Haffuer opladt Soldt
och affhenndit fra mig och Mine arffuinge och til Erlige Mennd Mine Brødre
oluff Thureßen och Joen Thureßen och deris Sannde arffuinger Hues Eiedel J ager
och eng J waathe och Thøre J Skou och Marck J løttergang och Fiske wannd J
Hus och Jord Jnden gordz och wden gordz Som Mig med rette til kom eller
komme kunde Effter Salige Fader och Moder J Øffuer Berrig J Suey Sogen J
Herdalen och Kienndis mig 2 och Mine arffuinge Jngen yther Mere eiedom lodt
eller part at Haffue J Nogen del Som Mig arffueligen til kommer effter denne dag
Disligiste Siger Jeg Mig at Haffue anamet och opboredt Fyllist och god werd
Meste penning och Mindste af forschreffne Mine Brødre For Samme arffue och
Jorde part Som J [w]ort1 kiøb kom Som er 12 daller ...3 [at]1 ieg Betacker dennom
storligen For god Betalinng Saa at oß wel nøies paa begge Sider och parter Thi til
biuder ieg Mig och Mine arffuinge att Fri Hemle och Fulkomeligen Thil stunde
Forschreffne Mine Brodre4 och deris arffuinge Samme Jorde part Med al Sin til
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Høring Som Før er rørt at nyde bruge och Beholle For ith Fridt och Fuldt
Broderlige Kiøb til Euindelig Eiedom Thil ythermere widnisbyrd och Bedre
Foruaring wnnder Min Jndzegel och Kierligen til Beder Erlige Mennd Joen
Simenßen och Siuord Laurßen at besigle med mig denne Mith Kiøbe breff Som
giordt och giffuit er J Suey Then Fierde dag Februarij Anno 1592.
1

Hål.
”Haffue” struket.
3
Hål, möjligen saknas ett ord.
4
Felskrivet för ”Brødre”.
2

Trondheim

24 juni 1592

Dombrev utfärdat av lagmannen Henrick Jørgenßøns i Trondheim, som svar till Gunder
Halffuerßøn i Rismyr (i Älvros sn), att Helge Suendtzdatter (Pedersdatter?) i sin livstid hade rätt till
hälften av sin avlidne makes Peder Oluffsøns kvarlåtenskap, enligt det inbördes testamente som de
två barnlösa makarna upprättat. Beseglat av utfärdaren.
Original på papper i Pappersbrev I, RA, ur VHAA:s deposition. Regest av N.J. Ekdahl i Svegs
kyrkoarkiv P I:3, ÖLA.
Ett sigill.

Jeg Henrick Jørgenßøn Laugmand Vdj Trondhiem, kiendis oc giør for alle
witterligt met dette mit obne breff at thenne breffuisere Gunder Halffuerßøn Vdj
Rijsmør Boendis Vdj Herdall Haffuer verit Hoß mig oc spordt sig fore om tuende
ectefolck Wed naffn Peder Oluffsøn Oc Helge Pederßdotter som retteligen er
effter guds oc then C[hri]stelige1 skick sammen giffne, Oc Haffuer giort den
contragt them emellom effterdj de haffde ingen barn sammen at Huilcken aff them
Hijn anden Kunde effter leffue den skulle beholde halffparten aff den andens boo
sig till Vnderholdning oc føde i sine liffs dage. Huor paa ieg Haffuer giffuet
Hannem saa for suar at [effte]rdj1 the [...]1 retteligen effter guds oc menniskens
loug sammen komme oc egte giffne folck Oc effterdj forschreffne Helge Suendtz
datter Haffuer offuer leffuit forschreffne sin [hus]1 bonde Peder Oluffsøn tha bør
hennde louglige[n]1 ...1 tilholde seg Han[ns]2 Half[ue]1 [hiemdel]2 oc bo sig till
Vnderholdning oc føde at saa1 i sandhed er trycker ieg mit Signete Her neden fore
Actum Trondhiem den 24 Iunij 1592
Nedtill på brevet, med 1800-talshand:
1
2

No 12 i Ytterberg

Hål.
Nött och fuktskadad skrift.
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Utan ort

1592

Rågångsbrev utfärdat av sex lagrättsmän, varav tre från Svegs socken och tre från Lillhärdal,
om gränsen mellan Lillhärdals och Svegs socknar. Äktheten hos förevisat original ifrågasatt av
lillhärdalsborna på sammanträde i Risbrunn år 1788.
Original saknas. Avskrift på papper i Folkskollärare Granbergs samling, vol I:1, ÖLA.

afskrift
Saa wide ingen Rigtig Raaskilnet emellen Sweg och lill Herrdals Sogner waret,
hwar i giennem offta händt, at mißförstand, Trette om skogbrug och fiske sig för
aarsaget; alt derföre hafwe wij efterskrefne Peder Maartensön Olof Joenssön och
Anders Olufssön för Swegs Sogen, och Rolf Pederssön Joen Joensön och Peder
Joenssön i Lill Herrdal, alle Edsworne lagrättismend, aar Efter guds byrd 1592, af
Sognerne blifwit tillnämde at med hinanden ofwer lägge hwor samme Raa bäst
och rättest kunde bilfwe1 saadene tretter och usämjer at förekomma. Da wij i
wänlighed ofwer ens kommit om efterskrefne Raamerken: och Saaledis begjyndet
wid Rigernes grentse line wid grefsiösund, och siden langs efter sjöarne till deß
Ende, deden i brogtjernen och siden efter Becken i ler aaen, deden i siön amsen
till amsebeck, deden till sjön gruningen, deden till grafremsiö, deden till ostingsiö,
dit straaen falder i siöen, och efter Backen till siekilde, saa langt den reker. deden i
flöte Knätt, och deden i orrewig i Hersiö, siden effter Hersiö dit Heraaen udrinder,
deden i stor egg ende, deden efter römmet i grimstjern, deden i lomsknett, deden i
Hibergsmore Kilde, deden i drawagssiö, deden i Höjeste afrads drafwas aås,
deden i fugle aas westre Ende, deden i bjurwatsleos, och deden i dyrs waalen,
deden i Hegginge fell, och der i fra till langefang och sist till fete aae der weg
ower löber. lengre sjunes oss eij behof naagle merken gjöre. at saaledis af oß i
semme och wenlighed blefwet ofwer enskommet, och maa ingen nu eller woris
efter kommende foreskrefne Raae2, at ofwer skride. Till ydermere widne hafwer
wij ned tryckt wores Signetter Her neden fore. Aar fore skrefne.
(sex cirklar som markeringar för sigill)
Wid Socknernes samman träde i Risbrun i Maji månad 1788, up wiste
Swegsboerne, det till denna afskrift före gifne original, som till okjända namn och
bomärken på Signeten, Så wäl som papperet okjändt emot den tidens bruk det
skulle blifwit upsatt, Så wäl som det, at det icke förr blifwit upwist, därest likwäl
process om Råskillnaden mellan Socknrne1 före warit ända ifrån år 1706, kunde
Herrdalsboerne detta för gilltigt icke3 anse, ock ändå storsta1 skjälet till ogillande,
war det: at ingen Swegsbo kunde giöra redigt beskjed, Hwarest de thetta nu på
kommit eller på hwad ställe de det på hittat.
1

Sic!
”e” svårläst.
3
”icke” tillskrivet över raden.
2
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Svegs ting

19 januari 1593

Dombrev utfärdat av tolv lagrättsmän på Svegs ting, att de dömer Jonn Oluffzøn i Olingdal (i
Lillhärdals sn) till böter, för att han mot lagmannens i Trondheim Henrik Jørgensøns dom, hade
slagit åker och äng i Härjeåsjön (i Lillhärdals sn) tillhöriga Erick Jonsøn. De tilldömer samtidigt
Erick Jonsøn och hans arvingar äganderätten till samma jord framför Jonn Oluffzøn, som inom år
och dag ska bevisa att han betalat har lösen för samma jord för att kunna häva denna dom.
Beseglat av utfärdarna.
Original på papper i Diplomsamlingen, pappersbrev, ÖLA, ur Oscar Rehns deposition.
Tolv sigillavtryck.

Wij Effterskreffne Niels Wold Peder Berthelseen Ebbe Oluffzøn och Oluff
Ericksøn Lauritz Morsetter Anders Oluffzøn Suend Brage och Sackaris Oluffzøn
Henike ij Bye Peder Oluffzøn Erick ij Bake och Jonn Sued Jdsuorne Laurittis
mend ij Herdal kindis och giør for alle witterligtt Med thette wortt Obne Breff Aar
Anno 1593 thenn 19 Januarj Paa Suije thing kom for oss och then [M]enige1
Mand som then thid thie[...] [....]tte1 Erick Jonsøn ij Risbrynd och klag[.......]1
Jonn Oluffzøn ij Ourindall att hand vd[en]1 Loffu och Minde Haffuede slaad och
skaaritt hans Aacker och Eng op Som hand Sielff haffuede Saad Huilkitt
forschreffne Jonn Oluffzøn icke Benegtte kunde att hand Jo thet giortt haffuede
Men lagde for oss vdj Rette ett Laugmandz Auskur som Erlig och welbiurdig
Hendrick Jørgensøn Laugmand ij thrundhiem hanom giffuitt haffuede liudendis
Blantt anditt att ther som hand kunde Beuise att hand haffuede wederlagtt thilbage
saa Mange Peninge som hand haffuer Anamit aff forschreffne Erick Jonsøn paa
same Jord goudz ligendis wed Herrøsøe tha skule2
Aff oss Begeritt ehn dom Tha haffuer wj saa Paa funditt och thill døme wj
forschreffne Jonn oluffzøn att bøde kongen 8 ørttug och 13 mrk for hand vden
Rett och skeell och imod laugmandz Augskur for weltte Seg thill att slaa och
skiere hans aaker och Eng op siden oprette Bunden sinn skade igien
Desligiste døme wj Erick Jonsøn och hans Arffuinge thill att Nyde och Beholde
same Jord thill Euindelige Eijedom vnttan forschreffne Jonn oluffzøn inden aar
och dag kand Med skeliige wittne Beuise same Pen[ge]1 att werre vdlagtt huo som
helst saa sker tha skall thene woris dom werre om intid Thill ydermere wittene att
saa Er som forschreffuitt staar haffuer wj vnder thrøgtt worris singnetter Datum
vtt suptra3
Med senare hand: Härjesjö Bodarne åter dömes til Risbrun från Olingdall
På baksidan av sigillsedel sju rader fragmentarisk, samtida text, ev. från räkenskap.
1

Hål.
Minst en rad bortskuren.
3
Felskrivet för ”supra”.
2

64

1593

Utan ort

9 juni 1593

Bytesbrev utfärdat av Esbiøn Perzen och Olle Paallzen i Nordanhå (i Lillhärdals sn), att de med
sina hustrurs och barns samtycke, bytt en liten skogspart vid Olingan (i Lillhärdals sn) ned till
”sid kierne beeck” med Jon Ollzen i Olingdal (i Lillhärdals sn), mot fyra lass myrslått söder om
Östestberget (i Lillhärdals sn) och slåttstycke och rödningsland i Häktmoarna och ”lille holme”.
Beseglat av Ion Persen och Ion Jonzen i Olingdal.
Original på papper i Diplomsamlingen, pappersbrev, ÖLA, ur Olingdal nr 3 gårdsarkiv, ÖLA.
Avskrift 1789 i Svegs tingslags häradsrätts arkiv, vol AI:17, fol 92v.
Två påtryckta sigill på sedlar, med textfragment på sedlarnas baksida.

Wy efter schrefne esbion Perzon och Olle Paallzen Norden Haaen boendis giør
witelig1 ad wy medh woris hustrus och bøørns Samtycke hafue bijt och aff
hendeth fraan os och woris Aruinge föd och wföd en liden schoug Part ligendis
wed oringen i fraan ormo weij ned till sid kierne beeck och med bäcken2 till ormo
wey medh al3 den nötigheeth saam der findis som liger paa waaris schoug och till
erllig mand Jon Ollzen j orindall och hanz sande Aruinger föde och wföde tell
ewerdellig eie nyte och brucke dett beste Som hand behager Alldeis2 vbehindritt i
Allen maade och gaff hand os der faare fire laz mijr sllaat sönden östes bierg och
et lite [styke] [...] Rödninz land i hekt[moarne] [– – –]4 lille [holme] saam hanß
breff wijdere formellder tell yder mere wise till beder wij these gode mend
beseglle wort breff som ere Ion Persen och Ion Jonzen Oringdall aahr efter gudz
börd 1593 den 9 dag Iuny
På baksidan med annan hand:

Oluff Pofuell Søn breff.

På baksidan lagat med påklistarade pappersremsor, som bär spår av bortskuren text.
1

”giør wetelig” tillskrivet över raden.
Sic!
3
”al” tillskrivet över raden.
4
Hål.
2

Ljusdal

20 oktober 1593

Fullmakt utfärdad av Staffan Simanson i Föne (nu i Färila sn), att han ger Oluff Jenson i
Ytterberg (i Svegs sn) i uppdrag att lösa till sig Staffans mödernearv, eftersom Staffan är närmaste
bördesman på sin hustrus vägnar. ”gunmun ängd” i ”then åå”, som tidigare är pantsatt för en två
lods sked, hör under samma arvejord och hade tidigare behandlats i rätten. Beseglat av länsman
Päder Ionson i Nore (i Ljusdals sn).
Original på papper i Pappersbrev I, RA, ur VHAA:s dep. Avskrift av N.J. Ekdahl i Svegs
kyrkoarkiv P I:3, ÖLA.
Ett bomärke, ett sigill.

Bekennes iag staffann simanson i föne i ljusdall soken mig haffua full mack
giffue, then arlig man oluff ienson i yter bärge i suegh soken på mine venne till
sig lößa [......allan then jor]departt 1 som mig på mitt möderne till lyder ehuar thett
ligandes ähr, äffter thett iag vett ther ingen nämmare börde man vttan han på sine
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hustruß venne, Ther före till står iag honom som för mältt ähr, samma börd igen
lösa haffuer han och, för fråga om ett äng som ligendes ähr i then åå och haffuer
varit till förne omtalatt för retta, huilkitt äng, lyder vnder samma iorde lutt och är
pantt sätt för någen tid sädan för en tuenne lod skedh [och ...]2 och änge hetter
gunmun ängd att så i sanningo ähr [...]2 som före skriffui står begärer iag min läns
manß singnätte päder ionson i når samptt mitt egitt bomarkie vnder samma
bekennelse effter iag siälff icke singnett har Datum liußdall then 20 octobris anno
1593
Nedtill med 1800-talshand:
1
2

No 12 i Ytterberg

Hål.
Bläckplumpar.

Lillhärdals ting

18 januari 1594

Tingsvittne utfärdat av sex lagrättsmän på Lillhärdals ting, om lämnat vittnesbörd om Jonn
Oluffßens rättighet till två mäling åkerjord i Risbrunn (i Svegs sn). Beseglat av utfärdarna.
Original i Diplomsamlingen, pappersbrev, ÖLA, ur Oscar Rehns deposition.

Wij Effter schreffne Røldt Pederßenn Jon Jonßenn Niels Jonnßen Peder
Jennßen Henninche Ereckßønn Jonn Pederßen Alle Eedßwrenn Laugrethedz
Mennd paa lelle Herdalls theng kienndiis och giøre for Alle wetterliigtt wdj thette
worrtt obenne breff Att Aar effter guodz Byrudt 1594 thendt 18 Jonauarij paa
forschreffne theng frammkom Jonn Oluffßen for Oße och Meninge theng Mend
som ther Neruerenndis thaa thilstede waar och waare Begerenndiis Aff Oß
worreßt Rethe Sandhed worreß wenderßbyrudt och Prouff Om Nogenn Acker
Jord wdj Suedt Sogenn Legendis Att wy ther och paa wille Siige och bekiende
Huiis wij wiste Emellunn gud och oß Rethe waar och wij haffde hørtt ther Thill
Suaret wij Alle och Huor for Siig att wij well dragom thill Mende och Ehr oß
fuldueterliigtt Att were att wij haffde Hørtt først Aff Marethe Jonnz datter Hund
prouffuede Att Hund Haffde Hørtt Aff Hiendis forelderne1 Att forschreffne Jonn
Oluffßen bør att Nyde och haffue ij Meling vdj Acker Jord vdj Riißbrøndt vdj
forschreffne Sueg Sogenn desligest fram kom Peder Jonnßen Erek Jonnßen och
Oluff Symenn de woore och Prouffuett Att forschreffnene Jonn Oluffßen Bør at
nyde och haffue thee Mellenge wdj Acker Jordt vdj forschreffnene Riißbrøndt
Huilcke worreß wende och prouff forschreffne Jonn Oluffßen woor Aff Oß
begerendis beschreffune huilckett wij med Rette hannom icke Meche2 kunde
huilcke worrß prouff och wende wij wiider bestaande well ombehuoff giøreß thill
ydermere wendenßbyurdt thrøcker wij woreß Segeneter Neden for thette wortt
obene breff wd ßupra.
På utsidan med samma hand: Ereckes
På tredje sidan med annan hand: Om

Riisbrønndtz breff om prouff.
en mäling åker i Risbrun såld til Jon Olofson

Olingdal – men åter wunen 1594.
1
2

”forel” dubbelskrivet.
Felskrivet för ”Neche”.

66

Svegs ting

20 januari 1594

Tingsvittne utfärdat av sex män på Svegs ting, att Ebbe Oluffzøn i Herrö (i Svegs sn), på Ereck
Jonßens i Ribrunn (i Svegs sn) vägnar, stämmer Jon Oluffsøn i Olingdal (i Lillhärdals sn) om ett
visst jordagods de en lång tid har tvistat om. Tre män vittnar, att när Ereck Nielßøn var fogde i
Härjedalen, hade betalning skett, men visste inte vad betalningen varit avsedd för. Jon Olofsson
anför att det var för jordagods.
Beseglat av utfärdarna.
Original på papper i Diplomsamlingen, pappersbrev, ÖLA, ur Oscar Rehns deposition.
Sex sigill på uppveck.

Wy Effter schreffne Niels Vold Anders oluffßøn Jon oluffßøn oluff
Morthenßøn per Berthelßøn per Siifuerßøn giør wetterliigtt att Aar 1594 then 20
Janauarij paa Sueg theng fram Kome Ebbe oluffzøn y Here och paa Ereck Jonßens
wegene och paa Riißbrøndt och Haffde vdj Rethe Steffnitt Jon Oluffsøn y
ouringdall for huis Jord guodz Som dij haffuer hafft Long ßomerliige thrette om
Legendiis y Riißbryndt och att spurde Ebe oluffzøn Jon oluffzøn att om hand y
nogen Maade kunde beuiße att haffue wd giffuitt och Bethallett Same godz thaa
fram kome Jonn Jonßøn Peder Pouelßen oluff Symenßøn dij prouffuede Att
demom war fuluetterlig Att forschreffne Jon Oluffßen Nogen thiid Sydenn E Men
Ereck Nielßøn war f[o]ugett1 vdj herdall Andtuorde oluff Symerßenn oluff
olufßen2 thj lodt Siøll wdj daller och Siølschieren Men huarffore det schulle were
wiste dj [i]cke1 foruist Men forschreffne Jon oluffßenn Berether dett at were for
Jord godz thill ydermere werdensbyurd thrøcker wy worres Segeneter her Neden
for Datum vd Supra 1594.
På utsidan med annan hand:
1
2

Bewis at Jorden war såld från Risbrun til Olingdall.

Hål.
”oluff olufß” skrivet i vänster marginal med hänvisning från asterisk i texten.
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Sveg

utan datum 1594

Bytesbrev utfärdat av Per Roggersøn vid Bron (i Älvros sn), att han har bytt ängar med Oluff
Maartensøn i Ytterberg (i Svegs sn). Per Roggersøn avstod ”bryndz myr”, om fyra lass vid
(Norr)älven, mot ängen Linnoset och fyra lass slåtter vid ån Linnan, samt en halv daler för att han
röjde skogen av bryndz myr. Beseglat av Jon Pedersøn och Anders Oluffsøn, båda i Byn (i Svegs
sn).
Original på papper, 1999-01-18 i privat ägo. Reprofoto i ÖLA. I övre kanten möjligen delar av
bortskuren text.
Ett bomärke och spår efter två vaxsigill.

Bekiendis Jeg mig per Roggersøn wedt Bro wdi Elffuer aas, wdi dette mitt obne
breff, att Jeg medh min fri willie och Samtycke haffuer byttitt fast Egger i faste
Egger, fra mig och mine arffuinge, och wnder forstandige mand Oluff Maartensøn
i ytterberg och handz Sande arffuinge Enger wed naffn bryndz myr, liggendis
wedt Elffuen, Som er fire ladz Eng, en gaff forschreffne Oluff Maartensøn mig en
haldaller1 for ieg skulle Røde skogen aff dett Enge. och fick Jeg aff hanem
forschreffne Oluff Maartensøn i gen, it Enge wedt naffn Lindaas, och saa fire ladz
slaadt wedt Linden. Huilke forschreffne bytte Jeg beplicter mig att holliß skall,
och ingen aff mine arffuinge skall der paa talle i naagen maade effter denne dag,
att Saa wbrødelig hollis skall, daa Setter Jeg mitt bo mercker her neden wnder och
till beder deße Danne mend att besegle dette breff Som hørde waar for ord, och
bytte Som er Jon pedersøn by Anders oluffsøn ibidem datum Sueg Anno 1594.
På framsidan märkt:
1

No 2.

½ daler.
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Lillhärdal

utan datum 1594

Köpebrev utfärdat av Suend Hafftorsøn, att han säljer sitt arv, halvparten i gården Graven i
Lillhärdal, till sin brorsdotter Charine Persdotter, som även återlöste den pantsatta ängen ”fager
strand”. Hennes syster Luciæ Persdotter har köpt den andra halvparten i gården. Beseglat av
Anders Halffuarsøn i Sunnanå, Raalff Perßønn i Nordanhå, Per Skrub, Per Siursøn i Sveden, Jon i
Björnhammar och Jon Persøn i Nordanhå (alla i Lillhärdals sn).
Original på papper i Diplomsamlingen, pappersbrev, ÖLA, ur Heimbygdas deposition, vol 27,
A6, ÖLA. Tryckt i JFT III, sid 136, nr 163.
Ett bevarat och tre lösa sigill, samt spår efter ytterligare två.

Jeg Suend Hafftorsøn, kiendiß och for alle Witterligt giør medt thette mitt obne
breff, att Jeg medt min ægen frij willie och mine Børns willie och Samtycke,
Haffuer Soldt, skiodtt1, och aff hendt, och nu medt dette mitt obne breff, Sellier,
skiøder, och aff hender fra mig, och alle mine Sande Arffuinge, och thill min
broder dotter Charine Pers dotter och hendiz Sande arffuinge, Saa møgitt Jorde
godz Som ieg arffuede: Halparten wdi en gaard wedt naffn graff, Som ligger y
lille Herdall, paa Kiercke sletten till Euindelig Eye. Medt huad Som nu ligger och
aff arils tidt liggit h[a]ffuer2, wten gaars och [ind]en2 gaars, y waate och i tøre i
skuogdt och wandt, aldeliss3 intidt wnden tagandiz y naagen maade, och haffuer
den andre Syster Luciæ Persdotter kiopt den andre halpart i gaarden som
forschreffne er, och Som hendiz breff formeller: Huilke forßchreffne Jordegodz
forschreffne Charine Pers dotter Effter denne dag skall haffue Nyde och bruge,
och beholle for itt fridt kiøb, och kiendiz Jeg4 mig forschreffne Suend, eller mine
arffuinge ingen lodt, dell Rett eller Rettighedh att haffue i forschreffne godz effter
denne dag i naagen maade. Samelediz kiendiß ieg mig forschreffne Suend wdi
dette mitt obne breff att Jeg haffuer anamit och opebaaritt af forschreffne min
broder dotter Charine pers dotter, Solff peninge, och fuluer, for forschreffne Jorde
godz, Som er femten daller, Saa att ieg tacker hende al ære och godt for godt
betaling, i alle maade, Saa att mig wel nøyiß. gaff de mig itt par støffle offuer alt
Saa godt Som j daller.
Jtem løste diße itt Eng wedt naffn fager strand i gend, som waar wdt Sedt for
otte go daller, aff [K]iel2 Knudsøn Som och saa kom mig forschreffne Suend till
Som ieg haffde wdt Sedt i pandt. Att Saa wbrødelig holdiß skall, och ingen aff
mine arffuinge skall der naagen tidt her paa talle, Som forßchreffne staar, och til
ydermere wißen och winißbyrd, der paa hørde Anders Halffuarsøn Sunden aaend,
Raalff perßønn Norden haaen, Per skrub, per Siursøn i Suede Jon bioren Hamar
oc Jon Persøn norden Haa och til beder diße forschreffne dane mend at besigle
dette breff skreffuit i lille Herdal Anno 1594
På baksidan med annan hand:

Swän Haftorßons bref om sin uth lößning.

Dene gieler och Jnte Det är afgångs bewiß at. Jonas
Olsson nordenhå och: Här är fordom dags arbet.
På baksidan med tredje hand:

1

Ytterligare”tt” raderat.
Hål.
3
Sic!
4
”Jig” felskrivet.
2
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Sveg

15 februari 1595

Tingsvittne utfärdat av sex lagrättsmän på Svegs ting, att bröderna Simen och Poffuel
Haluardßøner å ena sidan, och Jonn Suenßenn i Herrö (i Svegs sn) på den andra, ingått förlikning
om ett jordagods i Herrö, som Jon köpt av Simen och Poffuel för 30½ gamla daler. Jons svärfader,
salig Rodger Gudttmundttßenn i Herrö, lånade Simons och Poffuels fader Haluardtt i Lund (i
Älvros sn) 30 mark på samma jordagods. Beseglat av utfärdarna.
Original på papper i Pappersbrev I, RA.
Sex sigill.

Vy Efftherschreffne Zacharias olßenn Siuffuer Pederßenn1 i [..]rgh2 Ebbe
Olßenn ibidem poffuel Anderßenn ibidem J[oen]? olßenn ytterberg, Peder
Erichßenn3 ægghe, æ[d]suorne2 lagrettismendtt wdj Sueygh sognn i Heerdall,
kiendis och wiitterligtt giøre for alle mett dette wortt obne breff, Att Anno dominj
1595 // worre wi tilneffnde aff gunner Haluardßenn lensmandtt, paa itt Sethtingh
her y Sueigh sognn 15 februarij // paa itth forligsmaall, til att forlige Simen
Haluardßenn och4 hans broder poffuel Haluardßenn Elffueraas, paa andre side
Jonn Suenßenn y Herøenn, om nogett Jordegodz som forschreffne Jonn Suenßenn
haffuer køfftt aff Simen Haluardßenn och poffuel Haluardßenn dette forschreffne
Jordegodz ligger i ager och Engh, i hwss och brunde, indenn gaardz och wden
gaardz y Herøenn, Och Efftherdj att forschreffne Simen och Poffuel, ochsaa Jonn
Suennßenn ere welforligtte tilforenn paa baade sider om forschreffne Jordegodz,
och de haffuer oppeborritt fulle peninge tilforrenn derforoe, som er, Att Rodger
gudttmundttßenn i Herøenn (salig medh gudtt) som war Jonn Suenßenn
weerfader, lonte forschreffne Simens en och poffuels fader Haluardtt i Lundtt, xxx
mark paa samme Jordegodz //Jtem [Endtt] haffuer forschreffne Joenn Suenßenn
giffuitt forschreffne brødre Simen och Poffuel 13 daller g, for forschreffne
Jordegodz// Och Efftherdi att Simenn och Poffuel wille nu atter igenn talle her
paa, daa haffue wi nu paa nyett igenn andenn gangh forligtt dennom paa baade
sider, daa gaffu forschreffne Jon Suenßenn forschreffne brødre Simen och poffuel
x gamble daller, och bleff samme tijdt affhendt och opeborrit aff dennom Summa
er xxx daller och j5 daller, och de rakte huer andre de[r]ris2 hender paa baade sider
och tackede huer andre for goedh betalningh, ochsaa lode sig well nø[y]e2, de
ochsaa loffuede dett wdtt paa baade sider, att denne forligsmall, som wi daa
giorde dennom imellom skall wryggeligenn staa, och ingenn [a]ff2 dennom
huerckenn de eller derris børn eller arffuinger skulle nogen tijdh talle der paa y
derris [dage?]2 [Men] dette forschreffne skal wryggeligenn bliffu[e]2 bestendigtt
Att saa wi6 sandheth som forschreffuitt staar Trycker wi worre indzegle for dette
breff datum vt supra//
1

Överstruket namn ”Oluff ………. i Herrøenn”.
Hål.
3
Erichßenn.
4
”och” tillskrivet över raden.
5
½.
6
Skrivfel för ”wdi”?
2
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(Lillhärdal)

11 mars 1595

Köpebrev utfärdat av Hafftordtt Perßen, att han säljer sin arvejord i Nordanhå (i Lillhärdals sn),
efter sin fader Peder Tordsson, till sina bröder Anders Pederßenn och Esbiørn Pederßenn, mot
nitton daler. Beseglat av länsman Peder Esbiørnßenn, Jens Pederßenn, Rolff Pederßenn, Jon
Olßenn i Olingdal, lagrättsmän i Lillhärdal.
Original på papper i Diplomsamlingen, pappersbrev, ÖLA, ur Heimbygdas deposition, vol 27,
A7. Tryckt i JFT III, sid 137f nr 164.
Spår efter sex sigill. Ett bomärke.

Jegh Hafftordtt perßenn, kiendes och for alle, witterligtt gør medh thette mitt
obne breff, att Jegh mett min ægenn frij willie och Samtycke ochsaa medh mine
børns och wenners willie och Samtycke, haffuer Soltt, skiøtt, och affhendtt, och
nu mett dette mitt obne breff Selier, skøder, och affhender fraa migh och mine
Sande arffuinger, och thill Forstaandige mendtt mine brødre Anders pederßenn,
och Esbiørn pederßenn och dem sande arffuinger1 wdj lille heerdall thill
Ewindeligh æye. nogeet Jordegodz som iegh haffuer ærffuett epther 2 wor salig
fader Peder Tordßenn, liggendes i herdall Nordenn haaen, mett huadtt som nu
tilligger och aff Arildz tijdtt tillegitt haffuer, wthan gaardz och innenn, y waatthe
och y thørre, aldelis inthett wndentagett y nogenn maade. Huilkett Forschreffne
Jordegodz forschreffne Anders och Esbiørn epther denne dagh skulle, haffue,
nyede, bruge, och beholde for itt frijtt køb. Och kiendes Jeg migh Forscreffne
Hafftordtt eller mine Arffuinger ingenn lodtt, dieldtt, Rett eller Rettighedtt att
haffue i forschreffne godz epther denne dagh y noger maade. Sammeledis kiendes
Jegh migh Forschreffne Hafftordtt wdi thette mitt obne breff, Att Jegh haffuer
annamett och oppeboritt aff forschreffne mine brødre Anders pederßenn och
Esbiørnn perßenn søllf, peninger, och fuldttwerdh for forschreffne Jordegodz, Saa
ieg tacker dennom all ære och gott for goedh betalningh i alle maadhe. Som er
nittenn daller, [g.] huilke forschreffne xix daller de mig nu strax antuordede
migh3, saa migh wdj alle maade well mett nøyes. Att saa wbrødeligenn holdis skal
som forschreffuett staar Tilbeder Jeg disse Efftherscreffne dannemendtt att besegle
thette breff som er Peder Esbiørnßenn lensmandtt, Jens pederßenn, Rolff
pederßenn 4 Jon olßenn ollingedall, Eidttsuorne Lagrettis medtt wdj lille herdal,
actum pridie die gregorij Anno 1595. Jon Jonsøn Per Siursøn 5
På baksidan med samma hand:

Esbiørnn Pederßenn och Anders Pederßenn i lille

herdal, Jordebreff anno 1595.
På baksidan med 1700- eller 1800-talshand:

deta är och odugligt nu för tiden.

1

”och dem sande arffuinger” i vänster marginal.
”min” struket.
3
”migh” skrivet över raden.
4
”keel knudttßen” struket.
5
”Jon Jonßø Per Siursø” tillskrivet med annan hand och annat bläck.
2
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Lillhärdal

31 maj 1596

Bytesbrev utfärdat av Henik Erikzsön i Lillhärdal, att han överlåter till Påfuel Anderson i Herrö
(i Sveg sn), 1/3 i gården Trån i Herrö, som Henik ärvt efter sin fader Erik Klemitsön, mot så
mycket av Påfuel Andersons hustrus gods i (Lill)härdal, som dennes brev utfäster. Brevet uppläst
och dömt ståndigt på Svegs ting den 13 februari 1638 och den 27 oktober 1647.
Original okänt. Avskrifter i Folkskollärare Granbergs samling, vol I:2 och vol I:4, ÖLA.

Copie
Jegh Henik Erikzsön i Herdaal, kiendes medh dette mit obne breef at ieg, met
min Egen frj willies och mjne börns Samtycke, och Willie, Hafuer byttjt och af
Hendt. och nu met dette midt obne breef bytter och af hender fra migh och alle
mine Sande affuinger1 och till forstandigh mandt Påfuel andesön udi Heerön, och
Hans Sande arfuinge, trje parten i En gårdh weedh nafn trödt ljggendis udj för
nemde Herrön, huilke ieg Henik, erfuede effter min Salig fader Erik Klemitsön, i
ager och Enge i skoug och marck, inden gårtz och uden gårdz, i wåde och i törre,
medt luth och lunder. intet unden tegendes i nogen måde till Ewjndeligh Eje. och
skal ieg hafue igen af fornamnbde påvel andersöns Hustruus godz liggendis i
Herdal i [agger] och Enge i skoug och mark. etcetera som hans breef yder mere
för mälder, och Kiendes iegh migh Henik Erikzsön effter denne daag. at for
nämbde Påfuel anderson. skal Hafue, nyde och bruge och beholde. for it frjtt
bytte. och kiendis iegh migh eller mjne arfuinge, ingen lot, deel, Rätt eller
rättigheet at hafue i forskreffne godz effter denne dagh i nogen mååde, och taker
wj huär anden for gott byte och lofuer det udt, at ingen skal tale p[å]2 dette bytte i
nogen måådhe, at så er i Sandheet, som för skrefuit ståår, [D]i2 tryker Jegh mit
insegel her neden under, och till beder disse danne mändt at besegle medt migh,
dette breef, Som er Per Esbiörsön lendz mandt, Halfwar Eriksön moo anders
Halfrsön, Jon olingdal, Jon person norden håen, Jens backe, actum H i lille
herdaal. 31. Maij. Anno 1596.
(”LS” markerat för sex sigill)
Anno 1638 dend 13. februarij. blef dette bref lougligen lest på Sueige
Vintertijng udi fougdens och meenige tijngh alf mues nerwerelse Samestedz, och
ähr Kiendt for fult och nöya[k]tigt3 at vere
Anno 1647. den 27. octobris när Laga Tijngh höltz i Suegh blef dette byttes
breef opläsit, och af Rätten dömdes ståndigt och fast
Pähr Clason
Manu Propria
At denne Copia ähr Rigtjgh och Rätt ljke lydande ordh ifrån ordh som i book
stafuen står, widh sin Rätta original. det vitner iag under skrefen, medh nampn
och egen handh
Swän person mo. Kyrkiewerde i lille herdal Sogn Manu Propria
På baksidan, med samma hand:

Copie af Påuel andersons bref i herrö. angående it

Jorde bytte och skjffte
1

Felskrivet för ”arffuinger”.
Bläckplump.
3
Kan läsas som ”nöyactigt”.
2
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Sveg

31 maj 1596

Bytesbrev utfärdat av Påfwel Andersson i Herrö (i Svegs sn), att han överlåter sin hustrus Märet
Råggisdotters systerdel i Björnhammar (i Lillhärdals sn), till Hennik Eriksson i Lillhärdal, mot så
mycket av Hennik Erikssons gods i Härrö, som dennes brev utfäster. Lagligen läst på Svegs
vinterting den 13 februari 1638.
Original okänt. Avskrift i Folkskollärare Granbergs samling, vol I:4, ÖLA. Jmfr 13/2 1638.

Tvänne bref, om ett Jordebyte Som Hennik Erikßon i LillHärjeådahl, och
Påfwel Anderßon i Härrö och Sweg, med Hwar andra ingått d: 31 Maij Anno
1596, af danska på Swänska öfwersatt.
Thet första:
Återges ej här. I huvudsak som Lillhärdal 31 maj 1596.
Thet andra:
Jag Påfwel Anderßon i Härrön, utj Sweg Socken, bekiänner med detta mitt öpne
bref, at iag med min Egen, och min Hustrus willja och Samtycke, Hafwer bytat
och afhent, och nu byter och afhänder, från mig och alla mina sanna arfwingar,
och till förståndig man Hennik Erikßon i Lille Herrdahl och hans sanna arfwingar
Så mycket Jorda gods som min Hustru Märet Råggisdotter Hafwer utj för nämda
LillHerrdahl af Biörnhammars godz en syster dehl så mycket som löper på dett
gods iag fick af förnämde Hennik till Ewärdelig Ego, i åker och äng, i skog och
mark, innan gårdz och utan gårds i wått och torro med löter och lunder intet undan
tagandes i någon måtto. Och skahl iag Hafwa igien Jordegodz utj Härrön af
förnämde Hennik Som Hans bref ytermera förmähler. Och Kiännes iag mig
Påfwel Anderßon efter denna dag, ingen lott, del, Rätt eller Rättighet at Hafwa i
för nämde gods. Och skahl Hennik efter denna dag nyttia och bruka och behålla
för ett frit byte, och Tacke wj Hwar annan för ett godt byte, och låfwa dett ut at
ingen af oß, eller wåra, skahl någon tid på tahla. At så i Sanning Som före står,
Sätter iag mit Signete Her neder under, Och till beder deße danne män, at besegla
detta bref med mig, Som är: Olof Swänßon i Härrön, Zacarias Olofßon, Rogge
gummunßon i gierde, Per Erikßon ägge, Ebbe Olofsson i Herrön. skrifwit i Sweg
31. Maij Anno 1596
(”LS” markerat för sex sigill)
Anno 1638 den 13 Februarij blef detta bref Lagligen Läst, på Swegs winterting,
utj fogdens och menige Tings allmogens närwarelse Sammastädes och erkient för
fult och Nöyachtigt at wara
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Hede tingstue

14 december 1596

Vittnesbrev utfärdat av Erick Jonsen, länsman i Vemdalen, Suend Ericksen, Jens Eriksen och
Suend Tordsen på Hede, att Stefen Gregersen i Långå (i Hede sn) har köpt för 34 daler, av sina
brorsöner Oluff och Jon Madsen på Stocke1, och Mogens och Per Madsen, allt efter deras salige
fader tillfallna arv som ligger i Långå och som Stefen Gregersen bebor.
Beseglat av utfärdarna.
Original på papper i Diplomsamlingen, pappersbrev, ÖLA, ur Härjedalens fornminnesförenings
samling vol 1.
Fyra bevarade sigill på uppveck.

Wi Epther schreffuen Erick Jonsen Lenßmanndt j wemdall Suend Ericksen Jens
Eriksen2 Suend tordsen paa Hede: kiendis for Alle witterligen giør wdj deth watt
obne brieff: Att deth Er oss fuld witterligtt wdj sandh[ed]: deth Stefen gregersen j
Langgaa Haffuer kiøbt aff Sine Brødre søner wed Naffn Oluff Madsen paa stocke
och Jon Madssn ibidem Mogens Madsen per Madsen3 Ald dett Hemell och
Arffued[e]ll: som forschreffne oluff Madsen och Jon tillfalltt epther deris Salige
faders død for xxxiiij daller: som liegger [lgr]4 j forschreffne Langaa som stafen
gregersen Nu paa boer: kiendes forschreffne Oluff Madsen och Jon Madsen att
Haffue soldt och aff henndett fraa sig och Sine arffuinger ald den Lod och partt
som denom till fald epther deris salige fader: och till forschreffne stefen gregersen
till Hanom och 5 Sine epther komendis arffuinger: for føde och wføde: Bade j watt
och j thøre Jnttit wnden tagendis j Nogen Maade till Ewindelige att Eie: Och
Haffuer forschreffne oluff Madsen och Jon Madsen opebaritt Mindste och Meste
pennger som dj Ere wenlige och well forligtte om paa baade Sider: till 5- [windis]
byrd medh woris signet[ter] [neden] vnder som wer [schri]ffuid-5 j Hede tingstue
den 14 decem. anno 1596.
1

Stocke återfinns bl.a. i Meldal, Melhus, Strinda och Selbu i Trøndelag.
Texten har ”Erisen”.
3
I vänster marginal <Mogens Madsse per Madsse>.
4
”lgr” = ligger, dubbelskruvet.
5
”Hanss” överstruket”
5Mera än en rad skadad-5.
2

Svegs ting

12 januari 1598

Tingsvittne utfärdat av tolv lagrättsmän i Svegs socken, att Oluff Olsønn i Ytterberg (i Svegs sn)
inför Svegs ”rätte ting” lät läsa ett beseglat brev, med innebörd att han och hans broder, för sju år
sedan, hade köpt en halvpart i Esbjörnsgården i Ytterberg av Rogier Poulßøn i Älvros, vilket
Rogier tillstår. Beseglat av utfärdarna.
Original på papper i Pappersbrev I, RA, ur VHAA:s dep. Regest av N.J. Ekdahl i Svegs
kyrkoarkiv P I:3, ÖLA
Spår efter tolv sigill.

Vij effterschreffne, Ebbe Olsønn, Siuor laurßønn, Oluff Erichßønn, Peder
gudmundßønn, Peder Erichsønn, Lauritz Aager, Joenn olßønn, Peder Siuorßøn,
Oluff olsøn, Clemidt erichßønn, Peder erichßønn egge, och Annders Olsønn,
74

Eedsorne laugrettis mend wdj Sueig Sogn, Kiendis och giør for Alle y thette
Wortt obne breff, Att Anno Dominj 1598 thendt 12 Januarij, Paa Sueig rette thing,
Frem kom for oß, och Meninge thingmendt Oluff Olsønn y Yttre Berg Och lod
læsse Jtt Beseglede breff, Lydindis y Sin Mening Att hand och hans Broder
haffuer Kiøfft thendt halffue partt Wdj en gaardt kalles Esbiørns gaardt ligendis
[y] forschreffne Yttre Bergh, Aff en Mand Wedt naffnn, Rogier Poulßønn y
elffuer Aas, Som Samme breff ydermere formelder j handt deris giffuitt haffde,
Huillkitt breff, wij haffue Gildett och wedt Magt Sagtt, wrøgeligen att skall holles
Effterdj thet er Siu Aar forleden Sidenn første kiøb war giordt, och forschreffne
Rogier Endnu fuldkommelig tilstander deris Samme kiøb, for huer mandtz thiltale
Wdj alle maader, Att Saa er wdj Sandhedt, des till Windnisbyrdt Wnder Woris
Zignetter Actum Ano die, et loco vt supra.
På baksidan, på svenska med annan hand:

Om Esbjörns gården.

Lillhärdal

28 januari 1599

Köpebrev utfärdat av Thor Pierßøn och Oluff Pierßøn i Äggen (i Svegs sn), att de har sålt sina
rättigheter i en obebyggd gård i Åsen (i Lillhärdals sn) till Erland Pierßøn, Oluff Jonnßøn och Tor
Pierßøn i Lillhärdal och att de mottagit full betalning i silverpenningar.
Beseglat av utfärdarna tillsammans med länsman i Lillhärdal Hallo Erßøn och Pier Esperßøn.
Original på papper i Diplomsamlingen, pappersbrev, ÖLA, ur Skogens gårdsarkiv, Lillhärdals
hembygdsförenings deposition, ÖLA.
Två sigill och två bomärken på uppveck.

Kinndis wy epterskreffne Thor pierßøn och Oluff pierßøn Boenndis wdj Egij i
Suey Sogenn och giør for alle viterlig i dette vortt obne breff att wij medt vor frij
vilge och ved skabb haffuer saldt och affhenndett fraa oss och voris arving och til
Erland pierßøn Oluff Jonnßøn och tor pierßøn i lile herdall och dieris1 aruing alle
denn lod dell paartt och Retig hedt som vii haffuer vdj denn wbøgette gaar i
forschreffne lille herdal som kales oc som heder aas och kiendis wij forschreffne
tor pierßøn och oluff pierßøn att wy haffuer anamett sølff pennding fyldest och
fuldt war aff forschreffne Erlannd pierßøn Oluff Jonßøn och Tor pierßøn for same
forschreffne gaar saa att wy er dieris frij hiemeelsmand till same gard att nyde och
behalde for dieris frij Ødels guodz och att giøre dennom dett saa nøtig som dij
kand i alle mader och der som same guods bliffuer forschreffne folck aff wendenn
i nogen dom eller Reter gang for voris vanhemmels brøst skyl daa til plecter wij
oss eller woris æruing att ved lege dennom eller dieris æruing saa gatt guodz och
saa vel belegenndis emdenn sex viger der epter och halle dennem det skades løs i
alle maader Thil windis bør trøcker vi woris signett her paa och kierligenn til
beder hallo Erßøn lens mand ibjdem Och pier Esperßøn medh os att for segell
actom lile herdal denn 28 Januarj Aar 1599
1

Kan läsas ”dieiis”.
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Sunnanå

25 mars 1599

Vittnesbrev utfärdat av länsman Halfuer Suensen, Knut Klemetsen, Haluer Rolfsen och Ulof
Jonsen i Sunnanå (i Lillhärdals sn), om gränserna för Galsjö skog, som Bengt Bengtsen och Ulef
Suensen i Sunnanå äger var sina delar i.
Original saknas. Avskrift i Heimbygdas deposition, vol 12, ÖLA. — Fyra bomärken.

Uij nedenskrefne edelige dane män lemne här med et sand hets beuis for dise to
män be[n]gtt1 bengtsen och Ulef suensen i söndenå om delade skoug galensö
skoug kallet så begyndes des skilnad Ued Heriån i grimensta ägg der ifra diregte
sönder ut til rödemyr Klåpp och Hyste Klint och tande ås Killde der i fra diregte
öster ut til giy[s]iyle2 bärg och itde bärg der i fra diregte nor ut til brynde mot och
råde(?) beks börijan och bäker kiän bo och Knäle mor och med Knäle bäk til emen
sö utij denne skoug eije de en Huar et fäbode ställe och en liten rönning och dette
in tyge uij och stad fäste med uores namn och bo märkes under sättande som
skiede i söndenå Uårfrudag i fastan år 15993.
ägierne bengt bengtsen Ulof suensen i söndenå
uitnerne Halfuer suensen länsman Knut Klemetsen Halfuer Rolfsen Ulof Ionsen
i söndenå
1

”n” skrivet på ”g”.
Svårläst, ”s” skrivet på ”l”?
3
Ändrat från ”1559”.
2

Okänd ort

29 september 1600

Stadfästelsebrev utfärdat av Jon Jonsson i Olingdal (i Lillhärdals sn), att hans förfäder hade
sålt en slått ”söder på Marken” vid Öratiern till Olof Erikssons på Äggen (i Svegs sn) föräldrar
utan att köpebrev blivit upprättat.
Original saknas. Avskrift i Svegs tingslags häradsrätts dombok 1753 vt, AIa:3 fol, 366v.

Bekändes jag mig Jon Jonßon i Olingdal, och fullkomligen består uti detta
mitt öpne bref, at efter som mine salige förfäder hafwa sålt Olof Erichssons på
Äggen föräldrar en slått, som ligger söder på Marken wid Örtiern för en tunna
korn och en tunna råg, nock tre lod skind, och efter de hafwa på bägge sidor
försummat sig och icke, och icke hafwa giort kiöpebref emellan sig. Efter ty at
Olof Erichsson är rätter odalsman der til då wil jag icke rygga min faders ord,
men det kiöp som de hafwa giort sins emellan det fullkomligen består jag ock så,
och skal jag aldrig eller mina arfwingar der på tala i någon måtto, Men
förenämnde Olof Erichsson och hans rätta arfwingar skola nyttia och bruka och
behålla för ett 1 friadt kiöp til ewärdelig egendom. At så obrottsligen hållas skal
som förenämndt 2 står, sätter jag mitt insegel här under, och wil ombedia theße
danne män at besegla thetta Bref, som äro Halfwar Erßon i Lillherjeådal Päder
Erßon på Äggen, Jon Olofßon i Olingdal. Thenna afskrift är besannad af Nådårs
Predikanten i Sweg 3 Christopher Sebrelius.
1

”fria” överstruket.
”un” överstruket.
3
”Herr” överstruket.
2
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Utan ort

utan datum ca 1600

Böneskrift från drängen Peder Erichßønn, barnfödd i Härjedalen, anhållande om överhetens
bistånd att återlösa sin salig moders gård i Långå (i Hede socken) i Härjedalen, som såldes när han
var omyndig.
Original i Härjedalens fornminnesförenings samling vol 7, acc.nr 611d, ÖLA. Avskrift i
Härjedalens fornminnesförenings samling vol 1, ÖLA, gjord 1909 av Kristian Koren i Stiftsarkivet
i Trondheim. Avskrift i Heimbygdas deposition, vol 21, nr 18017, ÖLA.

Naade Fred och Benedidelße1, timelig och Euig welferd, aff gud
Allermectigste, Eder min gunstige och kiere Øffrighedt, Nu och Altid ynnskendis.
Gunnstige och Fromme Øffrighedtt, Jeg fattige dreng Høygeligenn, oc
Nøduenndig for Aarsagis Eders Fromhedtt att wmage och bemøde Medtt denne
min Ringe dogh Sandfærdige berettning, ieg er ydmygeligenn oc ganske
wnderdanligen begierendis Eders Fromhedtt wille mig tilbeste Haalde, och minn
dristighedtt iche Fortenche. Jeg Fattige dreng er Barnfød wdi Herdaell, oc er mett
mine mettarffuinnger odelsbaaren till en gaard wed Naffn Lanng aa, Liggendis
wdi Herdall J Hede præstegield, huilkenn gaard waar min Salige och affdøde
moders gaard, och dogh aff trang och for stor Fattigdombs skyld, borttßaald, wdi
min wmyndige aar och wngdombs tid, till en wid Naffn Oluff Pederßønn, Boendis
wdi forbemeltte Hede Præstegield, och Oluff Pederßønn haffuer denn gaard siden
hennsoldtt till Enn Anden wed Naffnn, Oluff Hannßønn, Boendis wdi
funneßdallen, och denne forbemeltte Oluff Hannßønn, er alldelis Fremmett och
iche odellsbaarenn der till, huilked ieg nu min gunstige oc Fromme øffrighed
wnderdanigst giffuer att betenche oc Rettfærdelig offuerueye om dette kiøb er ich
wlougligen giortt, Først, Fordi att denne gaard waar mig och mine Mettarffuinger
Rette odells godz, och derfor burde den først oß tilbiudis For Lige och Rett,
Førennd, Oluff Pederßonn2 den heensolde till Enn Fremmed oc iche odelsbaarenn
der till# dernæst tyckis mig Fattige dreng oc Schie wrett att Oluff Pederßønn
haffuer saaldtt woris Odelß godz For daabbeltt saa mange penning till denne
forbemeltte fremmede Mand, Som woris Forældre, aff Oluff Pederßønn opbaarett
haffuer och er ieg Fattige dreng iche mechtig eller formoendis der till, att ieg
forbemeltte gaard Lang Aa, kand (Som ieg gierne wille) gienløße aff denne
Fremmede mand, for daabbeltt Saa mange peninge, som gaarden er saaldtt for aff
woris Forældre till Oluff Pederßønn. Er ieg (Fattige Dreng) derfore Aff min
gunstige och kiere Øffrighedt vnderdanigst begierendis, mig her wdi kunde Loug
och Rett wederfaris, och Att ieg kunde forbemeltte gaard, mitt Rette odelßgodz
faa igienløße for Saa mange peninge, som den vaar Saald for aff mine Forældre
till Oluff Pederßøn, och Att hand maa v[ere] tilforplichtt att Leuere och mig igien
Schaffe forschreffne gaard, naar ieg hannem Rietteligen igien anttuorder Saa
mange peninge, som gaarden waar saaldt For aff mine Salige Forældre, Jeg
Fattige Dreng er Jo Nemmere till mitt odelßgoß at igien løse, bruge oc besidde,
End Nogenn Fremmede# gunstige kiere Øffrighed ieg troligenn Forseer mig till
Eders Fromhed, att mig her wdi iche wforrettis, menn at mig kunde Rett
wederfaris, tagendis Løn aff gud Allermectigste, Som Alle wellgierninger
timeligh och Euiglig belønne vill, huilken herre och gud eders Fromhed mett alle
eders Lenge och well beuare till Liff och Siell#
Eders Fromhedtz fattige wnderdan och tienere, Peder Erichßønn
1
2

= välsignelse, jfr Dahlgren, Glossarium.
Sic!
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Sveg

4 mars 1601

Köpebrev utfärdat av Anderß Jonßøn i Herrö (i Svegs sn), med sin hustru Karin Jonsdatters
samtycke, att han säljer halva gården ”Op i bergen” i Herrö, hustruns arvslott efter sin salig fader
Jon Suenßøn, för 30 daler till Oluff Oluffßøn lille smed och hans hustru Maritte Jonsdotter, som är
Karin Jonsdatters syster.
Skadat original på papper i Pappersbrev I, RA.
Sex sigill, ett bomärke.

Bekindiz Jeg mig Anderß: Jonßøn sampt medh min hustru Karin Jonßdatter i
Herøn, att wi medh wor fri willie och wel beratt hug haffue Soltt min hustruiß lodt
och halffue gaar Som hund lodtnedz effter Sin Salige fader Jon Suenßøn op i
bergen i forschreffne herrøn dett forschreffne godz och halffue gaar, haffue wi
Solt oluff oluffßøn lille smidt och handz hustru Maritte Jonsdotter1 som er min
hustruis Syster thi godzitt waar liditt att wi icke kunne hielpe oß baade der paa,
der fore Selde wi wor lodt och halff gaar, wnden oß och alle wore sande
2
arff[u]inge , føde och wføde och wnder ol[uff]1 Smidz Maritte och deriß arffuinge
til Euerdelig Eye. och ha[ffue]1 forschreffne oluff oluffßøn och Maritte Jons datter
giffuit mig och min hustru trettie daller i peninge och fult werd, saa att wi tacke
dennem for god betaling, och loffue wi dett wdt att huercken Jeg eller min hustru,
eller børen, skall der paa talle i naagen made Effter denne dag. men forschreffne
oluff oluffßøn och Maritte Jons dotter skulle Nyde bruge och beholle for itt fridt
och fedeligtt3 kiøb forschreffne halffue gadr4 och godz Effter denne dag, och
kiendiz wi oß ingen lodt, dell, Rett, eller Rettigheth, att haffue i forschreffne godz
men oluff Sampt handz hustru och børen skulle Nyde, bruge, sig till gaffn och
gode i alle maade, att saa er wdi Sanheth och wbrødelig holliß [schall]1 som
forschreffuit staar, Setter Jeg Bomerke her neden for, och till beder diße danne
men att in Segle dette breff, som er Oluff Suenßøn i Herøn Sacharrias oluffßøn
paal Anderßøn per Erichßøn Eggæ, Chlemitt Erickßøn Jon oluffßøn Smid i Øffuer
berg, Edsorne laugrettes mend, till Sueger tinglaug, actum Sueg, den 4. Marij5
Anno 1601.6
1

Sic!
Hål.
3
Felskrivet för ”fredeligtt”.
4
Felskrivet för gaard.
5
Svårtytt, kan läsas ”Maeij”.
6
Står ”16001”.
2
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Lillhärdal

1 april 1601

Bytesbrev utfärdat av Esbiør Pedersøn i Nordanhå (i Lillhärdals sn), att han med sin hustrus
och sina barns samtycke, byter ett två lass äng med ett rödningsland som kallas ”alffuog” och
”pulsestrand”, med Henick Ericksøn, mot två trögs åker i Nordanhå, 15 mark och en två lass äng
med ett rödningsland på Snössvallen.
Original på papper i Diplomsamlingen, pappersbrev ÖLA, ur Folkskollärare Granbergs
samling, vol I:6, ÖLA.
Ett bomärke och fem sigill på uppveck.

2:
Jeg Esbiør pederßøn Norden Haa wdj lille Herdal kiendiß och giør witterligtt
for alle medh dette mitt obne breff, att Jeg och min hustru, och saa børen medh
wor Egen fri willie och Samtycke, haffuer byttitt, och nu medh dette wortt obne
breff bytter och aff hender fra oß, och alle wore Sande arffuinge, Jordegodz medh
Henick Ericksøn, saa att forschreffuen Henick Erickßøn skall haffue aff mig, 2
Laß Eng medh naagitt Rønings Land, som kallis alffuogh1, En j strand paa anden
Siden Elffuen, kallis pulsestrandt, och Effterdi Som wi haffuer byttit, daa skall Jeg
forschreffne Esbiør pedersøn2 haffue igen, aff forschreffne Henick 2 trogs aagger
Land [li]gendiz3 Nore haaen aff meet och XV mark pening imellem byttit, En 2
Laß Eng aff meett medh naagitt Røning Land ligendiz paa Snusuoll, att saa
wbrødelig hollis skall Som forschreffuen staar, Setter Jeg mitt insegle Neden for
dette breff, och till beder diße danne mend att besegle dette breff med mig Som er
Halffuer Ericksøn, peder Esbiosøn Jon pedersøn, Anders halffuerßøn, peder
Erlenßøn skreffuit i herdall den j Aprill Anno 1601.
1

Osäker läsning. Olskuogh?
”ps” i marginalen.
3
Hål.
2
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Lillhärdal

15 april 1601

Vittnesbrev utfärdat av Peder Oluffßøn, Henick Erickßøn, Halffuor Erickßøn och Kiiel
Henickßøn, edsvurna lagrättsmän i Lillhärdals tingslag, till Jens Erickßøn i Baggården, att de
åhörde det skifte i löst och fast, hus och jord både i fäderne och i möderne, som gjordes mellan
Peder Siurßøn i Sveden (i Kyrkbyn, Lillhärdals sn) med sin hustru Kierstine Pedersdotter, Oluff
Pedersøn med sin hustru Maritte Pedersdotter i Sveden, å ena sidan, och Jens Erickßøn med sin
hustru Sißil Pedersdotter i Sveden, å den andra sidan. Deras svärmor Kierstin Jonsdotter skulle,
enligt egen begäran, till sin död vara boende hos dottern Kierstine Pedersdotter, som skulle bebo
gården Sveden.
Original på papper i Diplomsamlingen, pappersbrev, ÖLA, ur Skogens gårdsarkiv, Lillhärdals
hembygdsförenings deposition, ÖLA.
Fem sigill och ett bomärke på uppveck.

Bekiendiß wi Effter skreffne peder oluffßøn / Henick Erickßøn / Halffuor
Erickßøn Kiiel Henickßøn, Edsorne Laugrettes mend i lille Heriedall1 och
fulkomelig bestaa wi, att wi haffue hørdt, att peder Siurßøn i Sued med handz
hustru Kierstine peders dotter i forskreffuen Sued, Oluff pedersøn med handz
hustru Maritte peders dotter i forskreffuen Sued, haffue giort maage bytte, med
Jens Ericksøn, och handz hustru Sißil peders dotter i forskreffuen Suid, baade med
færne, och Møderne, Saa att de haffue byttit, Løst, och fast, Huß, och Jord, i
mellem huer andre och skall deriß wermoder Kierstin Jonsdotter, bliffue hoß Sind
dotter Kierstine pedersdotter, i forskreffuen Sued in til Sin døde dag, ti hund
haffuer dett Selff begeritt medh Sin Eggen fri willie at bliffue hoß Sin dotter, som
skall bliffue wid gaarden forskreffuen Sued, huad heller hund leffuer Lenge, eller
stackitt, daa skall der icke mere byttis Effter henne, thi dett er til føren giordt,
dennem i mellem, och loffuer di dett wdt, att der skall aldrig naagen paa talle,
huer ken aff dennem, icke heller deriß arffuenge, effter denne dag i naagen maade,
att saa wbrødelig holliß skall, som forskreffuen staar, Setter wi forskreffne woriß
in Seller her neden for Jens Erickßøns breff, i bagge gaarden, Som er skreffuitt i
lille Heriedall den 15. April Anno 1601.
1

Bokstaven ”i” i Heriedall saknar punkt. ”Heriedall” var en mycket ovanlig namnform vid
denna tid, men i dateringsfrasen i slutet av texten, finns ett säkert ytterligare belägg.

Lillhärdal

15 april 1601

Vittnesbrev utfärdat av Peder Oluffßøn, Henick Erickßøn, Halffuor Erickßøn och Kiel
Henickßøn, edsvurna lagrättsmän i Lillhärdals tingslag, till Oluff Pederßøn, att de åhörde det
skifte i löst och fast, hus och jord både i fäderne och möderne, som gjordes mellan Peder Siurßøn i
Sveden (i Kyrkbyn, Lillhärdals sn) med sin hustru Kierstine Pedersdotter, och Jens Erickßøn med
sin hustru Sißil Pedersdotter i Sveden, å ena sidan, och Oluff Pedersøn med sin hustru Maritte
Pedersdotter i Sveden, å den andra sidan. Deras svärmor Kierstin Jonsdotter skulle, enligt egen
begäran, till sin död vara boende hos dottern Kierstine Pedersdotter, som skulle bebo gården
Sveden.
Original på papper i Diplomsamlingen, pappersbrev, ÖLA, ur Skogens gårdsarkiv, Lillhärdals
hembygdsförenings deposition, ÖLA.
Fem sigill och ett bomärke på uppveck.
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Bekiendiz wi Effter skreffue1 peder Oluffßøn, Henick Erickßøn, Halffuor
Erickßøn, Kiel Henickßøn, Edsorne Laug Rettis mend i lille Heriedall, och fulkomelig bestaa wi, och haffue hørdt, att peder Siursøn med handz hustru Kierstine
peders dotter i Sued, Jens Ericksøn i bagge gaard medh handz hustru Sisill peders
dotter i forskreffuen Sued, haffue giort maage bytte medt oluff pederßøn och
handz hustru Maritte pederß dotter i forskreffuen Sued baade medh færne, och
Morne2, saa att de haffuer byttitt, løst och fast Eggen, Huß, och Jord, i mellem
huer andre, och skall deriß wermoder Kierstine Jonsdotter bliffue hoß sin dotter,
Kierstine pedersdotter i forskreffuen Sued in till Sin døde dag, ti hund haffuer dett
Selff begeritt medh sin Eggen fri willie, att bliffue hoß Sin dotter, som skall
bliffue hoß gaarden forskreffuen Sued, huad heller hun leffuer Lenge eller stackitt
daa skall der icke mere byttis Effter henne, thi dett er til føren giordt, och loffuer
dij dett wdt att der skall aldrig naagen paa tale, huerken aff dennem icke heller
deris arffuinge, effter denne dag i naagen maade, att saa wbrødelig hollis skall
som, forskreffuen staar, Setter wi forskreffne woris insegler her neden for Oluff
pederßøns breff Som er skreffuitt och giord den 15. Aprill Anno 1601 wdi lille
Hierdall vt supra
1
2

Felskrivet för ”skreffne”.
Bokstaven ”r” tillskrivet över raden.

Utan ort

odaterat (1601)

Vittnesbrev utfärdat av Halffuor Erickßøn, Henick Ericksøn och Peder Oluffßøn på Högen, att
alla de tre mågarna Oluff Pederßøn, Jens Erikßøn (Bagge) och Peder Siurßøn, överenskommit om
deras svärmors födoråd, att hon till sin död får bruka ängarna ”Brøns os” och ”Sueger Enge”,
samt därutöver skogsvåner. Efter hennes död ska skogen delas dem emellan, undantagandes de två
nämnda ängarna, som då ska återföras till Oluff Pederßøn och Jens Erikßøn
Original på papper i Diplomsamlingen, pappersbrev, odaterat nr 3, ÖLA, ur Skogens gårdsarkiv, Lillhärdals hembygdsförenings deposition, ÖLA. Utgör tillägg till de två pappersbreven 15
april 1601.
Sigill saknas, tre bomärken.

Jtem er der tuo Enger som wi haffue wndt wor wermoder til følle Raad medh
hund leffuer som er dett første Brøns oß, dett andre Sueger Enge dett skall wi
haffue i gen naar wor wermoder dør. Jtem i skog woner skall hund och haffue til
sin døde dag, och skall wi alle tre moggerne bytte skogen oß imellen wnden
tagendiz de to Enge som forskreffuen Er dem skall Oluff pederßøn och Jens
Ericksøn haffue i gen som forskreffuen staar Vinnis mend her paa Halffuor
Erickßøn, Henick Ericksøn, peder Oluffßøn paa Høgen. wnder wore bomercker.
Längst ned till höger, med uppochnedvänd text:
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och skall der.

Hede tingsplats

1 februari 1602

Vittnesbrev utfärdat av kyrkoherden Peder Anderßøn i Hede, länsman Erik Ebbeßøn och tre
lagrättsmän i Hede, att på Hede tingsplats i fogden Nils Hanßøns närvaro, begärde Guttorm och
Jon Jonßøner vittnesmål om att de köpt en tredjepart i Orrgården på Hede för femton goda gamla
daler av deras salig broder Olof Jonßøn.
Fragment av original på papper i Diplomsamlingen, pappersbrev, ÖLA, och i avskrift (E Modin
år 1900) i Härjedalens fornminnesförenings samling, vol 3. Här med supplerad text från avskriften,
som omfattar nu i original förlorad text.
Spår av sex sigill.

Wy effterschreffne Peder Annderßønn Sogne Prest y Heide Prestgild, Erik
Ebbeßønn, Lennsmand, Joenn staffennßønn, Joenn y thrøen, Jnngbret Jonßønn
och Suennd Bardoßønn, Laugrettis Mend Her samestedtz, Kienndis och Witterligt
Giør for Alle med dette Vort Obne Breff Att Anno 1602 thenn 1 februarj, Paa
Heide thingsted, Vdj Niels Hanßøns fogit Hersamestedtz Neruerelße, Daa frem
kom for os och Mening Mannd, som same dag Ting søgte, Erlig och
welforstanndig Mennd, Ved Naffnn guthorm Joennßønn och Joenn Joenßønn, och
war aff os Begierendis, att wy wille bestaa Woris Rette sanndhed, om thet icke
wor os witterligt, att dj Haffde kiøfft Thridie pardtenn Vdj Ørgarden, Legenndis
Paa Heide y forschreffne Heidis Prestgield, Vdaff deris salig Broder Ved Naffnn,
Olluff Joenßonn Huilkett wy Denom icke benehte1 kunde, Men Bestaa woris
Rette sanndhed, Att forschreffne guthormm Joennßønn, och Joenn Joennßønn,
Haffuer Kiøfft aff deris salig Broder, forschreffne Oluff Joenßønn, thridieparthenn
y forschreffne Ørgarden y Heide Sogenn, som Hand med sin fri willige och
welberad Houg, salde fra sig och sine Rete sannde Arffuing, och Vnnder
forschreffne guthorm Joennßønn, och Joenn Joennßønn, och deris Rette sannde
Arffuing fød och Vfød, till Ewindelig Eiendomb, med Lutter och Lunder, som der
2
thilleger och Aff Arildz thid thillegitt [haffe y Vode och y thørre] Vden gardz och
In[den gardhz, inthz Vndentha]gendis2 y Nogenn Made, och Haffuer forschreffne
guthorm Joennßøn, och Joenn Joennßønn, giffuit deris salig Broder forschreffne
Oluff Joennßønn, fembthenn gode gamell daler, saa Hand Bethacker Denom godt
for god Bethalling y Allemade, Att saa Vdi sannd Hed er som forschreffuit staar
Till ydermere windisbyrt, Trøcker wy forschreffne Mend Vitterligt Voris
Zignether Her Neden Vnder. Actum die et loco Vtt supra.
1
2

”benehte” felskrivet för benechte?
endast i avskrift, originalet skadat, saknar ena nedre hörnet.
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Sveg

11 november 1602

Köpebrev utfärdat av Klemmett Nielßenn, att han säljer en liten jordepart i Glöte (i Linsells sn),
hans arv efter sin salig fader Niels i Glöte, till Jens Jngebridttßenn i Glöte, mot 6 1/2 daler.
Original på papper i Pappersbrev I, RA.
Två sigill och ett bomärke på uppveck.

Jegh Klemmett Nielßenn Bekiender och wittherligtt giør for alle mett dette mitt
obne breff, Att Jegh mett min æigenn frij wilge och Samtycke haffuer soltt och
affhentt, fraa migh, och alle mine Sande Arffuinger, och wnder forstandigh
Mandtt Jens Jngebridttßenn i Gløtte och alle hans Sande arffuinger, Enn lidenn
Jordepartt liggendis i Gløtte, som Jeg haffuer Arffuet effther min (salige fader)
Niels i gløtte thill Ewinnerlige Eyedom mett huad som nu tilligger, och aff
Aarrildz tijdtt tillegitt haffuer, aldelis intheth wdentagindis i nogenn maade
//Huilckett forschreffne Jordepartt, forschreffne Jens Gløtte mett sine forschreffne
Sande arffuinger skal beholle, nyede, och bruge epther denne dagh for itt frijtt
køb// Dernest bekiender ieg mig forschreffne Klemett Nielßenn att haffue
opeborritt och anammett fulduerdtt och peninge som er vij1 daller aff forschreffne
Jens Jngebridßenn, for forschreffne Jordegodz saa att ieg Tacker hannem for
goedh Betalningh// och er Jens Ingebridzenn neste odilsmandtt tel att købe dette
forschreffne godz// Att saa wryggeligen holdes skall Setter ieg mitt mercke neden
for dette breff, och ieg Tilbeder disse effterschreffne dannemendtt som wore
ochsaa tilstedes och baade hørde och Saage paa dette wortt forschreffne Køb, om
samme Jordegodz Som er Jonn pederßenn i gløtte, Staffen wigh, peder Jonßenn
Langeaae, actum wdj Sweygh die Marttinj Anno dominj 1602//
1

6½.

Lillhärdal

15 februari 1603

Köpebrev utfärdat av bröderna Peder och Hafftor Thorßøn, att de sålt ½ trögs1 land i åker och ½
lass slåtter för 3 daler och 3 mark till Jens Erikßøn (Bagge) (i Lillhärdal) och fått full betalning.
Original på papper i Diplomsamlingen, pappersbrev, ÖLA, ur Skogens gårdsarkiv, Lillhärdals
hembygdsförenings deposition, ÖLA.
Fyra sigill och ett bomärke på uppveck.

Bekiendiz Wij peder Torsøn och Samp min Broder Hafftor Thorßøn att wij med
wor frij willie och wel beradt hug haffuer solt, skiødt, och aff handt fra oß, och
wore Sande arffuinge fødde och wføde, och wnder forstandig mand Jens Erickßøn
Bagge j hal trøgs land i Aagger och halff Ladz slaatt for tre daller och j mark,
huilke forskreffuen Aagger och Slaatt Jens Erickßøn skall Nyde, och bruge, och
beholle, for itt fridt och frelst kiøb allem aakiers løst, och bekiende wi oß
forskreffuen peder Thorßøn och Hafftor Thorßøn att haffue oppebaarit mest, och
minst peninge, och tacker wi hannem for god betalang i alle maade, och loffue wi
dett wdtt att ingen aff oß, eller woriß arffuinge skal der paa taller i naagen maade.
Att Saa er wdi Sanhedh Som forskreffuen staar, Setter wi wortt faders bomerke
her neden for, och till beder diße danne mens Som2 Neruerendiz waare, och hørde
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wort kiøb och saa wor hand baand, Sette deriß insegler her neden for, som er
Henick Erichßøn Halffuor Erichßøn Jon pederßøn Norden haan, pederßøn3 i Sued,
actum Herdallen den 15 febrarij Anno 1603.
1

Trög = 1/6 tunna. Förekommer mycket sällsynt i källor före år 1645.
”Som” tillskrivet över raden.
3
Förnamn saknas.
2

Lillhärdal

5 april 1603

Köpebrev utfärdat av Esbiør Pederßøn i Nordanhå (i Lillhärdals sn), med sin hustru Karin
Pedersdotter, till Jens Eriksøn Bagge på 1½ trögs land i åker, en sommarlott slåtter och en mäling i
förland. Som betalning har han uppburit 11 daler och ett pund salt i pengar och fullt värde.
Beseglat av Peder Siursøn, Peder Erlenson, Chiel Henickßøn och Halffuor Erichßøn, alla edsvurna
lagrättsmän i (Lill-)härdal.
Original saknas. Brevet på papper inlånat 1937 genom Erik Modin till Norsk KjeldeskriftsInstitutt (nuv. Kjeldeskriftsavdelningen, NRA), där fotostatkopia förvaras (Erik Modin nr 13).
Kopia av denna fotostat i Diplomsamlingen, fotokopior I, ÖLA.
Fyra sigill, ett bomärke.

Bekiendiß Jeg mig Esbiør Pederßøn Norden haaen Samp med min hustru karin
peders dotter1, och fullkomelig bestaa, wdi dette wort obne Breff, att wi haffue
Solt, och nu medh dette wort obne breff Seller, skiøder och affhender, fra oß och
wore Sande arffuinge, och wnder forstadig1 mand Jens Eriksøn Bagge, och handz
Sande arffuinge halfandet2 ij trøgs land i agger och j sommer Lodt slett, och j
meling i forland til Euerdelig eye. Och haffuer hand giffuitt mig Ellef daller och j
pund Salt i pening och fult wer och tacker wi hannom for god betaling i alle
maade, och Loffue wi dett wd att wi skal der aldrig paa tale i naagen maade, Men
forschriffuen Jens Bagge skall Nyde, Bruge, och beholle for itt fidt3 och fredelig
kiøb, att saa wbrødelig hollis skall som forschriffuen staar, Setter Jeg min
bomercke her neden for, och till beder dæße dannemens Jnsigle her nede for, Som
er peder Siursøn peder Erlenson1 Chiel henickßøn Halffuor Erichßøn Edsorne
Laug Rettes men i herdal actum herdall den 5 April Anno 1603.
o

Upptill med senare hand: N 18.
Med annan hand: 1603 5/4.
1

Sic!
”halfandet” över raden.
3
Felskrivet för ”fridtt”.
2
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Lillhärdal

5 april 1603

Köpebrev utfärdat av Jon Pederßen i Nordanhå (i Lillhärdals sn), med sin hustru och barns
samtycke, till Jens Erikßen Bagge på 1½ trögsland i åker, kallat ”Ivars gärde”, med ett litet
slåtterstycke. Som betalning har han uppburit sex daler i pengar och fullt värde. Beseglat av
utfärdaren, samt av Halfuor Erichßen, Kiel Henickßen, Peder ßiurßen och Peder Erlenßen.
Original saknas. Brevet på papper inlånat 1937 genom Erik Modin till Norsk KjeldeskriftsInstitutt (nuv. Kjeldeskriftsavdelningen, NRA), där fotostatkopia förvaras (Erik Modin nr 14).
Kopia av denna fotostat i Diplomsamlingen, fotokopior I, ÖLA.
Spår efter fem sigill.

Bekiendiz Jeg Jon pederßen Norden Haaen, och fulkomelig bestaar medh min
hustru och børen Samtycke, och wel berat hug haffuer Soltt skiødt,och aff hendt,
och nu medh dette mitt obne breff, Seller skiøde och aff hender, fra mig och alle
mine Sande arffuing, och Wnder forstand mand Jens Erikßen Bagge och handz
sande arffuinge halff andett trøgsland i aager, medh itt lide stycke slett der hoß,
och heder forschreffuen aager Juers Gierde, dett forschreffuen haffuer hand
giffuit, mig Sex daller for i peninge och ful wer och tacke Jeg hannem for god
betaling i alle maade, och loffue wi dett wdtt att der skall aldrig paa tallis i naagen
maade, men forschreffuen Jens Bagge skal haffue Nyde, och bruge, och beholle
for itt frid och fredelig kiøp, effter denne dag, att saa er Wdi Sanhet som
forschreffuen staar, Setter Jeg mitt insegle her neden for, och til beder diße danne
men, att besegle dette breff, som er Hallfuor Erichßen Kiel Henickßen peder
ßiurßen peder Erlenßen actum herdal den 5 April Anno 1603
På baksidan med annan hand:
o

Upptill med senare hand: N
Med annan hand: 1603 5/4

om ifuars giärde
16

85

Lillhärdal

29 maj 1603

Rågångsbrev utfärdat av Olof Päderson Skrub och Swend Ionson med alla sina lagsmän i
Sunnanå (i Lillhärdals sn), Päder Essbiörnsson och Jon Clementson Mo, Knudh Clementson i
Björnhammar och hans lagsmän Pär Höijen och länsman Hännik Eriksson, Ion Olofsön Op i
gården i Kyrkbyn, Erländ och Torde Päderson i Åsen, Halfwar Erikson Mo och Olof Tordeson
Nordanhå, Päder Sifwetsson i Sveden, samtliga skogsägare, där de lät anteckna råmärken mellan
alla de skogar väster om Lillhärdals kyrka, mellan Blädjan och Härjeån. Ett tillägg anger
Fjätdalsallmänningens gränser och brukningsrättigheter.
Original saknas. Avskrift i Folkskollärare Granbergs samling, vol I:4, ÖLA. Avskrift även i
Folkskollärare Granbergs samling, vol I:1, Heimbygdas deposition vol 11 och vol 12 nr 17967,
alla i ÖLA.

Kiendes wij oß efter nemte alle Samtelige skougäyere, och formedelst dette
wort obne bref witter ligit giöre, at wij udij neden skrifne Idh Sorne laug rättis
mändz närwärälse ladit opp Sättie anthegne og op nämdte, de rådhe märken som
äre skillnaden, emellan alle de skoger som äre belägne wäster i marken fra
Lilherdals Kierke emellan blädien og Härijån, som woris för fädre dette Hafwe
haft og for oß berättet saa skal wäre, oß og woriß efter Kommandis börn og
Sandhe arfwinger til ewärdelig rättelse og under wisning, saa at den ene eij skall
giöre den anden naaget indh trång med fäbudhe walders up byggende og
mulbebede1. uden at en Hwer må förblifwe met den del Hwis Hanem med rätte
burde til komme, og dersåå Hänte, skal den som skade giör för tingz dom föris at
betale den som skade lider, og äre rådhe märken som fölger.
Först begyndes et råd marke i store blegen der Hun falder i Här[ij]ån2 alt til
dufwe bäck, så i råd Kiälde, så i Höijeste store blegås, i Högste graftrom, og
Hälde sten, wed Harijån denne skoug ut med Härijån til blegen igien eijer3 Olof
Päderson skrub og Swend Ionson med alle sine lagz mänd i Synd den å. I fra
bemälte Hälde sten går rådet op med Härijån alt til orm[me]ägg4 fra ormme ägg i
tordz ås Kiärn, så i Höijeste biörn ås, i råbäcks börijen og med Hanem udi lille
Härijån denne skoug [er]5 ud före til orme ägg i gien til kommer Päder Eßbiörn
son og Jon Clem[m]ent6son moo.
Rådet emellan de der näst gränsande skouger begyndes wed öijmor bäk7 der
Hand falder i Härijån, till önskies Hålde, i Håback ägg, i barte bäck der Hand
Kommer i Hop med blegen, så med blegen dit hun begyndes, så i Söderhålds bäck
og8 grubbe. til löfwebacke wed den lille blege, och i Höijeste biörn ås igien, denne
skougs Part på den Södre Siden om dise rådmärken til de sist nemte märken; till
Hörer Knudh Clementson i biörn Hammar og Handz lagz mänd Pär Höijen og
Hännik Eriksson läns mand
den 4:de skoug Part som ligger der nordan för, begyn des i Höijeste Päders
Heden wed byn, og i Höijeste Kiöhls Höste i bilde Höste Siden, og i digerflo
Kiärn i langrå Holme i Höijest stuwas ås i blädie bart åß ofwer bladien uden wed
Klinglot backen. dierecte mot Hak åsen og stannar i Höijeste Hak åsen, denne
skoug udh fore med den lille Härijån til råd bäcken igien: til Kommer Hännik
Erikson länsmand och Handz lags mand Ion Olofsön op i gården i Kierke byn.
den 5:te skoug Part der nordan för, begyndes wed by[e]n9 i Hoijeste biörn
Hammars backe och i den Syndre bärg Klint i Höijeste bille Höst Knätt, i
[Roske]10 Roskie fly. og Slätte fly i Höijeste stuwas Rom; i stuwas bög, ofwer
blädien i blädie Krog. Directe mot fuhle ås, så i diurs wåhle og der stannar. denne
skoug Söd öfwer til Hack åsen igien, eyer Erländ og torde Päderson i ås.
den 6:te skoug Part som ligger der nodan före begyndes rådet i Höijeste stensås
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backe, og i norre barg Klint, i Höijeste gahle Höste i Häste mors myren, ofwer
blädien i winter stör, så emellan ås og myhre, og i Höijeste drawas afrase, så går
rådet efter aldmännings rå det som äre skiäle bärg, og röne bräcke, og stannar
dersom biur og diurs wasle til Hobe komme, denne skoug Söd ofwer til diurs
wåhle igien, til Hörer Halfwar Erikson moo, og Olof tordeson nor den Hå;
den 7:de skog Part som liger der nordanfor sträcker sig til blädien, på den Södre
sidan alt i fra byn, så wäl som och et stycke i drawas åßen, på den anden Siden
blädien, til kommer Pader Eßbiörn son og Päder Sifwertßon i Swed; de andre
skouger som äre belägne på den anden Side blädien, de gå med Sine ändar främ i
blädien, som deres bref der om for mällder, til ydermere wiße bedie wij Efter
skrefne dande mänd de willde dette wort obne bref med namn og Signätes fast
tryckande bestyrkande og be Sante, som äre Jens bagge Päder Olofson, Halfwar
Erikson moo Jon Pärson nordan Hå Jon Olofson i olingdal, anders Halfwarson i
Synden å, dett giort og skiet är i lileherdal den 29 maij 1603.
Noch. den skougstragt som ligger wästen [fra]11 for om mälte skouger, som
består af i Kun fiel marker Kaldiß fiet dals aldmänding og är lil herdals buer til
hörig11)12 hwarest de hafwe sin fiskie og diur gang, eij den ene for mene den
anden Hanem at nyttie, uden alle med Samme Rattig Het Hanem bruge.
sträckande på den norre Siden, til den store aldmänning og på de Södre til lande
märken; som brefwen ther om udwijser og for mällder.
(”LS” markerat för sex sigill)
Anno 1604 den 24 Februari da et ald menneliggit winter ting Höltes i lille
Hardal udi Cronoe fougtens og menige tings allmuens när wärelse, up wistes dette
bref, og til ricktig Heden bestyrkedes og besantes at så skal were som fore Siger;
betygr
Hans Laurits Floch fougte13
Simen Sif:r Son
Souren Schrif:r
Anno 1650 den 4 marti när laga ting Höltz i lille Herdal blef denne råd märkes
för teckning up läst och godkiänd och af rätten gillat
Pär Clason
(I Folkskollärare Granbergs samling vol I:1 även tillagt: at denna afskrift är med det
föregifna originalet, som fins hos länsman Erik Kielsson, likalydande, bewittnar,
Lillherdal d. 28. Apr. 1759.
Pehr Biönlind.)
1

Sic!
Prickar över ”ij” saknas.
3
”eijer” tillskrivet över raden.
4
”me” tillskrivet ovanpå ”m”.
5
Svårläst.
6
”m” struket.
7
”bäk” tillskrivet över raden.
8
”og” tillskrivet över raden.
9
”n” överskrivet.
10
Struket.
11
Struket.
12
”hörig” tillskrivet över raden.
13
Troligen felskrivet för Hans Lauritzen. Belägg saknas för att han burit namnet ”Floch” eller
liknande.
2
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Lillhärdal

7 oktober 1604

Peder Erickßøns på Äggen (i Svegs sn), överenskommelse med sin broder Halffuer Erichßøn i
Lillhärdal om arvet efter föräldrarna i löst och fast i Lillhärdal och Äggen.
Original på papper i Pappersbrev I, RA.
Sex sigill på uppveck.

Bekiendiß Jeg Peder Erickßøn paa Egge wdi Sueger Sogen i herdallen, och
fulkomelig bestaar wdi dette mitt obne breff, att Jeg medh min fri willie och well
beraadt hug. Sampt medh mine Børens Samtycke och willie, haffuer giordt medh
min Broder Halffuer Erichßøn bytte, paa altt dett wi Lødnedz Effter wore Salige
foreldre baade fæderne och møderne løst, och fast, huß, och Jord, skoug och
marck, agær och Eng. dette forschreffne haffuer Jeg Byttitt medt min Broder
Halffuer Erickßøn i herdall, och skall min Broder forschreffne Halffuer haffue alt
Samme Som wi Aagger till haabe wdi herdall 1 baade løst, och fast, huß, och Jord,
Aagger, och Eng, skoug och marck, intedt Wnden tagendis i naagen maade. Och
haffuer dette Bytte staaitt i betenckellse, hend wedt 15 aars tidt. och Effter nu att
wore Børen bliffuene nu Woxne, daa haffue wy paa Begge Sider baade min
Broder och Jeg, wille giøre en god forligelse och skielsmiße i mellem waar Børen.
Saa adt de icke skulle Effter Beggis wor dødtt haffue naagon bette, eller kieff,
dem i mellem, der for haffue wi giordt oß begge Byttis breff i mellem, att wi Ere
paa begge Sider wel forligitt i alle maade, Som Brøder och Syskene bør att giøre.
Til yttermere winiß byr och beskeden, Setter Jeg mitt Jn segle herneden for och
till Beder diß dannemen, Som hørde och saæge waar forligels maall, Som er Her
Maagens Pederßøn i Sueg, Anders Oluffßøn j by, peder oluffßøn i Kolsett, Jon
Oluffßøn i olingedal Anders Halffuersøn actum Herdall den 7. octobris. Anno
1604.
1

Asterisk, i marginalen: ”i mod dett wi aage til haabe i Egge i Sueger Sogen”.
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Hede

7 december 1604

Köpebrev utfärdat av Erick Oluffsøn i Viken (i Hede sn), att han sålt sitt jordegods i den gård
söder om älven i Långå (i Hede sn), som Jon Halffuerßøn och Peder Halffuerßøn bott på,
tillsammans fyra brorsdelar och en systerpart, för 56 daler till Oluff Pederßøn, som en tid varit i
Ljungdalen (i Storsjö sn). Om köpet inte skulle fullbordas, förpliktar sig Erich Oluffßøn att istället
överlåta Oppstuffuegard i Tråsavik.
Original på papper Diplomsamlingen, pappersbrev, ÖLA, ur Härjedalens fornminnesförenings
saml vol 1, ÖLA.
Sex sigill på uppveck.

Bekiendis Jeg Erich Oluffsøn y Vick och vitterligt gior for alle y dette mitt obne
breff, At Anno dominj 1604 then 7 decembris haffuer ieg med beraadt hug, oc
med min quindis och børns villje och samtycke, solt mit Jordegodz y Langaa,
Beskiedelig mand Oluff Pederßøn som En tidtlang haffuer verit y Jaangdalen. Och
ligger forneffnde Jordegodz y den gaard sønnen Elffuen wdi Langaa, som Jon
Halffuerßøn Böede paa, och y samme gaard, som Peder Halffuerßøn Böede wdj,
och Er tilhobe fyre bröredeler och En syster part. Det haffuer ieg hannom solt for
sex och femthie daler. Huilcke forschreffne 56 daler hand haffuer mig til tacke
och god Nøye betalit. Och skal Oluff Pederßøn sielff igienløße nogle Eng aff
peder Halffuerßøns Jord, som ere bort sette til pant for xiij daler. Saa beplicter ieg
mig Nu paa min ære, tro och gode loffue, paa førstkommindis retterting her paa
Hede, for laugrettit opuise Louglige och Nøyactige odelsbreffe, och kiøbebreffue
aff mine slectinger, som ieg haffuer forneffnde 1 Jordegodz kiøbt aff, Och da
medh breff och segell det fra mig och mine arffuinge affhende, Och vnder
forscheffne Oluff pederßøn oc hans arffuinger til Euerdelig eyedom. Och der som
dette forschreffne daa icke bliffuer fuldburdit, saa beplicter Jeg mig paa min ære,
tro och loffue, paa samme dag och Ting, louglige odelsbreffue och kiøbebreffue
paa Opstuffuegaard y Traadzeuick for laugrettit opuise, och da samme gaard och
Jord fraa mig och mine arffuinger, och vnder Oluff pederßøn och hans sande
arffuinger affhende, och det medh breff och segel da bekreffte. At saa sandeligen
skie skal, tilbeder ieg Engebri Jonßøn, Jon Oluffßøn och Jon Jonßøn aff Hede: och
Erich Ebbeßøn, Jens Erichsøn och peder Jonßøn aff Langaa dette mit obne breff
for mig at besegle, som schriffuit er paa Hede aar och daug vt Supra.
På baksidan: Leest och Lagdt wdj Rette paa Heyde Winterting den 2 Februarij
Anno 1633, Wdj fougdens och2 menige Almuis Neruerelße sammesteds. Pouell
Pederßen Eigen Haandt.
1
2

Struket, oläsligt ord.
”och” skrivet över raden.
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Hede

3 februari 1605

Förening mellan fogden i Gauldalen i (Norge) och Härjedalen, Hans Lauritssøn, på Maritte
Gregersdatters i Mo i Gauldalen, Olof Mos hustru, vägnar, och Peder Staffanssøn i Långå (i Hede
sn), att hon avhänder sig sin systerdel i Peders hemman i Långå och den landskyld för 36 år han
och hans fader kunde vara skyldig henne, mot att han avsäger sig sitt och sina syskons framtida arv
efter Maritte Gregersdatters död, utan detta arv ska tillfalla Marittes man Olof Mo och hans
arvingar.
Original på papper i Diplomsamlingen, Pappersbrev, ÖLA, ur Härjedalens fornminnesförenings
saml vol 1, ÖLA.
Spår efter tre sigill.

Kiendis Jeg hans Lauridßøn fougid j guldall och herdals leenn, och giør her
med for alle wither lig Att ieg och peder Stafennsøn j Langaa, ere blefuen
Forligtte och for dragenn, om den søsterlød och Jord Paartt ligendis j denn gaard j
Langaa som hand nu paa boer, Disligistte om landschyld, af samme Jordpaartt
som stod thill bage, for thretj och sex Aar, som ieg Kreffde hannom, paa sinn
fadersøsters Maritte gregers datters Vegnne, boenndis paa mou j guldallenn, och
er blefuen om samme Jord paartt forligte, j saa made som her effter følger, Saa ieg
Paa forschreffne maritte gregers daters wegnne, Skøder och af hender Thill, peder
Stafensøn hannom och alle hans Rette och sande arffuinger, thill odals och
Euedelige eye, met huis der nu thill ligger eller och Ligid haffuer, saa att
forschreffne maritte gregersdatter hun Eller hendis Rette arffuinger aldrig effter
denne dag schall kiennde sig nogen lod dell eller Rethighet ydermiere at haffue
thill samme Jord paartt j nogenn maade Jtem schall peder Stafensøn, och hos sig
beholde, Huis hand met Rette er hennde Skyldig, for landschyld, af samme Jord
paartt, som hannd, paa sinn faders och sinn Egen Vegnne, burde att wdgiffue for
thretj och sex Der emod Skal peder Stafenßøn icke kiende siig, eller hans med
schøskinde, børnn eller arffuinger, Maanme1, Kreffue eller kreffue Laade nogenn
arff, effter forschreffne maritte gregers daters daters død och huis hand effter
hende kunde arfue, eller och nogen aff hanns børnn, søskinde eller thiers
arffuinger schall thill høre och effter følge oluff mou forschreffne Marete
gregersdaters mand, eller hans arffuinger Effter hendis død j Alle maade Dis thill
ydermie[re] windisbyrd haffuer ieg mit Zigennet her Nedenn wnder Trycktt, och
wenligen thillbeder Erich Ebbesønn j langaa och Jenns erßøn jbidem. med mig att
beseglle datum heide thennd 3 Februarij Anno 1605.
1

Kan läsas ”Maamne”.
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Lillhärdal

7 september 1605

Köpebrev utfärdat av Gertrud Olofsdotter, att hon sålt sin lott i Tällåsen (i Lillhärdals sn) och
sin fjärdepart utanför hagen i skog, mark, lötegång och övrigt som hör därtill, till förståndig man
Rolf Persson i Nordanhån (i Lillhärdals sn), mot 4 ½ daler i värdesaker och ägodelar. Likaså
tillstår Märit och Kerstin Jonsdöttrar, att de sålt så mycket som faller på deras lotter i Tällåsen,
samt en fjärdepart i en skog kallad Rishuvud, mot 4½ daler i värdesaker och pengar. Brevet
beseglat at Per Jonsson i Orrmo (i Lillhärdals sn), Anders Halvarsson, Jon Persson i Nordanhå,
Olof Mårtensson i Östansjö (i Lillhärdals sn), Esbjörn Persson i Åsen (i Lillhärdals sn) och Per
Eriksson, alla lagrättsmän.
Original okänt. Gammal, försvenskad avskrift i Heimbygdas deposition, vol 139, ÖLA. Anges
vara från Klåves, Kyrkbyn, Lillhärdal.

Bekändes Jag mig Giertrud Olufs dotter och fulkomelig Består utij dette mit
öpne Bref at iag med min friwilije och well Breådt Houg Hafwer Solt skiödt och
aff Hendt / och nu mäd dete mit öpne Bref Selijer skiödter och afhender från mig
och minne Sande arfwingar föde och vfödde /: wnder förståndig man Roloff
Person Nordan Hån Så mögitt Jorde gos som migh Lotnes i telåßen Som Liger i
Råd och Ren mäd Rålf Eger och Jord och så min fierde Partt utan Hagen både i
skog och Mark och i Löte gång och hwad som helst der kan finnes Som Hörer till
dete /: fri Selijer Jag förnemnde Rolof Person för Halfemte daler i werd och
pengar Samma Lidis kiändes wi oß Märitt Jons dotter och Kerstin Jons dotter at
wij mäd wår frij willije och welbe Rådt Hug Seller Rolf perßon och ßå wor dell ßå
myckit oß Lottnes i Jordegos Som Liger i förnemnde telås bade slåt uttan Hage
och inen mäd Löte gång Sama Ledz fierdeparten uttij skog wed nampn Rißhufud /
dette förnemde Seller wij Honom för Halfemte daler både i werd och pengar
undan oß och wåre arfwingar och till förståndig man Rolf person och Hans Sande
arfwingar och tacker wij Hanom för god Betalning och Lofwe wij det utt at wij
eller woris skolla der aldrig påtenke Effter dene dag i Någen mådte och Säija wij
Honom Quidt och fri för alt till tall effter denne Dag ßom före skrifwitt Står och
till bede diße ärlige dane män at besegle dette Bref Som ähr Per Jon son Armo
Anders Halfwarson Jon Person Nordan Håå Oluf mortson östan Siö Es Biör
Person i Åsom Per Erson Edsworde män Actum Häriodal den 7 September Anno
1605
På baksidan:

Om tel åsen och Ris Hufud skoggen
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Svegs ting

2 januari 1606

Tolvmannadom att de bönder i Hede sn, som jagade på Polsnäs och Vemnäs skogar i Svegs sn,
skulle erlägga tionde till prästen i Sveg och inte som hittills, till prästen i Hede. Saken anförd av
Mogens Pedersen, präst i Sveg, på sin faders, herr Peders vägnar.
Original saknas. Avskrift från 1764, gjord av kronofogdens skrivare Anders Nordlöf, i
Lillhärdals länsmansdistrikts arkiv EIa:1, ÖLA. Likalydande avskrift i Svegs länsmansdistrikts
arkiv H:5, ÖLA. Avskrift i Victor Behms samling I, bok 1, nr 2, Heimbygdas deposition vol 28,
ÖLA, går uppenbarligen tillbaka på avskriften i Svegs länsmansdistrikts arkiv.

Wi efterskrefne Per Bertelssen i Lindsel, Sakris i Herrö, Gunder Rismyr Oluf
Swenssen Per Erikßon Ägge, Powell Anderssen i Herrö, Klemet Ibidem Björn
Swede Peder Olufßon i Kolsetter, Simen Nilsson i Bye, Morten Schouf Oluf
Persson Backe, Kjendes och gioer witterligt, att Anno 1606 thend 2 Januarii, der
Koningens fougit Hans Laurensen tingit winterting här i Sweig, fremkom för dette
hederlig och wellert mand. Her mogens Pedersen, prest til Sweig, och paa sin
faders, Herr Peders wegne, beklagede och gaf tilkjende, at när Bönderne af Heide
Sogen weidet någen djur i Polsnäs och Wimnäs Skouf som tilhörer Sweig Sogen,
hafwer de gifwit Presten på Heide tinde deraf hertil dags, Och mente förmde Herr
Mogens, efter di Skoufwer som fonemen är, tilhörer Sweig Sogen, borde de, naar
gud gaf dem nogen djur paa samma Skoufwe, gjöre der tinde af til Presten i
Sweig, och war derpaa dom begierendes, daa hafwe wi randslagit dette maal, och
saa för rette afsagt, at om bönderne här efter af Heide Soken weidet nogen djur
paa föreskrefne Skoufwe, skal de gjöre och gifwe deraf tinde til Presten i Sweig,
efter di Skoufwer hörer Sweig Sogen til, uden der är nogen anden omstendighet
hos, end som nu foe oß beret är, deß til ydermere windes byrd hafwe wi ladit
trycke wore Sigeneter her neden under. Datum Aar och dag ut supra.
Tecken för tolv sigill.
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Støren

21 juni 1606

Köpebrev utfärdat av Kerstin på Midlynge, änka efter Størker Medlynge i Grini sogn (nu i
Horg) i Gauldalen, att hon sålt ett jordegods i Viken (i Hede sn) till Erik Olsen i Viken och
mottagit 70 daler som betalning.
Original i Diplomsamlingen, pappersbrev, ÖLA, ur Härjedalens fornminnesförenings samling
vol 1, ÖLA. Avskrift i samma volym, gjord 1909 av Kristian Koren i Stiftsarkivet i Trondheim.
Avskrift i Heimbygdas deposition, vol 21, nr 18017, ÖLA. Avskrifterna daterar felaktigt brevet till
år 1608.
Spår av ett sigill.

Kiendis ieg Kierstin paa Medlynge J grinnj Sogen att ieg1 medt min Børns
willie och samtycke haffuer Saaldt Erick Oluffßøn i vig vdi Herdalen J Hede
sogen, it Jorde godtz liggendis i forneffnte Vig, oc vaar mitt rette odaal oc Arffue
godtz, For Siutiue Daler effter Som vort Kiøbe Breff Formelder oc wduiser,
huilke 70 Daler ieg Nu til gode Rede haffuer Annamet och opbaarit, Saa At
Forneffnte Erick oc Handz Arffuinger icke mere Bør kreffuis eller tiltalis, for
Samme penninge, men aldelis vere quit oc fri For mig oc mine Sande Arffuinger
Oc til ydermere Stadtfestning oc Bedre foruaring haffuer ieg ladet min Salige
Mandz, Størckers Medlynge Jnsægle vnder trycke paa denne2 quitantz Som
skreffuen vaar paa Støren Anno 1606 then 21 junij.
På baksidan:
1
2

T.S.a. fNo 32/1909.

”ieg” tillskrivet över raden.
”denne” tillskrivet över raden.
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Sveg

14 januari 1607

Tolv edsvurna lagrättsmän kungjorde, att på vintertinget, som fogden Hans Laurizen tingat,
anklagade Peder Erichsenn i Glissjöberg (i Sveg sn) Clemet Annflo för att ha orsakat skogsbrand
på Peders skatteskog.
Fragment av original på papper i Pappersbrev I, RA.
Brevet saknar nedre delen och ca 2 x 15 cm längs ena kanten. På framsidan har nedre delen haft
text och på baksidan saknar alla rader ca 2 cm text längst till höger.
Tolv sigill.

Wy Effterskreffnne peder Bertilsenn i lindtzell Ebbe olufsen i Herø Zackarias
ibidem gunder i Rismyr, morten i schouff oluff Suensen Herø Simen Nielsenn i
bye Clemet ersen Herø Chrestopher berg las schug, Jonn schreder, och pouill
Andersen i Herø, Alle æid[sor]nne1 laugretis mend i Su[e]ig1 sogen, kiendis och
giøer witterligt, At Anno 1607 thend 14 Januarj, der kongelig magistetz fougit
Hans laurizen thingit winter thing Her sammestedz, wdj wor och meninge
thingmenz neruerelße och paa Hørelße, Frem kom peder Erichsenn i glisberg, och
for Retten thilltallede Clemet Anflaa, for Hand Haffde wdset en Jld, och der med
opbrendt Hans schatte schouff, Huor thill Clemet Anfla Suarede, Jcke at Haffue
optendt samme Jld, men thet at Were giort aff en quinde som nu waar død, wed
naffn Sirj olsdaatter, dog bekiende Hand at Haffue optendt en Jld, En løffwerdag,
i sinn egen gierde, och om Søndagen nest effter, er samme Jld opblest o[ch
affbre]nde nogit [
]2
de met begge dieris fee och queg, thillige [p
]3
dag wdfare i sommer beed, dieris fee [
]
Huert med andit Horn om horn, kleff [
]
disligistte schulle icke Clemet Anflaa [m
]
Sin heste gaa whefftet, Men haffue [de
]
Jnden gierdis, thill de begge følges at i [so
]
denne forligelße, Haffue de paa begge [
]
4
Stadfest met Haanderba[n]d1, wbrødelig[
]
for dem och alle dieris arffuinger, Att [
]
Sandheth er, som forschreffuitt Staar, Haffuer [wy
]
wore Sigeneter Her neden wnder, [datum
]
Och dag vt Supra etcetera
I vänster marginal med 1800-talshand:

Anflo ödeböle.

1

Hål.
Nedre delen av brevet saknas.
3
Ca 2 cm saknas av brevets högra kant
4
I vänster marginal med 1800-talshand: Sveg Herrö 1607.
2
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Svegs vinterting

15 januari 1607

Vittnesbrev om den tolvmannasyn, som försiggått den 27 september 1606, ang. rågången
mellan prästgårdsägorna i Sveg och Överbergs, (i Svegs sn), ägor. Synen begärd av kyrkoherden
Herr Peder i Sveg.
Original saknas. Tryckt efter originalet i Modin: Härjedalens ortnamn och bygdesägner, 3:e
upplagan, Sthlm 1949, s. 81f. Originalet på papper förvarades då ännu i Överberg, Svegs sn. Ägare
anges inte. Här efter tryckta avskriften i Modin.
Enligt den tryckta avskriften fanns på originalet tolv sigill i grönt vax.

Wij Effterschreffune Peder Ersenn i Glisberig, Ebbe Olufsen i Herrö, Oluff
Svendsen, Zachriis ibidem, Peder Bertelsen i Lindtzell, Simen Nielsen i Bye,
Suend Bracke i Elfueraas, Morten i Schouff, Peder Jonsen i Ytterberg, yon . . .
ibidem, Biörn Sued och Peder Ersen Egge, alle eidsvorne lougretismend i Sueig
sogenn, kiendes oc giöre witterligt, att anno 1606 denn 27 Septembris waare wy
effter Her Peder i Sueig, woris sognne prest, hans begiering, sambt de mend i
Øffuerberg lougligen thilneffndt att gaa et proff emellom for:ne Her Peder ock de
Øffuerbergs mend, Huor rette Raamercke schall werre emellom prestgaarden i
Sueig och Øffuerberg, Saa haffuer wy den Leilighedt randsagit och forfarit och
wdj sandingen befinder, att rette raamercke der emellom begyndes wdj
Halvorsbeck, der fraa i Malmbeck, deden i Dybegraa, fraa Dybegraa mit i
Graffkiernn, Och sidden der fraa i Fuelsbeck, Saa aldt huis der inden for liger böer
at thill höre prestegaarden och huis der wden for ligendes er de mend i
Øffuerberg, Saa fremt her effter ickj kand findes rettere raamercke eller sandere
prouff der om. Des thill windesbyrd hafuer wy ladet thrycke wore Signetter her
neden wnder. Actum paa Sueig winterthing den 15 Januarj Anno 1607.
(12 sigill i grönt vax)
På baksidan:

Prouff emellom prestegaarden i Sueig oc de mend i Øffuerberg.
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Lillhärdals vinterting

16 januari 1608

Länsman Jens Bagge, tillsammans med fem lagrättsmän i Lillhärdal, intygar att Oluf Persen
och Kield Heningsen, på sina egna och sina medarvingars vägnar, tilltalade Oluf Jonsen Opp i
gården (i Lillhärdals sn) och Anders Jonsenn i Lillhärdal om full ersättning för en arvpart i Opp i
gården. De förliktes om att Oluf Persen och Kield Heningsen och deras medarvingar skulle erhålla
en åker vid namn Ås från Opp i gården.
Original på papper i volym S 162a, Handskriftsavdelningen, UUB. På baksidan UUB:s
datumstämpel 23/8 1911, samt påteckning ”1911/Hskr. 38”.
Spår efter sex sigill.

IHS
Wij effterschreffnne Jens bage Lensmand i lildherdall, peder olsenn Anders
haldorsen peder Siuorsen Rolf persen och oluff pouilsen, Alle æid sorrne
Laugrettis mend der samestedz, Kiendes och giøer witterligt, Att Anno 1608
thend 16 Januarj, Paa et almindeligt wintter ting, som holttes i Lildherdall
forschreffne dag, wdj Kongelig Magestætz fougit hans Lauritzens Neruerelße,
Samt wdj wor och Meninge mandz paa hørelse, som forschreffne dag paa thinge
waar, Frem kom for tingsdom1 Oluff persen och kield heningsen, paa dieris
Egnne, och dieris medarffuingers wegne, Och thiltalede, Oluff Jonsen opigaard,
och Anders Jonsenn, i Lildherdall Boendes, For en Arffue paart, de och dieris med
Arffuinger Tilfalden waar, wdj forschreffne gaard, som kaldes /opigaard/ och
oluff Jonsen nu paa boer, For mentte, icke at haffue bekommet thill fulde, huis
dennom met Rette burde att haffue i samme gaard, Daa ere de Paa begge Sider,
der om saledes forendt och fordragen Att forschreffne oluff Jonsen och Anders2
Jonsen, haffuer Effterlat, wndt oc beuilgit, oluff persenn, Och kield heningsen
dennom och dieris arffuinger, en Aager, Ligendes i forschreffne gaard, opigaard,
kaldes Aas, Som de och dieris arffuinger, thill Erffuedelige, Eye, schulle nyde
bruge och beholde, for dem och alle dieris Arffuinger, Huor med forschreffne
oluff persen och kield heningsen for dennom och dieris arffuinger lod sig nøye,
Och med haandtastning, paa begge sider samme forligelse, Samtyct och Stadfest
haffuer, wrygeligen och wbrødeligen att holde, Des thill windes byrd att saa3 gick
och foer, och i sandhet er, som for schreffuett staar, Bekiender wy met wore
Zigenetter thryct her neden wnder, Actum Aar och dag som fore siger
Nedtill på första sidan med senare hand: anno 1608.
På baksidan med tredje 1700-talshand: förening om en

1

”tingsdom” = nämnden.
Texten har ”Andes”.
3
”saa” tillskrivet över raden.
2
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arfstwist

8 maj 16081

Midlynge (i Horg)

Köpebrev utfärdat av Kerstin Midlynge, änka efter Størker Iversen i Grini Sogn (nuvarande
Horg sn) i Gauldalen, att hon säljer en gård i Viken (i Hede sn) i Härjedalen, som hon ärvt efter
sin moder Marit Haldorsdatter, till Erik Olsen i Viken.
Original i Diplomsamlingen, pappersbrev, ÖLA, ur Härjedalens Fornminnesförenings samling
vol 1, ÖLA. Avskrift i Härjedalens Fornminnesförenings samling vol 1, gjord 1909 av Kristian
Koren i Stiftsarkivet i Trondheim, avskrift i Heimbygdas deposition vol 21, nr 18017, ÖLA.
Spår av sex sigill.

IHS
Kindis ieg Kierstinn medlynge wdi grinni sogenn, i guldals lenn, och giører
witterligt, Her med ditte mit obenne breff, Att ieg med min frj Vilge och welberad
hou saa och med mine børns wilge Ja och Samtycke, kierligenn wndt och Soldt
haffuer och nu med Ditte mit obene breff, Selger schøder och aff Hender, fraa
mig, och alle mine Rette och Sande Arffuinger, Till erich oluffsenn j wigenn i
Heide sogenn i Herdall, en min gaard, och Jordepaart, Der sammestedtz ligendes,
Som ieg effter min Salig moder, marette Haldorsdaatter arffuit haffuer, Och
haffuer forschreffne erich olufsen giffuit mig der fore, Siutie daller, meste och
mindste pendinge, Som wij waare forligt om, och i wort Kiøb komme, Saa ieg
thacker hannom for god och Redelige bettaling j Alle maade,
Thj schøder och aff hender ieg forschreffne gaard, i wigen ligendes, wnden och
fraa mig och alle mine Rette och Sande arffuinger, Wnder och till forschreffne
erich olufßen, hannom och alle hans Rette och sande arffuinger, med ald
gaardsens rette thill ligelße, wdj Ager æng, schouffmark, och fische wand, thill
fieldtz och till fiere, Aldelis Jnthet wndertagendes j nogenn maade, Som der nu
thilliger eller aff Ariltz thid ligit haffuer, her hoes och loffuer och thill forpligter,
for mig och alle mine arffuinger, aldrigen effter dene dag, nogen ydermere
betalling for Samme gaard, aff forschreffne erich olsen eller hans arffuinger
kreffue eller kreffue lade, ey heller nogen lod eller arffuedeld att haffue der thill,
efter denne dag j Nogenn maade, Des thill Windesbyrd, att dette Saa wrygeligen
och wbrødeligen holdes schall, haffuer ieg med Vilge och widschab, min Salig
mandtz Storcker Jffuersens Jndsegell, Her neden wndertryct, och wenligen
thilbedet min grander Joe horig, erich Jffuersen lynge, erich bye Haldor øyen och
Euind Ragschafft, med mig thill ydermiere Stadfestning att besegle, Datum lynge
den 8 Maij 1608.
1

Jämför brev 1606 26/6 Støren, Diplomsamlingen, pappersbrev, ÖLA.
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Svegs vinterting

21 december 1608

Köpebrev utfärdat av Jonn Ericksenn i Vollan (i Soknedal, Sør-Trøndelag, Norge), att han säljer
sin jordpart i Glissjöberg (i Svegs socken), som han ärvt efter sina avlidna föräldrar Erich Pedersen
och Marit Pedersdatter, till sin broder Peder Erichsenn i Glissjöberg, mot 50 daler i jordalösen och
1½ daler 1 mark i sone.
Original på papper i Ämnessamlingen, gårdshandlingar, F26 GA:27, Nordiska museets arkiv.
Feldaterad 1700-talsavskrift i samma volym.
Ett bomärke och fyra vaxsigill på papperssedel.

IHS
Kindis ieg Jonn Ericksenn Boendis i woldenn wdj Sogendallenn i guldals lenn,
och giøer witterligt meed ditte mit obene breff, att ieg med minn Egen frj wilge
och welberaad hou, Saa och med høstru och Børns wilge Raad och Samtycke,
Kierligen wndt Och Soldt haffuer och nu j ditte mit obene breff Selger schøder
och affhender fraa mig och alle mine Rette och sande arffuinger, Till min broder
peder Erichsenn i glisberg hannom och Alle hans Rette och Sande Arffuinger, En
min Jord och Jordpaart Ligendes i glisberig, som forschreffne peder erichsen nu
Paa boer, och ieg effter min Salig fader, Erich pedersenn och min moder Marit
peders daatter, arffueligen och med Rette thilfalden waar, Och haffuer hand der
fore giffuit mig femtie och siu daller i Jorpenge, och halffanden daller Een mk i
sonnen, Meste och mindste pendinge som i wort kiøb komme, Huilcke pendinge
ieg anamit och opebarit haffuer effter min Egen wilge och nøye, Saa ieg thacker
hanom for god och Redelige betaling i alle maade, Thj schøder och affhender ieg
forschreffne Jord och Jordepaart i glisberig Ligendes wnden och fra mig Och mine
Rette och sande arffuinger, Wnder och Till forschreffne min broder hannom och
alle hans Rette Och sande arffuinger, Med ald gaardsens Rette Tillegelße Wdj
schouff marck Enge Sletter fische wand thill fieldz och fiere, Ehuad det heder
eller Neffnis Kand som nu thilliger, Eller aff Arildz thid Ligit haffuer, Jnthet
wndertagendis i nogen maade, Saa bleff och ditte wort kiøb giort och med haande
band stadfest, Offueruerendes, Peder haldorßenn och Jonn olufsenn i glisberig,
Saa huo ditte kiøb Ryger eller och Ryger Lader, schall bøde i breff brud effter
lougenn, och kiøbet stannde dog sidenn som føre, des thill ydermiere windes byrd
haffuer Jeg her Nedenn Vnder Ladet schriffue mit Rette Seduanligt bumercke,
Och kierligen thilbeder welagt mand Hans Laurizen fougit i guldals och Herdals
lenn, Oluff Suenßenn i Herø som wed aff ditte wort kiøb, och forschreffne Jon
olsenn och Jens Jonßenn For mig thill ydermiere witterlighed att besegle, Effterdj
ieg ickj sielff haffuer Jndsegell, Datum paa Sueg winter ting den 21 Decembris
Anno 1608
På baksidan med samma hand:

Peder Erichsenn i Glisberig Anno 1608

Med annan hand:

IVNE ERICKSONS KIØBE BREF

Med tredje hand:

Ink. gm hr Olle Sjöström, Linsell, Härj. 21/4 1906.
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Sveg

22 december 1608

Sex edsvurna lagrättsmän kungör, att på vintertinget, som fogden Hans Laurizen tingat, begärde
Oluff Olufsen i Ytterberg (i Svegs sn) och Rogier Pouilsen i Älvros dom på en överenskommelse
att Oluff Olufsen överlåter gården Andåsen (i Älvros sn), som han ärvt efter sin moder Maret
Jonsdatter, och 26 daler samt två daler i ”god vilja”, till Rogier Pouilsen, mot Esbjörnsgården i
Ytterberg.
Original på papper i Pappersbrev I, RA.
Fem sigill och en markerad plats för sigill eller bomärke.

IHS
Wy Effterschreffnne peder bertelsen i lindtzell Zackeriaas i Herrø, per Ersen
egge mortenn schouff Gunder Rismyr och Simen Nielsen i bye Alle Eid Sornne
Laugretis mend i Sueig sogen, Kiendes och Giøer witterligt, Att Anno 1608 thend
22 Deembris1 der Kongelig Mayestetiz fougit Hans Laurizen thingidt winter ting
Her i Sueig wdj wor och meninge Thingmendz Neruerelse och paa hørelse, Frem
kom Oluff Olufsen i ytterberg, och Rogier pouilsen i Elffuer aas, och for
thingsdom giorde sig ett wenligt och Kierligt schiffte och bytte Emellom, wdj saa
maade Att forschreffne Oluff olufsen Haffuer, thill Odels och Erffuedelige Eye,
Aff Hendt fraa sig och sinne arffuinger, thill Rogier pouilsen i Elffueraas Hannom
och Hans arffuinger, en gaard ligendes i Elffueraas, Kaldes Andaas gaard, som
oluff olufsen effter sin moder maret Jonsdaatter Arffuit Haffuer, Der emod
Haffuer forschreffne Rogier pouilsen, Affhendt fraa sig och sinne arffuinger, thill
oluf olufsen Hannom och Hans arffuinger, en gaard ligendis i ytterberg,2 Kaldes
Esbiørns gaard, Men effter samme gaard waar bedre end den Hand igien bekom,
Bekiende Hand, att Haffue Opebaridt aff forschreffne Oluff Olufsenn, sex och
Tiffue goede daller, och thou daller i guode willie, Och bleff paa begge sider om
Samme schiffte wenligen forendt och fordragen,3 Och med Haandtastning
Loffuede paa begge sider for dem och dieris arffuinger, Samme bytte wrygeligenn
och wbrødeligenn att holde, och Till Euig tid werre och bliffue begge dieris
arffuinger thill Odell J Alle maade som forschreffuitt staar, Des thill windesbyrd,
att saa gick och foer och i Sandhed er som forschreffuitt Staar lader wy thrycke
wore Sigeneter Her Neden wnder Actum Aar och daug Vt Supra
Under sigillen, med 1800-talshand:

No 12 i Ytterberg.

1

Felskrivet.
Här följer en i originaltexten markerad upprepning av ”en gaard ligendes i ytterberg”.
3
Nedtill på framsidan med 1800-talshand: No 12. i Ytterberg L: Zakrisson. 5. st: papp:
2

99

22 december 16081

Svegs ting

Bytesbrev utfärdat av Peder Ericksenn i Glissjöberg (i Svegs sn) och Oluff Jensen i Ytterberg (i
Svegs sn), att de bytt slåtterängar och fäbodar, bl.a. Brønsmyren, Langfeldeng, fäboden Suartaas,
Støruoldenge och Thenaa gods.
Original på papper Ämnessamlingen, gårdshandlingar, F26 GA:27, Nordiska museets arkiv. —
Ett bomärke och fem sigill på vidfäst papperssedel.

IHS
Kiendis Jeg Peder Ericksenn i Glisberig Och Oluff Jensen y ytterberg, och giøer
witterligt For alle i ditte wort obenne breff, Att wy wdj dag, med wore høstruers
och børns wilge och Samtycke, Welberaad, haffuer giort oß et Venligt och kierligt
mageschiffte Emellom, wdj Saa maade At ieg peder Erichsenn, haffuer affhendt, :
Och Hermed bebreffuer schøder och affhender, fraa mig och mine Rette och
Sande arffuinger, Till forschreffne Oluf Jensen hannom och alle hans Rette och
sande arffuinger, først thoe Enge, Kaldes brøns myren och Langfeld Eng,
Disligiste et Setteruold i Suartaas, Och Nogle myr slette ligendis wed Sellnne Elff,
Huilcke Enge støcker Setteruold och myr slette, forschreffne Oluff Jensen, hand
och sinne Arffuinger, med Lotter och lunder, som der nu thilliger eller aff aarildz
thid ligit haffuer, thill2 Odells och Erffuedelige æye, schall beholde och
Effterfølge Der Emod haffuer ieg forschreffne Oluff Jensenn, fraa mig och minne
Arffuinger, schøt och Affhendt, thill peder erichsen i glisberig, hanom och hans
arffuinger, først et Enge Kaldes Støruold, och3 Enge, thredie paarten der wdj, Och
aldt thanaagotz, Jtem Nogle myr slette Kaldes, Rørflaa, bredenge Och Stornees,
Huilcke forschreffne Storuold eng thenaa godz Och myr Slaatte, Med Lotter och
Lunder som der nu Tilliger eller aff aarildz thid ligitt haffuer, schall thilhøre och
effter følge forschreffne peder Erichsen och hans arffuinger, thill Odels och
Erffuedelige Eie Jntet wndertagendis i nogen maade, Huilcket bytte wy med
haanderband Samtyckt och Stadfest haffuer, paa et almindeligt winterting som
holttes i Sueg, den 22 Decembris, wdj Kongelig Mayestetz fougdis Neruerelse och
meninge thingmenz paa hørelse, wrygeligen och wbrødeligen att holde For oß och
wore arffuinger wdj alle maade som forschreffuett staar, Des thill ydermiere,
Vindesbyrd haffuer ieg peder Erichsen thryct mitt Sigenet och Oluff Jensen mit
Rette bumercke her wnder schreffuet, och wenligen thilbeder, Wellagt mand Hans
Laurizen Kongelig Mayestetz fougit Her Samestedz Oluff4 Suensen lensmand i
Sueig sogen Zackarias i herø och pouill Andersen ibidem, med oß thill ydermiere
witterlighet att besegle, Datum Sueg ting, Anno 1608 dagen som forschreffuett
Staar
På baksidan med samma hand:

Peder Erichsen och Oluff Jensen ytterberg anno 1608

oi:
Med annan hand:

Ink. gm hr Olle Sjöström, Linsell, Härj. 21/4 1906.

1

Osäker datering, datum ändrat från 22 till 23, eller vice versa.
”thill” tillskrivet i vänster marginal.
3
”och” tillskrivet i vänster marginal.
4
”Saa” tillskrivet inuti den ovanligt stora ringen av bokstaven ”O” i Oluff!
2
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Utan ort

1 april 1609?

Vittnesbrev utfärdat av sex män i Älvros, om hur prästerna arrenderat Älvros kyrkas ängar.
Original på papper och avskrift i Älvros kyrkoarkiv, O I a:1, ÖLA.
Sex bomärken.
Ingen av de namngivna sex männen har kunnat återfinnas i tionde- och landskattelängderna
1607–13. Däremot återfinns samtliga i skattelängder under 1640-talet, såväl före som efter
Sveriges övertagande av Härjedalen.
Dateringen kan därför, och pga textens innehåll, inte vara riktig. Möjligen rör det sig om en
felskrivning för ”1649”.
Jämför Älvros kyrkoarkiv L I a:1.

Kienes vi os som er Halffal Røgesen i ellros och Erik mortesen saama sta och
Jon bodesen och sama sta halffal erikisyn och sama sta och Erik Hallffalsyn i Ris
mør och Mouge Hagesyn i Remme at Berre san ferdege Vinaa om dii Engan som
er [g]1 giffne til Ellros Kierken och den ti wi lagje vnder Norie daa lejdie2 di norsk
prest Engen aff Kier Ken som nvv icke vill vt giffas sa Haffa vi ellffros bønder det
bestand att biude Kierk Herren dem til Lleie først och vil Han ikie dsaa mate han
ffoo leie som best vil gii Ano 1609 1. april
1
2

Felskrivet?
Ursprungligen ”leidie”.

101

Kungsgården, Jämtland

20 mars 1610

Fullmakt av prästerskapet i Härjedalen och Jämtland till Peder Andersson kyrkoherde i
Brunflo, Mogens Eriksson kyrkoherde i Ragunda och Isak Stub kyrkoherde i Hammerdal, som
deras ombud vid hyllningen av prins Kristian i Oslo 1610. Beseglat av utställarna och
undertecknat av åtta av dessa.
Original på papper i Hyldinger, fasc 92.8, DRA. Tryckt i utdrag i Aktstykker til de norske
stændermøders historie 1548–1661. Bind 1, sid 128.
Nio sigill.

Wij Effterschreffnne, Erich Mougensen Prouist J Jemptelannd, och pastor i
ouigen, Lauridzs Mougennsen sougne prest i Wnnderagger, Lauridz Mougennsen
sogne prest i Rødenn, Annders Niellsen sougne prest i offlodall, Hanns Casperßenn sougne prest i Lid, Knud pederssen Seby, sogne prest i Refsunnd, Biørn
biørnnsen sougne prest i sunnde, Peder Anndersen sougne prest i Heide, J
Herdallen, och Mougenns pedersen fulldmegtig paa min kiere faders Her Peder
Mougenssen1 sougne prest i Sueigs prestegielld i forschreffuen Herdall. Giør
Witterligtt, Att eptersom Høigborne første och Herre, Her Christian thennd
fierede, danmarckis, Norgis, Wendis och gottis konnung, Wor allernadigste Herre
och konnung, Haffuer Ladet Wdgaae hanns Mayestætz obne breffue offuer Alldt
Norgis Rige, med diß Wnderliggenndis Lande Och prouincier, Formellendis, Att
Hanns Mayestæt, epter Meeningge danmarckis Høyuise Raad, och Wichtitige
betenckende, Will Lade Hanns Mayestætizs ellschelige Kiere søn, Høigborne
første och Herre, Herthug Christian, Herthug thill Sleswig Hollsten etcetera
Hyllde. Thiden och steden att Were berammett, Vitj daug først kommenndis, Wdj
opsloe. Huorfore Hanns Mayestætz breff kallder prouisten medh tho prester Aff
huertt Skibreed, med Schrifftelige Fulldmagtt Aff dj Andre prester som Wdj
samme Schibreede boenndis, Att Were thill forschreffuen daug och Sted thillstede, och forfare Huis thill samme thid thill bemelltte Hans Mayestætz Hylldingh
bliffuer foregiffuedt, och der Wdinden goduilligen giøre och samthyche, Huis
Høigbemeltte Kongelige Mayestæt Hans Mayestætz Høyuise Raad och
Meennigge Norgis Rigis stennder for gott Andseendis, giørendis, Och beuillgenndis Vorder, Epther Huillkett hanns Mayestæts obne Mandat, Wy Ydmygeligen med Alld Wnderdanig Hørsamhed Wille oß rette och forhollde, Och derfore
Haffuer Wy nu sampttligen paa Allis Woris Weigne, thilthroed och kierligen
ombedett, Hederlige och Wellerde Mennd, Her peder Anndersen, sougne prest i
Brønndflod, och J denne Reigse vice præpositus, Her Mougenns Errichsen sougne
prest i Raffund, och Her Jsahac stub sougne prest i Hammerdall, thill Høigbemelltte Herthug Christians, Vor nadigste Herris Och konnings Ellschligestte kiere
sønns Hylldingh Att Werre thillstede, Och thaa pa Allis Woris Weignne, Vdj Alle
maade, ydmygligen Och goduilligenn Att gøre och samtycke, huis Høigbemeltte
kongelig Mayestæt, hans Mayestæts Høiguise Raad, och meennigge Norgis Riges
stennger, der Wdindenn thill samme thid for gott Andseenndis, giørenndis och
Beuillgenndis Vorder, Effter Huillckett Wy med thennom, osß paa thet Aller
Wnderdanigste, som throe och Lydige Wndersaatte rette och forhollde Wille, och
Gierne och Vnderdanigtt hollde och eptherkomme thend Eed och forpligt de
Hanns Mayestæts Herpaa indgaae och suerge etcetera Thill Windisbyrd Wnderthrycker Wy Woris Zignetter och medh eigen Hennder Wnnderskreffuitt, Actum
Konngelig Mayestæts gard J Jempthelannd thend 20 Martij Anno dominj 1610
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Lillhärdal

15 februari 1611

Förlikningsbrev utfärdat av Olof Jönsson i Backe, med sin hustru Gertrud Persdotter, att de
förlikats med Gertruds föräldrar Per Olofsson och Karin Halvarsdotter i Högen, (Lillhärdals sn),
om Gertruds framtida arv i hemmanet.
Original på papper i Diplomsamlingen, pappersbrev, ÖLA, ur Heimbygdas dep vol 27, A8,
ÖLA. Tryckt i JFT III, sid 172, fornhandlingar nr 201.
Sex påtryckta sigill på uppveck.

Bekiendiß Jeg Oluff Jenßenn Backe, sampt min hustru Giertrud1 Pederß dotter
och ful komeligen Bestaa wi wdi dette wortt obne Breff, ad wi ære forligete 2med
peder Oluffsøn paa Hoggen om hueß dell som min Hustru till stunditt, baade i
Løße och faste Egger och peninger, saa ad min Wer fader peder oluffßenn haffuer
wd løst och giffuitt Sin dotter Giertrud, som er min hustru tiuge daller baade i
werd och pening baade, for løst, och fast, som henne till stunde Giertru Effter sine
for ældriß dødt, Der for siger Jeg forskreffne peder oluffßenn samp medh Karin
handz Hustru, som er min Wer moder Quitt och fri for al maning och till tall,
sampt min hustru Broder Suen pederßenn och handz arffuinger ad wi skall aldrig,
Jeg eller min hustru, eller Børn, der paa talle eller Kreffue i Naagen maade,
Meden forskreffuen Suen pederßenn skall sytte och fore staa peder Oluffßenn
3
[oc]h3 Karinne Halffuers dotter till d[ie]ris døde dag, medh Nøttørtelig wnder hol
Røgning Som hand Will ansuare for gud i himelen, thi wi haffue saa forligt och
lagt oß i mellem i Danemendz neruersle4 och Jeg Oluff Jennßenn Sampt min
Hustru Giertrue peders dotter skall were quitt och fri for all Syttning och
Røgtelse, ad saa wryggelig hollis skall som forskreuitt staar, Setter Jeg mitt
Signett her neden for, och till Beder Diße danne mendz Jnsgler her ad Sette for,
som hørde och saa wor forligelsemall Som er Jon pederßenn Norden haa, Rolf
pederßenn, pederß:5 Siurßenn Erich Halffuerßenn peder Erlenßenn Jens Erich
Bagge Ed Sorne Laugrettis mend i lille Herdall skreffuitt i Her dall paa itt sedt
ting den 15 februarij Anno 1611.
På baksidan, med 1700- eller 1800-talshand: deta är 6:mans domar som bruk Lige
woro gamalt J wärden och äro nu deße Jngenting Betydande heler gjelande. Jonas
Olofson nordan Hå”. Med samma hand: ”Af dankade dokla Ment af 5te sekulo om
jorda Lösen för en utt Löst broder”.
1

Kan möjligen läsas ”Gurtrud”.
”med peder oluffsøn paa Hoggen” skrivet i vänster marginal med hänvisning från asterisk i
texten.
3
Hål.
4
Kan läsas ”neruerße”.
5
Felskrivet för ”Peder”?
2
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Utan ort

utan datum 1611

Köpebrev utfärdat av Suennd i Hån (nu i Vemdalens sn) till Simenn Olßenn på en liten
jordepart i Överberg (i Svegs sn). Som betalning har han uppburit 16 ”ennckennde” daler och en
skogspart på Vemnäset (i Svegs sn), undantagandes den äng som ligger på Vemnäset. Enligt
brevtexten beseglat av utfärdaren samt, länsman i Svegs sn Per Erssen på Äggen (i Svegs sn),
Simenn Nilsenn, Clemennd Ersenn, Zakerias i Herrö (i Svegs sn) och Mortenn i Skog1.
Original saknas. Brevet på papper inlånat 1937 genom Erik Modin till Norsk KjeldeskriftsInstitutt (nuv. Kjeldeskriftsavdelningen, NRA), där fotostatkopia förvaras (Erik Modin nr 15).
Kopia av denna fotostat i Diplomsamlingen, fotokopior I, ÖLA.
Spår efter sex sigill.

Alle Mennd som Dette Breff Seer Heller hørrer Bekienndis Jeg Suennd Haenn
Boenndis Vdi Wimdall y Heide Sogenn, Och Witterligtt for Alle udi dette Mitt
Obnne breff, Att Anno 1611 haffuer Jeg med minn fry villie, Och beraadt Mod,
och Saa med minn Hustru Och børnns Willie Och Samttøckte2, Sold och
Effterladt Simenn Olßenn Enn Jordepartt Som Liggendis ehr y Øffuer berg y
Sueig Sogenn For thette Som ehr for 3 Sexttenn Ennckennde Rixdaller, Och Enn
Skouff Partt Som Liggenndis ehr paa Weimnes, Vnndertagenndis dette Enng Som
Ligger paa Samma Skoug Weimnes, Huilcke forneffnnde penndinnge Jeg Haffuer
thill goudt Nye bekommitt, Saa Jeg Haffuer thacker1 Hannum for goud och Rede
Bettallinng, Wdi Alle Maader, Och med Hannderbannd stad fest Haffuer,
Loffuede wbrødeligenn och Wrøgeligenn att Holde, der for affhennder Jeg fraa
mig Och minne Sannde arffuinnger fødde Och Wfødde, Och vnnder forneffnnde
Simenn Ollsenn, och Hanns Sannde Arffuinnger, Vdi Waatte Och thøre4, Ner bye3
och fierre med Alle Sinne thilligenndis Lunner, thill Euinndelig Egedomme, y
Alle Maade, thill ydermmer Bekrefftige Att Saa wbrødelig Holdis skall, Haffuer
Jeg Vennligenn thill Bedett mitt obnne Breff med mig Att besegle Som Ehr
forskreffuett Staar Som ehr Erlig Mannd per Ersenn Egge Lennsmannd Vdi Sueig
Sogenn, Simenn Nilsenn, Clemennd Ersenn, Olluff Suenndsenn, Zakerias Herrøe
Och morttenn Skoug Actum Anno Och Daug Vt supra
Upptill med senare hand:
Med annan hand: 1611

No 14

1

En Mortenn Schoug, till synes i Älvros, finns upptagen i längd för landskatt 1611, Trondheim
lensrekneskapar, 8.4, Rentekammeret, NRA.
2
Sic!
3
Här följer ”Ellffue”, överstruket.
4
Svårläst, skadad text.

104

Utan ort (Hede ting?)

utan datum 1611

Köpebrev utfärdat av Erich Olßønn i Viken (i Hede sn), att han säljer en jordpart i Långå (i
Hede sn), som salige Per Haluorßønn och Jonn Haluorßønn bebott, till Olluff Perßønn i Långå.
Original på papper i Diplomsamlingen, pappersbrev, ÖLA, ur Härjedalens fornminnesförenings
saml vol 1, ÖLA.
Spår av 6 sigill.

Alle Mennd som Dette Breff seer heller hører Bekienndis Jeg Erich Olßønn
Boenndis vdi Wigenn y Heide Sogenn, Och Witterligtt Giør for Alle vdi dette mitt
Obnne Breff, Att Anno 1611 Haffuer Jeg med Minn fry villie Och beraadt Mod,
Och Saa med minn Hustrue Och børnns Willie Och Samttøcke Sold Och
Effterlad, Olluff perßønn Boenndis y Lanngaa Vdi Heide S[og]en1, Enn Jorde
partt Som Ligenndis Ehr y lanngaa, Som Salige Per Haluorßønn Och Jonn
Haluorßønn paa boede, Och Haffuer forneffnnde Olluff perßønn giffuett for
Samme Jorde partt Hunndrede goude Rigs Daller, Huilcke forneffnnde
Penndinnge Jeg Haffuer thill Goude Nye Bekommitt, Saa Jeg thacker Hannum for
Goude Och Rede Bettallnning Vdi alle Maader, Och Waar dette Waar Kiøb giortt
paa Ett Sett thinng Paa Heide Vdi fougdenns och menninge thinng Menndz paa
Hørellße, Och med Hanndeebannd stadfest Haffuer Loffuede Wbrødeligenn och
Wrøgeligenn att Holde, derfor affhennder Jeg forneffnnde Jordepartt fraa Mig
Och minne Sannde arffuinnger fødde Och Wfødde, Och Vnder forneffnnde Olluff
persenn och Hanns Sannde arffuinnger, Vdi Vaatte Och thøre Ner bye Och fierre,
med alle Sinne thilligenndis Lønner thill Euinndelig2 Eyedommer, vdi alle
Maader, thill ydermere Bekrefftige att Saa Wbrødeligenn Holdis skall, Haffuer
Jeg Wennligenn thilbedett, mitt Obnne breff med Mig att Beßegle, ßom
forschreffitt star Som Ehr, Erlig och Wis Mannd Olluff Hannßønn Vdi fundesdall
Erich Ebeßønn y Lanngaa, Jenns Erßønn, peder Jonnßønn, Halluor
Enngebrettßønn, Jonn Jonnßønn, Actum Aarr och Daug vt supra
På baksidan: Leest och Lagd vdj Rette paa Heyde Winterting den 2 februarij
1633. vdj fougdens och menige Thing Almuis Neruerelße sammestedzs. Pouell
Pederßøn Eigen Haand,.
1
2

Hål.
Står ”Euonndelig”.
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Utan ort

utan datum 1611

Bytesbrev utfärdat av sex lagrättsmän i Svegs sn, att Henning Perßønn i Byn (i Svegs sn), har
bytt till sig en hustomt av Nils Haluorsenn, mot ett stycke åker i Byn i Sveg.
Skadat original på papper i Pappersbrev I, RA.
Sex sigill.

Wy Effter skreffnne, Gunder Rismyr, Simenn Nilßønn, per ersenn egge, Jonn
persenn Simenn Smed, Annders Bye, Eid ßornne Laugrettes Mennd Vdi Sueig
Sogenn, Kienndis Och giør for alle Witterligtt att Anno 1611 der Konngelig
Maiestetz fougitt Hanns Lauridzenn thinngitt Winnttertinng y Sueig, Giorde
Henninng perßønn y Bye, och N[ils]1 Haluorsenn Sig Ett Wennlig och Kierligtt
Mage skøffte Emellom, Liudenndis Vdi Saa Maader Som Effter følger, Adt
forneffnnde Henning perßenn Haffuer affhennd fraa Sig och Sinne arffuinnger,
thill forscheffenn2 Nils Haluorsenn Hannum och Hanns Rette Sannde arffuinnger,
Ett støcke Ager Ligenndis y bye Vdi Sueig Sogenn, der Eemod Haffuer Nils
Haluorsenn Skøtt och affhennd fraa Sig och Sinne arffuinnger thill forschreffne
Henninng persenn Hannum Och Hanns arffuinnger Enn Hustoffte, Huilcket Bytte
och Mageskiffte de med Hennder bannd Stad fest Haffuer, Och Loffuede
Wrøgeligenn Och Wbrødeligenn att Holde for dem, och alle deris Rette och
Sannde arffuinnger, Att Saa Vdi Sanndhet ehr Som forskreffuitt Staar thrycker
Wy Vaare Signnetter Her nedenn Vnder
1
2

Hål.
Felskrivet för ”forschreffuenn”.
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Hov, Ålen

2 januari 1613

Köpebrev utfärdat av Gundder Torgerßenn på Engan (i Ålen sogn, Gauldal, Norge), att han
med sin hustrus Ane Oluffdaaters samtycke, säljer arvet efter sin salige fader Torger Gunderßenn,
en fjärdepart i gården Annflon (i Svegs sn), liggandes norrut mot Ljusnan och österut mot Erick
Pederßenn på Annflon, till sin farbroders kvinna Kersten Annderßdaater i Bendosen (Ålen sogn)
mot 12 riksdaler.
Skadat original på papper i Pappersbrev I, RA. Avskrift vidimerad den 2 januari (!) 1813, i
Heimbygdas deposition vol 25, nr 18047, ÖLA.
Spår efter fem sigill.

Alle Mennd Som Dette Breff Seer Eller Hørre Leße Kienndis ieg Gundder
Torgerßenn paa Enngge [wdj] Aalen wdj Guldallenn at ieg med min Kiere
Huustru Ane Oluffdaater[s] Vilge oc Raad Kierligenn vnndt oc Soldt haffuer Oc
nu med dette Midt obnne Breff Oc Eggenn Frij Velberaad Moude Selger oc
Skiøder oc affh[e]nnder1 fraa oß oc Begge worre Rette oc Sannde Arffuinge oc til
Min Faderbroder Quinde, Ved Naffnn Kersten Annderßdaater i Benndaas wdij
forschreffne Aalenn Hindis Rette oc Sannde Arffuinge enn fierde paartt wdij Enn
Gaard Ligendis wdij Herdall i Suee Sogenn Kaldis Anndflod liger Nordenn optil
Loußne oc østenn optil Erick pederßenn paa forschreffne Anndflod Som waar mig
Arffueligenn Tilfald[en] effter min Saalige Fader wed [Naffnn]1 Torger
1
Gunderßenn [som] Boude oc døde paa forschreffne Ann[d]flod1 Oc haffuer
forschreffne Kersten Andersdaatter Giffuett mig derforre th[ol]ff1 Goude Rix
daller Meste oc Minste Pening Som wij waare forligtte om Oc wdij wordt Kiøff
Kommen Saa ieg Tacker Hinde for Goud oc Rederlig Betalning i alle maade Thij
Skiøder oc affhender [wij]1 fraa oß oc Begge worre Re[t]te1 oc S[a]nnde
Arff[uin]ger vnnder oc til forschreffne Kerstenn Anders daatter [H]inde oc Alle
Hendis Rette oc Sannde Arffuinger med 2 ald des Rette Thilligelse wdij Ager oc
Eng skouff Marck oc Fiskewannd oppe oc [N]eder Som, der nu Tiligett oc
Begreffuen er, eller aff Arreld Thid tuligett3 haffuer Jnndtid vnndertagendis i
nogenn maade Saa Bleff oc dette wordt Kiøb Giordt oc med Hannderbannd
Stadfest S[a]a Hou dett Ryger E[l]ler oc Ryger lader skal Bøde i Breff Brød effter
Lougenn oc Kiøbett Stande dog ßedenn ßom For dertil ydermerre Stadfestelse oc
Bedre foruaring haffuer ieg Ladett Sette mitt Seduanlige Boumercke Her Nedenn
Vnnder tilbedett forumbstig4 Mend Jonn Kierckehuus Lenndtz mand Erick
Gryback peder Houff Jmbrett Houff Jonn Grønnlid Som [w....]1 offuerwerrenndis
[..] [we.d.] [aff]1 dette wordt Kiøb dette Breff for mig att Beßegle Actum paa Ett
Aminderlig Vindtter Ting Som holdis paa Houff i Aalenn denn 2 Jannuarij Ano
1613
I vänster marginal med 1800-talshand: Sveg. Mosätt.
Nedtill med 1800-talshand: Sveg. Mosätt 1613.
1

Hål.
Upprepning av ”med”.
3
Felskrivet för ”tilligett”.
4
Felskrivet för ”fornumbstig”.
2
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Svegs prästgård

15 januari 1614

Köpebrev utfärdat av Jonn Clementzønn på Høgegga (i Melhus sogn, Gauldal, Norge), att han
säljer alla sina och sina bröders jordeparter i Annflon och Mosätt (i Svegs sn), ärvda efter
föräldrarna, till sin frände i tredje ledet Clement Gundersønn i Annflon och hans hustru Kirstenn
Andersdaatter.
Fyra fragment av ett brev i Pappersbrev I, RA.
Spår efter fyra sigill.

Kienndis ieg Jonn Clementzønn paa Høyeggen [...]1 Melhuß Sogenn Boenndis,
och for Alle giør [w]itterligt1, Att ieg medh min fri wilge welberaad hu och
samtycke haffuer sold, wnndt och effterlat, och nu medh dette mitt obne Breffs
mact, Selger, Skiøder, wnnder och Effterlader fra mig, min hustru och Beggis
woris Arffuinge, Och Jnndtill min Neste schyldt frennde Vdj Thredie Ledt, wedt
naffnn Clement gundersønn i Anndfloe vdj Sueige Sogenn Vdj Herdalenn
Boenndis, hanns kiere hustru Kirstenn Anders daatter, och Beggis deris Rette och
Sannde Arffuinge, Alde huiß Jordeparter som mig och mine Brødre, Wdj
forschreffne Anndfloe och Moußet, effter woris Salige foreldre, Arffueligenn
tilfalde Kunde: (: Thett frelßligenn och Wbehindret for Alle Att haffue, niude,
Bruge och Beholde schall till Euig possession och Eyedom, medh Alle de Lunder
och Lotter till fieldzs och fier[e]1, Jnnden gaards och wdenn, som der nu tillegger
och Aff Alderstiidt tilleggit haffuer, Jnndthett wnndertagenndis wedt huad naffn
thett er neffnis kanndt) for itt frit, Erligt och Loffligt kiøb: Och Kiendis ieg mig
Att haffue Anammet och opbaaret for en Rom tid sidenn, fyllist och fuld werdt,
mindste Penge medh mieste for forschreffne woris Jorde parter, Saa oß en huer
well nøydis, och tacker forschreffne Clement Gundersønn for god och Nøyactig
Betaling, Ere och gaat i alle maade: Och kiendis ieg mig och mine Arffuinge
Aldelis Jngen Lodt, deel ell[er]1 [..]npart1 att haffuee till eller wdj forschreffne
Jordeparter effter denne dag i nogenn maade: Men derßom saa scheede (: huilcket
ieg icke formoder:) Att samme Jordeparter eller nogen deris Rette tilleggelße, /:
formeedelst min wannhiemmels Brøst schyldt :/ Bleff forschreffne Clement
Gunderßønn eller hanns Arffuinge, Wdj nogen domb eller Retterganng
affwonnden, Da Beplicter ieg mig att forschaffe hannom saa gaat goidzs igen, och
saa well Beleylig, Jnndenn halff Aars dag nest effter thett hannom eller hanns
Arffuinge frawonndenn Bliffuer, Och till medh stannde hannom till Rette for huiß
Skade hannd deroffuer Lider och fangendis worder. Thill windeßbyrd och
Tryggere foruaring, Att saa wbrødeligenn holdiz schall som forschreffuit staar
haffuer ieg witterligen Ladet schriffue mit Sedwaanlige Bomercke her Neden
wnder: wenligenn ombedendis diße effterschreffne dannemendt som er widtne till
att dette mitt godz bleff soldt, wedt naffnn Jenns Jonsønn paa glißeberg, Niels
Laursønn paa Moußet, och Erick pedersønn paa Glißeberg, medh mig till
windeßbyrd att forßegle. Actum Sueige Prestegard den 15 Januarij 1614.
Nedtill på baksidan, med 1800-talshand:
1

Sweg. Moset 1614

Hål.
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Sveg

12 januari 1615

Köpebrev utfärdat av Laurits Pedersson, Ione Pederssön och Peder Pederssön, barnfödda i
Härjedalen, att de säljer halvparten i gården Risbrunn (i Svegs sn), deras arv efter föräldrarna, för
tolv riksdaler till deras farbroder Erik Jonssön i Risbrunn,
Gammal avskrift i Oscar Rehns deposition, vol 1 nr 6, ÖLA.

Copia
Wi efterskrefne Laurits Pedersson, Ione Pederssön, och Peder Pederssön
Bärnfödt i Herredalen, Kjenndis och för alle gjör witterligt, Att vi medt våris fri
wilje, med berådt hwg och Samtycke, hafver såldt, lemnadt, och Efterlatt, Och nu
medt dette wårt obne Brefs ma[c]kt, selger, skjöder, under och Efterlader frå oss,
och woris Arwinge, och Intill wåriss Kjäre Faderbroder Erlig och förståndig Mand
Erik Jonssön i Risbryndt i Swege Sogen i förne Herådalen Boendis, och hans
Rätte och sande Ärvinge, halfparten i förne Gårdet Risbrynt, som war woris Rätte
odel, och oss efter vöris Salige föräldre, Ärfteligen, tillfalden är. Den frälseligen,
och Obehindret för Alle [1] att hafwe, Njute, Bruge och Behålde skall till [Tings
Prossestion]2 och Egendom och alle de Lunder och Lotter till [findedis]3 och
fjärom der nu tilligger och af4 Ålders dit5 tillegget hafwer intet undane tagendis,
för itt fritt Ärligt och Lagligt Kjöb, Nämligen Tellf gode Rigsdaler, Och kjändes
wi oss att hafve Anammet, och Oppbåret fyllist, och fuldt Wäret minste pänding
och Mäste efter, som i vårt Kjöb kom, så oss will Nöjes, och hannom för god och
Nögacktig, Betalning ganske gärne betacker. Ty fri Hjemler, och fullkomligen
tillstår wi förne woris faderbroder samme Wåris halwe gård Risbryndt medt ald
sin Rätte tilläggelse efter som förskrift står Uigenkaldeligen af oss eller våris
arwinge efter denne Dag i Alle måde. Men dersom så händer (: dett Gud förbyde
:) att någen wille understå sig här efter, på samme kjöp, att Ancke Klage eller
kjerre eller förne voris faderbroder eller hans Aruinge, Någen förfång derpå, att
göre, skall de hafwe oss och Woris arfvinge för deris förmant och till all tale, och
icke hannom eller hans Arvinge i Någen måde : Skulde dett sig och så, att samme
Woris halfve Odels godts skulle i gen sälgis och afhändis, Då för fyllist och lige
att komme till oss igen som äre Rätte Odelsborne der till och i6 icke till någen
främmande och Uskyldt. Till widnesbyrdt och tryggere förnäring7 att dette Kjöb
så Ubröteligen håldis, och Efterkommis skall som förskrift står, Hafwe vi
witterligen Ladet tröcke wåre Signäten här nedan8 under. Och Wänligen till budne
Erlig och Wällackt Mand Påvel Pederssön Tingskrifver öfver Guldals och
Härdalens län och oss till Widnesbyrde att försegle och Underskrifve. Actum
Sveg den 12:te Januarij Anno 1615.
(markeringar för två sigill)
Med originalet likalydande betygar Sven (B.M) Jonsson i Olingdahl
1

Överstruket.
Möjligen fel avskrivet, ev. ”deris possession”?
3
Möjligen fel avskrivet för ”fields”.
4
”af” dubbelskrivet.
5
Möjligen fel avskrivet för ”Arilds tid”?
6
”i” struket.
7
Möjligen fel avskrivet för ”foruaring”.
8
”nedan” över raden.
2
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Utan ort

16 februari 1616

Vittnesbrev utfärdat av (fogden) Peder Hendrichsøn, att Joen Pedersøn och Rolff Pedersøn, i
hans närvaro vittnade, att Peder Thorßøn sålde ”Legsgården” i Lillhärdal till Olluff Syffuersøn för
de 80 mark, som Peder Thorsßøn var skyldig honom för tjänst. Peder var Syffuords (?) systers
oäkta son.
Original på papper i Diplomsamlingen, pappersbrev, ÖLA, ur Skogens gårdsarkiv, Lillhärdals
hembygdsförenings deposition, ÖLA.
Sigill saknas.

JHS
Anno 1616 den 16 Februarj proffued Joen pedersøn och Rolff pedersønn Vdj
Erlig och welagt peder Hendrichsøns paahør deris sandhed 1 Huis denom witerligt
er :om den gaard legs gaard :ligende Her i lile herdall: som er peder Erlansøns
Esbiørn persøn och deris medegeris Odall :Huorledis den er frakomenn deriß
foreldre: och Hermed i dette maall som effterfølger,
proffued forschreffne Joen pedersønn at hanom i gudh sandhed witerligt er det
Hans fader peder gundersøn sagde for hanom, at peder Thorsøn solde Olluff
syffuersøn legsgaardenn for 80 mark :och de penge war peder thorsøn hanom
schyldig for tieniste: och war forschreffne peder ./. Syffuordz Søster sønn frille
och wegte2
Lige det samme proffued och Rolff pedersønn Ord fra Ord som bemelte Joen
:och war de sam Hermed huilked de widere wed deris æd wilde bekreffte: Naar
lauglig paasteffnis: Peder Hendriksøn Eigen haandt
1
2

”wed deris æd” struket.
= ”uegte”.
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Ålen

12 december 1616

Privatbrev från Mogens Anderßøn, där han uppmanar Jens (Erikßøn) Bagge i Lillhärdal, på sin
svärmors Kierstines i Haukdal (i Støren sn, Gauldal, Trøndelag, Norge) vägnar, att denne ska
betala arrende för ett änge Fagerstrand, som denne brukat i ungefär 20 års tid, ½ riksdaler per år,
totalt 10 riksdaler. Genom fogden Peder Hindrichßøn kommer Jens eller annan intresserad köpare
att salubjudas samma änge mot betalning i pengar. Han ber även Jens Bagge att bistå fogden med
upplysningar om ägorna Tällås och Graven (i Lillhärdal sn), samt om vad i övrigt i Lillhärdal som
tillhör Suen Hactorßøns i Haukdal arvingar.
Original på papper i Diplomsamlingen, pappersbrev, ÖLA, ur Skogens gårdsarkiv, Lillhärdals
hembygdsförenings deposition, ÖLA.
Ett påtryckt sigill: ”MAGENS ANDESØ” med bomärke, som förslutning av brevet.

JHS
Min ganske Venlig helsen forsentt Med gud Vor Herre Jesu Christo : videre
foger ieg eder venligen att vide kiere Jens Bagge att efftersom ieg er kommen vdj
Nogen forfaring attj vdj en langsomlig thid 1hen vidt en 20 Aars tidt haffuer hafftt
oc brugtt itt Enge vidt Naffn fagerstrandt, oc ickie haffuer giffuedt Nogen leie
eller rettighed der aff, huorfore att ieg paa Min vermoders vegne Kierstine i
Hogedall i Størens sogen i Norge er venligen begieredis2 attj i denne sag slaar
eder Siellff till rette, och forst betaler den leige som der skulle3 boer att haffue
affgaadt i samme 20 aars tidt, Neffnligen en Hall rigsdaler huer aar4 Huilked
beløber sig 10. rigdaler saa att[j]5 endeligen forskaffer Mig dennem Med deth
aller første, Oc siden vill ieg Med den Hederlige Och velact Mandt fogden Peder
Hindrichßøn, lade eder till biude same gods for Penninger att kiøbe, Oc der som i
ickie vill deth beholde, daa tilbiude en anden Huilken som helst der vill giffue
peninger for samme Jordegods. Jtem kiere Jens Bagge begierer ieg oc venligen aff
eder attj ville velgiøre oc vnderuise den Hederlige Man fogden, Huad Mere
Jordeparter der kunde vere i same lille Herdall som er Telaas graff oc Huad anded
Mere som Salig Suen Hactorßons aruinge i Hogedall kunde med rette till stande,
Saa att inted Maatte bliffue fordeltt oc forborged, paa deth attj en anden tid ickie
ville sielffue stande ille der for oc lide skade, giører vell oc tager ingen
forsømmelse her vdj men, lader mig faa endeligen Nogen vis beskieder igien her
om, Och peninger eller anden god loglig vare begierer ieg Med allerførste
leglighed att bekomme. Her Med vill ieg Haffue eder den Euige gode gud till liff
oc siell euinderligen befaledt Actum Aalum den 12. Decembris Anno 1616.
Mogens Anderßon Manu propria
Erlig och Gudfryktig Mand Jens Bagge boendis i lille Herdall dette
breff venligen thill hande kommendis.
På baksidan:

1

Texten ”hen vidt en 20 Aars tidt” tillskriven i vänster marginal med hänvisning från asterisk

här.
2

Sic!
”skulle” över raden
4
”huer aar” över raden.
5
Hål.
3
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Morken

4 februari 1617

Privatbrev från Mogens Anderßøn, där han ber Jens (Erikßøn) Bagge att, om denne inte själv
brukat Fagerstrand, bistå fogden Peder Hendrichßøn med upplysningar om vem som brukat
samma gods, som Suen Hactorßøons arvingar under ungefär 20 års tid inte fått betalt för arrendet.
Han inbjuder även Jens Bagge, om denne vill bruka och behålla Fagerstrand, till vidare
diskussioner på nästkommande jämtmarknad. Mogens ber även Jens Bagge att efterforska
brukaren av ett Mogens tillhörigt gods Tällås, samt besittaren av sin svärfars rätta odalgård
Graven, som bortpantats för en ringa summa. Rätta jordebreven, förutom ang. Tällås, ligger hos
Mogens svärmor i Norge.
Original på papper i Diplomsamlingen, pappersbrev, ÖLA, ur Skogens gårdsarkiv, Lillhärdals
hembygdsförenings deposition, ÖLA.
Ett påtryckt sigill, som förslutning av brevet.

Wenlig helsen forsentt Med gud vor Herre Jesu Christo etcetera. Saa giffuer ieg
eder thill kiende Jens Bagge i Lille Herdall att ieg haffuer Sportt Nogle
fløijthidender Huilke ieg thill fulle ved Huad ieg skall troo, deth i skulle were
Suarligens vred paa Mig fordi ieg skreff eder thill Med Peder Hendrichßøn eders
Kiere Lans foged, Huilked Mig storligenn forundrer : thi der som i ville bekiende
san hed, daa skieff1 ieg eder Jngelunde saaledis thill att j kunde derfore giøre eder
vred, Men itt venligeds1 breff, saa Liudendis, att dersom i ickie haffuer brugtt
forbemeltte godz fagerstrand, i daa vilde, openbare for den fromme Man Peder
Hendrichßøn Huilken same godz brugt Haffuer thi deth befindis Jo wißerligen i
sanhed vere, att Suen Hactorßønns aruinge, ickie haffuer bekommed Nogen Lei
der aff vdj tiuge Aars thid eller oc Noged der offuer etcetera.
Och effterdj ieg i Nogen Maade haffuer spurtt deth i Nu skulle bruge fager
strand, der fore skreff ieg eder thill, attj ville velgiøre och rettlede den fromme
Mand Peder Hindrichßøn i samme sag. thi ieg tror vißerligen, att de godßed
haffuer berged j same langsomme tid, att dj skall vell betale legen inden vj skiellis
att. Jtem kiere Jeens bagge dersom i Her effter ville bruge oc beholde Samme
godz Her effter daa maa i endeligen vere fortenct att Mode Mig Paa Jempte
marcked Nu først kommendis oc daa ville vj videre snackes Med huorledes deth
skall thill gaa med samme godz etcetera. Jtem om deth andeth godz 2som oß
ocsaa medh rette thillkomer som ieg ickie anderledis forstaar en deth skall Jo hede
Telaas beder ieg oc gierne attj ville forfare huorlunde deth haffuer sig der Med
huem der sider3 deth bruger. Jtem om graff som var Min verfaders rette Odals
gaard, beder ieg ocsaa gierne faa vide huem som sider paa denn gaard, thi den
gaard staar vdpanted for ringe peninger. Jtem skall j oc vide att ieg haffuer
alleriste Copierne aff samme breff Men rette Jorde breffuerne ligge i Norge hues
Min vermoder, for uden deth enne breff liudendes om Telaas etcetera. Her Med
eder den euige gud thill siell oc liff befalendis. Actum Morchen den 4. Feffruarj
Anno 1617 Mogens Anderßøn Manu propria
Nedtill vinkelrätt mot övrig text: Erlig oc Gudfryctig Mand Jens Bagge y Lille
Herdall dette breff venligen thill handekommendis
1

Sic!
Texten ”som oß ocsaa Medh rette thillkomer” tillskriven i vänster marginal med hänvisning
från asterisk här.
3
”sider” överstruket?
2
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Haukdalen

5 juli 1617

Fullmakt utfärdad av Hafftor Suendsøn, Elling Suendsøn och Peder Suendsønn i Haukdalen (i
Støren sn, Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge), med alla deras syskon, till deras svåger herr Monß
Anderßønn att tilltala de personer som under lång tid utan lov brukat deras odelsgods Fagerstrand
(i Lillhärdals sn) och om dessa inte vill möta på bygdetinget, kommer de att stämmas inför högre
rätt. Enligt brevet egenhändigt undertecknat av utfärdarna, vilket dock inte tycks vara fallet.
Original saknas. Brevet på papper inlånat 1937 genom Erik Modin till Norsk KjeldeskriftsInstitutt (nuv. Kjeldeskriftsavdelningen, NRA), där fotostatkopia förvaras (Erik Modin nr 17).
Kopia av denna fotostat i Diplomsamlingen, fotokopior I, ÖLA.
Brevet refererat i Oddvar Grønli ”Til prestesoga for Jemtland og Herdalen”, NST, bind X, sid
205f, dock feldaterat den 5 juli 1627. Likaså refererat med samma feldatering i Herman Aune
”Bygdefolk og bygdeliv” i Støren. Gard og grend, bind III, s 410.
Två sigill, ett bomärke.

Bekiendes wy Hafftor Suendsøn Elling Suendsøn peder Suendsønn paa
Hogedal y storren gield y Norge1 Samp medt alle worre Syskien at wy giffue
hederllig och wellerd mand her monß Anderssøn wor Suaager fulmagt at tilltalle
dy follk Som haffuer brugt wor aadell gouds wed naffnn fagerstrand ligendis y
llille Hærdall y langsammelig tid Siden vor 2 Salig fader hen Somne y herren
wden wort loff och mine och der Som dy icke wil Slaa Sig till Rette paa hiemting
da nødis wi till at Stemme denem till høger Rett Effter laagen at Saa y Sandhed er
Som forskreffuedt Staar trycker wy wor Sinnete her 3 neden wnder Actum hogdall
den 5 iulii Anno 1617
Hafftor Suendson4 Egen hand, Elling Suendsøn Egen hand, peder Suendsøn
Egen hand
På baksidan med annan hand:
o

Upptill med senare hand: N
Med annan hand: 1627 5/7

om fagerstranden
21

1

”paa Hogedal y storren gield y Norge” skrivet i vänster marginal, med hänvisning hit genom
asterisk.
2
Här följer ”fa”, överstruket.
3
Här följer ”w”, överstruket.
4
Sic!
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Lillhärdals vinterting

19 januari 1618

Tingsbevis utfärdat av sex lagrättsmän i Lillhärdal, att herr Mogenns Anndersenn i Alsen i
Jämtland, genom fullmakt av sina svågrar Hafftor Suennsenn, Peder Suennsenn och Elling
Suensen, säljer en äng Fagerstrand (i Lillhärdals sn), som de ärvt efter deras far Suen Hafftorsenn,
till Jens Ba(g)ge och Peder Esbiørennsenn i Lillhärdal. Som betalning har Mogenns Anndersenn
uppburit 16 riksdaler. Överenskommelsen gjord på vintertinget i fogden Peder Henndrichsenns
och sorenskriveren Søffren Tomesenns närvaro. Beseglat av Mogenns Anndersenn och utfärdarna.
Original saknas. Brevet på papper inlånat 1937 genom Erik Modin till Norsk KjeldeskriftsInstitutt (nuv. Kjeldeskriftsavdelningen, NRA), där fotostatkopia förvaras (Erik Modin nr 16).
Kopia av denna fotostat i Diplomsamlingen, fotokopior I, ÖLA.
Åtta sigill.

Wy effterschreffne Halluor ersenn, Olluff pollsenn Oluff mortennsen eske
persenn Suenn Suensenn, Och Kiell henningsenn, Alle edsorrenn Laugrettis Mend
y lille Herdalenn, kenndis och Her medh Veterligenn giør att Anno 1618 denn 19
Januarj Paa ett fritt allmendelig wenntertinng som Bleff holldenn i forschreffne
Herdall, Offueruerendis Kongelig maijestæts fogett Wellagtt Peder Henndrichsenn Med schriffuerenn Søffren tomesenn, daa ehr for oß y Rette kommenn,
Hederlige och Vellerd Mand, Her Mogenns Anndersenn y Allsenn y Jemteland,
och fremlagde enn fullmagt, aff Hans verbrøder vdgiffuenn Nemligenn, Hafftor
Suennsenn, peder Suennsenn, och elling Suensen Vdj sin menning lydenndis, forschreffne Her Mogens Anndersenn Att talle paa ett ennge som kaldis fagerstrand,
legendis Her Sammestedz, Huellke forschreffne Sødschennde schall Verre arffueligenn tell falldenn effter dierris Salig fader, Suen Hafftorsenn, som Noglle
dannemend Her samestedz enn langsommellig tiid brugtt Haffuer, Vdenn Rette
Odalls mendz mennde, daa paa dett der icke schulle giffuis viderre Aarsag tell
trette daa ehr dj der om Saaledis forleggtt y saa Maader Att bemellte Her Mogenn1
Anndersen paa sine bemellte werbrøderis wegne, Sellger schøder och fraa sig Aff
Hennder och fraa Alle sine Werbrøders Arffuinger forschreffne Enne Nemligenn
fagerstrand Och tell Jens bage och Peder esbiørennsenn i forschreffne Herdall
buoenndes tell effuige frj frells Odell Att Nyde och Bruge, Wnnder dennem och
dierris Sande arffuinger af Hannem och Hans werbrøderre wpaa Ankedtt eller
kierrett i Nogenn moder, och gaff dj forschreffne Her Mogens Anndersenn der for
Sextenn Rixdaller, Huellke hannem strax tell fulld nøye Bleff betallt, och loffued
bemellte Her Mogenns fra siig Att leuerre Alle dj kiøbebreffe och pannte breffe,
medh fullmagtt hand der paa kunnde haffue, och tell forschreffne Jens Bagge och
Peder esbiørnnsenn, dennem tell yder merre bekrefftellse des tell Wenndis byrd
Haffuer wj medh forschreffne Her Mogens Worris Zignetter Her Nedenn Vnnder
Actum Vt supra Søffrenn Tomßen Egen handh
Upptill med senare hand:
1

No 23. – Med annan hand: 1618 9/1

Sic!
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Svegs tingslag

26 januari 1618

Tingsbevis utfärdat av sex edsvurna lagrättsmän på vintertinget i Svegs tingslag, i närvaro av
fogden Peder Henndrichsenn och tingsskrivaren Søffren Tomesenn, att Jonn Simannsenn i
Överberg (i Svegs sn) köpt ”Veststen” av sin brorson Olluf Jonnsenn för 50 riksdaler.
Skadat original på papper i Pappersbrev I, RA.
Spår efter sju sigill.

Vy effterschreffnne Zacheris y herrø, Mortenn y skoff, olluff Suennsenn y Herrø, Simenn Niellsenn paa Wolld, Peder ersenn och peder Anßenn y bemellte herrø
buoenndis Alle edsorrene Laugrettis mend y Suetenglaug, kenndis och Her medh
Vetterlligenn giør Att Anno 1618 denn 26 Januarj paa ett Allmeldeelig Vennterting som bleff holldenn y bemelltte Suetinglaug : y Kongelig mayestets fogett :
Wellachtt Peder henndrichsenn Has Nerwerellse Sambtt medh t[in]gschriffuerenn1 Søffrenn tomesenn, daa ehr for Rettenn fremkomenn Jonn simannsenn y
Øffuerberrig, och beretter att hand fore Nogenn tiid forledenn, haffuer Kiøfft ett
guodz aff sinne broder sønn, Nemlligenn Olluf Jonnsenn som kalldis, Veststenn,
medh alle dis vnnderlegenndis lunnder och lotter som nu tell Legger och aff
Arrills tiid tell ligett haffuer for femtj Rix daller, Huellke forschreffne Olluf2
Jonsenn siig tell3 fulle nøye haffuer Annamedtt : dog der haffuer werrett Nermer
Odalls mand tell som deet burede att kiøbe, och well mulligtt, for dierris
fattigdoms schylld dett iche kunne for maa, Huor forre bemellte Jonn Simennsenn
haffuer Verrett for Aarsagett : forschreffnee guodz paa tennche Att och byde tell
Neste Odells Arffuinger Och haffuer y tre Aar tell forne dett opbødenn och nu i
daug denn fierde gang opbyder, och inngenn Ehr komenn som penning haffuer
bødnnes och setter forschreffnne Jonn simennsenn y All Rette Att effterdj
Jnngenn er fremkomenn som dett Vell Jndløse nu i firre Aars tiid som hand dett
Lofflligenn haffuer opbødenn , Om hand iche Burrde dett att Nyde for ett frij och
frells Kiiøb daa haffuer vj saa ledis for Rette aff sagtt, att Effterdj hand dett
lofflligenn firre gannger haffuer opbødenn som os Vetterllige ehr, och iche ehr
Nogenn komenn som dett Jndløse velle, daa bør forskreffnne Jonn simennsenn
dett Att Nyde for sett frj och frellse Odall tell euigtiid Vdenn Nogenn Jnndenn ti
Aar komer medh Reed [P]enning1, som nu iche for Armod kand dett Jndløse des
tell vennndis byrd haffuer vj vorris Zignetr her Nedenn Vnnder Datum Vt Suprah.
Nedtill på baksidan med 1800-talshand:

Sveg. Dufberg 1618.

1

Hål.
Står ”Ollu”.
3
”tell” dubbellskrivet
2
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Hede

3 februari 1618

Köpebrev utfärdat av Olluff Persenn och Jonn Ollsenn i Långå (i Hede sn), att de säljer sina
hustrurs arv efter deras salig fader Steffen Gregersenn i ”Øyen” i Långå, för 26 riksdaler till deras
brorsbarn, systrarna Zirrj och Merette Persdatter.
Original på papper Diplomsamlingen, pappersbrev, ÖLA, ur Härjedalens fornminnesförenings
saml vol 1, ÖLA.
Fyra påtryckta sigill på uppveck och vaxspår för ytterligare två ej påtryckta.

Kenndis ieg Olluff persenn och Jonn ollsenn y langaa buoendis, och Her medh
vetterlliigenn giør att vj medh frjuellge beraad Hue, sambtt vorris hustrus Jaa och
samtøke, haffuer solltt, All dieris Guodz och egenndeller som denom aruelligenn
Vaar tell falldenn eftter dierris Sallige fader steffenn gregersenns y Øyenn vdj
bemellte langaa buoenndis, till dierris brøderre børnn Nemlligenn Zirrj Persdatter
och Merette persdatter for sex och tyffue Rix daller som os tell fulle nye ehr
betallt, och nu y dette breff schøder och affhennder vj forschreffne guodz fra os
och vorre hustrur : Sambtt och alle sannide arffuinnger, och tell forschreffnne
Zirrj Persdatter och Hinndis søster merrett persdatter Och derris Sannde arffuinger, tell effuige frj och frellse aadell att Nyde 1 bruge och behollde, for os och
vorris hustrus : Sambtt dierris arffuinnger vppa Kierrett y alle Maader, och tell
Viiderre venndis bydtt haffue wj om bedett effteschreffne medh os att Beseglle,
steffenn y viig lens mand, halluor Jngbrigtßenn paa heide, Jonn Jenßenn, och tor
Jonßenn paa Mou, Datum Hede denn 3 Febrarj 1618.
1

”och” överstruket.

Rättvik

16 juni 1619

Vittnesbrev på begäran från härjedalsborna, av länsman Hans Larsson och 24 edsvurna män,
alla i Rättviks sn, Dalarna, om att gränsen mellan Siljesdalarna och Härjedalen skulle vara i
Trundehatt.
Original okänt. Avskrift i Lillhärdals länsmansdistrikts arkiv, F VIII:1, ÖLA.
Avritningar av sju bomärken.

Copia.
Bekenner wij oß effterskrefne Hans Larßon, Ländzman j Rätt wijk, och 24
Edsworne män j Sochnen der sammastädes och her medh witterligen giöre att all
denstundh the gode män j Heredahl, hafwa sändt 2 beskedelige män Hijth Till oß,
ther ifrån, och wänligen begäre wittnesbörd aff oß, om wij inthe, heller hafwe
hördt af wåre föräldrar och för fäder, hwar Råå skulle wara Emillan Sillies
dahlerne , och för bemelte herdahl. Så kunde wij them samme wittnesbördh icke
för rättwijßan skull för wägra, vthan sannfärdeligen bekenne, att wij inthet annat
weth annat hafue hördt, än den skulle wara j Trundehatt, Så som wåre fäder för oß
sagt hafwe, och ännu någre aff wåre […..]1 Socknemän, som ålrige ähre, deth
samma wittna 2 och bekienne, som tijt hafwe warit på syyn, att Landz rå ther
wara. Mer besked haffue inthet wij der om denne wår bekennelße, att wij så
Hafwe Hördt, af wåre fram farne fäder skulle wara, Stadfäste wij med Sex gode
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mänß bomerkien her nedan under. aff Rätt wijk hasteligen skrifwit den 16 Junij
Anno 1619.
Hans Larßon
Ländz man.
N. 17. — Ländz mans och 6 Edz sworne mäns attest om Trunne Hatt
eller Trunne Klitt af Rättwijk Sockn
På baksidan:

1
2

Oläsligt , markerat med ett antal punkter över och under ordet.
”wij” överstruket.

Svegs vinterting

24 januari 1621

Dombrev utfärdat av tingsskrivaren i Härjedalen Pouell Pederßøn, enligt domen på vintertinget,
att eftersom länsman Oluff Olßønn i Ytterberg (i Svegs sn) hade sytat och försörjt sin fränka
Helgie Suendzsdatter i Nygården (i Ytterberg?), skulle hennes brorsbarn i Trondheim hädanefter
försörja henne, p.g.a. att deras fader Peder smed tidigare pantsatt hennes egendom.
Skadat original på papper, ur VHAA:s dep., Pappersbrev I, RA. Regest av N.J. Ekdahl i Svegs
kyrkoarkiv P I:3, ÖLA.
Sigill saknas.

Kienndis ieg Pouell Pederßøn, Thinngschriffuer offuer Herdalenn, Och her
medh giør witterligt; Att Anno 1621 den 24 Januarij, Paa Sueige Winterting i Herdalenn, Bleff for Rette Affkiendt Att Effterdj den dannemand Oluff Olßønn i
ytterberrig Lenßmanndt, haffde wdj 2 Aars thid syttidt och forßørgidt hanns
fencke1 Helgie Suendzs datter paa Nygaardt, schulle henndis Brodre Børenn i
Trundhiemb, Hennde her effter, medt klede och føde forsørge, Effterdj deris fader
Peder smedt, haffde tilfornne wdßatt och forpanttidt henndis Goidzs och Eyedeler
till fremmede och wschylde folch, saa hun thet sidenn for sine egne fri och frelße
Penger maatte Jnndløße; Och haffuer nu inthet paa sin Alderdom att nære och
wnder[ho]lde2 sig medt. Deß till windeßbyrdt, Att saaledis for Rettenn er Affßagdt, Thet Bekiennder iegh medh min egen haanndt wnder schreffuidt. Actum
Loco et tempore ut supra.
Pouell Pederßønn
Egenn haanndt.
Nedtill med 1800-talshand:
1
2

N:o 12 i Ytterberg.

Felskrivet för ”frencke”.
Hål.
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Svegs vinterting

7 februari 1622

Köpebrev utfärdat av Peder Halduorssøn i Glissjöberg (i Svegs sn) och Stephen Jonßønn i
Vemdalen på sina hustrurs vägnar, samt Jonn Oluffßønn i Ransjö (i Linsells sn) på sin sons vägnar,
att de säljer sina arvedelar i ”Andersmon” i Lillhärdal till deras hustrurs broder Jonn Halduorßønn
i Lillhärdal med hans hustru.
Original på papper i Pappersbrev I, RA.
Spår efter fem sigill.

Kiendis wy Effterschreffne Peder Halduorssøn i Glißeberrig paa min Hustruis
Jngeborrig Halduorßdaatters wegne : Jonn Oluffßønn i Randßiøe Paa min Søns
Oluff Jonßøns wegne ; och Stephen Jonßønn i Wembdall paa min Hustrus Marite
Halduorßdaatters Wegne, Och for Alle giør witterligt, Att wj medt woris, sampt
wore Hustruers fri wilge, Welberaadt hu och samtøcke, haffuer soldt, wndt, och
Effterlatt, och nu medt dette voritt obne Breffs magt, selger, skiøder, Wnder och
Effterlader fra oß, och woris Arffuinge, Och Jndtill woris Hustruers Broder Erlig
och Wellagt Mand Jonn Halduorßønn Boendis i Lille Herdall hanns kiere Hustru
Maritte Pederßdatter och Beggis deris Rette och sande Arffuinge, Aldt woris
Anpart vdj faste goidtzs som oß paa forschreffne woris Hustruers wegne Vdj
Anders Mou i forschreffne Lille Herdalenn, Arfueligenn thillfaldenn er, Thett
frelßeligenn och Wbehindrett for Alle att haffue Niude, Bruge, och Beholde schall
medt Alle de Lunder och Lodder till fieldzs och fierre som der nu thillegger, och
aff Allders thidt tilleggidt haffuer, Jndthett Wndertagendis, for itt fritt, Erligt, och
Lougligt kiøb, sig till æuig possession och Eyedomb Och Kiendis wy oß huer for
sig, Att haffue Anammet och oppebaaridt for samme Woris Arffue goidtzs, fyllist
och fuldtwerdt, mindste Pendinge medt mieste, Saa Wy tacke hannom for godt
Rederlig Betaling Ere och gaatt i Alle maade : Thj fri hiemler och fuldkommeligen 1 thillstaar wy forschreffne woris Suoger Jonn Halduorßønn, hanns kiere
Hustru Maritte Pederßdaatter och Beggis deris Rette och sande Arffuinge, Alle
woris Arffuelig thillfaldne Anpartter Vdj forschreffne Anderßmou, WJgienkaldett
aff oß eller woris Arffuinge effter denne dag i nogenn maade. Men dersom saa
scheede /: huilcket dog icke schee schall :/ Att samme woris Arffuegoidtzs, formedelst woris wanhiemmels Brøst schyldt, Bleff forschreffne Jonn halduorßønn
eller hanns hustru och Arffuinge, wdj nogenn Domb eller Retterganng Affwondenn, Da Loffuer och Beplicter wy oß och woris Arffuinge, Att forschaffe
hannom eller hanns Arffuinge, saa gaatt Goidtzs igen, och saa well Beleyligt,
Jnden Sex Wggers dag nest effter thett hannom eller hanns Arffuinge frawondenn
bliffuer, Och till medh stande hannom till Rette for huiß schade hanndt deroffuer
kand Lide och fannge. Deß till ydermere Windeßbyrdt och Tryggere foruaring Att
dette kiøb saa wbrødeligen Aff oß och woris Arffuinge, holdis och effterkommis
schall som forschreffuit staar , haffue wy witterligen Ladet thrøcke wore Signeter
her neden Vnder, Och wenligen thilbeder effterschreffne Dannemendt som offuer
woris kiøb och Contract weret haffuer, medt oß dette wortt obne skiøde breff thill
witterlighett att forßegle, som giffuett och skreffuidt er Paa Sueige Winterting den
7 februarij Anno 1622.
1

”och fuldkommeligenn” dubbelskrivet, sista överstruket.
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Utan ort

utan datum 1622

Köpebrev utfärdat av Knudtt Oluffsøn, boende på Brunstad, (i Romedal sn, Hedmark, Norge),
att han efter fullmakt av Gunner Aslaksøn på Lund, Stange sn, Hedmark, Norge), säljer Karin
Gumunddatters arvegods efter föräldrarna på Äggen (i Lillhärdals sn), till Oluf Gumunson och
Raallf Persøn för tre riksdaler.
Original på papper i Diplomsamlingen, pappersbrev, ÖLA, ur Rut Frändéns deposition, vol 1,
ÖLA.
Ett bomärke och fem påtryckta sigill.

Bekendes ieg Knudtt oluffsøn boendes paa Hedmarken J førbemelte rumdals
sogn paa brundstad huer ieg haffuer afhendtt effter den fuld macht som ieg aff
guner aslak søn hwad odels gods som war fallen paa Karin gumund datters wegne
paa Egg ligendes wdi Lile herdell wdi sweger sogn soltt och af hendtt fraa sig och
sine arfwinger 1 wnder oluf gumunson efter lefwer och hans sande arfwinger till
ewinnerlige odel och eige føde och oføde och 2 saa well wnder raallf perßøn och
hans sanne arfwinger Ehwes odels gods som war Karin gumundatter som war 3
arfweligen till fallen effter sine salige føreldrer wdi førbemelte ægg wdi skugg
och mark were sig hwett dett were Kand bade effter ferdene och mørne hwor helst
det were Kand eller vpe Kand spøries anten dett ferdenne eller mørne wdi skug
och mark inen gerds och wden gards mett fee hamnd eller fiske gand were sig
hwadtt dett were Kand till fieldtt och fero som liger och ligitt haffuer af adels tid
før itt vrÿgeligitt Kiøptt før hwes mans till talle som talle Kan wdi nogen maatte
før bade føde oc oføde som ieg fridtt hemble och till staar efter den fuldmachtt
som mig till hende er Komen af denne dane mand gunner aslaksøn paa Lund wdi
stange sogn det bekenner der ieg Knutt olufsøn mett mitt sedwanelige bomerker
der neden wnder och till beder deße erlige lofretters menner som er 4 jon perßon
oluf jønßøn suenß herdan swenßon per jonßon per Eßbiørnsøn Edd siuorne
lofretters men att j wille mett mig besigle 1622
bekendes ieg Knudtt olufsøn att ieg Haffwer wpboritt 3 rist daller
paa samme Kiøpptt och wy der om ere wennlige førlicktt skriffwit paa noden head
På baksidan:

1

”wder” överstruket.
”wnd” överstruket.
3
”Ka” överstruket.
4
”per Siuer” överstruket.
2
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Hede

24 februari 1623

Intyg utfärdat av kyrkoherden Anders Olson i Hede, att Haluar Erichßon och Tor3 Olson rest
från Hede till Siljesdalarna på hans uppdrag, för att sälja eller byta varor mot smide, humle, råg
och slipstenar för hans husbehov.
Skadat original på papper i Diplomsamlingen, pappersbrev, ÖLA. Ur Härjedalens fornminnesförenings samling vol 1, ÖLA.
Spår av ett sigill.

Sc[re]ffuendis ger jeg1 vinlig att vyde: att diße thuende breuißere, Haluar
Erichßon oc Torl Olson: Ere paa sin rætte rejse her fraa Heide i Herdal till Syllis
dalene, der att kiøøpe, smide, hummle Rug oc slypstener eller oc penninger, for
huiß ware de haffu att siele for mig, til min hußholdnings behoff oc saa effter
leygiligheden forføie sig hiem igen: Er der faare min kierlig Bøn till alle oc huer
oc besynderlig dem som ere i Øffrighedz Embede, att de dem icke hindre eller
hindre laade: men eller thill dess beste befodre oc hielpe dett beløner gud oc Jeg
Effter min ringe for mmuwe med alle gode forskjlli will, om nogen aff Eders mig
faare kennendis worder. Ehr gud almectigß befallit til seel oc lyff: Aff Heide i
Herdal den 24 february Anno 1623. Anders Olson Kyrcke herre, tjll Heide i
Hedal, Egen hannd oc Signete.
1

Texten skadad, så att endast nedre delen av bokstäverna är synlig i första radens första ord,
delvis även i andra och tredje ordet. Bokstäverna ”re” i ”Screffuendis” har varit förkortade med
över raden tillfogat förkortningstecken, som nu ej är synligt.

Lillhärdal

9 februari 1624

Kvittobrev utfärdat av Jon Halduorßen på Mon (i Lillhärdals sn) och Olluff Suendßen i
Vemdalen, att de på sina hustrurs Maregrette Pedersdatters och Jngrj Pedersdatters vägnar,
mottagit 120 daler i hemgift av deras svärfar avl Peder Erikßen i Glissjöberg (i Svegs sn), samt 73
daler av deras svåger Erich Pederßen i Glissjöberg, utgörande deras hustrurs tilfallna arv. Beseglat
av bl.a. av sorenskriveren i Härjedalen Pouell Pederßen och länsman i Lillhärdal Peder Siffuerßen.
Original på papper Ämnessamlingen, gårdshandlingar, F26 GA:27, Nordiska museets arkiv.
Ett bomärke och fem vaxsigill på oblat.

Wy Effterschreffne Jon Halduorßen paa Moe i lille Herdall och Olluff Suendßen i Wemedallenn Kiendis och her med witterligt giør, vdj dette vortt Obne
breff, att vy først for nogen rumb tid forleden, paa woris Hustruers Maregrette
peders datters och Jngrj peders datters Wegne, haffue anamit aff woris werfader
affgangen, Sallig peder Erikßen i glißeberg, vdj Himmen gifft 120 daller J werd
och pendinge, Sameledes bekiender wy oß Serdelis derforuden, att Haffue anamitt
aff voris Hustruers Broder, Erich pederßen i glißeberg, 73 daller vdj Nøyachtig
werd och Pending for huis oß paa forschreffne woris Hustruers vegne arffueligen
Kunde tillfallde i bemelte gaard glißeberg, Saa wy thacker Hanem for goed
Redelig betalling, och der fore Kiendis oß eller woris arffuinge Jngen Laad eller
Anpartt der vdj Effter denne dag Att haffue i Nogen maade, Huorfor vy nu formeddelst dette wortt breff och Rechtige affkalds Lydelße, will haffue forschreffne
Erich pederßen, och hans Arffuinge for oß och woris Arffuinge føed och wføed
Aldelis Quetteritt, och kraffuesløß Holden, for forschreffne woris Hustruers
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Himgifft och Arffuedeell J alle maade, des till Witterlighed och beder1 foruaring,
Haffuer vy wetterligen Ladett trøcke Woris Zegnett Her nedenwnder, och
Venligen tilbeder Effterschreffne Danemend, Nemlig Pouell pederßen Thingschriffuer i Herdallen, Och Peder Siffuerßen Lensmand i Lille herdall Zachariaß
Ollufßen Heerøe, Och Peder Erichßen paa Egge med oß till witterlighed att
besegle Actum Lilleherdall den 9 februarj Anno 1624
På baksidan:

Leest och forkyndet Paa Sueige Winter tingh den 23 februarj Anno

1624.
1

Sic!

Funäsdalen

4 mars 1624

Vittnesbrev av Staffen Oluffsson, länsman i Hedeviken (i Hede sn), Olluff Hansson, Jngbret
Olsson och Peder Siffuorsson i Funäsdalen (i Tännäs sn), samt Halduor Jnbretsson och Joen
Oluffsson i Hede (i Hede sn), i tvisten mellan lillhärdalsbor och deras grannar dalkarlarna i
Sverige, om gränsmärket Trondehatts eller Trondeklints rätta läge. Enligt påskrift upplästes brevet
på laga ting med Hede tingslag den 27 juni 1673.
Original okänt. Avskrift i Lillhärdals länsmansdistrikts arkiv, F VIII:1, ÖLA.
Markering för sex sigill.

Copia
Wij Effter skrefne Staffen Oluffßon Lendzmand j wigen, Olluff Hanßon Jngbret
Olßon och Peder Siffuorßon Boendiß vdj Fundis dall Sampt halduor Jngbretßon
och Joen Oluffßon boenndiß paa Heede, kiendes och her med giör wetterligit,
Eeffter som Nogen thuist och wennighedt, hafuer Sig Till draget, Eemellan Espen
pederßon Jon Pederßon, och Oluff pederßon Boendiß vdj Lille herdahl paa den
ene, och deridz grande Dalle karlerne vdj Suerig paa den Anden Side, Anlangendis Landemerke denom Emellem, Huruledidz Thrune Hatten eller Trone
klitt Strecker Sig hwillket deris begierning 1 ey weste denom att kunde benechte,
men vdj San hede widner och bekinner, Att forschrefne bergh thrund hatten eller
Thronde klintt Ligger paa Nordre Siden, Sommer och wintter wägen och icke paa
söndersiden som dalle karlerne mehna och giör deris gidsing, och Till widneß
byrd att Saa j Sandhed ehr, Haffue wij witterligen Ladet trycke waridz Signeter
her neden vnder actum Fun diz dahlen den 4 Martij Anno 1624.
ANNO. 1673. den 27 Junij opå heedes Laga Ting2, oplästes denne attest, då
Nembden opå sin Edz plicht betygade hafwa aff sine förfäder altijdh hördt aff dem
berättaß, att berget Tronde hatt eller Tronde klintt beläget ähr på Norre sidan om
Sommar och Wintterwägen, och icke på Sönner sidan som dahle karlerne före
gifue. attesterar
På Rättens wägnar
Daniel Larßon Sidenius
På baksidan:
1
2

N:o 20 — Hedhe Giäldz attest Om Trunne Klitz belägenheet.

Lucka i texten.
Hede tingslags protokoll i original ej bevarat. Saknas i renoverade domboksprotokollet.
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Trondheim

15 mars 1624

Kvittobrev utfärdat av Tore Einarßøn på ”Thoffte”1 i Gauldal (i Norge), att han på sin hustrus
Asta Stefanßdatters vägnar, uppburit 5 ½ goda riksdaler av Oluf Pederßøn i Långå (i Hede sn), för
det arvegods efter hennes salig broder Peder Staffanßøn i Långå, som hon överlåtit till sina
brorsbarn Sigrid och Marit Pedersdatter.
Original på papper i Diplomsamlingen, pappersbrev, ÖLA, ur Härjedalens fornminnesförenings
saml vol 1, ÖLA.
Ett bomärke och tre sigill, varav ett Povel Pedersens.

Kiendiß Jeg Thore Ejnerßønn paa Thoffte i Gulddalenn Boendis, och her med
for Alle giør witterligt, Att Jeg paa min Hustrus Aaste Stephenßdaatters wegne,
haffuer Anammet och oppebaaridt Aff Erlig och Welagt Manndt Oluff Pederßønn
i Lang Aae i Herdalenn, Halff siette2 gode Rigs daler, for huiß fastegoidtz mig
effter min saligh Broder Peder Staffenßønn i Lang Aae, Arffueligenn tillfaldenn
er, Huilckett goidtzs Løist och fast, mine Brødre Børnn Sigri och Marite Pederßdøttre, Her effter frelßeligenn nyde och Beholde schall till æuigh Odell och
Ejedomb, WJgienkaldet aff mig, min Hustru eller woris Arffuinge effter Denne
Dag i nogen maade, Och till widere forseckering, Loffuer ieg wdj nest thillkommende Winter 1625, Att giffue Dennom wed Louglig skiøde thryggere
foruaringh. Deß till windeßbyrd haffuer ieg witterligen Ladet schriffuee mitt
seduanlig Bomercke her neden wnder : Och wenligen thilbeder Pouell pederßønn
Thingschriffuer i Herdalen, sampt, staffen Olßøn Lenßmand wdj Heyde Thinglaug, och Halduor Jngbritzøn ibidem; medt mig till witterlighett att forßegle.
Actum Trundhiemb den 15 Martij Anno 1624.
1
2

Gårdnamnet Tufftan finns i Melhus sn och Ålen sn i Gauldal.
5 ½.

(Ytter)Hogdal

16 november 1625

Vittnesbrev, på begäran av lillhärdalsbor, utfärdat av Essbjör Halfwarsson, Paahl Tursson, Oluff
Kiählsson, Christopher Erichsson, Joen Pedersson och Peder Grott, alla edsvorna lagrättsmän i
Ytterhogdals sn, Hälsingland, om råmärket mellan siljesdalkarlarna och härjedalingarna
Tronehatts eller Troneklints läge.
Original okänt. Avskrift i Lillhärdals länsmansdistrikts arkiv, F VIII:1, ÖLA.
Avritningar av sex bomärken.

Copia.
Bekiändes wij oß Effterskrefne Edsuorne Lagrättes män j Ytter Hogdal Sochn,
som ähr Eßbiör halfwarßon, Paahl Turßon, Oluff kiählßon, Christopher Erichßon,
Joen Pederßon, Peder grott, att effter som de dannemän j Lille herdahl hafuer
warit begiärandes aff oß, ett sanfärdigt Proff och wittnes byrd, hwillket wij dem
för rättwißan skull icke beneka kunde, som ähr emillan Silles dahl karlen och de
herdarlingar om Råmerket, som dem ähr emellan öfwer hwillket de ähre komne j
Trätte, då kunne wij icke annat wittne eller säije, ähn det som wij hafwer hördt aff
wore förfäder och wij siälfwe hafwer för stådt att Trone hatt eller Troneklint som
dett kallas Ligger Nordan Sommar wägen witterwägen,1 och wid paß en
halffmijhl på denne sidan jmmo Siön. att så vthj yttermehra sanheet ähr Stadfäster
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wij med wåre Boomerkien här nedan vnder actum Hogdahl den 16 Novembris
Anno 1625.
På baksidan:
1

No 21 — ytter hogdahl Sockns attest Om Trunne Klitz belägen heet.

Sic!

Sveg

10 december 1625

Vittnesbrev, på begäran av lillhärdalsbor, utfärdat av länsman Peder Erichsson i Äggen, Oluff
Swensson och Sacharias Olufsson i Herrö, Anders Olsson i Byn, Simon Nelsson på Byvallen (alla
i Svegs sn), samt Jon Olofsson i Kolsätt (i Älvros sn), om råmärket Trondeklintt eller Trondehatt
mellan Härjedalen och Siljesdalarna. Enligt påskrift upplästes brevet på laga ting med Svegs
tingslag den 19 juni 1673.
Original okänt. Avskrift i Lillhärdals länsmansdistrikts arkiv, F VIII:1, ÖLA.
Markeringar för sex sigill.

Copia.
Wij effterskrefne Peder Erichßon j Ägge, Lendzman, Oluff Swenßon j herön
Sacharias Olufßon dersammastedes, Jon Olofßon Kolsätt, Anders Olßon by1 2,
Simon Nelßon Waal, Boendis j Sweger Sochn, kiendis, och giöre witterligit för
alle, adt herdahlingen, Ere begiärandis pro och ett Sanfardigt wittnesbyrd om Raa
merket jmellan Silliesdal karlen och herdallingh paa den anden side, saa kand wij
icke andet wittne, end dett som wij Selffue wide, och wj aff waare foräldre hörtt
hafwe, adt Tronde klintt eller Tronde hadt som kalles medh begge Naffn, ad den
Er dett rette Raa merkie imellan Herdahlingen, och Sillesdahlerne, och Ligger
samme klint eller Trondehatt, Nordan wintter wegen och sommar wegen Een
Liden halmill paa denne siden Emo Siönn. med denne forschreffne klintt eller
Tronde hatt ligger intett Sundan weggen, som dalle karlen mener, och willie hafue
den, adt saa er j Sanhet, Trycke wij witterligen wore Signeten, her neden wnder,
Actum Sueg den 10. Decembris Anno 1625.
Jnsinuerat opa3 Swegz Laga Tingh den 19. Junij 16734. då Nämnden opå sin
Edz plicht tillika medh allmogen j Saningh betygade, att dhe icke allenast sielffue
wetta att Tronne hatt eller Tronne klintt belägen ähr på Norre sidan om witter3
wägen och Sommar wägen, vthan och deth hördt aff dheras Förfäder. Sålunda
wara refererat, attesterar På Rättens wägnar
Daniel Larßon Sidenius
På baksidan:

No 18. — Swegz Tingz attest om Tronne Klintz belägenheet.

1

” dersammastedes, Jon Olofßon Kolsätt, Anders Olßon by” tillskrivet över raden.
”by” överstruket.
3
Sic!
4
Svegs tingslags protokoll i original ej bevarat. Ärendet saknas i renoverade
domboksprotokollet.
2

123

Glissjöberg

6 september 1627

Köpebrev utfärdat av fem män, J[?] i ?-berg (i Svegs sn), Jon Olßen i Ransjö (i Linsells sn), ? i
Överberg (i Svegs sn), ? (i Hede sn) och Oluf Halduorßen i ?, att de på sina hustrurs och dessas
ogifta systers Giertru Jenßdaatter vägnar, säljer dessas arvegods, i löst och fast i Långå (i Hede sn),
fallet efter fadern Jennß, till sina hustrurs bröder Jon och Erik Jenßen i Långå för 96 goda riksdaler
in specie.
Skadat original på papper i Diplomsamlingen, pappersbrev, ÖLA, ur Härjedalens
fornminnesförenings samling vol 14, ÖLA.
Fem bevarade sigill, det sjätte saknas.

Wy Effterschreffne J[1.........................] berrig i Sueige Sogen i
[.........................] Paa min Hustruis Jngeb[.........................] Jon Olßen i Randßiøe
[.........................]ren Jenßdaatters wege[n.........................] Offuerberrig, paa min
H[.........................] Jenßdaatters wegne, [.........................] Heyde paa min hustruis
[.........................] wegne, Oluff Halduor [.........................] is Anne Jensdaatters
[w.........................] Alle giør witterligt, [A.........................] willie, welberaadt hu
[.........................] sold, skiødet, och Affhennd [.........................] wort obne Breffs
ma[cht.........................] och Affhennder, fra oß [.........................] Hustruer, Børn
och Ar[ff.........................] Arff och Arffuis Rett [w.........................] Goidtzs, som
denno[m.........................] fader Affgangenn Jenns [.........................] sampt och
effter deris [.........................] datter Arffueligenn medt [.........................] were sig
Løßøre, Hu[s.........................] Buschab, Agger, Eng, s[.........................]fægang,
waat och Th[.........................] och wden, Jnthett wnd[e.........................] Naffnn
dett er eller n[e.........................] nu thillegger och aff Ald[.........................]
haffuer, Och Jndtill [.........................] Erlige och fornumstige [.........................]
Jenßønner i Lang Aae, [.........................] och Arffuinge, Dett fr[.........................]
dret for Alle, att haff[e.........................] Behalde schall, sig till æuig Odell och
Eye, for itt fritt och Lougligt Kiøb, Nemlige for Sex och Nithie gode Rigs daler in
specie, Och Kiendis wy oß paa woris egen, Saa wel som paa woris Wer systers
Giertru[..] Jenßdaatters Wegne som endnu er Wgif[ft] Att haffue Annammet och
22
oppebaaritt fyllist och fuldt werdt, Mindste Pendinge medt mieste, effter som
wdj wortt kiøb kom for samme forschreffne Arffuegoidtzs Løst och fast i
Langaae, Saa wy well Nøyes; Thij fri hiemler och fuldkommeligen tilstaar wy
forschreffne woris Hustru Brøde Jon och Erich Jenßønner, sampt deris Hustruer,
Børn, och Arffuinge, samme forschreffne Goidtzs, att giøre sig saa Nøttig och
gaffnlig som de best weedt och kanndt, WJgienkaldett aff oß eller woris Arffuinge
effter denne dag i nogen maade; Menn dersom saa schede, (: huilcket wy nest
Guds hielp icke formaader :) Att samme forschreffne Goidtzs Lidett eller møgitt
formedelst woris wanhiemmels Brøst schyldt, Bleff forschreffne Jon Jenßøn och
Erich Jenßøn, wdj nogen domb eller Rettergang Affwonden, Da Beplicta wy oß
eller woris Arffuinge, att forschaffe dennom saa Jeffngaatt goidtzs igenn, eller och
deris Vdlagde Pendinge, Jnden Sex Wggers dagh, nest effter dett dennom eller
deris Arffuinge frawonden Bliffuer, Och till medt Stande dennom till Rette, for
huiß Skade, dee der offuer Lider och fangendis Worder. Deß till ydermere
windeßbyrdt och Tryggere foruaring, Att Saa wbrødeligen holdis och effterkommis schall som forschschreffuitt staar, haffue wy witterligen Ladett thrøcke
wore Signetter her for, Och wenligen thilbeder woris Thingskriffuer Pouell
Pederßønn, medh oß till witterlighedt att forsegle. Actum Glißeberrig den 6
septembris Anno 1627.
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Rekonstruktion av personerna i brevet Glissjöberg 6/9 1627:

Wy Effterschreffne J[.........................] berrig i Sueige Sogen i [Herdallen......]
Paa min Hustruis Jngeb[org Jenßdaatters wegne......] Jon Olßen i Randßiøe [paa
min hustruis Ka-/Ma]ren Jenßdaatters wege[ne..........................] Offuerberrig, paa
min H[ustruis............] Jenßdaatters wegne, [.............................] Heyde paa min
hustruis [............Jenßdaatters] wegne, Oluff Halduor[ßen ..................paa min
hustru]is Anne Jensdaatters [wegne..................................]
fader Affgangenn Jenns [............................]
Jon och Erick
Jenßønner i Lang Aae, [.........................................]
woris Wer systers Giertru[..] Jenßdaatters Wegne som endnu er Wgifft
effter som wdj wortt kiøb kom for samme forschreffne Arffuegoidtzs Løst och
fast i Langaae,
Thij fri hiemler och fuldkommeligen tilstaar wy forschreffne woris Hustru
Brøde Jon och Erich Jenßønner,
Brøst schyldt; Bleff forschreffne Jon Jenßøn och Erich Jenßøn, wdj nogen domb
eller Rettergang Affwonden, Da Beplicta wy oß eller woris
Thingskriffuer Pouell Pederßønn,
1

Första sidans högra tredjedel saknas, vilket gör att första sidans textrader saknas till ca hälften.
Första arkets andra sida har i stort intakt text.
2
”fyllist” struket.

125

Utan ort

20 april 1628?

Köpebrev utfärdat av Joen Arneßön på Äggen (i Svegs sn), att han med sina barns samtycke,
säljer ett ängsstycke på Bredflon (i Svegs sn) ovanför bäcken, till herr Moens Pedherßön i Sveg för
sex daler och en ort.
Fragment av original på papper i Pappersbrev I, RA.

Bekiender Jegh Joen Arneßön1 paa Egie met min börns samtycke och willie,
haffuer Solt hederligh och wellerde mand her Moens Pedherßön i Suegh en engn
paa breffloden och den samme forbemelte engh ligger offuen for beken, som hand
kannd faa halff Ander laß höe der paa, Och haffuer hederligh Och wellerdt mand
her Moens Pederßön samme forbemelte engstycke migh r[e]ktigen2 och wel
betallet effter min fornöielß[e]1, Saa att Jegh betacker hannemb derfore for sin
rictige betallningh. Och haffuer hederligh och wellerdh her Moens Pedherßön
giffuit migh for samme enghstycke baade wdhi penninger och wdhi penninge
wærd 6 daller och 1 ort saa Att Jegh 3 wdhi det samme kiöb er wel fornöyet;
Huorfore thilsiger Jegh den hederligh och wellerdt mand, det samme engestycke
thill eyendomb sine och sine effterkommere euighwærendis, thill Att nyde och
beholde saa Att mine
__ __ __
På baksidan med annan hand: Jon Arnesøns breff paa Eng offuen becken paa
brefloden som ehr Kiøbtt den 20 April Anno 1628 for 6 Rix daler och i ort.
Med 1800-talshand: Sveg Herrö 1628.
1

”ö” används genomgående i brevtexten.
Hål.
3
”der” struket.
2

Botolfs lagting

17 juni 1628

Dombrev utfärdat av lagmannen Peder Grum i Trondheim, i tvisten om Ljungdalen (i Storsjö
sn) mellan bönder i Nyland (i Undersåkers sn) och Jon och Peder i Ljungdalen, att Ljungdalen
skulle tillhöra herr Oluf Nielsen och nylandsbönderna, enligt ett uppvisat pergamentsbrev daterat
Offerdal sankt Mattei dag 1510. Nylandsmännen framlade i saken även ett vittnesbrev daterat
heliga tre konungars dag 1599, samt ett vittnesbrev daterat Mo (i Alsens sn) den 9 februari 1628.
Jon (Sve)nsson i Storsjö vid Ljungdalen presenterade för lagmanstinget ett vittnesbrev, beseglat av
tolv män, daterat Hede ting den 12 februari 1628.
Original okänt. Av Erik Sparrman vidimerad 1700-talsavskrift av tidigare avskrift utförd av
Oluf Nielsen1, under datum 20 april 1651 i Pappersbrev I, RA. Referat utfört 1829 av N J Ekdahl,
tillsänt nämndemannen Anders Halvarsson i Storsjö, i Härjedalens Fornminnesförenings samling,
vol 1, ÖLA.

Peder Grum Lag[man] i Trunheim och Jempteland, kiändes och gie alle
witterligit at Anno 1628 på Botolphz [Lag] ting, öfwerwarandes Ehrlig och
Wälburdig Man Jöns Juhl till Lindberg, Konglig Maijestæts Befallningsman
Öfwer Trunheims län sampt lagrättes Mänd och Menige Allmoge för nemnde lag
ting sökt hade; war skrefwitt för Rette de nylandz mend i Jempteland på den ene
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side, och hade l[ag]eligen förmedelst welburdig Landz Herrens stefning rette
Citerat Jon och Peder Jongdall, på then andre side till Jemptelandz lagting som
blef håldet på Kongzgård i förskrefne Jemteland then 5. Februarij när warandes
åhr, och samma tijdh Ehr den stefning, så wäll som Saken optagen till dette
Botolphi lagting, då att möte med hwer brefwe och beskedning de hafwer i samme
Sak anlangende Jongdals odells Egiere effter hwilken lägenheet de och i dag ere
mötte i Rette och blef steffningen i rätte lag lest och påskrefwen der nest blef i
rätte lagt, et gammelt Pergamentz bref som blef lest och på skrifwit. hwilket är det
i offer dahl Sancte Mathei dag 1[5]10. dernäst blef i rätte lagt et annet prouff
da[terat] Helige tre kongers dag 1599 och för det sidste i Rätte lades et ting
skrefne under sex lagrettis Mendz [b]esegling daterat Mo then 9. Februarij 1628
hwilke[tt] förskrefne prouff stemme öfwerens at Jongdahl er rätt o[d]ellsgodz och
föllgier herr Olof Nilson Ottesiöö och N[ylandz] Mend, som theres för äldre och
förfädr2 [allt]jdh fölt hafwer som samma bref och wittnes br[ef] [u]tth wijser; der
till att sw[are] mötte uthi Rätte Jon […]nson3 i Storsiö wed Jongdall i rätte lade ett
tingz wittne under 12 mäns försegling daterat 12 februarij på Hedeting1 i
Herdahlen 1628 förmällend[e] i den 1: punct, at Jong[da]l i fordom tijd hafwer
hört Jemptene till, och för det an[dr]e profwe den Wälburdige Mans Steen Bille
till Billeshollm hans Wälburdighets Ord; men intet skriftelig[en] af hans
Wälburdighet hade att legge i Rette; icke heller war theres land merkes bref för
mig utj Rätte som de them berope på ochell[er]1 ingen utkombst hade att leg[ge] i
Rätte, men war på be[gg]e sider dom begiärandes, då effter tilltahle gensw[ar] och
thenne Sakz lägenhett och effte[r] dj thet befinnes at Jongdal hafwer fult
Jempternes i […] hefd öfwer Hundrade åhr, [e]ffter deres Pergamentz bref[z]
innehåld, och intet haf [wan]des warit för mig i Rette lagt förskrefne Pergamentz
bref till Sweckelse, kunde Jag icke annorledes förfinde än at Jong dahl Ju bör att
fölgie bemelte herr Oluff Nielsen, och Nylandz Mend som theras rätte Odell så
länge det gamble Pergamentzbreff fånder [w]ed sin fullmacht, deß till wittnebörd
under mitt Signete och egen hand actum ut supra Peder Grum Egen hand
Att detta är rätt Copia af [för]eskrefne lagmans domb ord ifrå ord, wittnar ieg
[O]lof Nillson med egen hand Olof Nillson egen hand
1

Kyrkoherde i Offerdal.
Sic!
3
Enligt Ekdahls referat ”Swenson”.
2

Trondheim

16 juni 1629

Köpebrev utfärdat av Joenn Suendssønn på Stølen på Nordmøre, Norge, att han på sina egna
och sina medarvingars och syskons, Siffuordt Tordtssønn på By (i Stjørdal sogn, Norge) och
Lauritzs Thordssøns på Hellem i Åsen (i Stjørdal sogn) vägnar, säljer allt odelsgods i Backe i
Långå (i Hede sn) till Erick Jennsønn i Långå och hans hustru Kirstenn Joensdaatter, deras fränka,
för åttio riksdaler in specie.
Original på papper i Diplomsamlingen, pappersbrev, ÖLA, ur Härjedalens fornminnesförenings
samling, vol 1, ÖLA.
Nio sigill.
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Wy Effterschreffne Joenn Suendssønn Paa Støele paa Nordmøre Boendis, Paa
min Egen och mine med1 arffuingers och Sydschendtzs wegne : Siffuordt
Tordtßønn paa Bygum i Stiørdalen Boendis, och Lauritzs Thordßøn paa Heldlumb
i Aassen Boendis, Paa woris och Vo[r]is2 sydschende, och Med Arffuingers
wegne, Kiendis och for Alle giør witterligt, Att wy medt woris fri willie, Welberaadt hu och samtycke, haffuer soldt, wndt och Effterlatt, och nu medt dette
wortt obne Breffs macht selger, skiøder, Vnder, och Effterlader, fra oß, woris
hustruer, och Allis woris sydschende och Medt Arffuinge huor de findes. Ald huiß
Odelß goudtzs Lidett och Møgitt som oß wdj Backe i Lang Aae i Herdalenn,
Arffueligen thillfalden er, Och till Erlig och fornumstig Mandt Erick Jennßønn der
sammestedtzs, hanns kiere hustru Kirstenn Joenßdaatter, woris frencke, och
Beggis deris sannde Arffuinge : Dett frelßeligen och wbehindrett for Alle, att
haffue, Niude, Bruge och Beholde schall sig till Odell och Eye, medt detzs Lunder
och Lotter som der nu tillegger och aff Alders thidt thilleggitt haffuer, inthett
wndertagendis, for itt fritt, Erligt, och Lougligt Kiøb, Nemlige for firesindtzsthiuffue Rigs daler in specie, Och kiendis wy oß och woris Med Arffuinge, huer
for sig paa Lod, aff forscreffne Summa Pendinge Att haffue Anammett och
oppebaaridt fyllist och fuldtwerdt, Mindste Pendinge med Mieste effter som wdj
wort kiøb kom, Saa wy alle well Nøyes, och hannom3 for god Nøyactig Betaling
ganndtzs giernne Betacker. Thij fri hiemler och fuldkommeligen thilstaar wy
forschreffne Erick Jenßønn, hanns kiere hustru forschreffne Kirstenn Jonßdaatter
och Beggis deris Arffuinge samme forschreffne woris Odel goidtzs i Lang Aae,
medt All detzs Rette thilleggelße effter som forberørtt er, WJgienkaldett aff oß
eller woris sydschende och Med Arffuinge effter denne d[a]g2 i nogen maade:
Men dersom saa scheede (: huilckett wy dog nest Guds hielp icke formaader :) Att
Nogen her effter wilde wnnderstaa sig paa samme kiøb att Ancke, klage eller
kære, eller och forschreffne Erick Jenßønn eller hanns Arffuinge, Nogen forfang
der paa att giøre, schall de haffue oß och woris Med Arffuinge for deris Mandt,
och till att thale, och icke hannom eller hanns Arffuinge i nogen maade, Och dett
att holde hannom wedt woris gode Thro och Loffue Vden nogen Argelist,
schadißløs i Alle maade : Deß till ydermere windessbyrdt och thryggere foruaring,
haffue wy paa woris Eigen och wore Med Arffuingers wegne witterligen Ladett
thrøcke wore Signeter her neder Vnder, Och Wenligenn thilbeder Effterschreffne
Dannemendt som offuer woris kiøb werett haffuer, Nemlige Halduordt Jngbritßøn
Lenßmandt [i]4 Heyde thinglaug, Joen haluordßøn paa heyden, Suend guttorßøn
ibidem, Baro Joenßøn i Wemdall, Oluff Jonßøn i wigenn, och Joenn Pederßønn i
Haaen, medt oß till witterlighett att forssegle. Actum Trundhiemb den 16 Junij
1629.
Med röd skrift:
På baksidan:

Afskr. till Norska Riksarkivet juni 1901 genom E.M.

RATNO 330/1901.

1

”med” tillskrivet över raden.
Hål.
3
”hannom” dubbelskrivet.
4
Hål.
2
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Lillhärdal

17 december 1629

Pantbrev utfärdat av Per Rolßen i Nordanhå (i Lillhärdals sn), att han förpantat ett fäbodland
Tällåsen till Peder Anderßen för 40 riksdaler.
Koncept (?) på papper i Diplomsamlingen, pappersbrev, ÖLA, ur Rut Frändéns deposition, vol
1, ÖLA.
Sigill, spår av sigill eller bomärken saknas helt.

Kinndiß Jeg Per Rolßen Norden haa och med dette breff tilkiende giffuer att Jeg
haffuer pantt Satt Erlig och beskededelig mand Peder Anderßen aaß, itt fæbuland,
med huuß Jord Såßom1 halfpar[t]en2 i skog Lotom och Lundom Saa mege[t]3 Jeg
igen løst haffuer aff Suen perßen Som ær Tellaaß4 for xxxx rigz5 daller iche mere
wpburitt i godz æn som en skied om trij Lod, en Kiell om xx mark. Men hueß ieg
Peder Rolßen mere, aff min fader kan [arfue]6, haffuer peder Andenßen intet med:
beskaffe, wthan huad hand koster der paa, och Jeg7 Samme part igenløßer skall
hand haffue sin betallning for Att Saa8 wdi sandhet findes, beder wij deße gode
mend till windeß Som Ehr Rolff Perßen, Peder Siuerßen Kiell Henneßen, Esbiørn
aaß7 Per Elanßen Oluff Jenßen bache Wnder deris Signeter. skrifuit i Lille herdall
den 17 Decembris 1629.
Med 1800-talshand: Kindess jag Per Rolfsson Nordanhå att med dette bref
tillkänndegifva att jag hafver pantsatt ärlig och beskeddelig mand (man) Peder
Anderssen.
1

Sic!
Hål.
3
Brevets högerkant skadad.
4
”Som ær Tellaass” i vänster marginal.
5
”rigz” över raden.
6
Svårläst, överskrivet.
7
”Jeg” över raden.
8
Ringar över aa med annat bläck.
2
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Svegs vinterting

1 mars 1630

Köpebrev utfärdat av Suend Clementzøn på Brubakken, (i Budal sogn, Norge), att han med sin
hustrus Marite Lauritzdatters samtycke, säljer sitt arv i odel och fast gods i Herrö (i Svegs sn) till
sin närskylde frände Matthis Olßøn i Herrö och hans hustru Karenn Pederßdatter för 80 riksdaler
specie.
Original på papper i Pappersbrev I, RA.
Spår efter sex sigill.

Kiendis ieg Suend Clementzøn Paa Broback i Budall Boendis, och her medt for
Alle giør witterligt, Att Anno 1630 den 1 Martij Paa Sueige Wintterting i
Herdalen, Offueruerendis Kongens fougid Erlig och Welagt Manndt Anders
Jennßønn Heldkand : Haffuer ieg medt min och min kiere Hustruis Marite
Lauritzsdaatters fri willie, Welberaadt hu och samtøcke, soldt, skiøtt, och
Affhenndt, och nu medt dette mit obne Breffs macht selger, skiøder, och
Affhender fra mig, min hustru, och Beggis woris Arffuinge, Och till min
Nerschyldt frende Matthis Olßøn i Herøe, hans kiere Hustru Karenn Pederßdatter,
och Beggis deris Rette och Sande Arffuinge, All mitt Arffuelig thilfaldenn Odell
och faste goidzs wdj forschreffne Herøe, were sig huß och Gaardt, Agger, Eng,
skoug, Mark, fischewand, fægang, Waatt och thiurtt Jnden gaardzs och wden
Jnthett wndertagendis wedt huadt Naffn dett er eller Neffnis Kand som der nu
thillegger och Aff Alders thid thilleggid haffuer, Det frelßeligen och Wbehindret
for Alle att haffue, Nyde, Bruge och Beholde schall for itt frit och Lougligt Kiøb,
Nemlige for fireßindzs thiuffue gode Rigs daler in specie, Och kiendis ieg mig att
haffue Anammet och oppebaaridt fyllist och fuld werdt, Mindste Pendinge med
mieste som wdj wortt kiøb kom for samme mitt Odell saa ieg thacker hannem for
god Nøyactig Betaling Ere och gaat i Alle maade, Thj fri hiemler och
fuldkommeligen thilstaar ieg forschreffne min frende Mattis Olßøn, hans hustru
forschreffne Karenn Peders daatter, och beggis deris Arffuinge, forschreffne mitt
Odell och faste goidzs i Herøe, medtt deß Rette thilleggelße, Efftersom
forschreffuitt staar W Jgienkaldett aff mig eller mine Arffuinge effter denne dag i
nogen maade : Men dersom saa scheede /: Huilckett ieg dog icke formaader, schee
schall :/ Att nogen her effter wille Vnderstaa sig paa samme kiøb A[n]ke1, klage,
eller kære, eller forschreffne Mattis Olßønn eller hans Arffuinge nogen forfang
der paa att giøre, schall de haffue mig och mine Arffuinge for deris Mandt och
thill att thale, och icke hannem eller hans Arffuinge i nogen maade, Och thill medt
Beplicter mig wedt min gode Thro och Loffue, Att Jndstaa hannem for huiß
schade handt paa samme kiøb, formedelst min Wanhiemmels Brøst schyldt Lider
och fangendis worder. Deß till ydermere Vindeßbyrd och Thryggere foruaring att
saa Wbrødeligen holdis schall som forschriffuitt staar haffuer iegh medt fri willie
Ladett Thrøcke2 mitt Signet her neden Wnder, Och wenligen Thilbeder
Effterschreffne Dannemendt som woris kiøb och Contract hørtt haffuer, Nemlige
Pouell Pederßøn Thingschriffuer i Herdall, sampt Simon Olßøn Lenßmandt, Erick
Pederßøn i glißeberrig, Erich Zachrißøn i Herøe, och Oluff Pederßøn i ytterberrig,
medt mig denne min Obne skiøde, till witterlighzt att forßegle. Actum Loco et
tempore ut supra.
1
2

Hål.
”thrøcke” dubbelskrivet.
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Hede vinterting

5 mars 1630

Bytesbrev utfärdat av Erich Oluffsønn i Viken (i Hede sn), att han med sin hustru Kiersten
Olssdatter, byter sin odalrätt i Oluff Pederssønns gård i Långå (i Hede sn) med Oluff Hanssøn i
Funäsdalen (i Tännäs sn), mot dennes hustrus Jngerj Halduorsdotters odelspart i Viken.
Original på papper i Diplomsamlingen, pappersbrev, ÖLA, ur Härjedalens fornminnesförenings
samling, vol 1, ÖLA.
Fyra sigill.

Kiendis Jegh Erich Oluffsøn Boendis vdj Wiigenn i Heyde Sogenn i Herdalenn,
Och for Alle giør Vitterligt med dette mitt obne breff Att Anno dominj 1630 denn
5 Martij Paa forschreffne Heyde Wintertingh, Vdj fougdens Erlig och Welacht
Manndtzs Anders hellekandtzs sampt Tingschriffuerens, och menige Thing
Almuis Neruerelße sammestedtzs, haffuer ieg medt min och min Hustruis
Kiersten Olßdatters fri willie och samtycke Jndgaaidt en Wenlig Bytte och
Mageschiffte med Erlig och forstandig Mandt Oluff hanßøn i Fundißdall, saa
hanndt 1 haffuer Vnndt och Beuilgett mig sin Hustruis Odels part som hennde
Arffueligenn medt Rette thilfaldenn er vdj Wigenn, den her effter att schulle Nyde
och Beholde till Euerdelig Eyge, med deß Rette thilleggelße inthett
wnndertagendis, och giøre mig dett saa nøttig och gaffnnligh som ieg best kunde :
Der imodt igenn haffuer ieg thill Wederlaugh och fuld Betalingh, Vndt, Beuilgett,
och Effterlatt forschreffne Oluff Hannßønn, hanns Kiere hustru2 Jngerj
Halduorßdotter, och Beggis deris Arffuinge, All mitt Odell och odels Rett, som
mig thilkommer Vdj Olluff Pederßønns gaardt i LangAae, Dett frelßeligenn for
huer Manndtzs thiltale att niude, Bruge och Beholde schall till æuig possession
och Eyedomb, medt alle de Lunder och Lotter thill fieldtzs och fierre som der nu
thillegger och Aff Alders thidt thilleggitt haffuer inthett wnndertagen wed huadt
naffnn dett er eller werre kanndt WJgenkaldett aff mig eller mine Arffuinge effter
Denne dag i nogen maade : Men dersom saa scheede (: huilcket ieg icke
formaader :) Att samme mitt Odell i Langaae eller nogitt detzs Rette thilleggelße
Bleff forschreffne Oluff hannßønn /: formedelst min Wanhiemmels Brøst schyldt
:/ wdj nogen domb eller Rettergang Affwordenn, Da Beplicter ieg mig att
forschaffe hannom saa Jeffngaatt och wellbeleyligt goidtzs, till wederlaug wdj
stedenn igenn for dett handt mister, Jnden Sex Vggers dag nest effter det hannem
frawondenn bliffuer, Och holde hannem och hans Arffuinge dette forbemelte, for
mig och mine Arffuinge Vden nogen Argelist, schadißløs i alle maade. Deß till
ydermere Windeßbyrdt och thryggere foruaringh, haffuer ieg witterligen Ladett
thrøcke mitt Signet her nedenn Vnder, Wenligen thilbedendis Effterschreffne
Dannemendt som Neruerendis paa Thingett thilstede waare, der wy samme
Mageschiffte wedt haandtastning, medt huer Andenn giortt och samtyckt haffde,
Nemlige Pouell Pederßønn Thingschriffuer i Herdal, halduor Jngbritßøn
Lenßmandt paa heyde och Oluff Olßen i Throjenn, medt mig till witterlighett att
forßegle. Actum ut supra
Leest och Lagd Vdj Rette paa Heye Vintertingh den 2 februarij 1633
Vdj fougdenns och menige Thing Almuis neruerelße sammestedtzs.
Pouell pederßønn Eigen haandh
På baksidan:

1
2

”haand” prickmarkerat med rad över och under ordet.
”hustru” tillskrivet över raden.
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Svegs vinterting

u.d.1630

Vittnesbrev utfärdat av länsman Peder Siguordsøn och fem lagrättsmän, alla i Lillhärdals
tingslag, att för ungefär tretton år sedan har Rolff Olßøn i Orrmo (i Lillhärdals sn) och Erich
Olßønn i samma by, med sin hustrus Karenn Oluffsdaatters samtycke, överenskommit att Rolff
Olßøn, som lånat ut 34 riksdaler till Erich Olßønn, erbjöds att som genom köp erhålla dennes odel
i Orrmo, om detta ej återlösts inom tre år, att behållas av Rolff Olßønn och dennes hustru Kirsten
Biørnßdaatter.
Original på papper i volym S 162a, Handskriftsavdelningen, UUB.
Sex sigill på vidhäftad sedel.

Wy Effterschreffne Peder Siguordsøn Lensmand wdj Lille Herdals Tinglaug
Peder Joenßøn i Ormou Joen Pederssøn ibidem, Oluff Mortenßønn Østenßiøe,
Kield Kieldßøn ibidem, och Peder Esperßønn Nordenhaae sornne Laugrettißmend
samestedzs, kiendis och for alle giør Vitterligt medt dette wort obne Breff, att for
Threttan aar Vngeferlig siden haffuer de dannemendt Nemlig Rolff Olßønn paa
Ormou, och Erich Olßønn Sammestedzs, medt sin Quindes Karenn Oluffs daatters
willie och samtycke Jndgaaidt en Wenlig Contract och kiøb medt huer andre wdj
saa maade som Effterfølger, att forschreffne Rolff Olßønn haffuer forstracht
bemeltte Erich Olßønn effter hanns Nøduendig Begiering, paa hanns Jordegoidzs i
Ormou Liggendis, fire threthie Rigs daler, Och dersom forschreffne Erich Olßønn
eller hanns hustru Karen Oluffsdatter icke Jnden Thre aars thid der nest effter war
forløben, Jndløste samme deris Odell eller Jordegoidzs igen i forschreffne Ormou,
da schulle førschreffne Rolff Olßønn och hanns Hustru Kirsten Biørnßdaatter,
sampt beggis deris Arffuinge, Niude, Brugge och Beholde samme deris
Jordegoidzs i forschreffne Ormou med deß wnderliggendis Lunder och Lotter,
som der nu tilligger och aff alders tid thilliggett haffde, Jndthett vndertagendis „
for itt fritt och Lougligt kiøb, Nemlige for forschreffne 34 rigs daler Wdlaante
Pendinge, saa att forschreffne Erick Olßønn eller hanns hustru och arffuinge,
schulle icke thilkiende sig nogen Lod eller deel der udj att haffue, Men dett att
følge forschreffne Rolff Olßønn „ hans hustru och arffuinge, angerløiß for huer
Mandzs thiltale i alle maade Deß till ydermere forßeckering att saa wdj sandhet er
som forschreffuitt staar, dett bekiende wy medt wore Signetter her witterligenn
anno 1630
Vndertrøckt Actum Sueige Vinterting den1
På baksidan med samma hand:

Rolff Olßønn Ormou

På baksidan med annan hand:

Gammal Hemmans afhandling, syskon emellan år

1630.
1

Lucka lämnad för datum, men detta ej ifyllt.
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Trondheim

4 juli 1632

Supplik till Bjelkekommissionen år 1632 i Trondheims len, utfärdad av innevånarna i
Härjedalen, genom sina ombud Suendtt Suendßen i Lillhärdal, Suendtt Suendßen i Vemdalen och
Erich Halffuorßen i Rismyr, Älvros sn.
Original i Danske kanselli, skåp 8, pakke 152a, NRA. — Senare arkivpåskrift på framsidan:
Herdalens Supplikats, fornemde vedk. Afgifternes og Skatternes Udredsel.
Tre sigill på vidhäftad sedel.

Littera F.
Gunstige Herrer och Commissarier, Erlig och welbiurdige manndtt, Jens Bielke
till Østraadtt, norgis rigis Candtzeler, Sampt ehrlige, och Velbiurdige mandt pros
Knudßenn, till nørholm, denn allmechtigste gudtt begge eders welbiurdigehedter
lenge och well medh Timmelig, och euig Løcksaligheds welferdtt, Altid
Mildeligenn, at opholde, och beuare, teth huis edes Welbiurdighedt kiertt ehr //
Gunstige welbiurdige Commissarier. wi thre fattige mendt, aff thrundhiembs
leen, aff Herdals fogderie, udi thrundhiembs leenn, nømlich Suendtt Suendßenn, i
lille Herdalle, Suendtt Suendßen Wemdall, och Erich Halffuorßen Rismyre, paa
woris egne, och gandsche Almiugens wegne, Sammesteds, nøduendig foraarsagis,
edes welbiurdigehedter Woris nød, och trangh Vnderdanigste att andrage, Som
effter følger //
1.

først giffue wi eders welbiurdigehedter gandsche Vnnderdanligenn
tilkiende, huorledis wi nest forleden, Herredagen Vdi bergenn, paa Woris
ydmylige Suplication Vnnderdanigste haffuer erlangitt, och bekommit di
fromme och welbiurdige Herris, och Commissariers gunstige gienßuar, paa
denn Schibsskatt, wi udgiffuit haffuer, at wi medtt denn :| formedelst Woris
Armodtt |: schulle forschonis, er wi derfore Vnnderdanigste begierendis, om
mueligtt kunde Werre, att di gode Herris schrifftlige gienßuar motte for godt
Annßes och effterkomis.

2.

Huadtt kornntienden Sig belanger som falder for os i herdallen, ehr wi och
Vnnderdanigste begierendis, udi onde, och gode Aaringer, for 3 ortt thønden
effter Woris førige friheder, och Som gamell, och forudtt haffuer weridtt//

3.

Er wi fattige folch ochsaa gandsche Ydmygligenn begierindis , attj gode
Herrer for guds schyldtt, wille giøre enn Wisße forording, huor mange
fieldhester fougden om Winteren, naar hand Tinger, bør att haffue till hanns
førßill Jnd och udtt aff Herdallenn, Paa dett wi fattige Vndersotte, kunde
haffue os der effter att Rette,

4.

Huad laugmands toldtt Anngaar, Som ehr Aarligenn 12 ß. aff huer
fuldgaardsmand1 i herdallenn Syffnis os formøgitt tungtt att werre, thj wi
aldrig tilfornn aff gemell tidtt, haffuer giffuet mere Vdi Laugmandstoldtt,
Aaarligen end 4 ß. mens straxen effter freden Bleff giordtt, Emellum Suerig,
och danmarch, bliff den dannemand Jacob Pederssenn beuilgitt 12 schilling
fordi hand midste Sinn toldtt, udi di 3 Aarß tidtt, menns feidenn stodtt, Er wi
derfore Vnnderdanigste begierrindis, att maa nyde, som gammel fundtt
haffuer weiedt
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5.

Huadtt Tolden Sig belanger aff heste, och øxsen som udføris, och Selgis paa
fremede steder, ehr Wi och Vnnderdaanigste begierindis, att naar en fattig
manndtt, formedelst schattens udgifft nødis till att Selge enn eniste hest,
eller oxe, om hand icke daa medt tolden der aff, naadigste maa forschonnis
//

6.

Erre wi ochsaa fattige folch aff Erlige och Welbiurdige gunstige
Commissarier Vnnderdanigste begierenndiß paa Woris egne, och gandsche
Allmugens wegenne begierindiß att eders Welbiurdighedter wille
gunsteligenn Achte, och Anßee, woris gamle breffuer, och friheder, som os
naadigst giffuenn och forleentt ehr, och denom stadfeste. Saa och att naar
nogenn schatter, Entenn guarinsons2 eller Andenn paabiudiß, wi daa motte
forschonis, medtt halff schadtt Paa dett wi dis trøggere kannd haffue os, der
effter att forholde,

Gunstige welbiurdige Commissarier, dette wi nu Altsamens, till Eders
Welbiurdighedter egenn guode betenckennde, wnnderdanigste, Wille haffue
Jndstillidtt, formodendis os, eders welbiurdighedter wille giffue os it mildt och
gunstigtt gennßuar, herpaa Vnnderdanigste att motte bekomme, Och will hermedtt
stedtze haffue eders welbiurdighedter Sampteligenn Vnnder guds wernn och
beschermilße, till Siell, och liffs velferdtt.Troligenn befallitt, Des till
windisbiurdtt, haffuer wi forschreffne thrende mendt paa woris egne wegene och
menighedens wegenne i herdallen, Loditt trøcke, woris Zignetter Her nedenn
Vnnder, Actum Trundhiemb, denn 4. Julij Anno 1632
Suend Suendßenn (LS) i Lille Herrdall. Suendt Suendßenn (LS) vdj Wemdalen.
Erich Halduardßenn (LS) vdj Riißmyer.
1
2

”gaards” tillskrivet över raden.
Sic!

Lillhärdals vinterting

20 februari 1634

Köpebrev utfärdat av Peder Joennßønn i Sunnanå (i Lillhärdals sn), att han med sina systrars
Helge, Berete och Kierstine Joennßdaatters godkännande, säljer all deras odel i åker och äng i
Kyrkbyn (i Lillhärdals sn), samt två ängar vid ”Bredie” vid namn Kärringäng och Björnsäng,
likaså en rödningsäng kallad ”Elkiøn Beck”, till deras farbror Kielld Henningßønn och hans hustru
Marette Halduorßdatter för 88 riksdaler specie. Om systrarna framgent skulle anse sig
missgynnade av denna försäljning, förbinder sig Peder Joennßønn att gottgöra dem med sin äng
Esbjörnsvallen vid Härjeåbron. Han ber sin kyrkoherde Mogens Pederßøn, sorenskriveren
Poffuell Pederßøn och Peder Anderßøn i Åsen (i Lillhärdals sn), att besegla brevet tillsammans
med honom.
Original på papper i vol 162a, Handskriftsavdelningen, UUB.
Sex (?) sigill på papperssedel. Bomärke saknas.

Kiendis ieg Peder Joennßønn Boendis søndenAae Vdj Lille Herdall, och for alle
giør Witterligh, att ieg med min fri willge och samtycke saa och med mine kierre
sambaarne systris Nemlige Helge, Berete och Kierstine Joennßdaatteris Ja och
Minde, haffuer sold schiøtt, och affhendt, Och Nu med Dette mit obne Breffs
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macht selger, schiøder, och affhender fra mig och forschreffne mine systre och
allis voris arffuinge fød och wføde Och Jndtill woris kierre Faderbroder Erligh,
och fornumstige Mandt kielld Henningßøn, hanns kierre hustru Marette
Halduorßdaatter och Beggis deris Rette och sande arffuinge fød och wføde, all
woris fellidts Odell vdj Aacker och Enngh Liggendis Jnden gierdis som heri
Kirckebyen vdj Herdallen findis kand Jnthet Wndertaggendis i nogen maade Det
frelßeligenn och Wbehindrett for alle /: Werre sig schyldtt eller Wßchyldt :/ at
niude bruge och Beholde schall dennem och deris arffuinge till æuig possession
och Eyedom med detz Wnderliggendis Lunder och Lotter thill fielldtz och fierre
Jnthet vnder thagendis J Nogen maade som der nu thilligger och aff alders thid
thilliggett haffuer : Der Nest schall och forschreffne woris faderbroder Niude och
Beholde thuende Enger Liggendis Ved Bredie kaldis kieringhe Eng och Biørns
Engh : saa well som och Jtt Rødings Engh ved Naffn Elkiøn Beck. Och kiendis
Jeg mig paa mine wegne saa vell som mine systres wegne for samme forschreffne
goidtz at haffue annammit och opborit fyllist och fuldt verd Minste Pendinge med
Mieste som vdj voris kiøb kom Nemlig[.] Aatte och attethie Rigs daler in spe(c)ie1
saa ieg thacker2 hannom for god Nøyachtig Betalligh, ære och gaatt i alle made.
Thj fri hiemler och fuldekommeligh thillstaar ieg faarschreffne kiell henninßøn3,
hans kierre hustru forschreffne Maritte Halduorsdaatter och Beggis deris arffuinge
[j] Samme forschreffne Goedtzs [medh]4 all detzs Rette thilleggellße Jnthett
Wnder thagendis effter som forschreuidt staar WJgienkaldett aff mig eller mine
arffuinge effter denne Dagh i nogen maade. Men der som saa schede, huillcket ieg
dog Jcke formoder att Nogle Aff mine systre Willde kiende sig Mißholden att
Werre Och Jcke thillfylleste haffuer Bekommett Hues dennem Arffueligen
thillfalden Ehr Da schall dee haffue fuld vederlag och Betalling Wdj mit Eng
kaldis Eßbiørns Wolld Liggendis Ved herie Bro, Och giøre sig dett saa Nøttig och
gaunligh, som dee Best kannd. Och aldrig Jeg der paa Will ancke eller klage, J
Nogen maade, Detthe thill ydermere vidnis Byrd. Och thryggere forwaringh.
Haffuer Jeg Vitterligen Ladet schriffue mit boemerche her neden Vnder Och
gandsche Wenligen ombeder Min kierre soghne prest hederlig Och wellerde
Mand her Mogens pederßøn sambt Poffuell pederßøn sorenschriffuer deßligeste
Joenn Halduorßøn Leensmand vdj Lille herdall Peder Siffuerßøn Och Peder
Anderßøn Aaes Laug Rettes Mend Samme steds Med mig thill Vetterlighed Att
forsegle [?] Actum Lille herdalls Vinter thing [?] dend 20 februarij Anno 1634
Anno 1650 den 4 Martij När5 Laga tingh höltz i Lelle6
herdahl bleff denne kiöpskrifft Läst och godh kiänt aff Rätten och gillat. Pehr
Claßon manu propria.
På baksidan med annan hand:

Upptill på första sidan sentida påteckning till vänster: b) och till höger: S.162a.
Nedtill på första sidan med sentida hand: anno 1604, ändrat till: anno 1634.
På baksidan: Uppsala universitetsbiblioteks stämpel med datering:
ning: 1911/Hskr. 38.
1

Står ”speie”.
”Tatker” ändrat till ”tacker”.
3
Sic!
4
”mz” tillskrivet över raden .
5
Här följer ”Läst” överstruket.
6
Står ”Lellhe” ändrat till ”Lelle”.
2
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23/8 1911, samt påteck-

Lillhärdals vinterting

9 februari 1636

Köpebrev utfärdat av husmannen Halduor Anderßen i Heddal (i Telemark, Norge), att han
säljer sin broderpart i gården Åsen (i Lillhärdals sn), till sin broder Peder Anderßen i Åsen och
hans hustru Sigri Jenßdaatter för 104 goda riksdaler i penningar och nöjaktiga varor.
Original på papper i Rut Frändéns deposition, vol 1, ÖLA.
Ett bomärke och sex sigill (varav fogden Peder Iensen Aars och sorenskriveren Povel
Pedersens).

Kiendis Jeg halduor Anderßen hußmand Wdj hitterdall J thillemarchen och her
mett for Alle giør Witteliget Att Jeg met min ßampt min hustrus frj Willie och
ßamtyche haffuer ßoldt, schyt och Aff hentt, och Nu met dette mit Obne breffs
mactt, ßielger schyder och Affhender fra migh, min hustru och Begges Woris
Børn och Aruinger fødde Och Wføde och Jntill min Kierre Broder peder
Anderßenn Wdj Aaß J Lille herdall Boendis, hans Kierre hustru Sigri Jenßdaatter
Och Begge deris Børn och Arffuinge føde och Wføde En broder Partt Wdj
forschreffne gaard Aaß, Som migh Effter min Sallige foreldre, Arffueligen met
Rette thillfalden ehr, medt Alle de lunder och lotter thill fiels och fierre Som der
Nu thilligger1 och Aff Alders tid thill leggett haffuer, Jnttet Wndertagendis Wed
huad Naffn dett ehr heller Neffnis Kand, for Jt fritt, Erligt, och louligtt Kiøb,
Nefflige for Jtt hundrede och firre god Rix daller wdj Penninge och Nøygacttige
Waare: Och Kiendis Jeg mig for ßamme min Broder part Att haffue Anamete Och
opbaaret fyllist fulduerd Minste Penninge met meste Som wdj Wortt Kiøb ehr
Kommen, Som migh ganschee Well Nøyes: Thi fri hiemller och fuldkommeligen
thillstaar Jegh forschreffne min Broder Peder Andersßen ßamme min Arffuelig
thillfalden Jorde Part Wdj forschreffne Aas met detz Rette thillegelße Jnttet
Wndertagendis Effterßom forschreffuet staar WJgienkalet Aff migh heller min
Arffuinger Effter denne dagh J Nogen maad Men, derßom ßaa schiede (huilchet
Jeg dogh Jche formoder) Att Nogen Effter denne dag Werre Sigh schyld heller
Wschyld, Wille Wnderstaa Sig paa ßamme Kiøb Att Anche, Klagge heller Kierre,
heller och forschreffne min Broder Peder Anderßen heller hans Arffuinge och
Effterkommere Nogen forfang der paa Att giørre, schall De haffue migh och
minne Arffuinge for deris mand, Och Thill Att thalle, och Jche hanem heller hans
Arffuinge J Nogen maade : Och Thill ydermerre Widnis byrd och thryggere
foruaringh Att Saa Wbrødeligen Aff mig och mine Arffuinge holdis och
Effterkommes schall ßom forschreffuet staar, haffuer Jeg Witterligen ladet
schriffue mit Seduanlige Bomerche her Neden Wnder och Gansche Wenligen
ombeder Erlige och Welactte mend Peder Jenßen Kongelig Maiestetz foget offuer
herdallen och Poffuel Pederßen Thingsschriffuer ßamme stes, Sampt Kield
henningßen Suend Suenßen Raggiee Simenßen och oluff Jenßen laugrettes mend
Jbidem met mig thill Witterlighed Att Beßegle, Actum lille herdals Wintter thing
dend 9 februarij Anno 1636
1

Står ”tillligger”.
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Lillhärdals vinterting

17 januari 1637

Köpebrev utfärdat av Espen Pederßens änka Anne Karilsdatter i Åsen (i Lillhärdals sn), att hon
har sålt ett änge ”Bladöenn” till Kield Heningßen i Kyrkbyn (i Lillhärdals sn) för 20 riksdaler,
som hon till fullo erhållit. Beseglat av länsman i Lillhärdal Peder Siffuersen, Joenn Halduorsen,
Erich Jensenn, Knud Clemidsen, Joenn Pedersenn och Oluff Jensenn.
Original på papper i volym S 162a, Handskriftsavdelningen, UUB. På baksidan UUB:s
datumstämpel 23/8 1911, samt påteckning ”1911/Hskr. 38”.
Sex sigill på vidhäftad sedel.

Kiendis Jeg Anne Karilsdaatter Salig Espenn Pederßens Effterleffuersche i
Aaß, Och for alle giöer1 witterligt at ieg med min Egenn, Sampt mine børn och
arffuingers frj wilge och samtøcke haffuer soltt Schiött1 och affhenntt, Och nu
med dette mitt obnne breffs magt Selger schiöder1 och affhender, fra mig och
mine arffuinger Och2 till Erlig och fornumstige Mannd kield hemingßenn, i
Kirkebye, hanns Kierre Hustrue och begge derris arffuinge, Jtt Enngh, kaldis
Bladöenn her sammestedz, Det frelßeligen och Wbehindrit for alle, at Niude
bruge och Beholde schall Sig till Odell och Eige. For Jtt frijt 3 Ehrligt och
Lougligt Kiöb. Nemblig for thiuffue goede Rixdaller in Speciæ, Och kiendis ieg
mig at haffue annammit och oppeborritt fyldist och fulduerd Minste penge med
meste, Som wdj wort kiöb komb, Saa Jeg tacher hannem for goed Niöchachtig
Betallingh, æhre och gott i alle maade Thj frjhiembler och fuldkommeligen
tilstaaer iegh forschreffne kield heningsen, Hanns hustru Børnn och arffuinge
forschreffne Enngh Bladöenn, att Niude bruge och Beholde Schall och giörris Sig
saa Nyttig och gauffnligt som de Best kannd WJgien kaldet aff mig eller mine
arffuinge effter denne dag i nogen maade;
Men der som Saa schede (Huilchet Jeg dog iche formoeder) at nogen will
Wnderstaa Sig her effter paa samme kiöb at anke / klage eller kierre, eller och
forschreffne kield heningsenn Nogenn forfang der paa at giörre, Schall dj haffue
mig och mine arffuinge der for till at thalle, och iche hannem eller hans arffuinge i
nogen maade, Deß till ydermere windißbyrd och Thryggere foruarring haffuer ieg
wenligen ombedett Effterschreffne Dannemend som offuer worris kiöb werritt
haffuer: Nemblige Peder Siffuersen Lensmannd i Lilherdall, Joenn halduorsen,
Erich Jensenn, Knud Clemidsen, Joenn Pedersenn och Oluff Jensenn, paa min
Veigne dette mitt Schiøde breff at Besiegle, Som giffuitt och schreffuet er paa
Lilherdals wintterting. Den 17 Januarj Anno 1637
På baksidan med samma hand: Schriffuer Pennge for dette breff ehr j
Nedtill på första sidan med senare hand: anno 1637.
1

Sic!
”Och” skrivet på ”fra”.
3
”och” struket.
4
½ daler.
2
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daler4.

Svegs vinterting

13 februari 1638

Testamente (sytningsbrev) utfärdat av Påfvel Anderßons i Herrö (i Sveg) på hus, gård, bo och
bohag till sin nära släkting Olof Erßon, mot skötsel för sig och sin hustru Märet Råggesdotter.
Original okänt. Försvenskad 1700-talsavskrift, vidimerad och troligen utförd av Johan Hammar,
i B.E. Hildebrands Samlingar till Svenskt diplomatarium, vol 7, fasc 2b, VHAA:s deposition, RA.

Copia
Kiändes Jag Påfwell Anderßon i Herrö uthj Sweg Sochn boendes och för alle
giör witterligit med detta mitt opna breef, at derföre iag nu1 är en gammal man,
Hafwer iag derföre uthj godt folckz närwarelse och på Hörelse ingådt et wänligt
Contract med min nähr skylde frände och slächt Olof Erßon som nu på fierde åhrs
tijd uthj min ålderdom hafwer Tient mig ährligen och wäl, At han effter min och
min fattiga skröpliga hustru2 Märet Rågges dotters dödeliga af gång skal niuta
bruka och behålla wår huus och gård boo och bohag rörandes och warandes intet
undantagandes i någon måtta; dåck med sådan för ord och willkår att han skal
skiöta och försörja oß med god nödtorfftig kläder och föda, och Hwad annatt oß
för nöden giörs, all den stund wij lefwa, ljka som han för gud och Christelig
öfwerheet will för swara; Deß till ytter mehra witnes börd och Tryggare
förwarning at så oryggeligen Hållas skall som föreskrifwit står hafwer iag med frij
willie låtit Trycka mit Signete här nedan under och ganska wänligen om bedit
deße Ehrlige effter skrefne danne män Nembligen Erich Sachrißon i Herröö Läns
man uthj Swegz Tingelag, Jöns Joenßon i Gliseberg Påhl Jonßon Jbidem Erich
Pärßon Egge Halfwar Jonßon i byen och Pär Häningßon ibidem med mig till
wittnes at försegla Actum Swegz winter Ting den 13 Februarj 1638
Markeringar för sju sigill.
Att denna Copia är ljka med siälfwa orginalet Tester Johan Hammar
1
2

”nu” tillskrivet ovan raden.
”s” struket.
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Hede vinterting

11 februari 1639

Köpebrev utfärdat av Joen Joensen vid Storsjön i Hede pastorat (i nuv. Storsjö sn), att han med
sin hustru Maritte Pedersdaater säljer all hustruns odel och egendom i ”Øyen” i Långå (i Hede sn),
som hon ärvde efter sina föräldrar, till Stheen Simenssen i Långå och hans hustru Zirre
Pedersdaatter, för 53 riksdaler specie.
Original på papper i Härjedalens fornminnesförenings samling, vol 1, ÖLA.
Spår efter sex sigill

Kiendis ieg Joen Jonsen, Boendis Wed Storsiöe1 wdi Heide gield i herdallenn,
Och her med for alle Giør witterligt, At ieg med min Sampt min Kierre hustrues
Maritte Pedersdaatters frj wilge, 2 Welberaad, hue, och sambtøcke haffuer Soldt
Schiødt och aff henndt Och nu med Dette mit Obnne breffs macht, Selger
schiøder och Aff hender fra mig Sampt min hustrue och Begges worris Arffuinger
fød och vfød, och till Ehrlig och 3 fornumstig Mand Stheen Simenßen i Lanngaae,
hanns kierre hustrue Zirre Pedersdaatter, Och Beggis derris Rette och Sannde
Arffuinge, fød och wfød, Ald forschreffne Min hustrues Oddell och Eie,
Ligenndis wdi Øyen i forschreffne Langaae, Som hinde effter hindis Salig
forældre Arffueligen med Rette tilfaldenn ehr, werre sig Agger, Eng, schouff,
March fische wannd och feeganng indengaardtz och Wdenn, Som der nu tilligger,
och aff Alders tid till liget haffuer, Jndtet wndertagendis, i nogen maade : For it
frit Ehrlig och Louligt kiøb, Och kienndis ieg mig paa forschreffne min hustrues
Weignne at haffue Annammit aff forschreffne Sthenn Simensen, fyldist och
fuldwerd Mindste pennge med meste, som wdi wort kiøb komb, Som er in
Summa threj och fembtj gode Rix daller in Speciæ, Saa ieg tacher hannem for
goed och Nøyachtig Betalling, Ehre och gott i alle maader. Thj fri himbler och
fuld kommeligenn tilstaar ieg forschreffne Stheen Simenßen hanns kierre hustrue
Zirre Peders daatter, Och beges derris sannde Arffuinger forschreffne Min
hustrues Odell wdj Øyen i Langaae med ald sin Rette till ligellße Effter som
forschreffuidt staar, Wigienkaldett aff oß eller worriß Arffuinger, effter dennd
Dagh i Nogenn maade; Menn der som saa scheede: dett gud forbiude, at nogenn
wilde Vnderstaa sig, paa samme kiøb, at Ancke, klage, eller kierre, eller och
forschreffne Steen Simensenn, eller hanns Arffuinger Nogenn forfang der paa at
giørre, schall di haffue mig som soldt haffuer, for derris Mand Och till at[.]4
thalle, och iche forschreffne Sthenn Simensen eller hanns Arffuinger i nogenn
maade. Deß till ydermere Widnißbyrd och Thryggere foruarring, at Saa
Wbrødeligenn holdis och effterkommis schall, som forschreffuit staar, haffuer ieg
med fri willie ladet thrøcke midt Signette her nedenn wnder, Och ganndsche
Wennligen ombeder, Effterschreffne Dannemennd Nemblig Suend Guttersenn,
Lenßmand wdj heide tinglaug, halduor Jngbrigtsen, Staffen Joenßen i Wemdall.
Oluff Joensen i Viggenn, halduor Erichsenn ibdem Med mig dette midt obnne
Schiøde breff at Beseigle. Som giffuidt och Schreffuidt er, paa heide wintterting,
dend 11 februarij Anno 1639
1

Sic!
”hue” överskrivet.
3
”wel” överstruket.
4
Svårläst.
2
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Lillhärdals vinterting

2 (?) januari 1640

Vittnesbrev utfärdat av Jon Halvarsson, Olof Jensson och Peder Jonsson Moe, boendes i Svegs
pastorat i Härjedalen, där de intygar att Lauritz Andersson på Mon i Kyrkbyn (i Lillhärdal sn) har
löst ut sin broder Jon Andersson, nu vistandes i Sverige, med tretton riksdaler specie ur hans ärvda
andel i Åsen (i Lillhärdals sn).
Original på papper i Pappersbrev I, RA.
Två sigill och ett bomärke på uppveck.

Wij Effterschreffnne Joen Haldworßen, Oluff Jensen och Peder Joennßenn
Moe, Alle Boenndes wdj herdallenn i Sueige gield sammestedtz : Kienndis och
for Alle giör witterligt at oß Samptlige wdj Sanndheed er Beuist, at Lauridz
Andersenn paa Moe wdj Kirkebyenn i Lilherdal haffuer wdløest sin Broder Joenn
Anderßenn, nu Verrenndis i Suerrig, Och giffuidt hannem fulde pennger Effter
hanns egen Begierrinng och dennd Contract di med huer Andre weed
Handtastning giordt haffde; som waar Thretten goede Rix daler in Speciæ; Der
med Schulle forschreffne Lauridtz Anderßenn, frelßeligenn Nyde bruge och
Beholde forschreffne sin Broders Joenn Anderßenns Anpartt, som hannem
Arffueligenn thilfaldenn 1 Vaar Vdi forschreffne Aaß, och giørre det sig saa
Nøttig och Gauffnligt som hannd Best kunde, Wigienn kaldet aff forschreffne
Joenn Anderßenn eller hanns Arffuinge effter dennd dag i nogen maade ; Deß till
ydermere Widnißbyrd och thrygere forsichring At saaledis er gaaet och faaridt
Begge Brødernne imellem som forberørt er, Det Vidnner wi forschreffne thri
Mennd som offuer derris Kiöb och Contract werrit haffuer, Med worris Zignetter
her Witterligenn Wndertrøgt Actum Lilhalds2 Wintherting, Dennd 2 Januarij3
Anno 1640.
1

”War” överstruket.
Sic!
3
Datum svårläst.
2
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Hede vinterting

3 februari 1640

Köpebrev utfärdat av Peder Joensen i ? i Hede pastorat, att han med sin hustrus samtycke säljer
en ängsslåtter vid Veman i Vemdalen till hustruns systerson Hafftoer Joenßenn, för nio goda
riksdaler in specie.
Fragment av original på papper i Härjedalens fornminnesförenings samling, vol 1, ÖLA.
Spår efter sex sigill.
1
Kiendis Jeg Peder Joen [
]
wdj heide prestegield i her[
]
Giøer witterligt, At ieg [
]
min kierre hustrues Ell[
]
Sambtøche, haffuer solt [Schødt och affhendt Och med]1 Dette midt obnne breffs
Magt Selger, schiøder, och A[ffhender]1 fra mig, Min hustrue och Beggis Worris
Arffuinge, fødd[e]1 och Wfødde, och till Bemeltte min hustrues, Søester søenn
Hafftoer Joenßenn, och hanns Rette och sannde Arffuinger Fiødde och wfødde,
Jdt Ennge slette, Ligendis weed Vemmen Wdi Vemdallenn, som ieg tillfornne,
selff hafft och Brugt Haffuer : Det frellßeligenn och Vbehindret for alle at Niude,
Bruge, och beholde schall, for Jdt frit och Louligt Kiøb, Nembligenn for Nie
goede rigx daller in Speciæ. Och kienndis ieg mig at haffue Annammidt och oppe2
Borridt fyllist och fuld werd, Minste pennge med3 miste, som wdj Vort kiøb4
Komb. Saa ieg thacker forschreffne hafftoer Joennssenn for goed Nøyachttig
Betallinng ehre, och gaatt, i alle maade : Thi fri himler och fuld kommeligen
tilstaar ieg hannem : och hanns Arffuinger samme forschreffne Eng, at Niude,
Bruge och Beholde schall, Sig till Æuig Odell och Eiendomb W-Jgienn kaldet aff
mig, min hustrue eller worris 5 Arffuinge effter6 denne dag i nogen maade; Menn
der som saa scheede (: huilchet ieg iche formoder :) At nogenn vilde Vnderstaae
effter denne dag, werre sig schiuld eller wschiuld, Paa Samme Kiøb at Ancke,
Klage, eller Kierre, Eller oc[h] forschreffne hafftoer Joenssenn eller hans
Arffuinger n[og]enn [for]fang der paa att giöre7, Schall de haffue mig [och mine]1
Arffuinger for derris Mann[d] och till at thalle : [Och] Jche hannem eller hanns
Ar[ffuinger i nog]en1 [maade – – – y]der1 mere Widnißbyrd och Thryggere
foruaring [ – – – K]iøb1, Saa wbrødeligenn aff mig och forschreffne Minne [ – – –
]1 haldes och effter kommis schall som forschreffuit [ – – – ff]uer1 ieg med fri
wilge. ladet thrøcke midt [ – – –d]en1 Vnder ; Och wennligen ombeder diße [ – –
– e]1 mend ; Nemblig Suend Gutt[ersen] Lenßm[a]nnd wdj [heide]8 Thinglaug,
Sampt Oluff Oellßenn i thraaienn. Joenn Grannde, thoer Joennßenn, och
Annu[n]d Joensenn ibidem Med mig till witterligheed at Besegle Actum Heide
wintterting; Dennd 3 februarij Anno 1640:
1

Skada.
”oppe” över raden.
3
”med” över raden.
4
”kiøb” skrivet i marginalen.
5
Här följer ett överstruket ”effter”.
6
”Arffuinge effter” skrivet i marginalen.
7
Sic!
8
[heide] över raden.
2
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Lillhärdal

4 mars 1644

Supplik av sex män från Lillhärdal, fullmäktiga på hela allmogens vägnar, till kaptenen Iffuer
Pedersenn, med begäran att få behålla folk och hästar hemma, att hålla vakt mot svenskarna som
befinner sig på skogen mot Siljesdalarna.
Original på papper i volym S 162a, Handskriftsavdelningen, UUB. På dokumentets andra sida
finns kapten Iffuer Pedersenns svar daterat Älvros den 5 mars 1644.
Spår av sex sigill.

Voris gandsche Wenlig Hellsen nu och Altid med gud Allermechtigste forsendt,
Med alld Wnderdanigste thieniste altid Hernest kierre kapitein Jffuer Pedersenn,
Foraarsagis wj fattige Bönder1 och wndersaatter aff Lille Herdall höyligen och
Nöduendigen eder at thillkiende giffue, Huorledis Suendschen paa Sillisdall
schouffue nu fast mere end Tillforn Holder stark wacht, Saa det Lader Sig Ahnsee
huilket /:dog gud Naadeligen Affuende:/ at wille komme Hid thill oß. Huor forre
Woris gandsche wenlig och ydmyg Bön1 Jnd falder thill den kapitein, att wj Motte
beholde woris Follk och Hester Her Hiemme, Till at Holde Wacht Her paa
schouffuen Jmoed2 dennem, Dog knechtene Som Her erre Wdschreffuen, wment i
alle maader Paa det dj Suendsche forredeligen och wforuarendis oß iche
Offuerfalle schulle, Effter som Her ere en Saare sterk allmand wey Frem, Och
Jngen forsuar wdj nogen maader paa dj Her steder Haffuer, Saa oß Fattige folk
Siunis Saare fornöden1 at werre3, att Her ochsaa Holdis wacht baade folch och
Hester, Thj Sandeligen wj forfarre nu at dj Suendsche Slet Jntet erre Troendis,
Och dersom dj Fanger dette Her Lidet Bögdelaug1 först1 ind, Er wist at formode at
det gandsche Land Siden Stander en Saare Höy1 fare, Huorfore wj Jndstiller
Saadan woris ydmygge och Wnderdaanigste begiering thill eder, at j wille
Betenke nogen goede Middell Her wdj, Paa dett Landett Her Jke slett schall werre
forlatt, En Huer aff oß Erbiuder Sig Wnderdanigste och gierre Wed nat och dag
Liff och blod at woffue4 for woris Federne Rige, Och formodendis Her paa wed
woris wdschikede fuldmechtige eders goede Resolution Jgien, Vill Saa Her med
haffue eder Fromme Capitein med ald kiert haffuende, Aff den gandsche Allffmue
Her Samestetz gud Allermechtigste Till Liff och Siell Euindelligenn befallett, Att
dette er den gandsche 5 Allffmuis wenlige Begiering offuer Lille Herdall,
Bekiender wj wnderschreffne Nemblig Suend Suendsen Peder Ollsen, Joen
halduorsen, Oluff Jensen, Peder Andersen och Oluff Olsen Aaß, Med woris
wndertrøchte Signeter, Actum Lille Herdall den 4 Martij Anno 1644
Ehrligh och Mand Hafftig mand Jffuer Pedersen
Kapitein och Commendeur offuer Herdall gandsche thienistwilligenn Thilschriffuitt
På baksidan med samma hand:

1

Sic! ”ö” används på ett flertal ställen i texten.
Kan ev. läsas ”Jnwed”.
3
”at werre” dubbelskrivet.
4
Vove = sv. ”våga”.
5
Här följer ”Ting-” struket.
2
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Älvros

5 mars 1644

Kapten Iffuer Pedersenns svar på allmogens i Lillhärdal begäran om förskoning från
vakthållning och arbete vid Rismyrs skans, att de liksom de övriga i prästgället, ska möta
med vapen och värjor för vakthållning, samt fullgöra ålagt arbete, undantaget 12 à 16
män för vakthållning på skogen mot Siljesdalarna.
Original på papper i volym S 162a, Handskriftsavdelningen, UUB. Skrivet på andra
sidan av lillhärdalsbornas brev till kapten Iffuer Pedersenn daterat Lillhärdal den 4 mars
1644.
Sigill saknas.

Efftersom ieg Vnderschreffne den 5 Martij haffuer bekomitt Ederß schriffuellse
och Supplicasion aff lille herdallen, Anlangendis att i gott follk Sampttligen ehr
begiererndis att forschonis for Vagtt och arbed thill Riißmyr schandse att giöre1 /
vdj denne farlige thillstand / och der hoß giffuer thillkiende stor perickell och
farlighed for Silliß dallen, att Jnd falle hoß eder, Saa giffuer Jeg Supplicanterne
och i dannemend Venligen thillkiende, att Jeg Ville gierne Ederß begierring
haffue Effterkomitt, Menß ieg2 mig iche thör1 Vnderstaa Eder Sampttligen att
forloffue, medh mindre Jeg hafde Min gunstige höye1 Öffrighedz1 Sampthyke och
forloff der paa /. Menß i dannemend saa Vell som dj andre her i Prestegielldett her
att Möde1 medh Vaaben och Verge att holle Vagtt och Ederß arbed att giöre1,
Vndthagendiß en 12 eller 16 Mand som Vagtt kand holle hoß Eder paa schoffuen
medh hester der hoß /. thj dersom hand Ville giöre1 Naagen Jndpaß paa lille
herdallen, da vaar i lidett Mendz thill, som Mig siunis att staa den store Magtt
Jmod aff Sillisdallen, Vden i medh hastig bud Mig dett att thillkiende giffue, da
medh all den Magtt her ehr hannem att Jmodstaa, som dog ehr Vformodendiß, att
hand schall giöre1 Eder naagen Jndpaß Saa lenge i Sider Siellff stille, och dersom
i haffue naagenvisse thiender eller bekommer, da lade mig dett vide i thide /. Vale
ex Ellffueraaß Vt supra Jffuer Pederssenn Egenn handh
1
2

Sic! ”ö” används på ett flertal ställen i texten.
”ieg” tillskrivet över raden.
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Lillhärdals vinterting

5 mars 1644

Kvittobrev utfärdat av Joen Andersen i Olingdal (i Lillhärdals sn) på sin hustrus Maritte
Roellffsdaatters vägnar, Thoer Ollsen i Nordanhå (i Lillhärdals sn) på sin hustrus Ragnild
Rollffsdaatters vägnar och Halduor Suendsen på sin hustrus Giertrud Rollffsdaatters vägnar, att
hustrurnas bröder Biörn Roellffsenn och Suend Roellffsenn, samt Suend Pedersen, förmyndare för
avlidne brodern Oluff Rolffßens barn, har löst ut sina systrar ur en gård i Orrmo (i Lillhärdals sn)
som kallas Övre Orrmo. Brevet beseglat av utfärdarna, samt fogden Jens Jensen, sorenskriveren
Peder Pedersen Leett, Kield Henningsen, Joen Pedersen i Orrmo och Peder Andersen i Åsen (i
Lillhärdals sn).
Original på papper i S 162a, UUB.
Åtta sigill på papperssedel.

Wi Effterskreffne Joen Andersen Oringdall Paa min Höstruis Maritte
Roellffsdaatters wegne, Thoer Ollsen Norden haan Paa min kierre Hustruis
Ragnild Rollffsdaatters wegne, Och Halduor Suendsen paa min kierre Høstruis
Giertrud Rollffsdaatters wegne, Kiendiß och Her med for Alle witterligtt giör1 i
dette wort wdgiffne breff, Att woris kierre Brödre1, Nemblig Biörn1 Roellffsenn,
Suend Roellffsenn och Suend pedersen Formynder, paa woris Salig Broders Oluff
Rolffßens effterlatne Börn1 dieris wegne, Haffuer wdlöest1 fornöyet1 och thill
freds stillet oß paa woris kierre Quinders wegne For en Söster1 loedt en huer aff
dem Arffueligenn ware thill falden wdj en gaard i Ormo kaldis Øffre Ormoe, Det
werre Sig i huß eller gaard Bu och Buschab, Agger eller Eng schouff och march
Fischeuand eller Fegang wot och thört1 Jnden eller wdengierdiß, Och huis der
wnder Ligger, och aff Arillds tid thilligget haffuer, Rörendis1 eller Wrörendiß1
wed Huad naffn det er eller werre kand, Jntet Wndentagendis i Nogen maader,
Och kiendis oß der forre at haffue Annammet och oppebaaret Fyllist och fuld
werd meste pending med minste, Som wj ware omforlichte, Saa en huer2 aff oß
paa woris kierre Hustruers wegne Taker en huer aff dennem for goed och
oprichtig betalling i Alle Maader, och well at werre fornöyit1, Ti kiendis wj oß,
woris kierre Hustruer och woris Arffuinger Jngen ydermere Lodt ret eller
Rettighed epter denne dag at haffue kreffue eller kreffue Lade, wdj forbemelte
gaard öffuer1 Ormoe, Men Bemelte Biörn1 Rollffsen, Suend Roelffsen och Oluff
Roelffsens börn1 //: Samme gaard med deß Tilliggellse frj och frelseligen nyde
Bruge och beholde schall for euindellig Odell och eye Wigienkaldet aff oß woris
kierre Hustruer eller dieris Sande Arffuinger i Nogen Maader, Men alt Dette at
giöre1 Sig Saa got och Nyttig Som dj best wed och kand,. Att Saalidis wdj alld
Sandhed er Som forschreffuet Staar, och i Alle maader aff oß woris kierre
Høstruer och dieris Arffuinger Wryggelligen Holdis och effterkommis schall,
Haffuer wj woris Signeter Her Neden Wnder tröcht1, Och thill diß wißere
forsichring, Haffuer wj gandsche wenligen ombedet woris kierre Fouget Erlig och
Wellacht mand Jenß Jensen, Samt den Suoren schriffuer Peder Pedersen Leett och
Kield Henningsen, Joen pedersen Ormoe och Peder Andersen Aaß med oß till
witterlighed at besegle, Actum Lille Herdals winterting den 5 Martij Anno 1644
På baksidan med annan hand (1700-tal):

gammal Hemmans afhandling emellan syskon

1644.
1
2

Sic! ”ö” används på ett flertal ställen i texten.
”huer” tillskrivet över raden.
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Hudiksvall

18 april 1644

Resolution (”sedel”) utfärdad av Henrik Flemmings, att han givit Per Larsson i Vemdalen
tillstånd att besitta den kronojord i Vemdalen, som prästänkan hustru Elsa på Hede innehaft genom
bygsel av länsherren Oluf Parsberg. Bygslades andra gången av befallningsmannen Per Eriksson.
Jorden förbruten till kronan under den danska tiden p.g.a. ”hordom”.
Original okänt. Uppvisat på ting med Hede tingslag 1649. Referat i Gävleborgs läns renoverade
dombok, vol 2, fol 558v–559r, Advokatfiskalen, Svea hovrätts arkiv, RA.

Funäsdalen

25 september 1644

Vittnesbrev utfärdat av länsmannen i Hede tingslag Halvar Engelbrektsson, Jon Eriksson och
Staffan Jonsson i Tännäs (i Tännäs sn), Halvar Olsson, Peder Sjulsson och Olof Engelbrektsson,
alla i Funäsdalen (i Tännäs sn), att de på anmodan av fogden i Härjedalen Jens Jenssen den 24
september 1644 besiktat, registrerat och värderat den egendom efter Pelle Jonsson i Funäsdalen,
som förbrutits till kronan för dråp på Hans Jonsson i Funäsdalen. Den aktuella egendomen
uppgick till 18½ riksdaler, varifrån lagligt bevisade skulder avräknades med 11 riksdaler.
Beseglat av utfärdarna.
Original på papper i ”Från norska riksarkivet år 1900 överlämnade räkenskaper och
handlingar”, vol 22:5, Kammararkivet, RA. Bilaga till saköresräkenskap.
Fyra sigill, samt Halvar Engelbrektssons och Halvar Olssons bomärken.

Wij Effterschreffne Halduor Engelbretsen Lens mand Vdj Heide Tinglaug, Joen
Erichsenn Tendnis Staffen Joensen Jbidem Haluord Olsen Funißdallen Peder
Siufforsen, Olluff Engelbretsenn, Jbidem, kiendiß och her med Witterlig giør. Att
wj denn 24 September Anno 1644 ware tilneff aff Erlig och Welacht Mand Jens
Jensen Kongelig Mayestættz Fouget offuer Herdallen, att schulle besichte och
Wordere. Huiß goedz som fantiß effter Pelle Joensen Funißdall1 som till Kongelig
Mayestætt: war forbrudt for hand dißuere Haffuer drebt och Jhielslagen Salig
Hanns Joensen 2 Jbidem Huilcken befalling wj och haffuer effter kommet och det
grandgiffueligen besichtiget, Registeret och Worderet som Effterfølger. Først tre
gamble Kiør och to Wnge Worderet tilsammen for thj Rix daler, Tre støcker
wngfee worderet støcket for femb ort er Halffierde Rixdaler j ort, To gieder for tre
ort, Siuff støcker med Faar och Lamb worderet for to Rixdaler En gamell liden
fischere boed for Enn Rixdaler: Noch befantiß paa gaarden Høe for Enn Rixdaler.
Beløber sig saa forschreffne goedz tilsammen Penge Halffnittende Rixdaler. Her
imod befindiß Effterschreffne schyld och gield som hand effter loullig prou och
widnisbyrd war bort schyldig. Først till Kircken for Et Spand Kuorn j Rix daler
Her Olluff paa Heide iij ort Joen Olsen i Wigen j Rixdaler Guner Joensen i
Fuonißdalen j ort Pouffuell Joensen i Langaa ij ort, Joen Erichsen i Tendniß j ort
til Hannß Søster Sire Joensdatter Som hun hannem wdj Rede penge landt haffuer
vj Rixdaler Hannß Tieniste Tøß som hannem langsommelig tid tient haffuer
Resten paa Hindiß lønn iij Rixdaler Beløber Sig forschreffne schyld och gield som
hannd bort schyldig er penge Elluffue Rix daler, Naar samme gield bliffuer
wdoffuer thill Creditoren betalt da befindis som offrige Bliffuer och Hannß
Mayestætt tilkommer penge Halffottende Rixdaler Att Saa i Sandheed er Som
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forschreffuet staar bekiender wj med woriß Zigneter och Boemercke her Wnder
trøgtt Datum Fuenißdall denn 25 September Anno 1644 etcetera
Halduor Engbretsenn (bm), fyra sigill, Halduord Olsen (bm).
På baksidan: Worderings winde paa Pelle Joenßenns godtz wdj Herdallen. belöbe
sig effter at schuld och gield er fra tagen Penge 7 ½ Rixdaler
Numero i
1
2

”Funiß” tillskrivet över raden.
”Som Tiente” överstruket.

Lillhärdal

15 januari 1645

Köpebrev utfärdat av Thorkild Andersen i Olingdal (i Lillhärdals sn), att han säljer en
broderpart, ärvd efter föräldrarna, i en gård i Olingdal, till sin broder Joen Andersenn.
Skadat original på papper i Rut Frändéns deposition, vol 1, ÖLA.
Spår efter sex sigill.

Kiendis Jeg mig Thorkild Andersen wdi Oringdal Och Her med for Alle witterligt giör1, Att Jeg aff fri willie och Welberaad huff Haffuer soldt och affhendt, och
nu med dette mit Wdgiffne breffs Krafft, Selger schiöder och Affhender fra mig
och Alle Mine Arffuinger thill min Kierre Broder Joen Andersenn och hanß sande
Arffuinger, en Broderpart som mig Arffueligen effter mine Kierre foreldre erre
thillfaldenn Wdj en gaard Liggendis i bemelte Oringdal Med diß Wnderliggendis
schouff och march Ager eller Eng Fischeuand och fegang Wot och thört Jnden
eller wden gierdiß som Nu thilligger och aff Arillds thid thilligget Haffuer,
Rörendiß eller Wrörendis Jntet udj Nogen Maader wndertaget, Och Kiendis Jeg
mig at haffue der forre Annammet och oppebaaret fylest och fulld werd, Mindste
pending med meste, Efftersom wj ware om forligte och i wort Kiöb Kommen war,
Saa Jeg tacher forneffnd min Kierre broder [g..]2 for goed och oprichtig betalling,
och Well at Verre fornöyet wdj Alle Maader, Thj Kiendis Jeg mig forbemelte
thorkilld Andersen Jngen ydermere Lodt ret eller Rettighed at haffue Kreffue eller
Kreffue Lade epter denne dag i bemelte gaard. Men min Kierre Broder och Hanß
Sande Arffuinger den for ett frit och frelselige Kiöb thill Euindelig odel och Eye
at Niude och behollde, och samme min Broder part Att giöre sig Saa Nöttig som
Hand best wed och kand i Alle Maader, Des thill ydermere Widnisbyrd at Saalediß wdj Sandhed er, och aff oß3 i alle Maader Holdis och epter Kommis schall
som forscheffuit Staar, Haffuer Jeg thill dis wisßere forßikring gandsche Venlige
ombedet disße Erlige och Wellforstandige mend, Kield Heningsen Lenßmand,
Erich Jensen Oluff Mortensen, Joen Halduorsen, och Joen pedersen Ormo Med
mig thill witterlighed att besegle Actum Lille Herdall denn 15 Januarij 1645.
1

Sic! ”ö” används genomgående i dokumentet.
Hål.
3
”oß” över raden.
2
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Svegs prästgård

5 oktober 1645

Fullmakt utfärdad av Hanns Lorck till länsman Halffuer Roggiersen i Älvros, att kräva tre
tunnor korn och en jämtspann av länsman i Hackås Anders i Skede.
Original på papper i Pappersbrev I, RA.

JHS.
Kiendes Jegh Vnderschreffuene Att haffue giffuet Leensmanden Halffuer
Roggiersen Vdi Elffueroes Fuldmacht att kreffue och Annamme Aff Leensmanden i Hackaas Anders i scheede. thre thønder Koren och it Jempte spand, eller
och saa sex Rigsdaler som Jegh hannem der forre giffuet haffuer
ex Sueds Prestegaard den 5 Octobris 1645
Hanns Lorck
Egenn hannd

Stockholms slott

8 oktober 1645

Kungl Maj:ts fullmakt för Johan Berndes, landshövding i Sala län, att för svenska kronans
räkning på utsatt dag den 31 oktober ta emot Härjedalen och Jämtland av danske kungens
fullmäktig.
Original saknas. Avskrift i Riksregistraturet vol 229, fol 675r ff, Kungl. Maj:ts kansli, RA. Här
efter samtidig avskrift i Tyske kancellis udenrigiske afdelning, Sverige A II 40, DRA.

Wij Christina medh Gudz Nådhe, Sweriges, Giöthes och Wendes vthkoradhe
drotningh och Arffurstinna, Storfurstinna till Finlandh, Hertiginna vthi Estlandh
och Carelen, Fröken öfwer Jngermannelandh. Giöre Witterligit, at efter emillan oß
och den Stormechtige Högborne Förste och Herre, Her Christian den Fiärdhe,
Danmarkz, Norges, Wendes och Gottes Konungh, Hertigh vthi Sleßwijk, Holstein, Stormarn och Ditmarschen, Grefwe vthi Oldenburg och Delmenhorst, ähr
nu på sidstholdne Gränze Möthe och Fredz Handell, förmedelst Wåre fullmechtige Commissarier å begge sijdor, således förafschedat och afftalt, at Jbland andre
landh, Öijar och Lähn, som oß och Sweriges Crono ähr aff Hans kierlighett och
Danmarkz Crono Cederat till Wederlagh för dhe restituerade Provincier, Fästninger, Städher och Landh, schall och Jemptlandh medh Herredalen, sampt
tilliggiandhe Landh och Folck, Skantzar, Högheet, Herligheet, Jurisdiction,
Andelig och Wärdzligh, Skatt, Jngeldh, Ränta och Rättigheet ordinarie och
extraordinarie, såsom Danmarkz och Norges konungar, särdeles hans kierlighett
konung Christian den Fierdhe nu Regerandes, bemelte Landh nu här till nutit och
besuttit hafwer, blifwa wår Fullmechtig af hans kierlighetz befaldningzman och
Fullmechtig öfwer antwardat och till oß innrymbt den 31 Octobris nästkommandhe, och förberördhe Landh och folk medh alle dhes tilbehöringar, föllia och
tilhöra oß och Sweriges Crono till Ewärdeligh opåtalt egendom. Dy hafwa wij
affärdat härifrån op till Jemptlandh och Herredalen, oß Elscheligh; wår troo Man
och Landzhöfdinge öfwer Sahlebergz- och Nääßgårdz Lähn sampt Kåpparbergzlagen, Edell och Wälborne Johann Berndes till Strömßberg och Wijby, och
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honom i Fullmacht och Commission gifwidt, effter som wij och här medh i krafft
aff detta wårt breff i Fulmacht och Commission gifwe, at Han mehrbemälte
Jemptlandh och Herredalen, sampt tilliggiandhe Landh och folk, Skantzar, Huus,
så och alle åfwan bemälte Nyttigheeter, inge1 vndantagandes, schall emottaga och
på sattan och föreschriffne dagh sigh till oß inrymma låta, på sätt och wijs, som
vthi sielfwe Fredzfördraget förmält ähr. Wij Begäre fördenschuldh aff hans
kierlighetz Befaldningzmän och Fullmechtige, at han effter Pachternes innehåld
och Lydelße, wille mehrbemälte Jemptlandh och Herredalen medh alt hwad som
förbemält ähr, föreschriffne wår Landzhöfdinge Johann Berndes öfwer antwarda
och inrymma, så at pacterne, så där vthinnan, som alt annat, kunde sche till fyllest,
effter som wij och härmed och i detta wårt öpne brefz krafft, biudhe och befahle
alle Landzens Jnbyggiare, nu mehra wåre vndersåtare at dhe bewisa wår Commissario och Landzhöfdinge Johann Berndes hörsamheet och Lydno, vthi alt thed,
Han dem till wår och Sweriges Cronos tienst, gagn och bästa biudandes och
befaldandes warder. Dhärmedh scheer thet hwars och eens plicht och skyldigheet
fordrar, hwilket Wij och wele wetta, hoos hwariom och eenom medh konungzlige
nådhe ihugkomma: Till ytter mehra wißo hafwa wij detta medh wår egen hand
vndher schrifwidt och witterligen låtit sättia wårt Secret här nedhan före. Gifwidt
på wårt konungzlige Slåt Stockholm den 8 Octobris åhr 1645.
Christina (L: S:)
1

Sic!

Stockholm

9 oktober 1645

Kungl Maj:ts instruktion till landshövdingen Johan Berndes, att för Sveriges räkning den 31
oktober 1645 ta emot Jämtland med Härjedalen, samt vad han sedan där ska uträtta.
Original saknas. Avskrift i Riksregistraturet, Kungl. Maj:ts kanslis arkiv, vol 229, fol 680ff,
RA.

Instruction
Och underwißningh. Huar effter Konglige Maijestæt nådigst will, att Landzhöfdingen Johan Berndes sigh förhålla skall, uthj dhee ährander honom ombetrodt
och befalat ähr vthj Jämptelandh att förrätta.
1. Efftersom uthj Fredzfördraget, emillan Swerige och Danmark, nu sist
oprättat, är förafskedat, att Jämptelandh medh Herredalen, skall här effter höra
Sweriges Chrono till ewärdeligen, och den 31 Octobris uthi innewahrande
månadt, blifwa hennes Konglige Maijestætz Fullmächtighe inrymbt på sätt och
wijs som uthi bemelte Fredzfördragh förmält står. Huarföre såsom hennes Konglige Maijestætt hafwer förordnadt Landzhöfdingen Johan Berndes, att å hennes
Konglige Maijestætz wägnar emothtaga landet, och af Jnbyggiarne Eden hända.
Alltså är hennes Konglige Maijestætz nådige willie och befalningh, att han nu
strax skall begifwa sigh här ifrån den bequämbaste wägen opp till Jämptelandh.
2. J wägen dijt opp åth, skall han förr uth notificera Landzhöfdingen Jfwar
Nillßon sin ankomst, låtandes honom tillseije officererne öfwer helßinge
knechterne, att dee widh Båhresiö Skantz, hålle i beredskap och färdige Tu
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Compagnie helsingheknechtar, som Johan Berndes kunne derifrån Confoijera till
den orth i Jämptelandh, där Kungens i Danmarckz Fullmächtige honom möta
skall, Och måste han sålunda anställa sin resa, att han änderligen på försagdan
dagh, kan wara på behörlig orth och ställe tillstädes.
3. Kommandes in på Gräntzen i Jämptelandh, skall han förskicka någor föuth,
och sigh erkyndiga huarest Kungens i Danmarch Fullmächtig är, och på huadh
ställe dhe möthas skole, dijt Johan Berndes sigh förfoga skall, och å sattan dagh,
nämbligen den 31 Octobris näst tilbörligh helßningh och Cavalier låta Konungens
i Danmark Fullmächtig förnimma, att såsom uthi sidst oprättadhe Fredzfördragh
widh Brömsebro ähr af dee Danske Commissarier iämpte annat Wthlofwat och
förafskedat, att Jämptelandh medh Herredalen, skulle tillijka medh Gottlandh och
Ösell lyda och höra till Sweriges Chrono ewärdeligen, och på den 31 Octobris i
innewahrande åhr blifwa Hennes Konglige Maijestætz Fullmächtigh inrymbde,
och samma Fredzfördragh sädan är wordet af begge deres maijestæter den 13
Septembris nästförleden ratificerade. Alltså är han Johan Berndes af Hennes
Konglige Maijestæt dijt affärdat, och honom i full macht och Commission gifwit
att emothtaga mehrbemelte fredzfördrag, och å Hennes Konglige Maijestætz
wägnar sig inrymma låta bemelte Jämptelandh medh herredalen, så widht befinnes
att herredalen ligger på den Swenske sidan om Fiällen.
4. Och alldenstundh man intet annatt will förmodha, ähn allt blifwer på dhe
danskes sijdha effter afskeet observerat och effterkommit. Så skall Johan Berndes
så snart landet medh alle sine Skantzar Territorijs och rättigheter, äre honom
blefne inrymbde, önske lycka och wälsignelße till dhen oprättade och numehra
ratificerade fredzfördragh, Vthlofwandes å Hennes Konglige Maijestætz och
Sweriges Chronos wägnar, att allt huadh där uthj tillsagt är, af Hennes Konglige
Maijestætt och Sweriges Chrono skall blifwa troligen hållit och effterkommit
5. Såsom förafskedat är, att blåtte Fästninngerne på både sidor skole lefwereras,
Vthan stycken eller något annat för Rådh: Alltså skall Johan Berndes näst Jnrymbningen af landet, låta sigh Contentera medh blotte Skantzerne, som i feydhe
tijden där kunne opsatte warda, Och så snart den danske besttningh går där uth,
skall Berndes där emoth införa Hennes Konglige Maijestætz Besättningh öfwer
antwarda landet till Hennes Konglige Maijestætz tillförordnade Landzhöfdinges
administration.
6. Nähr detta nu allt sin richtigheet hafwer, skall han infordra af Befalningzmännen, som då närwahrandhe ähre, huad Jordeböker och rättelßer som finnes
widh handen och där i Landet tillstädes, om Landzßens privilegier, domar, Räntor
och ingiäldh, Så och om Grändtzsar, Råmärken och byaskijllnader, sampt huadh
Justitien angår och elliest nödigt wara kan till Landzßens Regering.
7. Sädan skall han låta Landz Ständerne af Jämptelandh och Herredahlen,
ordenteligen komma tillhopa, notificera dem Fredzfördraget, och dem föreläsa
beslutet, så mykit Jämptelandz och Herredahlens Cession widhkommer, låtandes
dem wetta, att dhe ähre nu Exempterade och absolverade ifrån all obligation till
Kongen i Danmarchz Chrono, dem där hoos förhållandes deras begångne brått
och förseende uthi förledne åhr, i ty ehuruwäl Hennes Konglige Maijestæt
förmedelst sin Segerijke wapn bemächttigade sigh strax effter feydens begynnelße
Jämptlandh sampt Herredalen, och då icke obilligt hade kunnat till sin försäkringh
medh skähl beswära deß Jnbyggiare och landet medh starck Garnizon: Men
lijkwäl, anseendes den Korporlige Eedh dee då, både mundt- och skriffteligen
giorde, att dhee Hennes Konglige Maijestæt och Sweriges Chrono, wille och skole
wara hullde och trogne, hafwer Hennes Konglige Maijestæt såsom en mildh och
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nådigh öfwerheet, intet welat annorlunda regera och tractera dhem ähn sine egne
trogne undersåthere, och derföre dem medh slijka beswär då förskont, förlåtandes
sigh på bemelte deres huldheetz Eeedh1 och låfwen, efftersom alle redelighe och
ährlige män dän högt achta och hålla plägar; Doch lijkwäl dhee sådant oachtadt,
hafwa giort sigh säker och bråtzligh af mehneedh och otroheet emoth Hennes
Konglige Maijestæt och Sweriges Chrono, och därigenom nogsampt förtiänt, att
sådant nu skulle af Hennes Konglige Maijestæt ijfradt och dem wedergullit
blifwa; Men emädan dhee nu förmedelst Jämptlandz och Herredalens ewärdelige
Cesion under Sweriges Chrono, äre blefne Hennes Konglige Maijestætz
underßåthere och Hennes Konglige Maijestæt icke annat nu will förmodha ähn att
dee sigh här effter betänkandes och sigh som trogne undersåthere emoth Hennes
Konglige Maijestæt förhållandes warde: Derföre och på det dhee måge så mykit
mehra kunna sij och skönia Hennes Konglige Maijestætz stora nåde emoth sigh,
så will Hennes Konglige Maijestæt för denne gång hafwa dem deres begångne
grofwe brott och förseende pardonerat och förlåtit; Och Johan Berndes altßå å
Hennes Konglige Maijestætz wägnar begära af dem wetta, huilke som hafwa lust
att blifwa boendes under Hennes Konglige Maijestætz Regeringh, och Hennes
Konglige Maijestæt att wela försäkra medh deres lijflighe Eeedh, att blifwa
Hennes Konglige Maijestætz deß effterkommande och Sweriges Chrono, hulde,
trogne och hörsamme undersåthere, som dee för detta Kongen j Danmarck och
Danmarckz Chrono warit hafwe, låtandes dem, som der till resolvera, giöre2 deres
Eeedh i forma som han medhgifwin ähr.
8. Hwillke nu der på landet boo, och willie blifwa boendijs af Präster, Bönder
eller andre, och oß denne Eeedh lijffligen göra och medh sine reversalier in forma
försäkra wele, dem skall Johan Berndes å Hennes Konglige Maijestætz wägnar,
der emoth tilseija och låfwa att dee widh deras rätt och wanlige frijheet wälfångne
privilegia och egendomb conserverade och erholdne blifua skole, och fremdeeles
enähr dhe Hennes Konglige Maijestæt där om besökiandes warde, få
Confirmation der på; Så och dee Präster som wellia sittia stilla, och endthålla sig
all præjudicerlig Correspondence medh dhee Norske och Danske, och föllia den
Biskop och Consistorium, som dem af Hennes Konglige Maijestæt till förordnadt
bliffuer, niuta deres pastorat willkohr och lägenheet, efftersom så dem, som den
gemehne allmoge tilseijas skall att hijtsända till Hennes Konglige Maijestæt om
allt deres tillståndh och anliggiande tillkänna, Men dee andre som icke willa sigh
medh Eedh emoth Hennes Konglige Maijestætt och Sweriges Chrono obligera,
dem må Johan Berndes å Hennes Konglige Maijestæts wägnar tillåta åhr och dagh
frijheet att sällia sine hem och faste egendomb, och begifwa sigh der ifrån, doch
så emädan dee quarre äre, och sigh der förhålla, sigh förbinda till troheet och
hörsamheet, medh mindre dee sigh straxt dädan begifwa wele, Men huadh Häradz
Fougder, Skrifware och andre sådane Kongens i Danmarchz tienare widhkommer,
dem skall Johan Berndes licentiera och öfwer Fiällen åth Norge föresa låta, medh
mindre dhee dher i Landet ähre besittne, och Hennes Konglige Maijestæt medh
sin Eeedh3 försäkra wele, då dhe dher under Hennes Konglige Maijestætz
Regeringh förblifua måge, Vthan tiänst och Embete. Doch detta måste Johan
Berndes nogha tagha i agt och förfahra om i Jämptlandh eller Herredahlen woro
någon Suten Präst Fougde, Skrifware eller annan Kongen i Danmarchz betienter,
som hafwer i synnerheet låtit sigh märkia widh wahrande feijde sin onsko och
arge stämplinger emoth Hennes Konglige Maijestæt och Sweriges Chrono, och
andre medh sigh till sådant drifwit och oppäggat, och man nu intett till sådanne
wäl skall sättia kunna något godt förtroende, Vthan mehra mißtroende, den eller
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dem skall Johan Berndes Vnder någon ytterligare præcixt tillseija att dee genast
begifwa sigh medh sin familia och egendomb ått Danmarch.
9. När detta sålunda är förrättatt, må huar och en draga hem till sitt igen, och
niuta och göra huadh rätt, och dhee Hennes Konglige Maijestæt och Chronan
effter sin Eedz plicht skylldigh ähre Men then thet intet göra will, skall tillseijas
att flöttia och dem quarrlembnadom på behörligit sätt förmahnas att obråttzligen
att i all måtto hålla deras Eedh, och warnas medh flijth att wachta sigh för
ytterligare Edzbrått och otroheet emoth Hennes Konglige Maijestæt, huar
annorlunda skeer, skall deres förre brott stå dem öpet, och dhe under dubbelt straff
ware förfallne.
10. Effter Allmogen i Jämptlandh hafwer uthi förledne åhr låfwat och warit
öfwer eens medh Krigz Rådet Hinrich Flemmingh om en wiß Städzßel af huarie
hemman, så skall Johan Berndes fogeligen handla medh Bönderne där om, och
göra sin flijt att förmå dem till att erläggia och uthgifwa till Hennes Konglige
Maijestæt och Chronan om icke mehra, doch det som dhee i fiohl i så måtto af
huart hemman till Städzel Vthlåfwat hafwe, efftersom han der om wijdare kan
förnimma af bemelte Hinrdrich4 Flemingh
11. Efftersom en hoph Jämptar äre i deße förledne twenne åhr, Vthskrefne till
knechtar, och nu uthan twifwel där i Jämptelandh stadde, Så skall Johan Berndes,
försökia om han medh godh lämpa och fogh kan öfwertahla samma knechtar att få
dem under dett Norreske Regementet; Men sijr han att theet will för denne gångh
gifwa dificulteter; då må han dem hemförlåfwa huar till sitt, att förestå sine
hemman, och bruka deres Bonde Nähringh; Allenast dem tillseija, att Allmogen
där i landet måste wara förtäncht framdeles att Vndergå denn Vthskrifningh som
Hennes Konglige Maijestættz Vndersåthere i Mellpadh och Ångermanelandh
Vndergå.
12. På det nu Hennes Konglige Maijestæt må så myckit bättre och wißare
vnderrättelße om Landzßens beskaffenheet, serdeles huru Gräntzerne förewetta,
emillan Jämptelandh och Herredahlen, så skall han taga till sigh någre
Förståndighe män, som där om skole hafwa någon weetskap medh huillke han
skall resa kring landet, så wijda åhrstijden det tillåta kan, och thet wähl
besigchtigha, huadh för Skoggar, Siöger, Strömer, Hollmar, Öijer och annat
mehra notabile där finnes, serdeles huadh åthskillnadt ähr emillan Jämptelandh
och Herredahlen, sökiandes näst annatt Hennes Konglige Maijestætz och
Chronones interesse att extendera Jämptlandh och Herredalß Gräntzär in åth
Norghe, så wijda han mäst kann, fölliandes däruthinnan Fiällryggen, som rätte
skillnaden där emillan ähr, och billigt wara bör, och skall han sädan läggia
Herredahlen under Helßingelandhz Landzhöfdingedöme.
13. Nähr nu allt detta således ähr beställt, åch alla saker i richtigheet och godh
Ordningh satt, Och Hennes Konglige Maijestætt om landet försäkradt ähr, då skall
Landzhöfdingen Johan Berndes begifwa sigh tillbaka hijth, till Hennes Konglige
Maijestæt att göra relation om allt sitt förrättandhe, så och Jämptelandz och
Herredahlens tillståndh. Actum ut supra
1

Sic!
”s” överstruket.
3
Sic!
4
Sic!
2
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Stockholm

10 oktober 1645

Kungl Maj:ts öppna brev med bekräftelse för rikskanslern Axel Oxenstierna, att låta Härjedalen
och Jämtland tillhöra Västernorrlands lagmansdöme, och att lagmanspenningar ska uttas med fyra
öre svenskt silvermynt årligen av var bonde i Härjedalen och Jämtland, samt lagmansgärd med två
öre.
Original okänt. Avskrift i Riksregistraturet, Kungl. Maj:ts kanslis arkiv, vol 229, fol 689ff, RA.

Confirmation för Rijkz Cantzleren, att Jämptelandh och Herredahlen skall liggia under
Wäster Norlanden etcetera

Wij Christina medh Gudz nåde etcetera etcetera etcetera Göre witterligen, att
alldenstundh wår Högstährade Sahlige Kiere Her fader, Glorwärdigast i åmminelße, hafwer uthj den förre danske feijde, nähr Jämptlandh blef igienom Sweriges
Chronos wapn intaget, giort den förordning och disposition, att beemelte Landzända Jämpländh [sic!], skulle, så länge thet Vnder Sweriges Chrono lydno och
hörsamheet woro att erhålla liggia och lyda till Wäster Norlandz lagsagu, och alle
deß inbyggiare wara skyllige att uthgifwa och erläggia Lagmans Ränta till Oß Ellskelige, Wår och Sweriges Rijkes troo man, Rådh och Rijkz Cantzler, Wälborne
Her Axel Oxenstierna. Frijherre till Kijmitho, Herre till Fijholm, och Tydöön,
Riddare, såsom en wälförordnad lagman öfwer berörde Wäster Norlanden. Nu,
såsom mehrbemelte Jämplandh1 åhr 1613 blef danmarkz Chrono afträdh och inrymbdt, ähr igenom innewahtande åhrs oprättade Fredzfördragh bägge Rijkerne
emillan, oß och Sweriges Chrono, iämpte Herredahlen och andre landh och lähn,
till en ewärdeligh egendomb cederat; och Wij af dragnde tijdigh försårgh, huru
mehr offt bemelte Jämptelandz och Herredalens Jnbyggiare, måge lijka som
andree wåre trogne undersåthere i Rijket widh lagh och rätt holdne och handhafde
blifwa, icke mindre ähn wår Sahlige Kiäre Her fader, för godt hafwer ansedt, att
låta Jämptelandh, så och Herredahlen lyda till WästerNorlandz lagsagu och Lagmansdöme; Huarföre hafwe Wij här medh, och i krafft af detta Wårt öpne bref,
mehrhögstbemelt wår Högstährade Sahlige Kiäre Her faders bref wälbemelte
Rijkz Cantzlern gifwit, welat renovera och bekräffta, gifwandes honom här medh
Fullkombligh fullmacht och tillståndh, att optaga såsom en lagman, alle dhee
saker och ährander i Jämptlandh och Herredalen för rätten kune komma; dem
åthskillia och döma; alldeles effter Sweriges lagh och laga stadghar; eller nähr wår
och Rijkz Cantzleren ähr medh Rijkzsens tiänst förhindrad, och sådant sielf egen
Perßohn intet förrätta kan, då må och skall den samma det giöra, som han i det
stället förordnandes warder, För denne sin mödo och arbete skall huar Bonde i
Jämptelandh och Herredahlen, så fattigh som Rijk, som sin egen rök hafwer, och
lagh och rätt niutha will, gifwa deres wälförordnade lagman, Rijkzens Cantzler i
Lagmans Penningar Fyra öre, och Twå öre Swänskt Silfwer Mynt till lagmans
Gärdh åhrligen. Och skall kyrkioherderne i huarr Giäldh, wara skylldige att
lefwerera på rättan tijdh wiße förseglade och vnderskrefne Mantals längder, på
alle deres Sochnemän. Wij biude fördenskull, och nådigst befale, allom dem som
uthj Jämptelandh och Herredahlen boendes och wistandes äre, att dee erkänne och
annamme mehrofftbemelte wår och Rijkzens Cantzler, Her Axel Oxenstierna, för
deres rätte Lagman, Uthgörandes honom det Sweriges lagh, laga stadgar, och här i
Rijket öfweligit bruuk dem samptelige tilbiuder, och alle andre wåre vndersåthere
plichtige och wahne ähre, att vtgöra. Där alle igemehn och huar och en i synnerheet hafwer sigh att effterrätta. Till yttermehra wißo hafwe Wij detta medh egen
handh Vnderskrifwit, och Wårt Secret bekräfftadt.
Christina
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Stockholm

11 oktober 1645

Kungl. Maj:ts brev till Carl Bonde, att han ska ombesörja att (bergmästaren) Hans Philip
(Lybecker) och lantmätaren Thomas Christofferßon utan dröjsmål beger sig på resa till Jämtland,
för att bistå landshövdingen Johan Berndes vid övertagandet av Härjedalen och Jämtland och
dessförinnan hinna upp denne på hans resa till Jämtland.
Original saknas. Avskrift i Riksregistraturet, vol 229, fol 706r, Kungl. Maj:ts kanslis arkiv, RA

Till Herr Carl Bonde, att han skrifwer Hans Philip och Landtmätaren Thomas
Christofferßon till, att dhe föllia Landshöfdingen Johan Berndes till Jämptlandh.
CHRISTINÆ
Wår ynnest och nådige benägenheet medh Gudh Alzmechtigh etcetera, Effter
som Wij hafwe her Carl Bonde förordnadt Landzhöfdingen, Johan Berndes att
resa til Jämptlandh, och sigh thet sampt Herredahlen till ooß1 och Sweriges
Chrono inrymma låta, så och Eeden af Landz Ständerne hända; Så emädan Wij
hafwer pålagt honom, där iämpte någre ährender att förrätta, och han till samma
sitt förrättande, behöfwer att hafwa hoos sigh på den orth Hans Philip och
Landtmätharen Thomas Christofferßon, och lijkwäl deres hijtkompst här intet
afwänta kan, vthan måste nu gennast begifwa sigh härifrån på resan till bemelte
Jämptelandh. Hwarföre är wår nådige willie och befalningh, att j strax wele
skrifwa bemelte Hans Philip och Thomas Christopherßon till, och dem order
gifwa, att dee uthan någon försummelße begifwa sigh på resan åth Jämptlandh,
och sammalundha anställa deres reesa, att dee kunne hinna Johan Berndes på
resan för ähn han kommer in i Jämptlandh, warandes honom där hän föllgachtig,
och hans order sädan föllgandes uthi allth thet han dem å wåre wägnar och till wår
tienst befalandes warde, detta j sålunda welen effterkomma Gudh alzmechtigh
eder synnerligen Nådeligen befalandes.
Christina.
1

Sic!

153

Stockholm

24 oktober 1645

Kungl Maj:ts svar på landshövdingens i Säter Petter Kruses brev av den 18 oktober 1645 till
rikskanslern, med vilket bifogades härjedalsbornas skrivelse med begäran att få lyda under
Österdalarna och att få behålla sina dittillsvarande själasörjare. Ingen förändring görs i
förordningen att Gästrikland, Hälsingland och Härjedalen ska utgöra ett län, förrän bättre
upplysningar erhållits om tillståndet och belägenheten i Härjedalen. Härjedalens präster tillåts
kvarstanna i tjänst under vissa villkor. Beträffande bygdelagen Särna, Idre och Heden kan snar
resolution förväntas.
Original i Kungliga brev, Kopparbergs landskanslis arkiv, D I:1, fol 363, ULA. Avskrift i
Riksregistraturet, Kungl. Maj:ts kanslis arkiv, vol 229, fol 824v–826v, RA.

Christina medh Gudz Nådhe, Sweriges, Göthes och Wändes Vhtkorade
Drotzning och Arffurstinna Storfurßinne1 till Finnlandh, Hertiginna Vthi Estlandh
och Carelen, Fröken öfuer Jngermannlandh.
Wår ynnest, Nådige willia och benägenheet medh Gudh Alzmechtig tillförennde. Wij hafue Herr Landzhöffdinge Petter Kruse förnummit så af Edher Skrifwelse til Rijkz Cantzleren, Daterat Säter den 18 huius som Herredals boernes der
hoos fölliande skrifft, huruledes deße bemelte Herredaals boer åstunde och begäre
at få lydha till Österdalerne, och beholla sijne Siälesörijare som dhe här til hafft
hafua, hwar öfwer J begäre wår Nådige resolution at förnimma. Nu ändoch denne
deres begäran kan hafwa sijne Skääl, wij och elliest intet stoort betänkiande kunde
hafwa dem här Vthinnan at willfara ; Men effter wij allerede för detta hafwa
giordt den disposition at Ångermannlandh, Mälpa och Jämptlandh skulle wara och
lydha Vnder et Landzhöffdinga dömme, och förordnadt Öffwersten Hanß Strijk
till Landzhöfdinge der öfwer, anseendes och för godt, at låta provisionaliter Herredalen, Gästrikeland och Hälsingelandh wara ett Landzhöfdinga dömme Vnder
Jffwar Nilßons administration. Hwarföre faller Oß nu icke obilligt betänckeligit,
denne wår giorde förordning, så hastigt at förandra1, Vthan wele at der widh
blifwa skall till deß wij kunne frammdeles få nogon bättre information om
bemelte Herredalens tillståndh och lägenheet, då wij och wele wijdhare der öfwer
den disposition och förordning giöra, som tijdhen och omberörde Landzorters
wilkor och beskaffenheet fordrar och kräffwer. Hwad elließ Prästerne i Herredalen
widkommer så ähre wij der medh till fredz, att så frampt de Präster, som nu widh
Gällen sittia, wele giöra Oß och Sweriges Chrono deres lijflige Eedh, och medh
sijna Reversaler in forma försäkra, såsom och sigh enthålla all præiudicerligh
Correspondens medh de Nårske och Dannske och föllia och lydha denn Biskop
och Consistorium, som dem af Oß tillförordnadt blifwa, det dhe samma widh
deres Pastorat förblifwe, och oqualdh niuta deres wanlige frijheet privilegier och
egendomb, effter som och dem frammdeles, enär Oß dhe om Confirmation der på
besökiandes warde, skole der medh benådde blifwa. Men der någre ibland them
funnes, som icke wela sig medh Eedh emot Oß och Sweriges Chrono obligera,
dem kunne wij inthet tillåta der att bliffwa, Vthan för skäligt erachte, at den eller
dhe samme, begifwa sigh der ifrån åth Nårge eller Danmarck, huilket wij wele J
dem å wåre wägnar skole förständiga och förnimma låta. Huru wij vthi det öfrige
wele at hollas skal medh dhe 3 Bygdelagarne, Sarna1, Ydre och Hede, der om
hafwe J medh första at förwänta wår order och resolution. Gudh Alzmechtigh
Edher Nådeligen befallandeß. Aff Stockholm denn 24 octobris Anno 1645.
Christina manu propria
1

Sic!
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Frösö skans

1 november 1645

Attest och kvittens utfärdad av landshövdingen över Sala och Kopparbergs län Johan Berndes
till Strömsberg och Viby, till befallningsmannen och guvernören över Trondheims län Frederik
Urne till Brentved, att Johan Berndes den 31 oktober 1645 på Frösön, av lagmannen över
Trondheims län med. dr. Peder Alfsson som fullmäktig på Fredrik Urnes vägnar, mottagit
Jämtland och Härjedalen, med land, folk och all annan rättighet. Han har också mottagit Frösö
skans, med flera mindre skansar som fanns byggda, samt två jordeböcker över krono- och
odelsgodsen i Jämtland, en liten jordebok på Härjedalens vissa ränta, extrakt av
kyrkoräkenskaperna, ett register på samer under Jämtland och Jämtlands landssigill i landskistan
och två gamla protokoll.
Original på papper i Tyske kancellis udenrigiske afdeling, Sverige A II 40, DRA.
Ett sigill.

Effther såsom emillan dhen Stormechtige, Högbörne Furstinna och Fröken,
Fröken CHRISTINA, Sweriges Giöthes och Wendes vthkoradhe drotningh och
arffurstinna, Stoorfurstinna till Finlandh, Hertiginna vthj Estlandh och Carelen,
Fröken öfwer Jngermannelandh, Min allernådigste drotning och Fröken: Så och
den Stormechtigest Högorne Furste och Herre, Herr Christian dhen fierde,
danmarkz, Norges, Wendes och Gottes konungh, Hertigh vthi Sleßwijk, Holstein,
Stormarn och ditmarschen, Grefwe vthj Oldenburgh och delmenhorst, ähr på
sidsthåldne Grentzemöthe och Fredzhandell, förmedelst theres Mayestæters1
Fullmyndige Commissarier å begge sidor, således föraffschedat och afftalat, at
ibland andhre Landh, Öijer och Lähn, som högstbemelte Hennes Konglig
Mayestætt och Sweriges Crono, ähr af hans Konglig Mayestætt i danmarck och
danmarckz Crono, cederat, till wedherlagh, för dhe restituerade provincier, Fästninger, Städer och Land, Skall och Jemptelandh medh Herredalen, sampt
tilliggiandhe Landh och folck, Skantzer, högheet, herligheet, Jurisdiction,
andeligh och wärdzligh, Skatt, ingäldh, Ränta och Rättigheet, ordinarie och extraordinarie, såsom danmarckz och Norges konunger, särdeles Hans Konglig
Mayestætt högstbemelte konungh Christian den Fierde, nu regerandes, bemelte
Landh här till nutit och besuttit hafwer, blifwa Hennes Konglig Mayestætt i
Swerige Min allernådigste drotnings, Fullmechtige, aff hans Konlig Mayestætts i
danmarckz Befaldningzman och Fulmechtigh den 31 Octobris på innewarandhe
åhr 1645, öfwerantwardat och innrympt, Och förberördhe Landh och Folck, medh
alle dhes tillbehöringer, fölgia och tilhöra Hennes Konglig Mayestætt i Swerige,
och Sweriges Crono till ewärdeligh opåtalt egendom. Dy haffwer efter högstbemelte Konglig Mayestætts i Sweriges, Min allernådigste drotningz Befaldningh,
Commission och Fullmacht, Jagh Johann Berndes till Strömßbergh och wijby, tillförordnat Landshöfdinge öfwer Sala- och kopparbergz lähnen, præsenterat migh
på föreschrefne den 31 octobris på Frößöön i Jemptelandh, der såsom i lijka måtto
sig instelte, Ehrligh och höglärdh Man, Peder Alffßon Medicine doctor och Laghman öfwer Trundheems lähn, Fullmechtigat aff Konunglig Mayestæts i danmarkz
Befaldningsman och Gouverneur öfwer Trundhems lähn, Edell Wälbördig Frederich Wrne till Brentewedh, præsenterandes dher hoos högstbemelte Konglig
Mayestæts i danmarkz missive och Commission till Wälbemelte Frederich Wrne
afgången, at han bemelte Jempteland och Herredalen medh Landh Folck, och all
annan Rättigheet som förbemelt ståår, Hennes Konglig Mayestætt i Sweriges
Fullmechtige, öfwerlefwerera och Jnwijsa schule : Men effter Han, för Swagheet
och Siuckdom sielff icke hafwer kunnat komma, hafwer lijkwäll, på Konglig
Mayestætt i danmarkz och Norges, och Danmarkz och Norges Cronos Wegner
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bemelte Lagman Peder alffßon, vthj dhe förnembste Landzens Jnbyggiares,
andelige och wärdzliges närwarelße och åschådan, vpdragit och öfwerantwardat
migh Jempteland och Herredalen, inclusive så widt befinnes aff bemelte Herredalen, at liggia på dhen Swensche Sijdan om fiällen, medh Landh och Folck,
andeligh och Wärdzligh, Jurisdiction, at fölia och förblifwa vndher högstbemelte
Hennes Konglig Mayestætt i Swerige och Sweriges Crono till ewärdeligh och
opåtalt egendom : deßförvthan giort Landzens inbyggiare andelige och Wärdzlige
frije och ledhige för all huldheetz, troschapz hörsamheets och tienstes Edh och
löffte, hwarmedh dhe Konglig Mayestætt i danmarck och danmarkz och Norges
Crono till förbundne warit hafwe. Och deremot tillägnadt och anwijst dem Hennes
Konglig Mayestætt i Swerige des Successorer och Sweriges Crono ewärdeligen :
Sammaledes affståt och migh Jnrympt Frößöö Skantz medh Flere små Skantzer
som i landet woro vpbygde, Och der Jempte lefwererat migh twenne Jordeböker
på Crono- och Odels- godzen i Jemptelandh, såsom och een lijten Jordebook på
herredalens wiße Ränta, alle tre aff Frederich Wrne vnderschrefne : Jtem Extract
aff kyrkiobökerne på kyrkiornes förrådh aff Stigt Schrifwaren Vnderschrifwidt,
medh et Register på någre lappar, vnder Jemptelandh hörige sampt Jemptelandz
Jnsegell vthj Landskistan, och dher till twenne gamble protocoller : Men
privilegier och gamble breff, Landet angående, sades förr wara bortkombne; Och
alldenstund, öfwer alt detta aff wälbemelte Govuerneur Frederich Wrne, Min
attestation och qwitantz ähr fordrat och äschatt worden, hafwer iagh sanningen till
styrkia, icke welat eller kunnat förwägra, Vthan medh egen Hand och Signete här
nedhan före Stad fäster och bekräffter. Datum Frößöö Skantz den förste Novembris Anno, Ettusend Sexhundradhe och på thed Fyretijonde och Fämpte.
Johan Berndes manu propria
1

” Mayestæters” dubbelskrivet.
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Frösö skans

2 november 1645

Fullmakt utfärdad av landshövdingen över Kopparbergslagen, vice presidenten i Bergskollegiet
Johan Berndes, fullmäktig kommissarie i Jämtland och Härjedalen, till bergmästaren över Stora
Kopparberget Hans Philip Lybecker, att i sitt ställe och i väntan på att själv kunna komma och
avhända invånarna i Härjedalen eden, underrätta dem om fredsfördraget mellan Sverige och
Danmark i Brömsebro den 13 oktober 1645, med innehåll att bl.a. Härjedalen överlåtits till
Sverige den 31 oktober 1645.
Original saknas. Avskrift, vidimerad och sigillerad av Hans Philip Lybecker 12 november 1645,
i Tyske kancellis udenrigiske afdeling, Sverige A II 40, DRA.

Den Stormechtigeste Högborne Furstinna, och Fröken, Fröken Christina, Sweriges Göthes och wendes Vthkårade drotningz och arffrökens, Storfurstinnes till
Finnlandh Hertiginnas vthj Estland och Carelen, Fröken öfwer Jngermanland, Min
allernådigeste Drottningz och Frökens Troplichtige Tienare; Tillförordnat Landz
Höffdinge öffuer Kopparbergzlagen, Vice Præsident vthj Rijckzens Bergz
Collegio, och på denne tijdh Fullmechtig Commissarius i Jämptland och Herredalen. Jagh Johann Berndes till Strömßberg och Wijby Giör witterligit, att effter
såsom Vthj sidst slutne Fredzfördragh wed Brömßebroo nestförledne den Trettonde Augustj aff begge Rijkernes, Swerige, och Danmarkz Fullmechtige Commissarier, således hafuer waridt besluttit, det och sedan den Trettonde Septemris aff
begge deres Maysteter, sielff och Rijkernes Rådh ähr, Confirmerat och Stadtfäst
worden, att Gulland och Ößell med deres befästningar, Landh och lähn, och alle
pertinentier, tillijka med Jämpteland och Herredalen, medh Deres tilbehöringer till
landz och watns, schulle den 31 Octobris aff innewarandhe åhr, öfwerdragas och
Jnwijsas Hennes Konungzlig Maijestætz i Swerige och Sweriges Crones
Commissario till een Ewigh och oppåtalt egendom till Högstbemelte Hennes
Konnunglig Mayestætt des Sucessorer och Sweriges Crono : Och för Herredalens
wijdtaffgelegenheet schuld, des Jnbyggiare sigh här på Frößöön i Jämptelandh på
förbemelte dagh som war den 31 Octobris icke hafwa kunnat præsentera, der
såsom bemelte provins tillijka medh Jämptlandh migh ähr Sollenniter blifuen
Jnwijst aff Hans Konnungzlig Maijestætt i Danmarkz Fullmechtigh Commissario:
Derföre, och på dett sådant i Lijka måtto måtte i acht tagas i Herredalen, och des
trogne Jnbijggiare Andelige och wärdzlige om siälffua Fredzfördragen, och deres
egne willkor måtte förstendigas och Vnderräthas.
Dij Haffuer iagh Vthj min Stadh dijtt Hän affsändt och fullmechtigett, Berghmestaren öfwer Store Kopparberget, wällachtat, Hanß Philip1, att Han
Jnbijggierne Vthj Herredalen, nu mehra Hennes Konungzlige Maijestætz i
Swerige, och Sweriges Cronos trogne Vndersåtare om siälfue Fredzfördraget wäll
Vnderrätta schall och Huruledes dhe nu frije och qwitte ifrån all troo och tienstes
plicht, dermed dhe för detta hafue warit Kunungzlige Maijestætt i Danmark
förbundne. Och att fördenschuld Rijkernes Beslut och Konungens i Danmark
Cessions breff, dem bliffuer förläßen och Kundtgiort, Försäkrandes dem i gemehn
både Andelige och wärdzlige, att dhe Vthj Konungzlige Maijestætt i Swerige
schole Hafua een Nådigh och Mildh Öfwerheet, Och fördenschuld börre med all
troo och Hörsamheet bewijsa sigh emot Hennes Konungzlige Maijestætt och
Sweriges Crono igen, effter som sådant alt, nehr Gudh will iagh siälff Dijtt
Kommer och Eedhen aff dhem Händer, schall wijdare i Hog Kommas och
förklaras. Begiärer förden schull aff bemelte Provinscies Herredals Jnbijggiare, att
dhe wille stella tro till dett som Bergmestaren Hans Philip Dem vthj detta fallet
och elist, andragandes warder Till betre wijßo ähr detta med egen Handt och
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Signete bekräfftat. Datum Frößöö schantz i Jämptelandh Den 2. Novembris Anno
1645
Johann
Berndes
(Locus Sigillj)
At denna Copia Concorder medh sielffue originale witter iagh vndertecknade
medh handh och signete, Datum Swegs sochen J herdallen den 12. Nouembris
1645. Hanß philiph Lybeker manu propria
1

Efternamn saknas.

Svegs prästgård

10 november 1645

Utdrag ur Härjedalens dombok, att Oloff Glad i Glissjöberg (i Svegs sn) framkallade tre vittnen,
länsman Poffuel Madßenn, Laß Chlemetsen Hambre och Suend Olßenn Remmen, som vittnade
om hans fader Erich Glads och Oluff Suendßens överenskommelse om syskondelar i Vallgården i
Överberg (i Svegs sn).
Fragment av utdrag ur Härjedalens tingsbok i Pappersbrev I, RA.
1

Poffuel Joenßenn Glißbergh,
Mattis Olßen Herrö2
Oluff Nielßen Moeßett
thure Olßen Offuerbergh,

Peder Henningßen Bye
Erich Halduorßen Rismyr,
Oluff Joenßen Holm,
Joen Gundbiørsen Elffuer Aaß,

Oluff Glad aff Glisberg Fremkom for Retten Och Fremkaldett thrende proff,
Nemblig Poffuel Madßenn, Lensmand, Laß Chlemetsen Hambre, Och Suend
Olßenn Remmen, Och thilspurde dem om dj eller Nogen Anden kunde Sige, end
Hand Joe er rett Odelbaaren thill en Liden Jordepart wdj Offuerbergh kaldes
wolld gaard, Huor thill dj Suarede, at dj war Offueruerendis den thid hans Fader
Erich Glad och Oluff Suendßen 3 Byttett Sig Jmellom, Saa at Erich Glad bekom
Broder Lotten i schouff och mark, och bemeltte Oluff Suendßenn schulle haffue
en Syster lodt i Agger och Eng i forschreffne Wold gaardt, Widere er denem her
om ey beuist, Bemelte Oluff Glad Forspurde ßig her i dag om hand iche motte
thillegne sig, och Bruge det som Hanß Salig Fader Haffuer opryddet och brugt for
hannem, Erre Saaledis der paa Giffuet thil Gien[su]ar, Att hand det frj och
frelßelligen maa Niude bruge och beholde, Jndtill det hannem formedelst Louglig
process kand bliffue fra wundenn
[D]ette att werre en Richtig och ret wdtoeg aff Herdals thinghboeg Ord fra ord
Liudende, det bekiender wj wnderschreffne med egene Hender, Actum Sueig
Prestegaard Den 10 Nouembris Anno 1645
Jenns Jenßen R.
Peder Pederßen Leett
Egen Hanndh
Egen Haandh
Mickil Siulßon ähr intet uthlöst uthan Olof Glad och Swen olßon
ähre skyldige, om någon af Hans Arfwingar kommer, den af stelle
Med annan hand: om michil S[we]. — Med 1800-talshand: Sweg.Glißjöberg 1645.
På baksidan:

1

Spår av nu förlorad text i framsidans övre kant.
Sic!
3
”Bek” struket.
2
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Svegs prästgård

16 november 1645

Relation till drottning Kristina från presidenten i Bergskollegiet, landshövdingen i Salberget
och Kopparbergslagen, samt i Näsgårds län Johan Berndes, fullmäktig kommissarie till
Härjedalen och Jämtland, att han i överensstämmelse med fredsfördraget den 13 augusti 1645, på
Sveriges vägnar den 31 oktober vid Kungsgården och Frösö skans, tagit emot Härjedalen och
Jämtland av lagmannen i Trondheim Peder Alfsson, som avlämnade dessa områden i
befallningsmannens över Trondheim län Fredrik Urnes ställe.
Original på papper i Handskriftsavdelningen, vol E 398, UUB. Tryckt i Gustavus Wilh.
Gellerstedt: Dissertatio de Herjedalia pace Brœmsebroënsi Svecano imperio restituta, Holmiæ
MDCCCXXXIII.
Ett sigill i lack.

Den Stormechtigste Högborne Furstinnes och Frökens, Fröken CHRITIÆ1,
Sweriges, Göthes och Wendes vthkåradhe drotningh och Arffurstinnes,
Storfurstinnes i Finnnlandh, Hertiginnes i Estland och Carelen, Fröken öfwer
Jngermannelands, Min Allernådigseste drotnings och Frökens Troplichtige
Tienare, Jagh Johann Berndes, till Strömßberg och Wijby, tillförordnat
Landshöfdinge öfwer Sahla- och Kopparbergz- lagen, sampt Nääsgårds Lähn,
vice Præsident vthj Rijkzens General Bergs Collegio, och för denne tidh
Commissarius till Jemptelandh och Herredalen. Giör Witterligitt, att efter såsom
dhe hederlige och Wällärdhe Män aff Prästerschapet i Herredalen, haffwa aff den
act och förhandlingh som näst förledne den 31. Octobris wedh Konungsgården
och Skantzen Frößöön, passerade, iblandt alt annat tillfyllest förstått och
förnummit, Huru såsom Konunglige Mayestætt i danmarckz tillförordnadhe
Commissarius; Edle och wälbördigh Fredrich Wrne till Brentewedh, Konunglige
Mayestæts befaldningzmand öfwer Trundheems lähn, hafwer för medelst sin
Substitut och Fullmechtige, Ehrligh och höglärdh Man doctor Peder Alffßon
Lagman öfwer Trundheem, Solenniter, och vthj menige Mans, andeliges och
wärdzliges närwaru, inwijst och vpdragit högstbemelte Min allernådigste
Drotningh, Hennes Konunglige Mayestæts Successorers och Sweriges Crono
ewärdeligen Jempteland och Herredalen, sampt tilliggiande Land och folck,
Skantzer, högheet, herligheet, Jurisdiction, andligh och wärdzligh, Skatt, ingäldh,
ränta och rättigheet, ordinarie och extraordinarie, såsom Danmarckz och Norges
Konunger, särdeles hans Konunglige Mayestætt Konungh Christian den fierde, nu
regerandes, bemelte Land här till nutit och besuttit hafwer, och thed widare finß
beschrifwidt, vthj thed sidsthåldne Fredzfördragh som anno 1645 den 13 Augustij
aff begge Rijkernes Fullmyndige Commissiarier vprettades, och sedan af dheras
Konungzlige Mayestæter sielff den 13. Septembris, ähr Confirmerat och Stadfäst
worden; Såsom och huruledes wälbememelte Commissarius Docter Peder alffßon
efter vndfången Commission, hafwer sagdt och giordt alle Jnbyggiare i landet,
andelige och wärdzlige, Prester, Borgare och bönder, ledige och frij för all
huldheetz, troschapz, hörsamheets och tienstes Eedh och löffte, hwarmedh dhe
Konungen och Danmarckz sampt Norges Cronor, här till förbundne warit hafwa,
och thed alt hennes Konunglige Mayestætt i Swerige, Min allernådigste Drotningh
och Sweriges Crono anwijst och tillegnat : Altså och medan bemelte hederlige
godhe män aff Presterschapet i herredalen nu hafwe låfwat, medh lijffligh Eedh
sworit och sigh schrifteligen reverserat, at dhe wele hålla och hafwa den
Stoormechtigste högborne Furstinna och Fröken, Fröken CHRISTINÆ, Sweriges,
Giöthes och Wendes vthkåradhe Drothningh och arffurstinna, Storfurtinna till
Finnlandh, hertiginna vthj Estlandh och Carelen, Fröken öfwer Jngermannelandh;
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för sin rätta Drotningh och Fröken och des Successorer och Sweriges
efterkommande Konunger, för sine rätte Konunger och herrar, och blifwa hennes
Konunglige Mayestætt des Successorer och Sweriges Konunger och Crono,
huldhe, trogne och rätrådige, hörsamme och tienstwillige Vndersåtare; Sökia
hennes Konunglige Mayestæts des Successorers och Cronans gagn och bästa, des
och dheres schadha och fördärff i tidh tillkenna gifwa, och effter sin förmågo
affwäria; Och på ingen annan, hoo han och ähr, ingen vndantagandes, draga någon
respect eller obligation, än till Konunglige Mayestætt, des Successorer och
Sweriges Crono alena såsom och alt thed som dhe Konunggare1 och Dannemarkz
Crono, för medelst rätt eller sädwana, medh Skatt, Rättigheet eller tienst hafwa
schyldige warit, wele och schole bådhe för sigh och sine effter kommandhe,
hennes Konunglige Mayestætt des Successorer och Sweriges Crono, troligen och
rätrådeligen giöra och bewijsa: Hwarföre så haffuer på högstbemälte hennes
Konunglige Mayestættz Min nådigste Drotnings och Frökens wegner, effter
medhafwande Fullmacht och instruction, iagh deremot welat låfwa och hermedh
försäkra bemelte hederlige och wällärdhe Män, af Prästerschapet i herredalen, at
hafwa een mild och nådigh öfwerheet, och at dhe på hennes Konunglige
Mayestæts Wegner wedh dheres rätt och wahnlige frijheet, wällfångna privilegiæ
och egendom, rörliget och orörliget gods, Conserverade och ehrhåldne schole
blifwa, och framdeles, enär dhe hennes Konunglige Mayestætt deråm besökiandes
warder, få Confirmation der opå, så och niuta dheres pastorat, willkor och
legenheet, så här effter som förr, och fölia den Bischop och Consistorium som
dem aff hennes Konunglige Mayestætt tillförordnat blifwer. Fördenschuldh och
härmedh hennes Konunglige Mayestæts trogne Vndersåtare igemeen och hwar i
synnerheet, som i herredals provincie, och deße prästegäldh boendes och
wistandes ähre, blifwa alfwarligen förmante och tillsagde, at dhe här efter, som
förr, bewijsa sina kyrkioherdar och Siäla söriare all respect och lydno, göra dem,
dhen dheel som dhe ähre berättigadhe till, och dhe här till nutid hafwe, anseendes
sådant lända hennes Konunglige Mayestætt till nådigt behagh, och at hermed, thed
som i sigh sielff rättwijst är, befordres och befremies: J lijka måtto förmanes och
så Konunglige Befaldningsmän och officianter, at dhe på hennes Konunglige
Mayestæts wegner hålla hand deröfwer, och särdeles at bemelte hederlige och
wällärdhe Prästemän, sin kallelßes wärk vthj församblingen drifwa måge, och
hafwa deße företaldhe Conditioner och willkor, säkert och oturberat2 at åtniuta:
Och detta alt till högstbemelte hennes Konunglige Mayestæts min Nådigiste
Drotnings egen ratification och Stadfästelße: Till yttermehra förwaringh ähr detta
medh min egen handh och Signete bekräfftadh. Datum Swegh Prästegård i
herredalen den 16. Novembis Anno 1645 / Johann Berndes manu propria
På baksidan:

Her Johan Berndes forschichning och bref prästerne i Herdall

giffuitt
1
2

Sic!
Möjligen av lat. inturbidus = lugn, ostörd.
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Stockholm

24 december 1645

Kungl. Maj:ts resolution på den supplik, som prästerskapet i Jämtland och Härjedalen igenom
deras fullmäktige lagt fram.
Original i Offerdals kyrkoarkiv, J:4, pag 1ff, ÖLA. Avskrift i Riksregistraturet, Kungl. Maj:ts
kanslis arkiv, vol 229, fol 1359ff, RA; Brunflo kyrkoarkiv J:1; J:2, pag. 28ff, ÖLA; Offerdals
kyrkoarkiv J:2, 24ff, ÖLA; Erik Tryggdals samling A3a, ATA. Utdrag i Brunflo kyrkoarkiv J:3, nr
8, ÖLA.
Tryckt av S. J. Kardell i JFT 4, s. 70 ff.

Konglige Maijestætz Nådige Resolution och Förklaringh på de Postulater, som
Konglige Maijestættz vndersåtere, Menige Prästerskapet j Jemptlandh och
Herredalen igenom deres vthskickade och Fullmechtige, Vnderdånigst hafwe låtit
præsentera och föredraga. Actum Stockholm. den. 24. Decembris. åhr 1645.
I.
All den stundh Jempteland medh Herredalen som fordom hafwer hördt, lydt och
legat vnder Sweriges Crono, ähr förmedelst Gudz nådige skickelße, och thed
Fredzfördrag, som j detta jnnewarande åhr, ähr oprättat och stadfäst emillan
Swerige och Danmarck ähr cederat, och effter sielffwe Fredzfördragets lydelße,
ordentligen jnrympt till Hennes Konglige Maijestætt och Sweriges Crono till en
Ewärdelig opåtalt egendomb, medh all den tilliggiande Högheet, Herligheet,
Jurisdiction, Andelig och werldzlig Skatt och Jngäldh, rätt och rättigheet till
Landz och Wattn. Och så wääl mehnige Prästerskapet j bemelte Jemptland och
[Herre]1dalen, som alle andre deß Landzortz Jnbyggiare, hafwe widh jnrymningen
[af]1 Landet, afflagt emot Hennes Konglige Maijestæt och Sweriges Crono, deres
hulldh- och troheetz Eedh, och nu sålunda ähre wordne Hennes Konglige
Maijestætz Eedsworne Laglige Vndersåtere. Hwarföre, såsom Hennes Konglige
Maijestæt drager nu icke mindre till dem, än andre sine t[ro]gne1 Vndersåtere en
Nådig tilförsicht och gott förtroende, och dem medh all Konungzlig gunst och
nåde ähr bewågen, inthet twiflandes, att de altijdh och j [alla]1 måtto warde effter
deres Eedh, plicht och högsta skyldigheet sigh emot Hennes Kongelige Maijestætt
deß effterkommande Sweriges Rijkes Konungar och Crono, förhålla[ndes, så
som]1 redelige trogne Vndersåtere ägnar och bör, och deres Eedzplicht dem in
[Specie till]biuder1: Alltßå och emädan bemelte Prästerskap af Jemptlandh och
Herredalen hafwe affärdat till Konglige Maijestætt Twänne Wällärde Män af
deres mede[ll]1, Nembligen Her Olof Pederßon Kyrkioheerde i Bruns Floda och
Probst öf[wer]1 Jemptland och Herredalen, Så och Her Jöns Hemmingßon
Kyrckioherde i Åwiken2, och dem å alles deres wägnar Fulmechtig giordt, icke
allenast deres allgemen postulata och åliggiande Hennes Kongelige Maijestæt
vnderdånigest att föredraga, Vthan och offere och tilbiude deres, och deres hemma
warande medbröders troheet, lydno, hörsamheet och rättrådigheet vthi alla måtto.
Dy hafuer Hennes Kongelige Maijestæt låtit dem komma för [sigh]3, deres
mundtlige ährende, och sädan jnlefrerade skrifftelige postulata, medh nåde
förmärckt och öfwerlagt, så wijda nährwarandes tijdz lägenheet thed haffwer
medgifwit, och andre Rijkzens wårdande ährender tillåta kunnadt, och sigh der på
Nådigest welat förklara, som föllier:
Till thed Fösta, Såßom Prästerskapet j Jemptelandh och Herredalen igenom
åfw[an]bemelte3 deres vthskickade Fullmächtige, hafwe Hennes Kongelige
Maijestæt remonstrerat, hwadh för Kyrkio Ceremonier de tilförende vnder danske
Regementet hoos dem, j deres [För]samblinger3 hafwer brukeligit warit, Medh
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vnderdånigest anhållande och begäran, att de samptlige måge samma deres
Kyrckio Ceremonier få bruka och där widh blifwa handhaffde, såsom och niuta
deres ombetrodde pastorat och der af dependerade lägenheeter: Altßå hafwer
Hennes Konglige Maijestæt tagit denne deres begäran vthj ett nådi[gt]3
betänckiande; Och all den stundh Hennes Konglige Maijestæt såsom en
Christeligh och mildh öfwerheet, befinner sigh nådigh och benägen, icke allenast
att Confirmera och bekräf[fta]3, Jemptlandz och Herredalens Prästerskaps förrige
lägenheeter, frijheet och wilckor, vthan och sådant vthi allt skäligt, effter
lägenheeten heller will formehra4 och förbättra, än som thet j någon måtto
förkårtta och förringa, så länge hwar j sin Stadh, förestår sitt Kall och Embete,
som sigh bör, troligen förmanar och tilhåller sine åhörare till troheet och
hörsamheet, emot Hennes Konglige Maijestæt deß effterkommande Sweriges
Konunger och Crono, såsom och sigh sielffwe endthålla all præiudicerligh
Correspondens medh en och annan: Hwarföre, såsom Hennes Konglige Maijestæt
wääl weet, och nu så mycket mehre af deße Fullmechtige hijtskickade Prästmän
förnummit hafwer, att Jämpte Landz och Herredalens Jnbyggiare, ähre medh den
Swänske Nationen vthi Religionen eense, och icke weet, att någon synnerligh
differentz j Jemptelandz eller Herredalens Kyrkio Ceremonier skall wara, som
sträffwa emot den Swänske Kyrckio ordningen. Så kan Hennes Konglige
Maijestæt wääl lijda, att Jemptelandz och Herredaals Jnbyggiare, blifwa widh
deres här till öfflige Kyrckio Ceremonier, till deß denne saak kan blifwa
frambdeles, så af Hennes Konglige Maijestæt sampt Clericijt, j synnerheet
Rijkzens Archiebiskop, vnder hwilkens Stifft Jempteland medh Herredalen
fordom legat hafwer behörligen öfwerlagt, och Hennes Konglige Maijestætz
wijdare resolution där öfwer gifwin. Allenast will Hennes Konglige Maijestæt
hafwa Prästerskapet j Jemptland och Herredalen här medh påmint, att effter Gudh
nu hafwer förordnadt dem een Swänsk öffwerheet, vnder hwilken de och deres
effterkommande, Ewärdeligen wara och förblifwa skole; Så twifflar Hennes
Konglige Maijestæt inthet, att dee effter sin skylldigheet, wänia och beqwäma
sigh till thet Swänske språket, thed mäste de kunne, låtandes sigh och wara
anlägit, effter handen att affhielpa, så wijda dem tilhörandes står, hwadh som kan
causera af sigh någon skadelig confusion och förargelße. Såßom och, att dee hålle
och förmane deres åhörare där till, att de drage deres barn och vngdomb vthur
Norge och Danmarck, såsom och sielffwe thed giöre medh sine egne barn, och
dem vthi Swänske Skolor och Academier Studera låta, det wettandes; att der
någon af deres vngdomb blifwer ordinerat till Präst annorstädes, än j Swerige, att
den samme då ingen promotion här j Rijket, eller deß vnderliggiande provincier
skall hafwa att förwänta.
Till thedh Andra, Anlangande Prästerskapets begäran, att få niuta deres
Å[hr]lige1 Jnkompst och andre Special benådningar, beståendes förnembligest;
ha[lf]wa1 Kyrckiotijonden, och andra små tijender, som de Åhrligen för detta
hafwe warit wahne att bekomma, af Smör, Swedie Rågh, Humbla, Kåål, Rofwor,
Fisk, Fogell, Diur och Bäwergäll. Nu såsom Prästerskapet j Jemptland och
Herredalen berätta sigh detta alt tilförende hafwa hafft och nutit; Så will och
Hennes Konglige Maijestæt dem thet gärna vnna och widh samma deres
Jnkompst här medh o[ch]1 j krafft af denne öppne resolution, confirmera och
bekräffta.
Till thed Tridie; Hennes Konglige Maijestætt hafwer och jntagit och förstådt af
Prästerskapets j Jemptlandh och Herredalen Jnlago, hwadh wilckor och frijheet
Präste Änckiorne där sammestädes hafwe vnder thed Danske Regementet, effter
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deres Mäns dödelige affgångh, hafft och nutit, Nembligen all tijonden som faller
af en Geldes Annexer, hwilken frijheet Prästerskapetz Vthskickade Vnderdånigst
begäre, att bemelte Präste Enckior icke minder5 här effter, när Kyrckioheerden
medh döden afgår, än här till skett ähr, förvnnas måtte, att der af, få niuta j sitt
Änckieståndh; Jämwäll och Vthskriffnings frijheet. Nu ändock Hennes Konglige
Maijestætt intet ähr obenägen att bewijsa fattige Präste Enckior, hällst j den
Landzändan, som någon större olägenheet ähn nästliggiande Provincier är6
vnderkastadt, sin Konungzligh nådh och mildheet, till deres wederqweckelße och
vppehälles befordran, Wille och gerna nu straxt wilfara Prästerskapet vthi detta
deres postulato. Men effter thed är een saak som gifwe något efftertänckiande, och
lätteligen kunde förorsaka någon disorder och confusion af sigh, om man på
sådant sätt skulle disponera om Geldens Annexeer : Så faller Hennes Konglige
Maijestæt icke obilligt något betänckeligit här öfwer något wist att resolvera, för
än detta ährende, ähr och medh Archiebispen och clericijt j Rijket communicerat
och öfwerlagt, Där hän Hennes Konglige Maijestæt Resolutionen på detta
postulatum will låta beroo, och j medler tijdh hafwa Änckiornes tilståndh j
Jemptlandh j een nådigh jhugkommelße.
Till dedh Fierde, Anlangandes Jemptlandz och Herredalens Prästerskaps
vnderdånige begäran, att få niuta deres Prästegårdar och Kyrckiobohl eller
Stomner frij widh warande deres Pastorater; Såßom och de och deres hustrur
blifwa medh frijheet benådade vthi deres lijfztijder på de hemman eller gårder
som hwar af dem j synnerheet, sigh brede widh Prästeborden förskaffat hafwe,
Hwadh nu sielfwe Prästegårderne eller Kyrckioborden och Stompnerne
widhkommer, Så ändock Hennes Konglige Maijestætt ähr icke mindre
Prästerskapet j Jemptlandh och Herredalen, än alle andre sine trogne vndersåtere
af clerisijt medh särdeles Konungzlig nåde, bewågen och affectionerat; Dock
likwäll effter Landzens tilståndh icke ähr Hennes Konglige Maijestæt ännu
nogsampt kunnigt, icke heller så äwen wetta kan, hwadh vthan Hennes Konglige
Maijestætz och Cronans, eller andres præiudicio kan tillåtas; Så kan Hennes
Konglige Maijestæt för denne gången sigh här på icke cathegorice resolvera,
wijdare än will hafwa Prästerskapet Allernådigest försäkradt, att de skole blifwa
widh deres wanlige frijheet, så wäl på Prästgårderne som i annor måtto,
conseverade och erhåldne. Men hwad anlangar deres, här widhengande
postulatum om frijheeten på deres egne gårdar, thet finner Hennes Konglige
Maijestæt wara af sådan consideration, att Hennes Konglige Maijestætt icke
obilligt något betänkeligit faller att bewillia till een sådan allmen tillåtelße som
begäres, emädan thet är personale, och lätteligen kunde causera någon confusion.
Men där in Specie någon wälbetiändt Prestman, warder sökiandes på behörligit
sätt hoos Hennes Konglige Maijestætt, någon särdeles frijheet på sin eenskylte
gårdh; Då will Hennes Konglige Maijestæt, när der om ordenteligen sökt warder,
inthet låta finna sigh obenägen, förmedelst sitt Speciale indultum, dem där medh
att benåda.
Till dedh Fembte; Effter Allmogen j Jemptlandh hafwer allareedo bewilliat, att
hålla Hennes Konglige Maijestætt och Cronan ett wist antaal Knechter,
Nembligen Åhrligen Trijhundrade; Så ähr Hennes Konglige Maijestætt medh
detta deres tilbudh, Nådigest till fredz. Och så länge detta behörligen hålles och
effterkommes, Will Hennes Konglige Maijestæt inthet beswära Landet, och
mindre Prästerskapet medh någon Knechte nembdh. Elliest medh, där Rijkzens
Tarffwer så fordrade, och Hennes Konglige Maijestæt blefwe förorsakat, att
anmoda Jemptlandh och Herredalen medh någon Extraordinarie pålago eller
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Silffwerskatt. Så will Hennes Konglige Maijestætt accommodera sigh
Prästerskapets lägenheet, och som en Nådigh och Christeligh öffwerheet, dem
tractera, twifflar inthet, vthan drager till samptelig Prästerskapet j Jemptland och
Herredalen, det nådige förtroende, att de altijdh, låte finna sigh igen emot Hennes
Konglige Maijestæt och Sweriges Crono, wällwillige, trogne och rättrådige
vndersåtere, och in effectu wärckeligen præstera och obråttzligen hålla, hwadh de
samptligen för detta, förmedelst deres afflagde Eedh sigh tilbundit, och deres
fullmechtige vthskickade nu ytterligare här jn för Hennes Konglige Maijestætt
sielff på deres och samptlige Prästerskapets wägnar, Mundtligen låffwat och
tillsagt hafwer, Hwilket allt Hennes Konglige Maijestæt medh Konungzlig nåde
hafwer förstådt och anhördt. Och will j thet öffrige, hafwa deres wälfärdh sigh
befalat, och dem och deres hemmawarande Medbröder förblifwa medh
Konungzligh nåde bewågen. Till yttermehra wißo, hafwe Wij detta medh wår
egen hand vnderskriffwit, och witterligen låtit sättia wårt Secret här nedan före.
Datum ut Supra.
Christina manu propria
Nedtill:

Nills Tungell manu propria
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Textförlust i höger marginal. Texten supplerad efter Riksregistraturet.
Texten överklistrad i inbindningen. ”Owi” uppenbarligen tillskrivet i senare tid.
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Texten överklistrad i inbindningen. Här supplerad efter Riksregistraturet.
4
Riksregistraturet har ”förmehra”.
5
Sic!
6
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NLR = Norske lensrekneskapsbøker
NRA = Riksarkivet, Oslo
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