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Abstract 
 
Böter och fredsköp. Jämtlands och Härjedalens saköreslängder 1601–1645. Ut-
givna av Olof Holm, Georg Hansson och Christer Kalin. Med en historisk inled-
ning av Per Sörlin och ortsregister utarbetat av Karl Göran Eriksson. (Fines and 
Purchases of Peace. Judicial Accounts for Jämtland and Härjedalen 1601–1645. 
Edited by Olof Holm, Georg Hansson and Christer Kalin. With a historical intro-
duction by Per Sörlin and index of place-names by Karl Göran Eriksson.) Skrifter 
utgivna av Jämtlands läns fornskriftsällskap 16. Östersund 2016. xl, 328 pp. 

This is an edition, with commentary, of a series of judicial accounts for the pro-
vinces of Jämtland and Härjedalen, dating from 1601 to 1645. Jämtland and Här-
jedalen are today parts of Sweden, but belonged to Norway until 1645. During 
the period in question, Norway was part of the dualistic unitary state of Den-
mark-Norway. 

The present accounts were made by the bailiffs serving in Jämtland and Härje-
dalen. They report fines collected by the bailiffs and the misdeeds people were 
fined for. The bailiffs were subordinate to the feudal lord residing in Trondheim, 
who had the right to one sixth of the fines collected. The rest of the fines went, 
together with the accounts and other revenues and records as well, to the treasury 
of King Kristian IV in Copenhagen. Today all these records are kept in the 
national archives of Norway and Sweden. 

In the introduction, Per Sörlin describes and discusses the contents of the 
judicial accounts, the criminality they reflect, the social setting, the administra-
tion in Jämtland and Härjedalen, along with other subjects. In the main part of 
the edition all text of the judicial accounts is transcribed. Two lists of so-called 
‘fredsköp’ (purchases of peace), i.e. fines for eluding outlawry after the 1611–
1613 war against Sweden, are included as appendices. These fines were paid by 
farmers of Jämtland who were punished by the Danish King for disloyalty during 
the war. Also included in the edition are an investigation of the feudal lords and 
bailiffs in charge in Jämtland and Härjedalen 1601–45, indices of place-names 
and officials, and a word list. 
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Förord 
 

 
 
Med denna utgåva återknyter Jämtlands läns fornskriftsällskap till det arbete som 
bedrevs i början av sällskapets existens: utgivningen av de jämtländska domböc-
kerna från den dansk-norska tiden före 1645. Utgåvan omfattar de bevarade sak-
öreslängderna för Jämtland och Härjedalen från perioden 1601–1645. I dessa 
längder beskrivs de böter som fogdarna samlade in och alla förseelser som låg 
bakom böterna. Saköreslängderna bildar ett viktigt komplement till domböckerna. 

1600-talets första hälft var en tid då befolkningen ansågs behöva fostras och 
kontrolleras av överheten på ett sätt som aldrig tidigare varit aktuellt här uppe i 
Norden. Till exempel kriminaliserades alla möjliga handlingar som ansågs synd-
fulla och olika former av ohörsamhet gentemot överheten slogs ned hårt. Detta 
framträder i högsta grad i denna bok, som blir den första tryckta utgåvan av 
dansk-norska saköreslängder över huvud taget från denna period. 

I original är Jämtlands och Härjedalens saköreslängder ett inte bara svårläst 
utan också svåröverskådligt källmaterial, uppsplittrat som det är på olika arkiv-
serier i de svenska och norska riksarkiven. Det krävande arbetet med att transkri-
bera och redigera dessa längder har utförts av Georg Hansson, Landsarkivet i 
Östersund, fil.dr Olof Holm, Riksdagsbiblioteket/Centrum för medeltidsstudier 
vid Stockholms universitet samt Christer Kalin, Östersund. Denna bok innehåller 
också en historisk inledning skriven av prof. Per Sörlin, Mittuniversitet, en 
kartläggning av Jämtlands och Härjedalens fogdar och länsherrar gjord av Holm, 
ett ortsregister utarbetat av Karl Göran Eriksson, Uppsala, ett register över 
stånds- och ämbetspersoner av Holm samt en lista med ordförklaringar skapad av 
Kalin. Holm har varit huvudredaktör för boken i sin helhet. 

Det är med stor glädje vi nu kan presentera denna utgåva, som inte bara har ett 
provinsiellt intresse, utan också uppmanar till vidare forskning om kriminalitet, 
normer och statlig kontroll i Norden under 1600-talet i stort. Avslutningsvis vill 
vi rikta ett varmt tack till samtliga som deltagit i arbetet med boken, till Lands-
prosten Erik Anderssons minnesfond för ekonomiskt stöd till redaktionsarbetet 
och till Gustaf Fjetterströms stiftelse för arkivvetenskaplig forskning för bidrag till 
tryckningen. 
 
På Jämtlands läns fornskriftsällskaps vägnar, mars 2016 
Eva Sjögren Zipsane 
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Ur Daniel Rasmussons saköreslängd för Jämtland 1623–24. Foto: Riksarkivet, 
Stockholm. 
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Om saköreslängderna som historisk källa 
 

Per Sörlin 
 
 
De längder som förts över de insamlade böterna i Jämtland och Härjedalen 
1601–45, det så kallade saköret, eller för att använda den då brukliga termen, 
sakfallet, erbjuder en vid första anblick monoton uppräkning förseelser. Många 
av dem kan förefalla vara av lindrig art, men också dessa händelser rymmer 
naturligtvis upprörda känslor för de inblandade – för de bötfällda, för de som 
lidit skada, för vittnen och anhöriga. Och det är mot just den bakgrunden, som de 
lakoniska formuleringarna i saköreslängderna ger en närmast svindlande känsla 
för den sentida läsaren. Det är lätt att dra paralleller till det intryck som de 
isländska sagorna ger, till den dramatiska effekt som det outsagda, ja själva 
tystnaden, skapar.1 Tag exempelvis följande, i karga ordalag beskrivna händelser 
för omkring fyrahundra år sedan:2 

 
Siuordt paa Thanndenn, for handt slough Bertell, Arrildt Olßens thiener paa 
jule dag. /  Penndinge iij daler 
 
Suend Siffuersen i Elffueraas, for hand haffuer liget i freleleffnedt med 
Kirsten Rannels daatter, som hand nu haffuer thill egte, gich med vdslagen 
haar thill kierchen, och dog haffde barn wnder belted, derfor giffuet thill 
Kongelig Maijestætt / ix daler 
 

Ordknappheten till trots kan mycket kunskap utvinnas ur dessa av dansk-norska 
fogdar framställda saköreslängder. De finns i behåll från de flesta av åren mellan 
1601 och 1645, med vissa luckor i början på grund av arkivförluster samt till 
följd av den svenska ockupationen av Jämtland 1611–13 (varom mera nedan).3 
För att utnyttja saköreslängderna som källor fordras dock att hänsyn tas till vissa 
ofrånkomliga och karakteristiska egenskaper som de besitter. 

                                                 
1  Jfr Österberg 1995. 
2  Saköreslängder i denna utgåva för Jämtland 1604–05 respektive Härjedalen 1624–25. 
3  Länsräk., NRA och SRA. En äldre svit saköreslängder för Jämtland och Härjedalen, 
framställda av svenska fogdar 1564–71, ingår i Kammararkivets landskapshandlingar, 
SRA. Av dessa är de jämtländska utgivna i Jämtländska räkenskaper 1564–1571. En enda 
ännu äldre saköreslängd för Härjedalen finns i räkenskaperna för Trondheims län 1548–
49; den är utgiven i Norske lensrekneskapsbøker 6, s. 175. 
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Saköreslängdernas innehåll 

Saköreslängderna är kamerala handlingar, det vill säga de redogör för böter som 
kommit kronan (statsmakten) till del. De återspeglar på inget sätt, inte ens beträf-
fande brottmålen, domstolarnas totala verksamhet. Ärenden som avslutats med 
frikännanden, förlikningar andra än dem fogden ingick eller där den anklagade 
ensam eller tillsammans med andra svurit sig oskyldig genom så kallad edgång 
finns naturligtvis inte registrerade. Saknas gör även eventuell bestraffning i kyr-
kans regi. Fällande domar som resulterat i dödsstraff, förvisning, kropps- eller 
skamstraff tillhör också normalt kategorin oupplysta. 
 Ibland nämns dock i förbigående mål som medfört andra straff än böter, 
såsom i Härjedalen 1626–27, där det om Per Ersson i Långå sägs – förutom att 
han bötat för sin dotters obestyrkta anklagelse mot en annan mans hustru för att 
ha tagit ett rep och en kittel från deras säterhus – att han var ”medt halß jernnidt 
straffet”. Att sättas i halsjärn innebar en skamlig form av frihetsberövande; vad 
han hade gjort får vi dock inte veta. 
 I längderna kan också finnas uppgifter om värderingar av grova brottslingars 
egendom, som beslagtagits av kronan, liksom det på utgiftssidan kan återfinnas 
noteringar om kostnader för bödeln, vare sig de nu gällde utlägg för avrättningar 
eller tortyr.4 Även självmördare kunde få sitt gods beslagtaget, såsom ”Olluff 
Halduorßen Semb, ßom ved ophengelße haffuer tagget liffuit aff sigh sielff”, 
omnämnd i saköreslängden för Lits tingslag i Jämtland 1633–34. Han efterläm-
nade, sedan alla skulder var betalda, en ko, halvparten av ytterligare en ko, ett 
får, två små lamm, två små unga getter och halvparten av ett sto. 
 Historikern Jørn Sandnes framhåller i en studie baserad på saköreslängder, att 
utblottade människor kunde få plikta med kroppen i brist på förmåga att böta, 
vilket innebär att somliga kategorier av bötesbelagd brottslighet, som borde ha 
influtit i böteslistorna, helt undandrar sig eventuella försök att rekonstruera kri-
minalitetens omfattning.5 Domböckerna i Jämtland, förda av tingsskrivaren/lag-
mannen Jens Mickelsson och bevarade för somliga av de år saköreslängderna 
täcker, ger syn för sägen. Där förekommer domslut om böter som sedan inte 
återfinns i saköreslängderna.6 I några av dessa fall stipuleras öppet kroppsstraff 

                                                 
4  För exempel på noteringar om avrättningar, se nedan, s. XVI. Länsräkenskaperna med 
saköreslängder förefaller dock vara långt ifrån en tillförlitlig källa när det gäller upplys-
ningar rörande omfattningen av verkställda avrättningar, se Knutsen 1998, s. 7, 23 f. 
Beträffande skarprättare i Jämtland, jfr även JD 1, s. 3, 68. 
5  Sandnes 1990, s. 39. 
6  JD 2, s. 1, 11, 12, 16, 45, 62, 68, 72, 74, 106, 113, 114, 122. 
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som ett alternativ till böterna.7 Bland de här återgivna saköreslängderna återfinns 
så kallade tingsvittnen, vilket som namnet antyder utgjordes av beedigade utsa-
gor från ting och andra förrättningar rörande ekonomiska förhållanden och bär-
kraft hos dömda brottslingar. 
 Uppbörden av böter, liksom av övriga kronans intäkter, åvilade fogdarna, som 
var underställda länsherrarna.8 Jämtland och Härjedalen hade som regel var sin 
fogde och deras ”husbonde”, länsherren, residerade i Trondheim. Fogdarna spe-
lade generellt en stor roll inte bara inom förvaltningen utan också inom rättskip-
ningen. De spårade upp och lagförde kriminella handlingar, de förde vid brott 
regelmässigt talan vid tinget å kungens vägnar och hade rätt att på egen hand 
ingå förlikningar med förövare av brottsliga gärningar, så kallad soning. Fogden 
var emellertid inte ensam i sin utövning av polis- och åklagarmyndighet. Till 
hans hjälp fanns lokala bondelänsmän, av vilka det i Jämtland och Härjedalen 
fanns en i varje tingslag, således fjorton i Jämtland och tre i Härjedalen.9 Ett 
bevarat brev från 1636, utfärdat av fogden Erik Kristensson till länsman i Alsens 
tingslag, Erik i Viken, visar hur det kunde gå till inför tingen. Länsman tillhölls 
”att I fremsteffner alle Kong. Maij. vforklarede sager, som hid till siden seeniste 
ting falldenn ehr, saa ingenn aff dennom vnder lougsenns bøder, vorder vnder-
dølget, och ellers huemb som haffuer hin anden noget till att talla, dj vdj loglig 
tid vorder giffuende varssell”. Senare i brevet beordras länsman att instämma ett 
par namngivna våldsverkare, nämligen ”Lass Nielssenn i Vangen for hand drog 
sin kniff i brøllups stuen till Joen Anderssens i Riisse, och dermed giorde 3 blod-
vide, saauel som Nielss i Vigenn, for hand slog Hachenn i Staffre”.10 Citaten 
visar att det ankom länsman såväl som fogden att instämma kungens saker. Det 
våld som fogden här fått kunskap om rörde allvarliga händelser, som åtminstone 
i det ena fallet ägt rum i ett publikt sammanhang. Det finns anledning misstänka 
att åtskillig annan brottslighet instämdes på eget bevåg av länsmännen, dessa de 
allra minsta beståndsdelarna i kontrollapparaten. 
 Förekomsten av soning, alltså möjligheten att ingå förlikningar, innebar att 
fogdarna tillskansade sig en optimal kontroll över bötesläggningen.11 Människor, 
som saknade förmåga att betala lagstadgad bot, kunde åtminstone avkrävas en 

                                                 
7  JD 2, s. 62, 72, 114. Ibland möter också i domböckerna hotfulla formuleringar om att 
värdering av de dömdas egendom kommer att ske, ifall inte betalning sker inom utsatt tid. 
Möjligheten till utmätning kan ha reducerat kroppsstraffens betydelse. 
8  Beträffande indrivningen av böter i Norge generellt, se Fladby 1963, s. 88–91. 
9  Om tingslagsindelningen, se nedan, s. XXXVIII. 
10  Fogden Erik Kristensson till länsman i Alsens tingslag, Erik i Viken, 24/3 1636, pap-
persbrev i Diplomsamlingen, ÖLA. 
11  För en beskrivning av systemet med soning i Norge, se Næss 1982, s. 148–159. 
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del av pengarna. Vanligt folk kunde också ha intresse av att sona för att därige-
nom undslippa tingets offentlighet. Böterna kunde här vara i nivå med vad de 
skulle varit om de avdömts enligt lag i domstol, men de kunde också nedsättas 
eller rentav höjas beroende på ekonomisk bärkraft och hur angelägen den ”tillta-
lade” var av att nå en uppgörelse.12 I de jämtländska och härjedalska saköres-
längderna omnämns ibland förlikningar som ingåtts med länsherren – förlikning-
ar som kan ha kommit till stånd i samband med att denne avlagt visit på orten.13 
Sådana visitationer är belagda ungefär vart tredje år i Jämtland, men endast vid 
ett par tillfällen i Härjedalen under den period som saköreslängderna omfattar.14 
 Beträffande soning finns en tämligen distinkt terminologi från omkring 1620-
talet och framåt i de jämtländska och härjedalska saköreslängderna. Uttrycken 
tilldömd böta respektive sonat gav förekommer parallellt med varandra i materi-
alet. Under fogden Daniel Rasmusson sätts lagrum dessutom ut i de fall där ut-
tryckliga domar förvärvats, vilket på sätt och vis är följdriktigt. De första poster-
na i saköreslängden 1621–22 i Jämtland för Bergs respektive Sunne tingslag får 
tjäna som exempel: 

 
Anders Steenßenn i Mou haffuer hafft schends ord met Oluff Pouelßen ibi-
dem, der fore sounet och gaff thill Kongelig Maijestæt / Peninge iij daller 
 
Joenn Hemmingßen Mogens aas, sad bunde lenßmands steffningh offuer-
hørig och icke ville møde, der fore affdømpt at bøde till Kongelig Maije-
stætt epter thingfarbalcken 9 capitel j marker sølff er / Peninge j daller 
 

De ytterst knapphändigt förda längderna från tiden dessförinnan är nästan helt 
befriade från liknande formuleringar. Soning var emellertid inte något nytt vid 
denna tid utan bruket anses ha senmedeltida anor i Norge. Räfsten vid herreda-
gen i Trondheim 1597 mot länsherren Ludvig Munk och dennes jämtlandsfogde 
Søfren Søfrensson innehöll klagomål från böndernas sida som eventuellt gällde 
missbruk av soning: ”de beklager deris penninge at vere dennom vden domb och 
rett fratagen, dertill suarid Søffren Søffrensen, att det kand vere sched med 2 
eller 3 mendt, huilke hand haffuer vild forskonid paa deris ære.”15 Längdernas 
initiala tystnad kan förklaras av att bötesbeloppen fördes in på sådant sätt att det 
på basis av språkbruket inte går att avgöra om soning förekommit. Saköresläng-
den 1605–06 använder dock uttrycket ”benådades” vid något tillfälle, vilket indi-

                                                 
12  Løyland 1992, s. 16; Dobbe 1996, s. 133. 
13  Somliga bönder kan också tänkas ha rest till Trondheim och ingått förlikningar där, 
alternativt att korrespondens kunde äga rum. Jfr Seip 1953, s. III. 
14  Se Olof Holms bidrag i denna bok. 
15  NHD 1 rekke, 4, s. 71. 
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kerar att bötessumman förändrats. Samma år går det via en annan källa att säker-
ställa att soning verkligen ägt rum. I ett brev utfärdat den 2 september 1606 av 
länsman och ett antal bönder i Ovikens tingslag framkommer nämligen att ett fall 
av tjuvnad avgjorts genom soning i två steg, först ”affsonit” av fogden och där-
näst ”benaadit” av själve länsherren Sten Bille.16 Saköreslängden däremot, är helt 
stum på den punkten: ”Reder i Bolaasenn vdgaff for de Hakaaß drenger som 
hafde stollitt i Arild Olsons tid / Pendinge x daler”. 
 Den lag som gällde under större delen av den period som saköreslängderna 
omfattar var Kristian den IV:s norska lag av 1604.17 Den var inte någon ny lag i 
egentlig mening utan till större delen en översättning till danska av Magnus La-
gabøtes norska landslag från 1274. Saköreslängderna innehåller dock generellt få 
notiser om de lagrum som legat till grund för de aktuella bötesläggningarna. 
Undantaget från regeln är jämtlandsfogden Daniel Rasmusson i början av 1620-
talet, vars böteslistor utmärker sig genom sin utförlighet. En viktig komplette-
rande rättskälla var den så kallade kyrkoordinantian för Norge 1607 (baserad på 
en dansk föregångare från 1537/1539), som kan karakteriseras som en handbok 
för kyrkans verksamhet.18 Därjämte tillkom allt eftersom en rad kungliga stadgor 
och förordningar av betydelse för rättskipningen, varav en del också möter i 
längderna.19 Dylika förordningar utgjorde en viktig del i de rättsliga reformer 
som beledsagade framväxten av allt mer centraliserade stater under 1500- och 
1600-talen. Under perioden, skall tilläggas, utgjorde också Guds lag en viktig 
rättskälla, men den åberopades i samband med allvarliga brott och synliggörs 
knappast i saköreslängderna. 
 

Kriminaliteten 

Kriminaliteten, som registrerats i böteslistorna, kan grupperas i några övergri-
pande kategorier: våld, förtal, egendomsbrott, sedlighetsförbrytelser samt slutlig-
en mot överheten riktad ohörsamhet. Ett närmare studium av längderna riskerar 
annars att förlora sig i ett myller av varianter och enskildheter. Tag exempelvis 
kategorin våld. En rad olika slags våld finns representerad, alltifrån grovt våld, 
där sannolikt ett kroppsstraff eller rentav ett dödsstraff övervägts men där den 
dömde likväl benådats med böter, till mer harmlösa typer som hårdrag, enkla 
pustar, alltså slag med öppen hand på kinden, eller slag med knuten hand, så 

                                                 
16  Pappersbrev, serie I, SRA. 
17  Nyutgåva 1855: Kong Christian den Fjerdes norske Lovbog af 1604. 
18  Nyutgåva 1985: Kirkeordinansen av 1607 og Forordning om ekteskapssaker gitt 1582. 
19  För en översikt över olika utgåvor av då gällande lagar och förordningar i Norge, se 
Selberg 2013. 
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kallat ”nävehugg”. Vapen, kniv och andra tillhyggen såsom störar och påkar, 
finns omnämnda i en minoritet av fallen. Våldet är ibland av den arten att man 
frågar sig varför det alls kom inför domstol. En orsak till att lindrigt våld kom 
inför rätta kan ha varit att människorna mer fokuserade på sinnelaget hos de 
inblandade än på själva våldet. I själva verket har det talats om en rådande vålds-
kultur där förolämpningar omedelbart replikerades med fysisk hämnd, liksom 
lekfulla nappatag hörde till vardagen.20 
 Inom forskningen nyttjas ibland en sammanhållen konfliktkategori, där för-
utom våld även förtalsmål ingår. Stadganden mot både våld och förtal återfinns i 
lagens manhelgsbalk.21 En typ av förtal gällde olika slags anklagelser som sedan 
käranden/ryktesspridaren inte kunnat fullfölja eller bevisa, såsom i Sunne tings-
lag 1622–23, där ”Thomas Moenßaas haffde schieldet [dvs. beskyllt] Karren 
Moenßaas for enn throldquinde och det icke beuiße kunde, derfore aff dømpt at 
bøde till Kongelig Maijestætt epter mandhelge balckens 21 capitel 4 marker 
sølff, er / Pendinge ij daller”. (Två daler i böter motsvarade vad en ko vanligtvis 
var värd.) Eljest rörde det sig om okvädanden eller smädelser av skilda slag. 
Stundom har den bötfällde verbalt attackerat en person i högre social ställning. 
Så återfinns i saköreslängderna 1615–16 och 1616–17 en Olof Karlsson i Gärde i 
Hackås som två år i rad bötfällts för det litet vagt formulerade ”wbeuißlig snack 
emodt øffrighedenn”. En ofta upprepad ståndpunkt är att människorna under den 
aktuella perioden i högre grad än i dag värderade heder och ära. Orsaken till 
denna omsorg skall ha varit den relativa avsaknaden av en offentlig makt i form 
av en stat som slog vakt om individens intressen och ställning. I brist härpå blev 
det en nödvändighet att själv försvara sitt namn och rykte. En social gradering 
har iakttagits, nämligen att det främst var bland de lägre samhällsgrupperna som 
förtalet gällde obevisade anklagelser om brott medan det högre upp gällde skälls-
ord och andra nedsättande omdömen, ungefär som de givna exemplen visar.22 
 Egendomsbrotten sönderfaller grovt sett i två kategorier, dels stölder och 
tillgrepp som i fallet från Härjedalen 1604–05, där Jon Andersson i Rise 
bötfälldes ”for hanns quinde stall en giedt fra Birgitte Joensdaatter”, dels en rad 
situationer som faller under benämningen egenmäktighet. De senare kan 
betraktas som ekonomiska tvister snarare än brottmål, vilket illustrerar rent 
begreppsliga problem förbundna med studiet av äldre tiders kriminalitet – eller 
vad som menades med kriminalitet.23 Följande exempel avser Härjedalen 1625–

                                                 
20  Mer härom i Sandmo 1999, s. 215 f., 220 f. 
21  Kong Christian den Fjerdes norske Lovbog af 1604, s. 39–68. 
22  Ylikangas m.fl. 2000, s. 79–84. 
23  Jfr Ågren & Johansson 1994, s. 123–154. 
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26: ”Carll Hamre i Elffueraas, for hand forleden sommer slog itt myerslotte som 
en anden mand tilkom, och icke haffde det medt hans willie och minde, gaff 
derfore thill Kongelig Maijestæt / Penndinge ij daler”. 
 Vid sedlighetsbrott varierade straffen med hänsyn till dels i vilken grad Gud 
förtörnats, dels den skada släkten till kvinnan ansågs ha lidit. All utomäktenskap-
lig sexuell förbindelse mellan man och kvinna var förbjuden och benämndes 
lägersmål. De lägersmål som möter i saköreslängderna rör i regel den lindrigaste 
formen, där parterna var ogifta personer. Det är tydligt, att avslöjandet som regel 
har skett i samband med havandeskap och barnafödslar. Straffet reducerades i 
den händelse mannen ingick äktenskap med kvinnan.24 I saköreslängderna möter 
fram till omkring 1625 begreppet frillolevnad, såsom exemplet i framställning-
ens början visar. Frillolevnad kan implicera att mannen och kvinnan levt sam-
man under äktenskapsliknande former. I Norge tycks på sina håll frilloliv och 
lägersmål ha utgjort skilda typer av förseelser, en slutsats som dock knappast går 
att dra på grundval av saköreslängderna i Jämtland och Härjedalen.25 
 En annan lindrigare form av sedlighetsförbrytelser möter i saköreslängderna 
under namnen flatsäng och sängsökning, som inte nödvändigtvis avsåg sexuella 
handlingar i sig. I böteslängden för Jämtland 1638–39 framgår att fogden sonat, 
alltså ingått en förlikning med en Per Olofsson i Oviken ”for fladßengh med 
Gundborig Hendrichsdatter, for huilchenn wschichelighed och forargelße, dj 
effter Kongelig Maijestæts breff och befalling, schall straffis med bøeder gaff 
/ Pennge vj daler”. Det åberopade kungliga brevet avser ett påbud som Kristian 
IV utfärdat 1615 efter att han från Stod prästgäll i Trondheims län fått höra talas 
om oskicket att ogifta män och kvinnor ibland delade sängplats. Det kunde hända 
till exempel vid gästabud, varvid tillfälliga bäddar brukade beredas (på golvet). 
All sådan ”sängsökning” skall vara förbjuden vid vite om 13 mark och 8 örtugar, 
stadgar kungen, även om vederbörande behåller kläderna på.26 I början av 1600-
talet utfärdades i Danmark och Norge annars en rad skärpta bestämmelser röran-
de otillåten sexualitet. Från 1617 måste kvinnan böta på samma sätt som man-
nen, vilket visar sig också i föreliggande källutgåva, där kvinnan som själv-
ständigt rättssubjekt blir mer uttalat ett par decennier in på 1600-talet även vid 
lindrigare förseelser mot sedlighet.27 

                                                 
24  Ylikangas m.fl. 2000, s. 87. 
25  Næshagen 2009, s. 155 f. 
26  Kungl. brev 4/2 1615, tryckt (efter avskrift) i NRR 4, s. 551 f. och (med fel årtal 1616) i 
Ewensen 1784–85, 2, h. 2, s. 9–11. Jfr dialektbelägg från Medelpad anfört i Rietz 1867, s. 
147: ”Flatbädd, m. bred bädd, som tillredes på golfvet och begagnas vid gästabud och 
andra tillfällen då många menniskor ligga tillsammans”. 
27  Sandvik 2005, s. 140. 
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 Ett allvarligare sedlighetsbrott var hor, varvid minst den ena parten var gift. 
Horsbrott kunde i princip medföra dödsstraff enligt Guds lag, men vid den aktu-
ella tidpunkten fanns möjligheten att undslippa med böter, vilket var det brukliga 
straffet. Så bötade exempelvis i längden för Jämtland 1605–06 Nils Jonsson i 
Haxäng 20 daler och grannens hustru Sigrid Olofsdotter lika mycket ”for hun 
bedreff hoer med forschreffne Nielß Jonsonn”. Vid denna allvarliga förseelse 
framträder Sigrid Olofsdotter självklart som självständigt rättssubjekt redan vid 
seklets begynnelse. 
 Det högsta straffet, dödsstraffet, kunde däremot tillgripas vid andra slag av 
otillåten sexualitet, såsom incest och tidelag. Indirekt möter i saköreslängderna 
vittnesbörd om att dödsstraff förekommit för sådana händelser. I längden för 
Härjedalen 1605–05 omnämns att en Gullbrand Olofsson i Överberg ”bleff straf-
fit paa liffuitt for hand beblandit sig med et best [dvs. ett djur], hanß guods bleff 
opschreffuitt oc worderitt for / Pendinge xv daler ij [1 ½] marker”.28 I saköres-
längden 1638–39 för Jämtland förekommer en hänvisning till ett barnamord, 
vilket var ett tidstypiskt brott relaterat till den tidens fördömande hållning till för- 
och utomäktenskaplig sexualitet. Fogden Henning Skytte noterade där en utgift 
till bödeln för utförd avrättning, som medfört så kallad avkortning av bötesintäk-
terna: ”Giffuitt mestermandenn for en fattig quindefolch att reffße, som haffde 
omkommett [dvs. bragt livet av] sin egenn foster / Pennge iiij daler”. Att hon 
anges som fattig förklarar varför kostnaden för hennes avrättning dras från kro-
nans inkomster och inte från hennes egna tillgångar.29 
 Brottskategorin ohörsamhet, slutligen, kan sägas gälla områden där överheten 
gjorde sig gällande med krav på resurser och andra slags uppoffringar från bön-
dernas sida. Bönderna har försummat skjutsplikt, att betala skatt, att hålla sina 

                                                 
28  Gullbrands avrättning omtalas f.ö. redan i saköreslängden 1601–02. En annan man i 
Härjedalen som blev avrättad för tidelag var Sven Jonsson, vars jord i Eggen i Svegs 
socken konfiskerades av kronan. Detta hände 1604 enligt en jordebok 1615–16 (länsräk. 
2:8, SRA) men 1614 enligt följande års jordeböcker (länsräk. 4:8 resp. 5:5, SRA). Denna 
händelse omtalas inte i saköreslängderna. 
29  Jfr två andra fall noterade i saköreslängden för Jämtland 1634–35 och ett fall 1642–43, 
där utgifterna till bödeln för avrättningar dragits från kronans inkomster. De avrättade i 
dessa fall var Jon Enarsson i Näcksta, dömd för ej angivet brott (ett sedlighetsbrott be-
gånget redan omkr. 1610, se Bromé 1945, s. 311–313), Nils Larsson, dömd för blodskam 
(incest) och Tuna-Gunborg, dömd för trolldom (se närmare JD 3, s. 165–167). Andra som 
dömts till döden och som omtalas är Nils Olofsson i Fyrås i Hammerdal 1610–11 för ej 
angivet brott, Kerstin Simonsdotter från Revsunds tingslag 1621–22 för barnamord, 
Tomas Pålsson i Månsåsen i Sunne 1623–24 för ej angivet brott, en icke namngiven man 
från Härjedalen 1628–29 för stöld och Karin Tordsdotter i Jämtland 1644–45 för att ha 
fött ett dött barn i lönndom. 
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vapen redo och liknande. Beträffande det sistnämnda hölls särskilda vapenting, 
där allmogen förväntades uppvisa sina välpolerade vapen. I Härjedalen år 1601–
02 fick emellertid Olof Mårtensson och Sven Nilsson böta ”for deris werger icke 
war ßom dj bwrde”. Efter hand kom försummelserna gällande militärväsendet att 
avse vägran att inställa sig till tjänstgöring. 
 Även förbudsbrott, som att skjuta freddjur, alltså älg i förbjuden tid, samt 
otillåten köpslagan, handel och utförsel av varor till Sverige återfinns i böteslis-
torna. Beträffande förbjudna former av älgjakt återfinns följande post böter bland 
saköret 1638–39: ”Annammit aff Joenn Pederßenn, Joenn Gudmunndßenn och 
Olle Joennßenn i Vndersager, for itt vnngt dyr, dee haffde skøtt paa scharren-
dingh [dvs. under skidränning (hetsjakt på skarföre)] 8 ørtuger och 13 mark, ehr 
/ Pennge vij daler j ort viij schilling”.30 
 Försummelse av att inställa sig i rätten efter stämning, så kallat stämningsfall, 
alternativt att lägga ned tingskavlen när det budades till ting, hörde till en kate-
gori ohörsamhet som var riktad mot domstolen. Hit hör även trots mot fattade 
domslut eller eljest brott mot ingångna överenskommelser. Det skall understry-
kas att jämte de ordinarie tingen förekom hela tiden syner och förrättningar i 
lokalsamhället, där grupper av bönder anmodades delta, somliga uppenbarligen 
utan större entusiasm, såsom framgår av följande rader ur saköreslängden 1624–
25 avseende två män i Hackås tingslag i Jämtland: ”Effterschreffne wille icke 
møde till prouff [dvs. rättslig undersökning] och marckegang [ägosyn] epter 
bondelensmands steffning, der forre aff dømpt at bøde thill Kongelig Maijestætt 
epter thingfarbalckenns 9 capitel huer j marker sølff”. 
 Ohörsamhet riktad mot kyrka och religion finns också representerad i bötes-
längderna. Det kunde gälla försummelse av att besöka kyrkan och oljud, tumult 
och fylleri när man väl var där. Följande episod, som härrör från jämtländska Lit 
1632–33 kan ha haft sitt upphov i oenighet om rätten till den förnämsta platsen i 
kyrkan snarare än i religiöst ointresse eller vanvördnad: ”Alette Christopherßdat-
ter for hun paa en søndagh vdj kircken wnder sangen offuerfaldt Biørnns quinde 
i Søure och støtte hende vdaff stollen [dvs. kyrkbänken]. Bleff tilldømbt at bøde 
/ Penge vij daler”. Också vid annan kriminalitet lämpades straffet beroende på 
tidpunkten vid vilken brottet utförts, om det skett vid helger och böndagar. 
Ibland har människor även dömts för magi. Till exempel fick Barbro Hansdotter 
i Hammerdals tingslag i Jämtland år 1635–36, efter sin yttersta förmåga, böta 

                                                 
30  Jfr Kong Christian den Fjerdes norske Lovbog af 1604, Landslejebalken, kap. 57. 
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fyra daler ”for hun loed læße [dvs. framsäga en magisk formel] i lidett saltt, och 
gaff hindis quegh [kreatur] om morgennen, førend hun dreff det i marckenn”.31 
 Även om försummelse, stadgebrott och ovilja förekom, tredska likaså, var det 
mer sällsynt med en ohörsamhet snuddande vid direkt uppror, så att bönderna 
satte sig upp mot sin rätta överhet. Posterna böter som gäller ohörsamhet inne-
håller visserligen ofta fler än en bötfälld individ, märkbart särskilt vid försum-
mad skjutsplikt där ofta grupper av bönder skulle stå till tjänst, men det rörde sig 
knappast för den skull om ett organiserat motstånd. När våld förekom förefaller 
det ha varit individuellt betingade gärningar, som när Jöns Svensson i Hallom i 
Ovikens tingslag i Jämtland slog fogdens tjänare Jørgen Hansson ”først itt 
neffuehugh sidenn thoe blodig saar vdj hoffuedett, dagen nest epter Hellig thre 
Kongers dagh 1625”. Men att det trots avsaknad av uppror bland bönderna före-
kom politisk aktivitet är klart. Detta kunde ta sig uttryck i författande och inläm-
nande av suppliker (böneskrifter) till överheten. Sist i böteslängden för Jämtland 
1638–39 omtalas en ”olaglig” sådan, vilken Jørgen Hansson – troligen rör det sig 
om nyss nämnde person som sedermera kommit att tjäna tingsskrivaren Jens 
Mickelsson – bötfälldes för att ha skrivit: ”Annammett som Jørgen Hanßenn 
tiennendis tilforne Jenns Michelßenn nu laugmand i Jemtteland, for enn wlouglig 
suplicatz hannd haffuer schriffuitt for nogle bøender, efftersom denn velbiurdig 
herre, her Oluff Parßberigh sielff med hannom haffuer affsonnit for / Pennge x 
daler”.32 I denna post böter illustreras begreppet accessiv läs- och skrivkunnig-
het, alltså böndernas trots allt relativt goda tillgång till skriftkulturen via för-
medlare, vilket underlättade kommunikation och därmed förbunden politisk 
kapacitet.33 
 Den här omtalade suppliken var möjligen en av flera som skrevs och insändes 
från Jämtland 1637 – aktioner som av överheten kom att uppfattas som ”orätt-
mätig supplikering”.34 På ett landsting i januari 1638 undersökte fogden i Jämt-
land på order av länsherren Oluf Parsberg omständigheterna kring totalt fem 
”olagliga” suppliker med allehanda klagomål: fyra ivägskickade före herredagen 

                                                 
31  Andra exempel återfinns i början av saköreslängden 1601–02 (andra posten), under 
Revsunds tingslag 1615–16 och 1631–32, Lit 1633–34 och 1634–35, Offerdal 1631–32, 
samt under avkortningarna i saköreslängden för Jämtland 1642–42 (”trollkvinnan” Tuna-
Gunborg). 
32  I längden 1639–40 omtalas Jørgen Hansson igen, denna gång i egenskap av fogden 
Erik Kristenssons förre tjänare. Han måste ha hållit sig kvar i Jämtland och under tiden 
tjänat olika herrar. 
33  Beträffande begreppet, se Villstrand 1999, s. 97. 
34  Dessa ord används jämte ord som ”myteri” och ”rättens föraktning” i protokollet från 
herredagen i Bergen 1641, se nedan. 
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i Bergen våren 1637 och en stor, i 22 punkter, skriven 18 september och avsänd 
till länsherren. Enligt avlagda vittnesmål hade de första skrivits av två präster 
och två bönder (det fanns således även skrivkunniga bönder), medan den sista 
uppgavs ha skrivits av soren- eller tingsskrivaren Jens Mickelsson.35 Pådrivande 
bakom dem var den stridbare bonden Jöns Persson i Korsta, Lit, men länsherren 
bötfällde under visitation 1638 en stort antal bönder i Jämtland och några präster 
som ansvariga för att stå bakom beseglingen av dem. Dessa de så kallade ”beseg-
lingsböterna” var så omfattande att det krävdes två år för fogden att uppbringa 
dem och ett helt separat häfte för att redovisa dem. Tyvärr är detta häfte, som 
ingick i länsräkenskaperna för Jämtland 1639–40, förkommet i dag; allt som 
vittnar om böternas omfattning är de summor av sammanlagt nära 1 200 daler i 
böter som noterats i två års huvudräkenskaper, samt omnämnanden i ett par 
andra källor.36 
 Bonden Jöns Perssons skuld i det hela blev föremål för en utdragen rättspro-
cess, som på olika sätt avspeglas i saköreslängderna. I en första instans dömdes 
han till fredlöshet på ett ting i Jämtland av tolv nämndemän, tingsskrivaren (nu 
Hans Ankersson) och lagmannen, men det märkliga inträffade då att de tolv 
männen vägrade att besegla domen – de var uppenbarligen lojala mot Jöns och 
ville inte ställa sig bakom den. För detta fick de böta sammanlagt 6 daler, står det 
i saköreslängden 1638–39.37 Slutstraffet för Jöns fastställdes först vid herredagen 
i Bergen 1641: 100 riksdaler i böter och tvångsarbete på örlogsvarvet Bremer-
holm vid Köpenhamn.38 Vid denna herredag uppdagades att ett dokument som 
framlagts i Jöns Perssons sak hade blivit ”blankat”: det hade beseglats som ett 
tomt ark av sex bönder i Lit och först senare, i Trondheim, ifyllts med text. För 
detta fick de sex bönderna böta sammanlagt 41 daler, enligt saköreslängden 
1641–42.39 

                                                 
35  JD 3, s. 41–45. Möjligen var den sistnämnda suppliken (vars datering framgår av 
kungl. brev 23/5 1640, NRR 7, s. 701) och den som omtalas i saköreslängden en och 
samma; i så fall har till sist tingsskrivarens tjänare fått skulden för att ha skrivit den. 
36  Se ingresserna till saköreslängderna 1638–39 och 1639–40 i denna utgåva samt kung-
ens brev till Oluf Parsberg 3/2 1639 (NRR 7, s. 504), där kungen begär att få en räkenskap 
över bötesintäkterna, och lagtingsprotokoll 8/6 1642 (JD 3, s. 62–64). 
37  Jfr NRR 7, s. 701. Följande år bötfälldes en bonde i Vången i Alsen för att ha smädat 
fogdens tjänare som skulle rannsaka om Jöns Persson. 
38  NHD 3 rekke, 7, s. 14 f. Det slutgiltiga straffet är angivet som ett tillägg i herredags-
domboken. Se f.ö. Bromé 1945, s. 288 f. och Bergner 1988, s. 151 f. 
39  I denna saköreslängd omtalas f.ö. ännu en olaglig supplik, riktad till biskopen i Trond-
heim med klagomål över kyrkoherden i Lit. 
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 När det gäller kollektiv ohörsamhet finns en annan händelse som inte kan 
förbigås. I samband med Kalmarkriget (lokalt benämnt Baltzarfejden) 1611–13 
besattes Jämtland och Härjedalen av svensk trupp.40 Problemen för Jämtlands del 
var emellertid inte över i samband med krigsslutet. Ställda inför hotet om sköv-
ling hade nästan hela den jämtländska befolkningen svurit ”svensken” trohet. De 
i överhetens ögon opålitliga invånarna straffades av Kristian IV när landskapet 
återfördes till den danske monarken. De förklarades fredlösa och deras jord kon-
fiskerades, men de allra flesta erbjöds fred mot böter, så kallat fredsköp. Efter att 
ha betalat dessa dryga böter och dessutom tecknat arrendekontrakt blev de i 
praktiken landbor på vad som tidigare varit deras egen jord. Denna den så kal-
lade räfsten utgjorde startskottet för en tydligare markerad strävan från central-
maktens sida att integrera Jämtland i det dansk-norska riket.41 På kort sikt inne-
bar räfsten omfattande rannsakningar, som sannolikt fokuserade både den jämt-
ländska befolkningens och lokalförvaltningens hela intresse 1613–15, inte minst 
ekonomiskt i form av uttaget av fredsköp, vilket redovisades i särskilda upp-
bördslängder 1613–14 och 1615–16. Dessa uppbördslängder är alltjämt bevarade 
och återges i bilagorna 1 respektive 2 i denna bok. Totalsumman av fredsköpet 
uppgår till över 7 500 daler.42 Det samlade saköret från Jämtland var således 
omfattande dessa år, liksom antalet involverade individer, även om de aktuella 
saköreslängderna under denna tid redovisar få poster böter. 

                                                 
40  Trots de i övrigt mycket pressade förhållanden som rådde torde man ha uppburit böter 
från svenskt håll under dessa år. Landssekreteraren Karl Berg fick nämligen rätt till sak-
öresintäkterna i Jämtland och Härjedalen och allmogen uttalade vid ett tillfälle sig vara 
nöjd med civilförvaltningen, inkluderande lagläsaren (annat förhöll det sig med den mili-
täre befälhavaren Baltzar Bäck). De kamerala handlingarna visar att svenskarna raskt 
började utvinna vad de nya provinserna kunde erbjuda i form av skatter, och att uppgifter 
om sakören saknas beror sannolikt på att Karl Berg skulle få behålla saköret personligen 
och att det därför inte behövde redovisas. Under ockupationen i samband med Nordiska 
sjuårskriget på 1560-talet etablerades från svensk sida omedelbart en fungerande admi-
nistration som inbegrep tingande med åtföljande bötesindrivning; Almquist 1917–23, 2, s. 
311–313; Bromé 1945, s. 138–149, 247, 252; Ericsson 1949; jfr not 3 ovan. Beträffande 
gränsbefolkningars politiska strategier för att under ofredsår undvika härjningar, se exem-
pelvis Österberg 1971, s. 250; Persson 2007, s. 20–22 et passim. 
41  Andresen 2000, s. 126. Om räfsten i Jämtland, se Bromé 1945, s. 273–277 och Räfsten 
med jämtarna 1613. 
42  De sista restantierna för fredsköp är redovisade i saköreslängden 1616–17. Dröjsmålet 
med att leverera pengar förklaras i räkenskapen 1615–16 (se s. 276 nedan) med att den 
ansvarige fogden – ”salig” Anders Svensson – avlidit. 
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 Bönderna i Härjedalen berördes inte av räfsten och behövde alltså inte betala 
fredsköp. De var frikända eftersom de avgivit trohetsed till svenskarna först efter 
att dessa bränt och härjat i provinsen, utan att någon militär hjälp givits dem.43 
 Böterna gällande ohörsamhet berättar en historia om bondesamhällets externa 
relationer gentemot staten och kyrkan, låt vara representerad i en helt lokal kon-
text. Den tidigmoderna staten (ca 1500–1800) legitimerade sin makt på kristen 
grund och iklädde sig rollen som trons försvarare både mot yttre och inre fiender. 
Befolkningen ansågs behöva fostran och kontroll på ett sätt som hade varit främ-
mande i det medeltida samhället. Bland annat kom, som det brukar heta, själva 
synden att kriminaliseras, vilket uttrycks i alla dessa böter för lägersmål och en 
myckenhet ohörsamhet. Den expansiva statsmaktens representanter, otåliga re-
genter och regeringar, tillgrep som nämnts stadganden och förordningar som en 
väg att förändra maktutövning och rättskipning. Det är symptomatiskt att fallen i 
saköreslängderna av ohörsamhet i så hög grad avser brott mot just dylika stadgor 
och förordningar. 
 När det gäller kriminalitetens omfattning och dess förskjutning över tid bland 
de olika kategorierna brottsliga handlingar har en vanlig uppfattning varit att den 
tidigmoderna staten lyckades förändra de interna relationerna inom bondesam-
hället. Begrepp som civilisering och disciplinering brukar användas för att be-
skriva processen, som alltså präglades av ett aktivt tryck ovanifrån riktat mot be-
folkningen. En av de mest iögonfallande trenderna under perioden är exempelvis 
nedgången i våld, där ovanstående resonemang spelat en stor roll, så att män-
niskorna efter hand förmåddes lägga band på sitt våldsamma beteende. Samtidigt 
är det ett faktum att saköreslängderna oavsett en intervenerande statsmakt säger 
mycket om bondesamhällets inre förhållanden. Våld, förtal och egendomsbrott 
representerar på ett tydligare sätt än sedlighet och ohörsamhet lokalsamhällets 
interna eller horisontella konflikter. 
 Saköreslängderna för Jämtlands del har i en tidigare studie undersökts med 
avseende på kriminalitetens omfattning och innehåll. Den interna utvecklingen i 
Jämtland av antalet uppburna böter uppvisade betydande variationer årligen. En 
ökning av antalet poster böter ägde rum under 1620-talets först hälft. Därefter 
inleddes en nedåtgående trend, som i sin tur bröts mot slutet av 1630-talet. Den 
ökning som därefter skedde hängde dock delvis samman med uppbörd av restan-
tier från tidigare år.44 Vissa år på 1630-talet var posterna så få att böter redovisas 
endast från några få av Jämtlands fjorton tingslag. 

                                                 
43  Bromé 1945, s. 267. 
44  Sörlin 2004, s. 27–34. 
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 Trenden i utvecklingen förändras knappast, snarast förhåller det sig tvärtom, 
om i stället för antal poster böter räknas bötfällda individer – det kunde vara en 
eller flera per post. Antalet bötfälla individer var i stort detsamma som antalet 
poster böter under de spridda åren före Kalmarkriget. Från omkring 1620 ökade 
sedan inte bara antalet poster böter utan också antalet bötfällda individer i re-
lation till antalet poster böter. Konflikter där den lokala överheten var part invol-
verade som sagt fler människor, exempelvis vid försummad skjutsplikt, där ofta 
en rad bönder visat ohörsamhet. Eventuellt framträder här ett uttryck för den hår-
dare linje som hädanefter präglade förhållandet mellan centralmakten och bön-
derna. Efter en period med både låga antal bötesposter och låga antal bötfällda 
individer skedde en stigning igen i slutet av 1630-talet. Kammaråren 1639–40 
och 1641–42 är antalet individer i förhållande till numerären poster oproportion-
erligt stort.45 
 Härjedalen kännetecknas också av ett mycket varierande antal poster (ibland 
inga alls under ett enskilt år). Antalet redovisade poster böter där är generellt så 
lågt att det är vanskligt att uttala sig om utvecklingen över tid. 
 Antalet poster böter i Jämtland som undersökts är drygt tusen till antalet. 
Ohörsamhet (28 procent) och våld (23 procent) var vanligast förekommande, 
följt av sedlighet (18 procent), tillgrepp/egenmäktighet (14 procent) samt förtal 
(10 procent). Till det skall läggas en kategori övrigt (7 procent). Den bild av 
kriminaliteten som saköreslängderna 1601–45 förmedlar blir förstås än mer vär-
defull på aggregerad nivå och i jämförelse med andra områden och tidsavsnitt. 
Betraktat i ett tidsperspektiv som inkluderar hela seklet uppträder ett par klart 
iakttagbara tendenser i Jämtland. Efter 1645, när det svenska styret tog vid, öka-
de andelen bötesbelagd kriminalitet dramatiskt, vilken uppgång till stor del avsåg 
ohörsamhet. Befolkningen togs ut till vägbyggen och befästningsarbeten i en 
aldrig förr skådad omfattning. Fenomenet kan knappast enkelt beskrivas som för-
svenskning, eftersom samma typ av situation samtidigt rådde i Ångermanland 
och Medelpad i samband med omfattande offentliga vägbyggen. Den andra tyd-
liga förändringen är av ekonomisk och demografisk art och blir märkbar mot 
slutet av 1600-talet. Den relativa stagnation som präglat Jämtland under lång tid 
bröts nu, nyodlingen tog fart och med den också en markant ökning av böter av-
seende egenmäktighet, närmare bestämt svedjande och allehanda slags ”våld-
täkt”, som termen löd när resurser utnyttjades utan lov. En tredje iakttagbar för-
ändring är kopplad till militariseringen av lokalsamhället i vars spår uppträdde en 

                                                 
45  Sörlin a.a., s. 27–34, 157. Under dessa år är många bötfällda för att inte ha hörsammat 
kallelse till mönstring; 1641–42 är dessutom många nämnda som bötfällts redan under 
Erik Kristenssons tid (1631–38) för dels jaktbrott (skarränning), dels skattebrott. 
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ökning av sedlighetsbrott och våld. Det sistnämnda är en smula överraskande 
och går på tvärs mot den generella utvecklingen med minskade våldsnivåer.46 
 
Befolkningen 

Brottsligheten som saköreslängderna förmedlar utspelades inte i ett tomrum. 
Kollektiva benämningar på befolkningen som ”jämtar” och ”härjedalingar” kan 
ibland ge intryck av en homogen bondemassa. Vi vet emellertid att Jämtland och 
Härjedalen var socialt skiktade samhällen. Längderna själva innehåller gång på 
gång notiser om fattigdom, och de summor som presterades när förlikningar 
ingicks varierar betydligt. De så kallade tingsvittnena som undertecknats av 
nämndemän (lagrättsmän löd benämningen på norska) och tingsskrivare, vilka 
tid efter annan bilagts saköreslängderna (tyvärr saknas en del), har i regel till-
kommit för att motivera uteblivna bötespengar eller är eljest på annat sätt relate-
rade till fattigdom. Under 1600-talet var det emellertid långt ifrån ovanligt att 
också mer välbeställda bönder uppträdde som part i rättegångarna. Först mot 
slutet av seklet blev domstolen i tilltagande grad ett ställe för socialt deklasse-
rade människor.47 Det är emellertid inte enkelt att bedöma vilka bönder som var 
mer bemedlade än andra i saköreslängderna (detta kan i stället i viss mån under-
sökas genom annat skattematerial i länsräkenskaperna). Klart är i alla fall att 
vissa individer återkommer flera gånger i böteslängderna, vilket förlänar somliga 
böter ett mått av vardaglighet. Sigurd i Tand (i Aspås socken) i Jämtland, som 
slog (f.d. fogden) Arild Olssons tjänare i vårt allra första exempel från 1604–05, 
möter sålunda under samma kammarår för att ha slagit en annan man (och blivit 
slagen själv), sedan igen året därpå för att ha kallat en annan man tjuv och 1610–
11 för att ha försummat att möta upp på tinget.48 Sådana som inte tillhörde bon-
demenigheten är däremot lätta att urskilja.49 Flera gånger har präster blivit böt-
fällda för sedlighetsförbrytelser, såsom i följande fall från Undersåker i Jämtland 
1638–39: ”Affsonnett paa Kongelig Maijestæts naadigste behaugh, med her 
Adamb Willumßenn sogneprest i Vnndersager gielld, for leijermaall hand haffde 
begangett med sin høstru, førend dee bleff egte viiett”.50 
 De som möter i saköreslängderna, vare sig det rör sig om de bötfällda eller 
deras offer, är i mycket hög grad män. Kvinnor figurerar mest i samband med 

                                                 
46  Sörlin a.a., s. 111–126. 
47  Mer om den utvecklingen i Ylikangas m.fl. 2000, s. 122 f. 
48  Dylika personer kan sökas utifrån sin bostadsort i ortsregistret. Se t.ex. under Bjärte. 
49  Dessa är registrerade i personregistret i denna bok. 
50  Om herr Adam och andra präster omnämnda i saköreslängderna och deras familjer, se 
Bygdén 1923–26 och Hasselberg 1964. 
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sedlighetsbrott, men det är först efter hand som de uppträder som böteslagda 
individer och inte enbart nämns i relation till mannen eller en manlig förmyn-
dare, såsom en far eller make. Tjänstefolk – pigor och drängar – förekommer och 
här finns sannolikt en dimension som har med ålder att göra i de kriminella 
handlingarna. Barn skymtar då och då som offer för brott, till exempel bötfälldes 
i Jämtland 1605–06 en Olof Jonsson i Grimnäs ”for hand slog Oluff Eskelsens 
barnn med en kiep” och 1604–05 en Anders Persson i Höla för att ha slagit en 
grannes ”giette dreng” (gätarpojke, vallgosse) med ett trästycke. 
 Med tanke på att Jämtland och Härjedalen hörde till Norge, är det inte förvå-
nande att befolkningens kontakter med grannen Sverige kommer i särskild be-
lysning. Det gäller inte bara posterna böter avseende otillåten handel utan tid 
efter annan möter förbindelserna österut, någon gång i samband med arvskiften, 
men vanligare i form av tillflyktsort efter begångna brott.51 I saköreslängderna 
framträder också glimtvis den samiska befolkningen, under beskrivningar som 
finntös, finnlapp, fjällfinnar och ”Snaasfinder” (från området kring Snåsa i Nord-
Trøndelag).52 Här omtalas vidare så kallade finnkungar, alldeles som i Eddan.53 I 
Jämtland 1610–11 bötfälls en finnlapp för frillolevnad (lägersmål) med ”konngh 
Tørckils daater”. I jämtländska Undersåker 1620–21 bötfälls en finnkung person-
ligen, möjligen är det en son till mannen i det förra citatet: ”Lauritzs Thorckels-
senn findkonge vdj Jemptelands fielld haffde bedreffuet hoer met en anden find 
thøes nemblig Magdaleen Pedersdotter, der fore sounet och gaff till Kongelig 
Maijestætt / Peninge xvj daller”.54 
 Saköreslängderna innehåller därutöver upplysningar rörande enskilda indivi-
der till gagn för personhistorisk forskning, inte minst rörande de lokala tjänste-
männen. Fogden Daniel Rasmusson företräddes sålunda enligt tingsvittnet vid en 
förrättning i jämtländska Lit den 10 oktober 1621 av en Jeronimus Boldich, alltså 
en direkt namne till Hieronymus Boldich (ca 1520–1572/74), sekreterare åt kung 

                                                 
51  Saköreslängderna för Jämtland på 1620-talet innehåller flera exempel. På motsvarande 
sätt omtalar för övrigt saköreslängderna efter 1645 Jämtlands kontakter västerut. 
52  T.ex. i saköreslängder Jämtland 1610–11, 1623–24, 1625–26, 1642–43. I protokoll från 
ting i Lit 1636 (JD 2, s. 80) omtalas en ”öst find”, som var dräng hos Jöns Persson i 
Korsta och som medverkat vid älgjakt. Samerna vistades också i skogslandet, men be-
greppet kan syfta på en person med anknytning till de svedjebrukande finska nybyggare 
som slagit sig ned på olika håll i svenska skogstrakter sedan 1500-talet, bl.a. i Ångerman-
land och Medelpad; jfr ”Graninge finder” omtalade i ett brev från Ragunda tingslag 28/5 
1630, syftande på finska nybyggare vid Graningesjön öster om riksgränsen (avskrift i 
Heimbygdas deposition, vol. 134, nr 383b, ÖLA). 
53  Holm 2010, s. 126; Eddadigte 3:1, s. 1. 
54  En fattig systerson till Lars Torkelsson, fjällfinnen Anders, ”som ingen field eller 
løßøere aagede”, bötfälldes i Hammerdal 1625–26 – även han för lägersmål. 
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Kristian III och senare åt dennes bror, hertig Hans den äldre. Uppenbarligen har 
släkten Boldich en koppling till Trondheim, men just denne person har av allt att 
döma tidigare inte varit känd.55 De personer som tjänstgjorde som fogdar och 
skrivare i Norge kom ännu vid denna tid ofta från Danmark, men kan följas geo-
grafiskt under sina respektive karriärer.56 Jämte fogdarna som vi återkommer till 
nämns andra personer som verkat inom länsförvaltningen. Jens Mickelsson 
tjänstgjorde från senast 1606 till 1637 (med uppehåll för Baltzarfejden) som 
tings- eller så kallad sorenskrivare i Jämtland, och från 1639 till 1644 som lag-
man.57 Hans föregångare som lagman, Klaus Lauritsson, var i ständig konflikt 
med bönderna, vilket till en del framkommer i materialet. Två andra tingsskri-
vare var verksamma mot slutet av perioden, nämligen Hans Ankersson i Jämt-
land, och, vilken omnämns helt kort i ett tingsvittne, en Peder Pedersson Leth i 
Härjedalen.58 
 
Den kamerala kontexten 

Jämtland och Härjedalen tillhörde kategorin smålän och sorterade under huvud-
länet som var Trondheims län. Länen kunde innehas på olika villkor som ersätt-
ning för de prestationer som utfördes kungen: som pant för lån, mot tjänst, mot 
avgift eller mot räkenskap. I ett tjänstelän tillföll länets alla intäkter läntagaren, 
alltså länsherren, sedan utgifterna för dess administration var betald. I ett avgifts-
län tillföll intäkterna länsherren mot en förutbestämd avgift till kungen. Ett rä-
kenskapslän innebar att samtliga intäkter efter redovisning tillföll kungen. Under 
första hälften av 1600-talet var det vanligt att länen, oavsett storlek, innehades 
som kombinerade räkenskaps- och avgiftslän. Jämtland och Härjedalen, som 

                                                 
55  Saköreslängd Jämtland 1621–22; jfr även JD 1, s. 1. För en översiktlig kartläggning av 
de regionala och lokala tjänstemännen inklusive Jämtland och Härjedalen, se Dahl 1999. 
56  Næss 1981; Dahl 1999. 
57  Bromé 1945, s. 326 f., 334. Bromé uppger att han verkade som sorenskrivare (tings-
skrivare) till 1639, men i Jens Mickelssons domböcker (JD 1–3) finns inga spår av att han 
skulle ha tjänat som sådan längre än till december 1637 (JD 2, s. 120–122) eller möjligen 
januari 1638 (JD 3, s. 41–45). Brevmaterialet visar i stället att efterträdaren Hans Ankers-
son tillträdde redan 1638, se t.ex. brev 2/6 1638 i avskrift i Västanede nr 2, Norderö sock-
en, gårdsarkiv, ÖLA. 
58  Jens Mickelsson har undertecknat ett antal av de bevarade tingsvittnena som återges 
nedan, och nämns här och var också på annat sätt, vid ett tillfälle i samband med ett för-
talsmål rörande dennes hustrus vandel, se Brunflo tingslag, saköreslängd Jämtland 1622–
23. Hans Ankersson omnämns i samband med fogden Henning Skyttes (1638–45) avkort-
ningar för dokuments skrivande. Beträffande Peder Pedersson Leth, se tingsvittne bilagt 
saköreslängden för Härjedalen 1643–44. 
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kunde räknas som ett län bestående av två fögderier,59 var inget undantag utan 
länsherren erhöll de så kallade vissa intäkterna mot avgift och en andel av de 
ovissa sedan de redovisats kungen.60 
 Uppbörden av kronans böter, saköret, räknades till kategorin ovissa intäkter. 
Till samma kategori hörde den så kallade gårdsbygseln, även kallad förstaårsle-
gan, vilken var en avgift som togs ut av bönderna i samband med tillträde av 
kronojord, samt (efter 1613) så kallad tredjeårstaga (eller kiendelse), som var en 
förnyad lega vart tredje år.61 Den ovissa räntan, som namnet antyder, varierade i 
storlek år från år. Räfsten med jämtarna 1613, då Kristian IV lät dra in en stor 
del av den privatägda jorden till kronan som straff för befolkningens otrohet 
under kriget mot Sverige, innebar en dramatisk ökning av intäkten av gårdsbyg-
seln i Jämtland, vartill kom den ovannämnda tredjeårstagan. Kronans andel av 
tiondet (dvs. kyrkliga uppbörden av en tiondel av jordbruksproduktionen) var 
också den en oviss inkomst, eftersom den baserades på faktisk produktion. In-
komsterna från tiondet redovisades emellertid separat från de övriga ovissa intäk-
terna. 
 Kronans skatter i Jämtland bestod eljest av kategorin vissa intäkter, alltså av 
på i förväg fastställda belopp kopplade till jordebokens skattskyldiga bruknings-
enheter. I Härjedalen däremot var huvudskatten lagd på de vuxna männen, det 
vill säga det var en personlig skatt och ur kronans perspektiv snarast en oviss 
inkomst. Extra skatter var också vanliga och kunde vila antingen på jordeboken 
eller på personer.62 
 Skatteuttaget var vid denna tid en högst påtaglig företeelse. Länsherrens fog-
dar i Jämtland respektive Härjedalen mötte bönderna eller deras representanter 
vid särskilda skatteting, som var ordinarie ting hållna i samband med skattein-
samlingen, och ibland vid andra tidpunkter också, när det handlade om extraskat-
ter. Somliga persedlar levererades in natura och fogdarna sysslade därför även 
med att förvandla en del av dessa tillgångar till reda pengar. Omvänt förekom att 
dessa för kronans räkning köpte upp begärliga varor för skattemedel vilka sedan 
avyttrades antingen på plats eller eljest där marknaden fanns. I själva verket var 
fogdarna under denna tid i hög grad handelsmän även för egen räkning. Den 
kommersiella aktiviteten återspeglas även i själva saköreslängderna, ofta redovi-

                                                 
59  Se t.ex. citat anfört i denna utgåva under kammaråret 1617–18 (s. 38), där det talas om 
”begge fougderne der i lehnnit”. 
60  Villkoren var reglerade i det separata förläningsbrev på Jämtland och Härjedalen som 
varje ny länsherre i Trondheim fick av kungen, jfr Holm i denna volym. 
61  Bromé 1945, s. 274. 
62  Bromé a.a., s. 210–220. 
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sade mot slutet av dem, som i Jämtland 1626–27, där fogden Kristen Rasmusson 
redovisade beslagtagna älghudar efter jakt i förbjuden tid: ”Ahnnamit for 
w-thidige scharhuder som i wloullige thider schøtt och bekomit ehr i søer och 
graffuer [dvs. sjöar och fångstgropar], soltt epter sex mendtz wordiering for 
/ Pendinge xlvj daler”.63 
 Det är oklart när uppbörden av böter i Jämtland och Härjedalen brukade äga 
rum. Enligt uppgift betalades böter i Norge ofta i samband med skattetingen.64 I 
de jämtländska domböckerna framkommer ibland att tid utsattes inom vilken 
böterna skulle ha betalts.65 Därefter kunde dessa säkert överlämnas i en rad olika 
sammanhang, och i den händelse så inte skedde fick fogdens tjänare resa runt för 
att kräva in pengarna. Dylika situationer ledde ibland till tumult och rättsligt 
efterspel, vilket framkommer av själva saköreslängderna, här Jämtland 1640–41: 
”Annamit i bøder aff Biørnn Vestenneed udj Raffnn som brugte skinds ord [smä-
delser] paa førige foget Erik Christennsens thienner Jørgen Hannßenn, som ind-
kreffuede Kongelig Maijestæts restandtz och sagfalld / Penge vj daler”.66 Orden 
härrör från fogden Henning Skytte, och kan innebära att hans föregångare eller 
dennes ombud befann sig i fögderiet för att driva in återstående skatter.67 
 De flesta sakören från Härjedalen redovisas utan angivande av tingslag, vilket 
också är fallet i Jämtland under de spridda åren fram till 1616–17 och under 
Henning Skytte 1638–45. Däremellan redovisas posterna böter i Jämtland under 
respektive tingslag. 
 Frågan är om sättet att redovisa saköret i de bevarade längderna säger något 
om tillvägagångssättet vid uppbörden. Henning Skytte har uppenbarligen, visar 
en granskning, utan närmare ordning upprättat en längd med bötlagda individer 
från skilda tingslag, som om den återspeglade uppbörden innebar att männi-
skorna individuellt sökte honom för att betala.68 När sakörena redovisas efter 
tingslag kan de tvärtom återgå på en av fogden arrangerad uppbörd vid just skat-

                                                 
63  I det tillhörande tingsvittnet används ordet waar huder om samma älghudar. Betydel-
sen av scharhuder synes alltså vara: ’hudar av älgar jagade/fångade om våren’. 
64  Se art. Skatteting i NHL, s. 378. 
65  T.ex. JD 1, s. 59, 150; JD 2, s. 1, 52. 
66  Beträffande Jørgen Hansson, se ovan, s. XVIII. 
67  Se även det inledningsvis anförda citatet om Arild Olssons tjänare 1604–05, som kan 
avse en liknande situation. Arild Olsson hade avgått som fogde i Jämtland 1603, se Holm 
i denna volym. 
68  Jfr saköreslängd 1640–41, beskrivningen av tingslagsindelningen nedan, s. XXXVIII, 
samt ortsregistret i denna volym. 
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teting.69 Bötesposterna i längderna fram till 1616–17 tycks generellt vara redovi-
sade tingslagsvis, även om tingslagens namn inte är utsatta.70 
 Skattepersedlarna och de ovissa intäkterna från Jämtland respektive Härjeda-
len fördes över fjällen till Trondheim för att redovisas, varvid bönderna fick bistå 
vid transporterna. I en saköreslängd år 1624–25 i Undersåker i Jämtland sakfäll-
des Per Hemmingsson och Åke Nilsson för att de ”slogis och haardrogis en natt 
paa Røed i Kald [dvs. byn Rör i Kalls socken], da de schulle giøre Kongens 
fouget fouringschabff [skjutsplikt] till fields met hanns Maijestæts pendinge och 
regeschaber”.71 Fogden redovisade personligen alltsammans hos länsherren i 
Trondheim. 
 På plats i Trondheim upprättades sedan själva huvudräkenskapen, avseende 
inkomster och utgifter för Jämtland och Härjedalen tillsammans. Saköreslängder 
och annat material från bägge fögderierna måste då ha funnits framför ögonen på 
den som utförde arbetet. Det var inte fogdarna personligen som gjorde detta, utan 
en skrivare i länsherrens kansli i Trondheim, alternativt länsherren själv.72 Det 
bör observeras att till och med kammaråret 1616–17 är saköret liksom en del 
andra ovissa intäkter från Jämtland och Härjedalen alltid specificerat i huvud-
räkenskapen, vilket innebär att man vid huvudräkenskapens upprättande har 
skrivit av listor över saköret med mera som fogdarna presenterat (fogdarnas ori-
ginallistor eller koncept är i dessa fall inte bevarade). I yngre huvudräkenskaper 

                                                 
69  Värt att notera är att lagmannen Klaus Lauritsson i början av 1640-talet anklagades för 
oredovisade sakörespengar uppgående till 300 speciedaler (se Bromé 1945, s. 335), vilket 
tyder på att uppbörden av böter kunde ske via domstolarna. Detta var brukligt i Sverige, 
där saköreslängderna undertecknades av lagläsare och nämndemän. Denna praxis infördes 
tämligen omedelbart efter freden i Brömsebro i Jämtland, om det nu alltså inte var något 
som förekommit även tidigare. 
70  Jfr saköreslängd 1601–02, s. XXXVIII nedan samt ortsregistret i denna volym. Beträf-
fande de äldre saköreslängderna, fram till 1616–17, bör det påpekas att de är avskrifter av 
originallängder eller koncept och att tingslagsrubrikerna kan ha avlägsnats vid avskriv-
ningen; mer härom i det följande. 
71  Vid landstingen var en återkommande punkt böndernas granskning av fogdens räken-
skap för fjällskjuts, vilken pålaga drabbade landskapets bönder, JD 3, s. 2, 6, 22, 25, 66. 
72  T.ex. är huvudräkenskapen för Jämtland och Härjedalen 1629–30 (länsräk. 11:12, 
SRA) undertecknad av Daniel Rasmusson, som då tjänade som skrivare på Trondheims 
gård (Dahl 1999, s. 92; Sörlin 2004, s. 43). I huvudräkenskapen 1604–05 (länsräk. 1:5, 
SRA) är det personliga tonfallet framträdande (”annammidt som ieg effter min forlenings 
breffs liudelse” etc.), vilket skulle kunna tyda på att det var länsherren själv, Sten Bille, 
som höll i pennan. – Att saköreslängderna fram till 1616–17 är avskrifter gjorda i kansliet 
i Trondheim förklarar troligen varför det finns många märkliga skrivningar av ortnamn i 
dem; skrivarna har inte alltid varit så väl förtrogna med jämtländska och härjedalska 
ortnamn och kan ha skrivit av fogdarnas egna listor fel. 
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anges i stället endast summor av de ovissa intäkterna, medan man låtit fogdarnas 
egna, undertecknade redovisningar få utgöra verifikat i form av separata häften, 
som bilagts huvudräkenskapen.73 
 Uppbörds- eller det så kallade kammaråret (räkenskapsåret) sträckte sig från 
ingången av maj månad det ena året till samma tid året därpå, vid Philippi Jacobi 
tid, såsom rubriken på försättsbladet till länsherren Sten Billes huvudräkenskap 
1601–02 visar: ”Steen Billes Register och regennschab paa Kongelig Maijestætz 
wegne aff Jemptelannd och Herdallenn beregnidt fraa Philippj Jacobj dag anno 
1601 och thill Philippj Jacobj dag anno 1602”. 
 Slutligen insändes huvudräkenskapen med alla tillhörande specificerade rä-
kenskaper (verifikat) till kungens räntekammare i Köpenhamn, tillsammans med 
allt som kungen tillkom. De revisionsanteckningar som regelbundet uppträder i 
dessa länsräkenskaper härrör från tjänstemän där, vilka övervakade att länsher-
rens redovisning var tillfyllest.74 Långt senare, åren 1820–22, har de reviderade 
länsräkenskaperna överlämnats till norska riksarkivet. Därifrån överlämnades år 
1900 genom ett arkivutbyte flertalet länsräkenskaper med verifikat rörande Jämt-
land och Härjedalen till svenska riksarkivet.75 Länsräkenskaperna är alltså ur-
sprungligen centralt bevarade källmaterial. Det är kanske ingen djärv gissning att 
länsherren i Trondheim hade kopior eller koncept, och att fogdarna ute i fögderi-
erna i sin tur också hade det, som en temporär säkerhetsåtgärd, intill dess kvit-
tens på redovisningen erhållits. 
 
Fogdarna 

Som nämnts är det fogdarna själva som har undertecknat de bevarade räkenskap-
erna med jämtländska och härjedalska saköreslängder efter 1616–17, medan 
saköreslängderna fram till dess är avskrifter ingående i de i länsherrens kansli 
upprättade huvudräkenskaperna. Ort och datum för undertecknande av fogdarnas 
räkenskaper anges ibland. När så sker rör det sig om den aktuella fogdens ordi-
narie bostadsort eller residens, således Kungsgården i Jämtland för Daniel Ras-
musson, Trondheim för härjedalsfogdarna Anders Jensson Helkand och Jens 
Jensson Riber samt Øye i Gauldalen (vid Gaulas utlopp i Trondheimsfjorden) för 
härjedalsfogden Peder Jensson Års (Aars). Fogdarna i Härjedalen bodde alltså 

                                                 
73  Någon gång rör det sig bara om ett enda blad, såsom saköreslängden från Härjedalen 
1619–20, undertecknad av Nils Andersson. – De pergamentsomslag ur medeltida hand-
skrifter som begagnats vid inbindningen av några räkenskaper behandlas i Björkvall 2013. 
74  Jfr ingresserna till saköreslängderna 1631–32 och 1632–33, där dessa personer sanno-
likt namnges. 
75  För en översikt, se Lensrekneskapar 2. 
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inte i landskapet utan i de flesta fall västerut, vid kusten. En härjedalsfogde, Pe-
der Henriksson, hade sitt boställe i Galhammar i Bergs socken i södra Jämtland 
under en period (1615–18) då Härjedalen och fyra tingslag i Jämtland tillsam-
mans utgjorde ett fögderi.76 
 Även beträffande Trondheims huvudlän samt Romsdal, ett annat så kallat 
smålän lydande under länsherren i Trondheim, ändrades arkivpraxisen efter 
1616–17 så att räkenskaper innehållande saköreslängder hädanefter insändes till 
Köpenhamn i original, undertecknade av fogdarna, såsom verifikat till länsher-
rens huvudräkenskaper. Från ett par kammarår dessförinnan, 1612–13 och 1613–
14, finns dock fogderäkenskaper med saköreslängder bevarade från Trondheims 
län parallellt med de avskrifter som införts i huvudräkenskaperna. Detta gör det 
möjligt att kontrollera hur troget kopiorna följer originalen. Det visar sig att 
tingslagsrubriker som finns i saköreslängderna i fogderäkenskaperna genomgå-
ende fått stryka på foten vid avskrivningen i huvudräkenskaperna (något som 
förklarar varför tingslagsrubriker saknas i motsvarande avskrivna saköreslängder 
avseende Jämtland och Härjedalen före 1617). Ett närmare studium skulle för-
modligen kunna avslöja flera avvikelser. 
 Denna förändring av arkivpraxis, vilken tycks kunna iakttas också i andra län i 
Norge ungefär vid samma tid, skulle möjligen kunna ses som ett led i en utveck-
ling som gick dithän att kungamakten efterhand tog ett stadigare grepp om lokal-
förvaltningen, och därmed om fogdarna, till nackdel för de högadliga länsinneha-
varnas inflytande. I Norge ställdes fogdarna under centralmaktens direkta kon-
troll i samband med den så kallade Bjelkekommissionen 1632.77 Från 1660 
skulle fogdarna redovisa sina räkenskaper direkt till kungens räkenskapskontor, 
de s.k. stiftamtstuene, utan att gå via aristokratiska mellanhänder. 
 Det är troligt att fogdarna personligen förde saköreslängderna, och om inte är 
det i alla fall tydligt att fogdebytena innebar ett skifte också av skrivare, att döma 
av de varierande handstilarna i de bevarade originallängderna efter 1617. Under 
jämtlandsfogdarna Baltzer Karde (1615–21), Erik Kristensson (1631–38) och 
Henning Skytte (1638–45) omtalar längdernas upphovsmän sig ibland i första 
person; till exempel kan det heta att förlikningar ingåtts på ”min gunstige hus-
bondes befallning/behag” – ett vanligt uttryck för länsherren i Trondheim.78 
Denna typ av högtravande formuleringar återfinns i regel vid allvarliga brottmål. 

                                                 
76  För ytterligare upplysningar se Holm i denna volym, s. 281–284. 
77  Fladby 1963, s. 159–170. 
78  Under Baltzer Kardes tid används första person (”migh”, ”min”, ”iegh”) endast i de av 
honom själv undertecknade längderna 1619–20 och 1620–21, ej i de avskrivna längderna i 
länsherrens huvudräkenskaper 1615–16 och 1616–17. 
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Formuleringarna i andra poster under nyssnämnde Erik Kristensson andas en 
sorts egen aktivitet i själva soningsmomentet – ”avsonat med honom”, heter det 
inte sällan om de tilltalade. Dock förekommer uttryck, som om den här fram-
förda uppfattningen att fogden höll i pennan skall hålla streck, måste tolkas så att 
fogdarna Daniel Rasmusson (1621–25) och, om än mindre tydligt, Henning 
Skytte (1638–45) ibland talade om sig själva i tredje person, exempelvis 
”wlydighed met fourdringschabff att giørre fougeden” (1622–23), ”tumultt paa 
tingett emod fougden” (1642–43).79 Å andra sidan hade fogdarna ofta en bak-
grund som skrivare och det är inte otänkbart att dylika omnämnanden skall ses 
som uttryck för ett språkbruk där fogdarna i brottsbeskrivningar önskade omtala 
sig själva på ett neutralt sätt. En kontroll av längderna under Daniel Rasmussons 
tid som fogde visar att en handstil liknande den som förekommer i saköresläng-
derna i Jämtland återfinns i räkenskaper och andra handlingar från bland annat 
Strinda härad och Trondheim, där han innehade olika befattningar, både före och 
efter den tid han tjänade som fogde i Jämtland. Daniel Rasmusson har sannolikt 
fört böteslistorna i landskapet det neutrala ordvalet till trots, om han inte skall 
förutsättas under lång tid ha hållit sig med en egen skrivare.80 
 Fogdarnas centrala ställning inom rättskipning och förvaltning gör det motive-
rat att företa en periodisering med utgångspunkt från de olika personer som in-
nehade sysslan under 1600-talets första hälft. ”En pågående fogd kunne nok 
sørge for å bringe både antallet sakefall og bøtesummene kreftig i været. En 
makelig anlagt, kanskje til og med bondevennlig gjorde det motsatte”, skriver 
exempelvis Jørn Sandnes.81 Somliga av fogdarna i Jämtland har blivit undersökta 
avseende hur många poster böter som de uppbar i genomsnitt per år (kammarår, 
siffrorna är avrundade): Peder Grum (31 poster), Baltzer Karde (43 poster), Da-
niel Rasmusson (58 poster), Kristen Rasmusson (28 poster), Erik Kristensson (18 
poster), Henning Skytte (35 poster).82 
 Antalet poster böter varierade tydligt mellan fogdarna och både kulmen och 
stagnation i kriminalitet går med litet god vilja för Jämtlands vidkommande att 
förknippa med två namn, nämligen Daniel Rasmusson (1621–25) respektive Erik 

                                                 
79  Poster som redovisar restantier, och som kan omtala tidigare fogdar, kan förekomma 
parallellt i materialet, men dessa poster avses inte i detta sammanhang. 
80  För undertecknade handlingar, se länsräk. 15.2.2 (tullräkenskap för Trondheim 1617–
18) och 40.4.1 (tullräk. för Trondheim o. Fosen 1629–30), NRA. Jfr Sörlin 2004, s. 164 f. 
81  Sandnes 1990, s. 50. Telste (1993, s. 48) konstaterar betydande skillnader mellan fog-
darna, vilken jämförelse dock uteslutande avser sedlighetsbrott. 
82  Märk väl att i några fall har dessa beräkningar baserats på av vid tidpunkten bristfälliga 
uppgifter om fogdarnas tjänstgöringstid, vilket dock inte förtar tendensen i redovisningen; 
Sörlin 2004, s. 35–37, jfr Holms bidrag i denna bok om fogdarna. 
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Kristensson (1631–38). Det är dock tydligt att uppbörden ofta ägde rum med en 
viss eftersläpning, så att den inte sammanföll med året för tinget när böterna 
föll.83 Kammaråren 1639–40, 1641–42 och 1644–45 utgjordes en stor del av 
uppbörden i Jämtland av restantier, där för övrigt åtskilliga av de bötfällda hade 
gjort sig skyldiga till otillåten jakt och olika slags försummelser, varför de brotts-
liga gärningarna gällande en stor grupp individer i själva verket inföll vid en 
annan och tidigare tidpunkt än den som längderna anger, under den nyss nämnde 
Erik Kristenssons dagar.84 Här bör också påminnas om de ovan nämnda, bety-
dande böterna för olagliga suppliker som upptogs i slutet av 1630-talet och som 
inte redovisades i saköreslängderna. 
 Lika väl som att återspegla antingen kriminella beteenden och dess variationer 
över tid eller övergripande samhällsideologiers inverkan på lokalsamhällena, kan 
alltså saköreslängderna uttrycka lokala maktförhållanden knutna till fogdarna 
som personer. Fogdarnas drag av hederlighet kan rentav ha påverkat uppbördens 
storlek, åtminstone beträffande den som slutligen redovisades. För Jämtlands 
vidkommande råder förhållandet att flera fogdar under perioden 1613–45 kom att 
bestraffas för brister i uppbörden.85 Därmed inte sagt att fogden prompt spelade 
huvudrollen. Stämningar och attityder i lokalsamhället andra än kriminella hand-
lingar kan ha påverkat fogdarnas agerande.86 De låga nivåerna under 1630-talet 
sammanfaller med politisk oro i befolkningen, vilken kom till uttryck bland 
annat genom Bjelkekommissionen 1632, då invånarna i Jämtland klagade över 
sina fogdar, samt de ovan omtalade olagliga supplikerna som uppsattes 1637.87 
Fogden Kristen Rasmusson (1625–31) drog sig rentav för att hålla ting med 
bönderna, vilket han uttryckte i ett brev till sin husbonde, länsherren Oluf Pars-
berg i Trondheim: ”Så Gud skall veta, jag tröstar mig näppeligen till att tinga 
med dem”.88 Om än brottsligheten var högre än statistiken utvisar under 1630-
talet blir problemen att driva in böter, och att ens förmå samla allmogen till ting, 
uttryck för politik och maktförhållanden. 

                                                 
83  Sörlin 2004, s. 73–77. 
84  Sörlin a.a., s. 32. Helge Salvesen och Nils Hallan (1977, s. 318 f.) har beträffande den 
olovliga jakten demonstrerat hur man inom äldre forskning genom att felläsa saköresläng-
derna (”lapmennd” i stället för ”laxmennd”) kommit till den ogrundade slutsatsen att 
denna till stor del utfördes av den samiska befolkningen. 
85  Bromé 1945, s. 283, 299 f.; Fladby 1963, s. 163 f.; Sörlin 2004, s. 74 f.; jfr nedan, 
ingressen till kammaråret 1637–38, beträffande fogden Erik Kristensson. 
86  Se Sörlin 2011, s. 180–183. 
87  Om klagomålen som framfördes till Bjelkekommissionen, se Bromé 1945, s. 309–311; 
Fladby 1963, s. 161–163; Nissen 1996. 
88  Kristen Rasmusson till Oluf Parsberg 26/10 1630, citerat i Bromé 1945, s. 300 f. 
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Saköreslängder och domböcker 

Punkt skulle här kunna sättas för denna introduktion till saköreslängderna som 
källa till historisk kriminalitet, förvaltningshistoria och makt i dess olika skepna-
der. Innan så sker skall emellertid ytterligare en omständighet lyftas fram, och 
det är hur saköreslängderna förmår kasta ljus över andra typer av källmaterial. 
Den som bemödar sig att läsa saköreslängder och domböcker parallellt, finner att 
de ger en högst varierande bild av kriminalitetens omfattning och innehåll. Som 
framhållits registrerar inte böteslistorna allvarlig kriminalitet som renderat döds-
straff, annat kroppsstraff, fängelse eller förvisningsstraff. Men det stannar inte 
vid det utan även den böteslagda kriminaliteten varierar i domböcker och sak-
öreslängder. Till en viss del kan den senare skillnaden förklaras av att somliga 
som ådömdes böter inte alls förmådde betala, och då fick sitt straff omvandlat till 
ett kroppsstraff. I sådana fall saknas de i böteslistorna. Här är det emellertid det 
omvända som skall diskuteras, nämligen alla de poster böter som finns i sak-
öreslängderna men som saknas i domböckerna. Det ligger nära till hands att 
tillskriva dessa böter fogdesoning, alltså att de gjorts upp utanför domstolen av 
fogden personligen med den tilltalade. 
 En undersökning avseende fogden Daniel Rasmusson (1621–25) har företagits 
med hänsyn till denna problematik, där saköreslängder för tingslagen Sunne, 
Berg och Brunflo har jämförts med de parallellt bevarade jämtländska domböck-
erna. Daniel Rasmusson kan hypotetiskt ha varit synnerligen aktiv att ingå för-
likningar, så att därigenom åtskilliga mål avgjorts utanför domstolen.89 Mer än 
hälften av posterna i saköreslängderna saknas nämligen i domböckerna. Nu visar 
emellertid domböckerna att beslut om soning även kunde tas i domstolen anting-
en direkt av de domshavande bönderna i nämnden, den norska lagrätten, eller så 
uppmanade de fogden att ingå soning. I själva verket var fogden inte särskilt 
aktiv i de fall när soning förekom i domstolen. 
 I domböckerna anges av tingsskrivaren Jens Mickelsson tydligt hur målen 
blivit avgjorda, genom dom eller soning, och det överensstämmer med hur Da-
niel Rasmusson senare benämner dem i saköreslängderna, såsom tilldömda eller 
sonade. Frågan som uppstår, är varför denne noggranne fogde i alla de andra 
poster böter som inte återfinns i domböckerna fortsatt med ett likadant språk-
bruk, som om inte samtliga av dessa blivit avsonade utan i åtskilliga fall även 
tilldömda. Det är nämligen lika vanligt bland posterna böter som endast återfinns 
i saköreslängderna, att dessa påstås ha avgjorts genom dom. Misstanken uppstår, 
att domböckerna är ofullständiga snarare än att Daniel Rasmusson aktivt ingått 

                                                 
89  För det följande, se Sörlin 2004, s. 49, 54–62. 
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många utomrättsliga förlikningar, och sedan i strid med sin egen vana frångått att 
skilja på hur målen avgjorts. 
 En jämförande analys av saköreslängderna visar att de har potential att avslöja 
de bevarade jämtländska domböckernas verkliga egenskap som ofullständiga av-
skrifter av numera förkomna originaldomböcker, vilka sannolikt tillsänts lands-
herren i Trondheim i samband med den årliga redovisningen av skatterna. Men 
det räcker inte med det. Frågan om fogdesoning är relaterad till fogdemakt. Un-
dersökningen av domböckerna visar att domsmakten låg vid tinget hos bönderna 
och inte hos fogden, vilket något förtar intrycket av fogdarnas starka maktställ-
ning i Jämtland under den aktuella tidsperioden. Det kan åtminstone få vara en 
utgångspunkt för fortsatta och andra undersökningar, vilka med ens är mycket 
enklare att företa nu när Jämtlands och Härjedalens saköreslängder från den 
dansk-norska tiden överlämnas till sina sentida läsare. 
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Tingslagen i Jämtland och Härjedalen 
 
 
 
 
Bötesposterna i Jämtlands och Härjedalens saköreslängder från åren 1601–45 är 
ofta uppförda tingslagsvis, eller hänvisar till tingslag. Varje tingslag omfattade 
mellan en och fem socknar och dessa socknar motsvarar som regel det som nu-
mera officiellt kallas distrikt (med undantag för vissa utbrytningar och gränsjus-
teringar som ägt rum under senare tid). I Jämtland fanns fjorton tingslag: 
 

Alsens tingslag omfattade socknarna Alsen och Mattmar 
Bergs tingslag: Berg (med åtminstone en del av nuv. Åsarna distrikt), Klövsjö 

och Rätan (med Ytter- och Överturingen i nuv. Haverö distrikt i Medelpad) 
Brunflo tingslag: Brunflo (med Odensala i nuv. Östersund), Lockne, Marieby 
Hackås tingslag: Hackås, Näs 
Hallens tingslag: Hallen, Norderö, Marby 
Hammerdals tingslag: Hammerdal (med bebyggelse i nuvarande Gåxsjö di-

strikt), Ström 
Lits tingslag: Lit, Häggenås, Kyrkås, Ås (med Kånkbacken i nuv. Östersunds 

distrikt), Föllinge 
Offerdals tingslag: enbart socknen Offerdal 
Ovikens tingslag: Oviken, Myssjö 
Ragunda tingslag: Ragunda, Fors, Hällesjö, Håsjö samt Stugun 
Revsunds tingslag: Revsund (med Håvdsjö i nuv. Nyhems distrikt), Bräcke, 

Bodsjö, Sundsjö 
Rödöns tingslag: Rödön, Näskott, Aspås 
Sunne tingslag: Sunne, Frösö 
Undersåkers tingslag: Undersåker, Mörsil, Åre, Kall 
 

Härjedalen var indelat i tre tingslag: 

Hede tingslag: socknarna Hede (med byar i nuv. Storsjö distrikt), Vemdalen 
samt Tännäs 

Lillhärdals tingslag: enbart socknen Lillhärdal 
Svegs tingslag: Sveg (med byar i nuv. Linsells distrikt), Överhogdal, Älvros 

 
I saköreslängderna hänvisas ibland också till gäll (pastorat). Det fanns tio sådana 
i Jämtland och två i Härjedalen (för närmare upplysningar se L. Bygdén, Hernö-

sands stifts herdaminne, 1–4, 1923–26). 
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Utgivningsprinciper och förkortningar 

 
 
 
 
Handskrifternas text har i den följande textutgåvan – så långt möjligt – återgetts 
bokstavstroget. Tecknen ij, y, ÿ återges med ”ij” eller ”y” beroende på uttal; ó 
och några ö återges med ”ø”, medan tecknet för dubbel-s bibehålls: ”ß”. 
Upplösta förkortningar återges med kursiv. Text tillagd över raden eller i 
marginalen infogas mellan snedstreck: \. . . /. Annan text i marginalerna återges i 
fotnoter. 
 Romerska siffror återges som de är skrivna, det vill säga som regel med små 
sifferbokstäver, men tecknet l (= 50) återges för tydlighetens skull med en kapi-
täl: ”L”. Strukna siffror, som anger ’minus en halv’, återges med genomstrukna 
tecken. Exempel: ”iij” = 2 ½, ”v” = 4 ½, ”x” = 9 ½, ”ijct” = 150, ”jm” = 500. 
 Bruket av stora och små bokstäver har normaliserats i enlighet med modern 
praxis. Bruket av punkter och komman har modifierats försiktigt för att under-
lätta läsningen – en del överflödiga har tagits bort och en del behövliga har satts 
in. Parentes, som i handskrifterna skrivs /:. . .:/, återges som nutida parentes. 
 Bokstäver som på ett uppenbart sätt fattas i ord anges med kursiv inom hak-
parentes [. . . ]. Dubbel- och felskrivningar anmärks i fotnoter. 
 Sidslut markeras med streck: |. Förekomsten av ytterligare, ej återgiven text på 
en sida markeras med tankstreck: – – – – –. En lång heldragen linje anger att ett 
nytt dokument följer. 
 I ingresserna till respektive räkenskapsår redogörs för handskrifterna, med 
uppgifter om rubriker och eventuella underskrifter med mera. 
 Följande förkortningar används i textutgåvan: 
 
JD = Jämtlands domböcker och landstingsprotokoll. 1–4. (Skrifter utg. av 

Jämtlands läns fornskriftssällskap 3–5, 12.) Östersund 1933–89. 
Länsräk. = Från norska Riksarkivet år 1900 överlämnade räkenskaper och hand-

lingar, vol. 1–23, SRA; respektive Rentekammeret, Lensregnskaper, 
Trondheim len, vol. 1–148, NRA. 

NRA = Riksarkivet, Oslo. 
RmJ = Räfsten med jämtarna 1613. Rannsakningsprotokollen efter Baltzar-

fejden. Utg. av Hasse Petrini. (Skrifter utg. av Jämtlands läns forn-
skriftsällskap 11.) Östersund 1959. 

SRA = Riksarkivet, Stockholm. 
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Ur Eiler Kristofferssons saköreslängd för Härjedalen 1623–24. Foto: Riksarkivet, 
Stockholm. 
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Saköreslängder 1601–1645 
 
 

1601–1602 

Från räkenskapsåret 1601–02 finns saköreslängder för Jämtland och Härjedalen 
bevarade i Från norska Riksarkivet år 1900 överlämnade räkenskaper och hand-
lingar, volym 1, häfte 4, SRA. Detta häfte utgör kronans huvudräkenskap för 
Jämtland och Härjedalen nämnda räkenskapsår. 
 Häftet inleds med en avskrift av Kristian IV:s förläningsbrev på Jämtland och 
Härjedalen till Sten Bille, daterat Köpenhamn 4 april 1601, varpå följer själva 
räkenskapen under rubriken ”Steen Billes Register och regennschab paa Kong-
elig Maijestætz wegne af Jemptelannd och Herdallenn beregnidt fraa Philippj 
Jacobj dag anno 1601 och thill Philippj Jacobj dag anno 1602”. I denna redovisas 
Sten Billes uppbörd på kronans vägnar av sakören utförligt, medan hans övriga 
intäkter på kronans vägnar samt utgifter redovisas summariskt. Den del av räken-
skapshäftet som innehåller saköresredovisningen återges nedan. 
 Under räkenskapsåret 1601–02 verkade Arild Olsson som fogde i Jämtland 
och Nils Hansson som fogde i Härjedalen (se Holm nedan, s. 281, 283). 

 
Jempte landt 

Kronnens sager 

Erich paa Houff for handt lockede enn manndtz høstrue paa Østberg thill adt 
stille høø och anndre waare fraa hinndis manndt och solde hannom. 
 Penndinge xxv daller 
 
Peder Stockis quinnde Meritt Siffuerdtz daatter, for hunn loedt en thiig drenng 
leße wdj saltt, adt giffue ßinn bouschab och icke fuldkom ßin gierning. 
 Penndinge xxv daller 
 
Steen Suenndßen i Mullung for hanndt stoell madt aff her Søffrenns staffbordt 
wdj Sunnde, ßom ßiiden bleff foruist aff lanndett.  
 Penndinge x daller 
 
Oluff Matzenn for hand thog ßitt goudtz igienn fraa enn thiuff och thet icke 
opliuste. 
 Penndinge vj daller 
 

Summa lateris 
  Penndinge Lxvj daller |  
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Oluff Redersuenndt1 paa Giereuoldt, f[aar]2 handt sloug en laas fraa enn døer, 
och wdthoug ßin suin wloffuenndis ßom haffde giordt skade i hanns granndis 
agger.  
 Penndinge iij daller 
 
Oluff paa Belldstadt for handt forholtt ßinn sogenn prest her Søffrenn i Sunnde 
sinn thi[e]nnde rug. 
 Penndinge vj daller 
 Sølff iiij loedt 
 
Oluff Rekordsenn paa Berg for hanndt inndløste nogedt odels goudtzs, vdj Hall-
schouffuenn wedt naffnn Moenstadt och Halgerslett3 som hanndt war nest arff-
uinng thill, och war faldenn wnder Konngen, war hannom aff tholff menndt 
samme godtzs thildømpt. Och samme dom medt hanns orschiudt aff laugmanden 
stadfest.  
 Penndinge vj daler x schilling ij alba 
 Sølff xiiij loedt 
 

Summa lateris 
  Penndinge xv daller x schilling ij allba 
  Sølff xviij loedt |  
 
Kieldt wdj Øudt for hannd tog enn spanndt wfrødt kornn och laugde i stedenn for 
enn spandt frøtt korn, ßom en thiuff haffde stolledt. 
 Penndinge xiiij daller 
 
Peder Karllsen paa Thoruoldt for hanndt thillagde Joenn Lauritzenn i Backe 
thiffuerj, och kunde hannom thet icke offuer beuiße. 
 Penndinge xii daller 
 Sølff xxvj loedt 
 
Oluff paa Storum for hanns sønn Peder stoell mad fraa hanns grannde. 
 Penndinge ix daller 
 
Matias wdj Gisleaas for hanndt toug enn melling jordt fraa ßin grannde Siffuerdt 
ibidem, wdenn laug och domb. 
 Penndinge ij daller 

                                                 
1  Avser ”Redersenn”. 
2  I handskriften: ”fraa”. 
3  Namnen är troligen inte korrekt återgivna i handskriften. 
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Pouell Sigaas for hanndt soedt offuerhørig och icke wille føre ßinn thi[e]nndt 
frem i rette thiide. 
 Penndinge iiij marcher 
 

Summa lateris 
  Penndinge xxx viij daller  
  Sølff xx vj loedt |  
 
Jørgenn i Thulißaas for hanndt icke rettelig thienndet aff ßinn ager rug. 
 Penndinge x daller 
 
Karenns daatter Merrett paa Øuenn ßom loe medt sin thremennding, Annders 
Ollsen i ett onntt leffnidt. 
 Penndinge xx daller 
 
Siffuerdt i Bledinge for handt icke giorde retteligenn ti[e]ndt thill prestenn. 
 Penndinge x daller 
 Sølff xL loedt 
 
Jørgenn paa Houin4 for handt wdenn loug och dom thoug nogedt kleder fraa ßinn 
thienniste piige. 
 Penndinge iij daller 
 
Erich paa Sannde, Enner ibidem och Karll paa Giernne for dj giorde woldt, 
høstede och afførde høøe aff Konngenns goudtzs, Sallums leide, wden loug och 
domb. 
 Penndinge viij daller 
 

Summa lateris 
  Penndinge Lj daller 
  Søllff xL loedt |  
 
Kieldt i Døuigenn for hanndt icke haffde thi[e]nndett retteligenn. 
 Penndinge x daller 
 Sølff xx loedt 
 
Oluff paa Malsgaarsenn for hanndt brugte Kongens affradtzs lanndt wdenn loug 
och minnde. 
 Penndinge xx daller 
 
Niels Kielsenn i Bodsø, for hanndt dultte en maarskindt, Kongens forbudne 
waare, och icke thilbødt fougden denn paa Konngens wegne. 
 Sølff xvj loedt 

                                                 
4  Kan ev. läsas ”Houni”; avser Vinälven. 
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Benndt paa Maarßetter for hannd thillaugde en anden mandt thiffuerij, och 
kunnde hannom thett icke offuer beuiße. 
 Sølff xvj loedt  
 
Erichs sønn i Anngronn for hanndt laa i frelleleffnidt medt Marenn ibidem. 
 Penndinge j daller 
 

Summa lateris 
  Penndinge xxxj daller 
  Sølff Lij loedt |  
 
Erich Jennßen paa Nørgaardt for hanndt giorde lensmannden, Peder i Fastgaardt 
bloduide. 
 Penndinge iiij daler 
 
Erich Kieldsenn i Wiige for hanndt icke wille holde dannemenndtzs dom och 
samnie. 
 Penndinge iij daller 
 
Erich paa Thrøgstadt for hannd icke haffde thienndett rettelig ßom hannd burde. 
 Sølff L loedt 
 
Oluff paa Lanndsom for hanndt ßatte enn gierdis gaardt paa ßinn granndis 
grundt. 
 Penndinge v daller 
 
Peder paa Grøttum for en thrye hanndt fanndtt och den icke opliuste som hannd 
medt rette burde. 
 Penndinge xij daller 
 

Summa lateris 
  Penndinge xxiiij daller 
  Søllff L loedt |  
 
Erich paa Kiøstadt for hannd mollett meell paa sinn quernn om sønndtdagenn. 
 Penndinge j daller 
 
Peder Pedersenn paa Kaxaas for hanndt icke will giøre fordenschab. 
 Penndinge j daler 
 
Benndt i Flattnordt for handt nedlagde thinng rullenn. 
 Penndinge j daller 
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Summa huius 
  Penndinge iij daller 
 
 

Summarum paa  
forschre f fnne de t t  wuisse a ff  

Jempte lannd :  er  

  Penndinge ijct xxvij daller x schilling ij allba 
  Søllff ijct xxxvj loedt |  
 
 
 

Herdallen 
Kronnens goudtz 

 
Gutorum Joennsen paa Heeide for hanndt sloug ett lidenn støcke enng fraa 
Karenn paa Heide wden hinndis wilge. 
 Penndinge j daller 
 
Mogenns Erichsen i Wimdallenn, for hanns sønn thoug noged mad fraa hans 
grannde. 
 Penndinge v daller 
 
Oluff Mortennßen och Suenndt Nielßenn i Houg for deris werger icke war ßom 
dj bwrde. 
 Penndinge ij daller 
 
Erich i Aarmou och Staffen Thidmanndsen for dj haffde icke deris werger saa 
ferdig ßom dj burde. 
 Penndinge j daller 
 
Østenn Suenndsen i Rem for hanndt sloug sin grannde medt ßinn neffue. 
 Penndinge j daller 
 

Summa lateris 
  Penndinge x daller |  
 
Joenn Gudmundßen, for ett mundslaug hannd slog enn anndenn karll. 
 Penndinge j daller 
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Peder Biørnsen i Offuerhoedall for hannd giorde5 imodt forbudt. 
 Penndinge iiij daller 
 
Bertell Pedersen i Hinthill6 for ett støffuerslaug hand sloug Annders i Greffuen.  
 Penndinge j daller 
 
Joenn Arnnesen for thage och forkiøb. 
 Penndinge vij daller 
 
Fanndtzs ther epther Guldbrandt som bleff reffsett, thou søllff skeer, weigett vj 
loedt. Er soeldt for 
 Penndinge iij daller 
 
Annders Oluffsen i Offuer Hoedall for hanndt icke wille giøre forenskaff medt 
Steens folck. 
 Penndinge j daller 
 

Summa lateris 
  Penndinge xvj daller |  
 
Hanns Biørnnßen i Setter for hanndt icke will giøre forenskaff.  
 Penndinge j daller 
 
Gunder Riismyr for hand sloug Østenn Suendßenn i Ree. 
 Penndinge ij daller 
 
Halffuor i Mou i Offuer Hoedall for hanndt icke will giøre Christenn Mouritzenn 
forenschab. 
 Penndinge vj daller 
 
Mougens Nielßen i Armw for frelleleffnidt. 
 Penndinge j daller 
 
Erich jude for handt forßømpte kirckenn j søndag. 
 Penndinge j daller 
 
Joenn Espenßenn och Thyde wdj Hollm for dj forßømpte kirickenn och reigßde 
om hellig dage. 
 Penndinge ij daller 
 

                                                 
5  Härefter saknas ett eller flera ord. 
6  Avser Linsell. 
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Summa lateris 
  Penndinge xij daller |  
 
Siffuerdt Erichßen paa Kornnßetter for frelleleffnidt. 
 Penndinge j daller 
 
Peder Bertellßen i Hindtzill7 for kirckenn hanndt haffde forsømmid i nogen 
sønddager. 
 Penndinge ij daller 
 
Oluff Joennßen i Hindtzill for hannd wdj lige maade haffde forßømmidt 
kiricken. 
 Penndinge ij daller 
 
Bertell i Lenndtzell som haffde forsømmidt kircken een sønndag. 
 Penndinge iij marcher 
 
Oluff Halffuordßen, for hanndt haffuer ligget hoes Anne Pedersdaatter och8 
Joenn Mougennßenn ßidenn haffuer ligedt hoes hinde, och er sødskinde børn, 
thillsammen 
 Penndinge vj daller 
 

Summa lateris 
  Penndinge x daler j mark |  
 

Summarum paa  forschre f fne  
det t  wuisse  a ff Herda llenn,  er  

  Penndinge xL \ vij / daller j mark |  
 

Summa summarum paa forschreffnne  
det t  w-uisse  a ff Jempte lannd  och  

Herda llenn er  thi l l sammenn  
beregnid t t  

  Penndinge iijct xxiiij daller vij mark ij schilling ij alba 
  Søllff ijct xxxvj loed9 
 

                                                 
7  Avser Linsell. 
8  Ordet ”och” upprepat. 
9  I marginalen: ”Forganngenn aar beløff det wuisße aff Jempte lannd och Herredallenn: 
Lxxxx daler”. 
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1602–1603 och 1603–1604 

Från räkenskapsåren 1602–03 och 1603–04 finns inga räkenskaper med upp-
gifter om uppbörd av sakören i Jämtland och Härjedalen bevarade. 
 
 
 

1604–1605 

Från räkenskapsåret 1604–05 finns saköreslängder för Jämtland och Härjedalen 
bevarade i Från norska Riksarkivet år 1900 överlämnade räkenskaper och hand-
lingar, volym 1, häfte 5, SRA. Detta häfte utgör kronans huvudräkenskap för 
Jämtland och Härjedalen nämnda räkenskapsår. 
 Häftet, med rubriken ”Stheen Billeß register och reigenschabff paa Kongelig 
Maijestætz weigne aff Jempteland och Herdallenn, bereignidt fra Philippj Jacobj 
dag 1604, och til aarsdagenn igienn anno 1605”, inleds med en avskrift av Kris-
tian IV:s förläningsbrev på Jämtland och Härjedalen till Sten Bille, daterat Kö-
penhamn 4 april 1603, varpå följer själva räkenskapen. I denna redovisas Sten 
Billes uppbörd på kronans vägnar av sakören och bygsel utförligt, medan hans 
övriga intäkter samt utgifter redovisas summariskt. De delar av räkenskapshäftet 
som innehåller saköresredovisningarna återges nedan. 
 Under räkenskapsåret 1604–05 verkade Peder Grum som fogde i Jämtland 
och Hans Lauritsson som fogde Härjedalen (se Holm nedan, s. s. 281, 283). 
 

Jemptelanndt 
 

Kronenns sager 

Annammedt aff Las Joenßenns søn i Hugßaas, for handt belaa sin festemøe 
førendt brølluppit bleff giortt. 
 Penndinge ij daler 
 
Siuordt paa Thanndenn, for handt slough Bertell, Arrildt Olßens thiener paa jule 
dag. 
 Penndinge iij daler 
 
Matthiis Krochum for hanndt slog Siuordt Thanden med neffuen. 
 Penndinge j daler 
 
Siuordt Thanden for handt slog Mathiis Krochum med en liußestage. 
 Penndinge j daler 
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Erich Hogensßen i Koestadt, for hanndt icke holt huus semme som bleff giortt i 
dannemendz neruerellße. 
 Penndinge j daler 
 

Summa lateris 
   Penndinge viij daler | 
 
Matthiis i Ronningz1 berg for handt icke holt semme, som bleff giort, imellom 
hannem och Erich i Wiig. 
 Penndinge j daler 
 
Olluff Thomisßøn i Landrøn hagde forbødit sin festemøe att gaa thill kiercke, fra 
Sancte Michells daug och thil den 13 dag juel. 
 Penndinge vj daler 
 
Olluff Mortensßøn, Peder Mortenßøn och Morten Ollßenn i Fylling, for de loedt 
søge hiellp och raadt hoeß en signequinde. 
 Penndinge x daler 
 
Christoffer Christennßøn for hanndt drog aff beslaug, vden øffrighedtz minde 
och louff, saa och for hanndt haffuer wforrettit nogle bønnder i Jemptellanndt. 
 Penndinge xxiiij daler 
 
Karen paa Fiilstadt, for hun thog nogen slett fra Joen Hogensßøn i Naffnn. 
 Penndinge j daler 
 

Summa lateris 
   Penndinge xLij daler | 
 
Las i Fornebyenn, for hanndt med geualt thog en thønde offuermaals kornn aff 
Sunde kiercke staffburdt. 
 Penndinge x daler 
 
Joen i Stackruus, for hanndt wor med och thog samme thønde korn. 
 Penndinge v daler 
 
Peder Arneßen i Vdbyen, for handt vden loug och minde thog sig nogitt korn 
thill. 
 Penndinge j daler 
 
Olluff Joenßen i Amrenn, for hanndt stack Peder i Opne med en thellekniiff. 
 Penndinge vj daler 

                                                 
1  Osäker läsning, papperet skadat. 
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Niells Joenßen i Hagßenng, for hanndt dullde med sin broder nogen thiuffuerij. 
 Penndinge x daler 
 
Erich Andersßen i Brøndflodt for hanndt thog en thrøie wlouffuendis fra Arrilldt 
Olßenn. 
 Penndinge iiij daler 

Summa lateris 
   Penndinge xxxv daler | 
 
Joen gulldsmedt i Hackaas, for hanndt sloug Anders skomager thou slaug i 
hoffueditt. 
 Penndinge ij daler 
 
Annders skomager for handt stack Joen gulldsmedt med en thollekniiff. 
 Penndinge v daler 
 
Suenndt Niellßen i Mou, for handt haffuer thalit paa semme.  
 Penndinge j daler 
 
Steen i Quitle, for hanndt sloug Olluff Pouellßen i Mou, med en støffuer, och for 
hanndt lagde hannem wquemmelig ordt thill, huilcke handt icke kunde beuiße. 
 Penndinge xij daler 
 
Jngeborg i Selbackenn sloug Erich Ollßenn i Suinßaas saa blodit gick vdt, gaff  
 Penndinge ij daler 
 
Peder i Fastgaardt, for hanndt hagde ladt en quinde throldombs sag thill, och dett 
icke kunde beuiße. 
 Penndinge xij daler 
 

Summa lateris 
   Penndinge xxxiiij daler | 
 
Las i Angeraaen, for hanndt vden loug och minde solde en klocke fra Mysche 
kiercke, och icke førde geuinsten paa klocken, kiercken thill regenschabff.  
 Penndinge x daler 
 
Gunder i Mou for hanndt stal thiuffue alne wadmell fra enn piige, hand førde 
thill Swerig. 
 Pennding xxx daler 
 
Annders Pederßen i Hølle, for hanndt sloug Olluff ibithem med en støffuer, och 
for hannd slog Oluffs giette dreng med en three. 
 Pennding ij daler 
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Jenns Thrundßen och hanns søn for de begge haffuer jagitt dieris hustruer fra 
dennom. 
 Penndinge iij daler 
 
 
Mickell i Wiig och Peder ibithem for nogen thiuffuerij. 
 Penndinge iiij daler 
 

Summa lateris 
   Penndinge xLix daler | 
 
Olluffs søn i Thøngbøll, for handt brugte Thøngbøll och icke haffde thet i minde, 
och siden drog fra gaarden igienn. 
 Penndinge viij daler 
 
En dreng i Welluigen, for hanndt belaa en løs quindfolck. 
 Penndinge ij daler 
 
Jmmer i Werwiigenn, for hanndt wor i røgte for sin thieniste piige, och icke 
kunde komme thill vnnderførßell. 
 Penndinge vj daler 
 
Her Annders i Brøndfloe, for hanndt belaa sin festemøe førendt brølluppit stoedt. 
 Penndinge x daler 
 
Niells Ollßen i Reitenn for freilleleffnidt. 
 Penndinge j daler 
 
Erich Ollßenn paa Suenßaas for hanndt belaa sin festemøe førenndt brølluppit 
stoedt. 
 Penndinge ij daler 
 

Summa lateris 
   Penndinge xxix daler | 
 
Hendrich Hendrichßen paa Aaen2 paa Nederøen, loed sin festemøe gaa med 
vdslagen haar till kiercke och hun vor med barnn. 
 Penndinge v daler 
 
Peder Joenßen i Arbøst gaff for fredleleffnidt. 

 Penndinge j daler3 | 
                                                 
2  Enligt bl.a. tiondelängd 1613–14 (länsräk. 2:4, SRA) bodde H.H. i Böle på Norderön. 
3  Härefter följer bygselredovisning. 
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– – – – – 
 

Summarum paa forschref fne de t t  wuisse  
aff  Jemptelanndt  er  

   Penndinge iijct xiij daler j mark | 

 
Herdallen 

Kronenns sager 
 
Annammidt aff Peder Joenßen i Ytterbierg, for horerj hand brugte med Engeborg 
Pedersdaater. 
 Penndinge xxx daler 
 
Oluff Pederßen i Øffuer Hougdall for hand wor wlydige, och icke villde giffue 
skatt, och for hanns quinde stall et faar fra sin grannde. 
 Penndinge v daler 
 
Joen Anndersen i Riise, for hanns quinde stall en giedt fra Birgitte Joensdaatter. 
 Penndinge ix daler 
 
Peder Joenßen i Vindall for hannd stack her Peder der sammestedtz i armen med 
en kniiff. 
 Penndinge v daler 
 

Summa lateris 
   Penndinge xLix daler4 |  
 

– – – – – 
 

Summarum paa forschref fne de t t  wuisse  
aff  Herdals lheenn er  

   Penndinge Liiij daler  
 

Summarum paa  forschre f fne det t  wuisse baade a ff  
Jempte lannd och Herdals  

lheene ,  t i l sammenn 
bereignidt  er  

   Penndinge iiijct xvii daler j mark5 

                                                 
4  Härefter följer bygselredovisning (omfattar blott en post). 
5  I vänster marginal tillagt: ”Her aff bekommer lensmanden Steen Bilde thend siette part 
effter hans forlennings breff, och beløff forgangen, aar vct xviij daller.” 
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1605–1606 

Från räkenskapsåret 1605–06 finns saköreslängder för Jämtland och Härjedalen 
bevarade i Från norska Riksarkivet år 1900 överlämnade räkenskaper och hand-
lingar, volym 1, häfte 6, SRA. Detta häfte utgör kronans huvudräkenskap för 
Jämtland och Härjedalen nämnda räkenskapsår, med rubriken ”Steen Billis 
register oc regenschab paa Konghelig Maijestætz weigne aff Jempteland och 
Herdall, bereignit fraa Philippi & Jacobj dagh 1605 oc till Philippi et Jacobj dagh 
anno1606.” 
 Häftet inleds med en avskrift av Kristian IV:s förläningsbrev på Jämtland och 
Härjedalen till Sten Bille, daterat Köpenhamn 4 april 1603, varpå följer själva 
räkenskapen. I denna redovisas Sten Billes uppbörd på kronans vägnar av sak-
ören utförligt, medan hans övriga intäkter på kronans vägnar samt utgifter redo-
visas summariskt. De delar av räkenskapshäftet som innehåller saköresredovis-
ningarna återges nedan. 
 Under räkenskapsåret 1605–06 verkade Peder Grum som fogde i Jämtland 
och Hans Lauritsson som fogde i Härjedalen (se Holm nedan, s. s. 281, 283). 
 

Jemptelandt 
Kronens sager 

 
Jenß Olsonn i Anduigenn for boerdag med Nielß Jonsonn ibidem. 
 Pendinge j daler 
 
Oluff Personn i Godzbøll hafde tillagt Karenn i Granduigenn at hun skulle hafue 
tagit nogenn thiende fra hanom oc det ei bewise kunde. 
 Pendinge vj daler 
 
Nielß Biørnsonn i Bøle for hand slogh Oluff Lauritzonn i Biermen med enn 
støffuer i bryllups fred, oc ofuerfalt lenßmandenn. 
 Pendinge vj daler 
 
Oluff Jonsonn i Grimneß for hand slog Oluff Eskelsens barnn med en kiep. 
 Pendinge j daler 
 
Erich Biørnsonn i Landsum for hand icke gaff vd sinn thiende lauglig vdi rette 
thid till prestenn. 
 Pendinge ij daler 
 

Summa lateris 
   Pendinge xvj daler |  
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Anderß i Holbackenn1 for hand stack Jonn Nielsonn i Fusta 2 smaa sting med en 
knif, blef benaad for hanß fattigdom skyld, paa 
 Pendinge ij daler 
 
Oluff2 Oelsonn i Roeßbøll for boerdag hand giorde med enn tellekniff vdi 
natthold paa tingreisenn. 
 Pendinge ij daler 
 
Ehrick Andersonn i Hockensted for hand lemsterit Erick Nilsonn i Gryttenn paa 
sinn arm. 
 Pendinge v daler 
 
Nielß Jonsonn i Hagseng for hand bedref hoer med sinn grandiß hustru. 
 Pendinge xx daler 
 
Sigrj Olßdaatter ibidem for hun bedreff hoer med forschreffne Nielß Jonsonn. 
 Pendinge xx daler 
 
Erick Jensonn Olsted for hand stack Nielß Jonsonn i Østnnaa3 med en kniff. 
 Pendinge v daler 
 
Lauritz Olsonn i Stiengierde for hand sad øffuerhørig med skiudzferdt. 
 Pendinge j daler  
 

Summa lateris 
   Pendinge Lv daler |  
 
Michell i Monsta for handt hugh Jennß Personn i Beinsiøe. 
 Pendinge v daler 
 
Oluff Ericksonn i Bierme for hand brød sig i kierkenn. 
 Pendinge iij daler 
 
Hemming i Werre for hand slog Erick Gregersonn i Nestad i jule fred. 
 Pendinge iiij daler 
 
Mogenß Andersonn i Foeker for hand tillagde Anderß Ersonn ibithem oc Erick 
Bordsonn i Gierre att hafue stollitt hanom nogitt malm ifraa, oc det ei offuer 
denom bewise kunde. 
 Pendinge vj daler 

                                                 
1  Fel för ”Wolbackenn” e.d.; jfr Anders Nilsson i Vålbacken t.ex. 1613–14, nedan s. 228. 
2  Föregås av överstruket ”Her”. 
3  Sista bokstaven osäker. 
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Siuart i Bleding for hand forfalschet Per Ericksons zignet. 
 Pendinge x daler 
 
Laße Jonsonn i Sande for hand belaae sinn festemøø før end sitt brøllup stod 
med hinder. 
 Pendinge j daler 
 

Summa lateris 
   Pendinge xxix daler |  
 
Jonn i Byenn oc Jenß Kieldsønn ibidem vdgaf for deriß westmoder Jngierd i 
Berg, hun hafde tillagt Jenß Kielsens thøeß horerie, oc hinder det ei ofuer beuise 
kunde. 
 Pendinge iij daler 
 
Oluff Jensonn i Rettenn for hand slog Morttenn Personn ibithem med en bog i 
jull fred oc kallit hanom en schelm oc ei det bewise kunde. 
 Pendinge iij daler 
 
Oluff Kieldsonn i Berg for hand brød sig i kierkenn. 
 Pendinge iij daler 
 
Oluff Personn i Silbackenn for hand solde et buckskind som ei komb hanom till, 
benaad paa 
 Pendinge iij mark 
 
Reder i Bolaasenn vdgaff for de Hakaaß drenger som hafde stollitt i Arild Olsons 
tid. 
 Pendinge x daler 
 

Summa lateris 
   Pendinge xix daler iij marker |  
 
Einer Andersonn i Byenn, for hand kallit Steenn Olsonn enn tiuff oc det ei kunde 
bewise. 
 Pendinge ij daler 
 
Nielß Michelsonn i Loßbøll for hand dølte enn tellebiill som bleff funden oc icke 
louglig dend opliuste. 
 Pendinge viij daler 
 
Laße Andersonn i Fornebye for hand slog Swenn Kallson i Haldenn, med en 
smørkande, oc giorde hanom bloduide. 
 Pendinge v daler 
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Hellj i Rønneß for hand gick i seng till Peder Nylands daatter oc komb hinder vdi 
wanrychte, dog ei brugte nogenn wtuct medh hinder. 
 Pendinge j daler 
 
Stor Gregerß i Trang for hand slog lille Gregers ibithem. 
 Pendinge j daler 
 
Nielß paa Eid for hand giorde Halfuor Blechaaß bloduide. 
 Pendinge v daler 
 

Summa lateris 
   Pendinge xxj daler | 
 
Helli Trang for hand giorde perlement paa kierkewoldenn. 
 Pendinge j daler 
 
Jonn i Vdbyenn for hand ofuerfalt sinn grannde. 
 Pendinge j daler 
 
Gregers i Trang for hand for dulte nogenn scharhuder oc icke kom till re-
genschab. 
 Pendinge xij daler 
 
Nielß4 i Trang for hand vdenn loug oc dom togh enn iord fra Nielß paa Eide. 
 Pendinge ij daler 
 
Nielß Mortensonn i Kostad for hand lagde tingbuditt neder oc bleff forsømpt. 
 Pendinge j daler 
 
Ehrick i Grefte for hannd vden loug oc domb thog fra faderløß børnn. 
 Pendinge ij daler 
 
Anderß Bothelsonn i Toßbierg for handt hafde fløt et gierdzgaard innd paa sinn 
grande. 
 Pendinge viij daler 
 

Summa lateris 
   Pendinge xxvj daler |  
 
Morttenn i Krogum for hand belaa en thøeß oc sidenn wille offuerfalle hindes 
fader. 
 Pendinge iiij daler 

                                                 
4  Föregås av ett överstruket ”Her”. 
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Hellj Nilsonn paa Suidie for hand forsømbte kierkenn. 
 Pendinge j daler 
 
Jesper i Wandrumb for hannd slog Laße i Kleppe. 
 Pendinge j daler 
 
Jenß Steensonn i Sille for hannd giorde bloduide. 
 Pendinge ij daler 
 
Ingbret i Backe for et skielmercke hand optog oc for enn thellebill hand fand och 
dend ei opliuste. 
 Pendinge xv daler 
 
Siuortt paa Thandenn for hand kallede Erick Karlsonn en tiuff, oc det ei offuer 
hanom bewise kunde. 
 Pendinge ij daler 
 
Oluff i Landum for hand hug hanß hustrue medt it werge. 
 Pendinge x daler 
 

Summa lateris 
   Pendinge xxxv daler |  
 
Hemming Personn i Kostad for handt tillagde Jonn Personn at hafue liggit huoß 
hanß hustru oc det ei kunde bewise. 
 Pendinge ij daler 
 
Gißle Personn i Hegennaaß for hand slog Laße Olsonn ibidem vdi jull helgenn, 
samelediß for slem byeflytt hand war vdi kommen oc icke kunde erclere sig. 
 Pendinge vij daler 
 
Aage Olsonn i Fierre for hand tog et quernnsted fraa Nielß Espernsonn i 
Hogbeck vdenn loug oc dom.  
 Pendinge j daler 
 
Oluff Redersonn i Gienwoldt for hand slog Erick Andersonn i Hokenstedt (om 
en søndag) oc giorde hanom bloduide. 
 Pendinge ij daler 
 
Jonn Olsonn i Torp for handt tillagde Erick klocker thiuffuerie oc ei bewißligt att 
were. 
 Pendinge v daler 
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Nielß i Rise for hand wforwarendis hugh et træ omkuld som stod markeskiell 
vdi. 
 Pendinge ij daler 
 

Summa lateris 
   Pendinge xix daler |  
 
Oluff Thørrisonn i Berge for hand skiød it diur emod forbud. 
 Pendinge vj daler 
 
Oluff Thommesonn i Langøenn for hand forbød sinn festemø att gaa til kierke, 
oc lod liuse for sig oc hinder om giftermaall, oc sidenn det ei holde wille. 
 Pendinge vj daler 
 
Tørriß Torrißønn i Holdenn for hanß frende stall nogitt guods oc bort rymbte. 
 Pendinge xij daler5 |  
 

– – – – – 
 

Summarum paa  
forschre f fne de t  wuisse aff  

Jempte landt  
ehr  

   Pendinge iijct vj daler iij marker6 |  
 
 

Herdallenn 
Kronens sager 

 
Rogier Simonsonn i Lille Herdall for hand drog sinn kniff till Zachariaß i Harø 
oc med same knif aff waade, skar sinn moder der hun wille were emellom. 
 Pendinge iij daler 
 
Hemming Eriksonn liggit huoß Marritt Oluffsdaatter, som wore vdi slegt oc børd 
vdi tredie leed, med hanß affdøde hustru. 
 Pendinge x daler 
 
Morttenn Jonsonn en tieniste drenng i Rim for hand laa huoß Tomiß Gundbiørn-
sons høstru. 
 Pendinge xv daler 

                                                 
5  Härefter följer bygselredovisning. 
6  I marginalen: ”Beløbff forgangenn aar iijct xiij daler j mark”. 
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Morttenn Swensonn i Bye beliggit Kierstenn Jonßdaatter. 
 Pendinge j daler 
 
Haldor Jonsonn i Bye, for hand komb druckenn till kierckenn och giord sig 
wnyttig. 
 Pendinge iij daler 
 

Summa lateris 
   Pendinge xxxj daler |  
 
Lauritz Schug i Kolsetter, for hand forflytte en markesteenn aff sit rette rum. 
 Pendinge xvj daler 
 
Guldbrand Olsonn i Øffuerberg som bleff straffit paa liffuitt for hand beblandit 
sig med et best, hanß guods bleff opschreffuitt oc worderitt for  
 Pendinge xv daler ij marker 
 

Summa hujus 
   Pendinge xxxj daler ij marker 
 
 

Summarum paa  
forschre f fne de t  wuise  

aff  Herdal lenn 
ehr  

   Pendinge Lxij daler ij mark7 | 
 

                                                 
7  I marginalen: ”Beløff forgangen aar Liiij daller”. 
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1606–1607, 1607–1608, 1608–1609 och 1609–1610 

Från dessa fyra räkenskapsår finns inga räkenskaper med uppgifter om uppbörd 
av sakören i Jämtland och Härjedalen bevarade. 
 
 
 
 

1610–1611 

Från räkenskapsåret 1610–11 finns saköreslängder för Jämtland och Härjedalen 
bevarade i Från norska Riksarkivet år 1900 överlämnade räkenskaper och hand-
lingar, volym 1, häfte 7, SRA. Detta häfte utgör kronans huvudräkenskap för 
Jämtland och Härjedalen nämnda räkenskapsår, med rubriken ”Stheenn Billis 
register och regennschab paa Konngelig Maijestætz wegnne aff Jemptelandt och 
Herdallenn, bereignitt fra Philippi och Jacobj dagh anno 1610 och till same 
aarßdag igienn anno 1611”. 
 Häftet inleds med en avskrift av Kristian IV:s förläningsbrev på Jämtland och 
Härjedalen till Sten Bille, daterat Köpenhamn 4 april 1610, varpå följer själva 
räkenskapen. I denna redovisas Sten Billes uppbörd på kronans vägnar av sak-
ören och bygsel utförligt, medan hans övriga intäkter på kronans vägnar samt 
utgifter redovisas summariskt. De delar av räkenskapshäftet som innehåller sak-
öresredovisningarna återges nedan. 
 Under räkenskapsåret 1610–11 verkade Peder Grum som fogde i Jämtland 
och Hans Lauritsson som fogde i Härjedalen (se Holm nedan, s. 281, 283). 
 

Jemptelandt 
Kronenns sager 

 
Peder i Rørøhien stod for rettenn och sagde Peder Stheennsenn i Skoelenn slog 
Olluff Olßen i Hallinndt och giorde hannem hiemennløs, och ditt icke kunnde 
beuise. 
 Penndinnge iij daler 
 
Niels Olsenn i Huidwattenn for hanndt imod Konngelig Maijestætts breff, icke 
wille tage sig tienneste, och for hannd gick i senng till enn quinnde. 
 Penndinnge iij daler 
 
Oluff Peersenn i Wigenn for bloduide hannd giorde Rolluff Olsen i Hallinndt. 
 Penndinnge iij daler 
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Oluff Poffuelsenn i Moe kaldit Anders Kieldsen i Berge enn skelm, och dett icke 
kunnde beuiße, therfor 
 Penndinnge iij daler 
 
Oluff Nielsen for hannd aff misforstannd slog nogitt enngh fra Oluff Hemingsen. 
 Penndinnge j daler 
 

Lateris 
   Penndinnge xiij daler | 
 
Oluff Heminngsenn i Wigge for hanndt kalditt Oluff Nielsenn ibithem enn 
padde. 
 Penndinnge iij daler 
 
Peder Olßenn i Salum for hannd stack Oluff Heminngsenn i Haldum, saa och 
lagde her Erich Erickßenn vbequemlige ord thill, och dett icke kunnde beuiße. 
 Penndinnge vij daler 
 
Niels i Flatnvrdt for hannd tiennditt falschelig till prestenn. 
 Penndinnge vj daler 
 
Niels Olsenn i Blecke for hand slog Erich Stheennsenn i Hogennstedt med enn 
øxe. 
 Penndinnge iij daler 
 
Annders Heminngsenn i Oennsall for hand fordulte sølffschattenn aff enn gaardt. 
 Penndinnge vij daler 
 
Oluff Nielsenn i Torffuold slog Joenn Brødesenn ibithem med enn støffuer. 
 Penndinnge iij daler 
 
Erich Peersenn i Byenn for frille leffnitt hannd haffde bedreffuitt. 
 Penndinnge iij daler 
 

Lateris 
   Penndinnge xxxij daler |  
 
Erich Joennßenn i Fuelstedt giorde Annders Annderßenn ibithem bloduide. 
 Penndinnge ij daler 
 
Joenn Olßenn i Ennge slogh Oluff maler ibidem med enn øxe. 
 Penndinnge iiij daler 
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Jffuer i Tullesaas forsømbte skiuds ferdt med fiire heste thill Offerdals ting. 
 Penndinnge iiij daler 
 
Siffuer i Tanndenn waar nogle gannge steffndt thill thinngett och icke møtte. 
 Penndinnge iiij daler 
 
Jenns i Trelsaas kaldett Suend i Kingstedt en schelm och hannem dett icke 
kunnde offuer beuiße. 
 Penndinnge ij daler 
 
Oluff Tørresenn i Berge haffuer slagitt nogitt enng fra Bennt i Flatmoe och tagitt 
høe aff hanns leide. 
 Penndinnge v daler 
 
Oluff Lauritzenn wed Beckenn giorde vliud paa kierckewolden epter predicken. 
 Penndinnge j daler 
 

Lateris 
   Penndinnge xxj daler | 
 
Oluff Moenßenn wed Beckenn for it maarschinnd hannd solde thill suennschenn. 
 Penndinnge v daler 
 
Jenns i Grøtum for hand bedreff hoe[r] med sinn egenn tienneste pige. 
 Penndinnge xxv daler 
 
Thostenn i Lannduerck sagde Niels Benndsen kaldit sig enn tiuff, och icke 
kunnde dett beuiße. 
 Penndinnge iiij daler 
 
Niels Benntzenn i Nyegaardt beed Niels i Meielbye. 
 Penndinnge iiij daler 
 
Goete i Greffte, for frilleleffnitt hand bedreff med sinn festemøe. 
 Penndinnge iij daler 
 
Annders i Lienn kaldit Jørgenns daater i Meruigenn1 en hore, och det icke 
kunnde beuiße. 
 Penndinnge v daler 

                                                 
1  Trol. fel för ”Møruigenn”. 
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Kierstin i Sted tog sitt fæ vd, som waar inndsatt, vdenn loff och minnde. 
 Penndinnge ij daler 
 

Lateris 
   Penndinnge xLvij daler |  
 
Jørgenn i Møruigenn tog ett ennge slett fra Henndrick i Duunitt2.  
 Penndinnge j daler 
 
Joenn Jacobsenn i Lienn for hannd belaa Lutzie ibithem. 
 Penndinnge vj daler 
 
Jenns Annderßens sønn i Bierme stall nogenn penndinnge paa jempte marckidt. 
 Penndinnge ix daler 
 
Oluff Joennsen i Biørnnøe forsømte kierckenn annden paasche dag, men dis 
medler thid waar hiemme och drack. 
 Penndinnge ij daler 
 
Henndrick i Selsued for hanndt belaa sinn festepige. 
 Penndinnge iij daler 
 
Peder i Selsuedt for frille leffnit hand bedreff med Oluff Matzens dater. 
 Penndinnge iij daler 
 
Jngier Kielßdaater slog Oluff Lauritzenn paa munndenn. 
 Penndinnge j daler 
 

Lateris 
   Penndinnghe xxiiij daler |  
 
Joenn Brødesenn i Torffueuold kalditt Oluff Nielsenn enn arffue tiuff. 
 Penndinnge iij daler 
 
Einer i Negstadt lagde Worde mend tiuffuerj till och dett icke beuiße kunde, och 
for hannd slog Joenn Siffuersenn. 
 Penndinnge iiij daler 
 
Peder Ericksenn i Bierme slog Peder Jennsen paa sin kiercke weig. For sin fatig-
dombs skyldt, 
 Penndinnge j daler 
 

                                                 
2  Osäker läsning, fel för ”Duueitt” e.d.; avser Duved i Åre sn (jfr RmJ s. 244). 
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Mickill Jørgennsenn i Bildstedt slog Joenn Nielsen i Østeraar med en støffuer. 
 Penndinnge iij daler 
 
Joenn Nielsenn i Østennaar slog Mickill Jørgensenn med en ø[x]ße. 
 Penndinnge j daler 
 
Mortenn i Sinnberge for hannd belaa Beritt Mortennsdaater i Suedt. 
 Penndinnge v daler 
 
Joenn Einersenn i Negstedt for frille leffnitt med Berit Olsdaater i Bilstedt. 
 Penndinnge iij daler 
 

Lateris 
   Penndinnge xix daler | 
 
Joen Nielßen i Østenaar for frille leffnitt med Beritt Olsdaater. 
 Penndinnge ij daler 
 
Ol[u]ff Ericksenn i Bierme vdenn loug och domb tog sig nogenn slett thill. 
 Penndinnge ij daler 
 
Poffuell i Gronnuigenn for hannd belaa Anne ibithem. 
 Penndinnge iiij daler 
 
Niels Joensen i Hallinnd for helligs dags brøde. 
 Penndinnge j daler 
 
Oluff Halduorsenn i Matmer,3 Jens Pedersenn i Hellene och Jens Nielsenn i 
Buggaardt, for it diur de skød paa skare. 
 Pennge v dalers 
 
Joenn Jensen i Hallinnd tallit Jenns Annderßen ibithem wquemligenn thill. 
 Penndinnge iij daler 
 
Joenn i Myre slog Jenns Joenßen i Opaaßenn med enn øxße. 
 Penndinnge ij daler 
 

Lateris 
   Penndinnghe xix daler | 
 
Ouigenns bygger for di forsømte skiuds ferdt fra Mou till Mørsell. 
 Penndinnge viij daler 

                                                 
3  RmJ s. 77 har ”Mattnees”; avser Matnäset i Myssjö socken. 



 
 

1610–1611 
 

25 
 

Oluff Arnesen i Fornebye bed Jenns Steennsenn paa Sellei. 
 Penndinnge x daler 
 
Peder i Naffnn slog Lild Peder Olsenn i Oennsall med enn støffuer, och for 
hannd gaff Ingier Kieldsdaater it mundslag. 
 Penndinnge iij daler 
 
Erick Anndersenn i Oruigenn kaste Oluff Anndersenn i Fornebye med en øxe. 
 Penndinnge iij daler 
 
Oluff Anndersenn i Fornebye slog Erick Andersen i Oruigen paa munden. 
 Penndinnge j daler 
 
Beritt paa Westerhuus for hunn tiennditt falscheligenn thill presten.  
 Penndinnge xvj daler 
 
Heming Giørdsenn i Slandrumb staall nogenn pennge fra sinn werfader Morten i 
Mølstedt. 
 Penndinnge xiij daler 
 

Lateris 
   Penndinnghe jct iiij daler | 
 
Mortenn i Homines for hannd slogh Thostenn paa Lannduergk. 
 Penndinnge j daler 
 
Jeppe i Hommines for hannd slog Anders Poffuelsenn ibithem, wid møllenn. 
 Penndinnge j daler 
 
Stheenn i Mortennsund for hand vloffuendis optog Oluff Bragstedtzs fische-
redschabff. 
 Penndinnge j daler 
 
Annders Peersenn i Hølle stack Jenns Hannsenn i Trapnis med enn saxs. 
 Penndinnge iij daler 
 
Mortenn Nielsenn i Hølle for hand sløg Annders Pedersenn ibithem med en 
støffuer. 
 Penndinnge ij daler 
 
Mortenn Homnes for hannd schielditt Jenns Hanßen for enn skelm, och icke 
kunnde hannem dett offuerbeuiße. 
 Penndinnge ij daler 
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Stheenn i Mortennsunnd for hand vførmitt Suennd Carlßens hustrue i sitt egitt 
huus. 
 Penndinnge ij daler 
 

Lateris 
   Penndinnge x daler |  
 
Niels Tørckilßenn \finndlappe/ for hannd laa i frille leffnitt med konngh Tørckils 
daater. 
 Penndinnge iiij daler 
 
Peder Andersen i Sigaasenn for hannd laa i frilleleffnitt med Jnngeborg Lauritz-
daater. 
 Penndinnge iij daler 
 
Niels Olsenn i Fiuraas som for sine misgierninng bleff retitt, hans epterlodendis 
guods der gielden war affbetaldt ehr: 
 Penndinnge viij daler j marker 
 
Oluff Simennsenn vdj Røstedt for hand vdj sinn druckennschabff vtilbørligenn 
talde for øffrighedenn. 
 Penndinnge vij daler 
 
Gittle i Hegennaas for hannd kalditt Stheenn i Grøtum enn tiuff, och kunnde dett 
icke beuiße. 
 Penndinnge v daler 
 
Stheenn i Moe for hand thillagde Suend Ennerßenn ibithem at haffue brugt wlou-
lig hanns noedt. 
 Penndinnge j daler 
 

Lateris 
   Penndinnge xxviij daler j marker |  
 
Annders Siffuersenn i Tenngh for hand icke haffde sinn vnnderwerge paa waa-
bentingit. 
 Penndinnge j daler 
 
Niels Heminngsenn for hand icke møtte paa waabenntinngett med sinn werger. 
 Penndinnge ij daler 
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Oluff Poffuellsenn i Tullesaas for hand skød itt diur i forbudne thide. 
 Penndinnge iiij daler4 | 
 

– – – – – 
 

Summarum paa  forschre f fne det t  wuiße  
aff  Jemptelannd.  Ehr :  

   Penndinnge iijct xxxij daler j marker5 
 

– – – – – 
 

Herdallen 
Kronenns sager 

 
Joenn Raageßenn for hannd slogh Gulle Joennsdaater. 
 Penndinnge ij daler 
 
Siffuer Oluffßenn for hannd slogh Siffuer Peerßenn med enn støffuer. 
 Penndinnge j daler 
 
Peder Siffuerßen och Jenns bagi for di med dieris laxmennd rende epter elßdiur 
om waarenn emod forbudt. 
 Penndinnge viij daler 
 

Summarum paa  forschre f fne det t  wuiße  
aff  Herdal lenn.  Ehr:  

   Penndinnge xiij daler6 
 
 

Summa summarum paa a ld  forschreffne  
det t  wuiße a ff  Jemptelannd och 

Herda llen be løber  sig  t i l lsammen 

   Penndinnghe iijct xLv daler j mark 

                                                 
4  Härefter följer bygselredovisning. 
5  Tillagt i marginalen: ”Beløff neste forganngen aar, etc. Summa[?] iijct ix daler j mark”. 
6  Tillagt i marginalen: ”Beløff neste forganngen aar, summa[?] xij daler”. 
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1611–1612 och 1612–1613 

Under större delen av räkenskapsåren 1611–12 och 1612–13 låg Jämtland och 
Härjedalen under svenskt styre (se Sörlin ovan, s. XX). Inga saköreslängder har 
bevarats från dessa år. 
 
 
 

1613–1614 

Från räkenskapsåret 1613–14 finns saköreslängder för Jämtland och Härjedalen 
bevarade i Från norska Riksarkivet år 1900 överlämnade räkenskaper och hand-
lingar, volym 3, häfte 1, SRA. Detta häfte utgör kronans huvudräkenskap för 
Jämtland och Härjedalen nämnda räkenskapsår, med rubriken ”Claus Daaes 
register och regenskab paa Kongelig Maijestætz wegnne aff Jempteland oc 
Herdallenn, beregnidt fraa Phillipi et Jacobi daug 1613 oc till aarsdagen igienn 
anno 1614”. 
 Häftet börjar med en avskrift av Kristian IV:s förläningsbrev på Jämtland och 
Härjedalen till Claus Daa, daterat Köpenhamn 1 maj 1613, varpå följer själva rä-
kenskapen. I denna redovisas Claus Daas uppbörd på kronans vägnar av sakören, 
bygsel, ”kiendelse” (tredjeårstaga) och fredsköp utförligt, medan hans övriga 
intäkter samt utgifter redovisas summariskt. De delar av räkenskapshäftet som 
innehåller saköresredovisningarna återges nedan. Endast en sakörespost är upp-
förd under Jämtland. 
 Redovisningen av kronans uppbörd av s.k. fredsköp i Jämtland 1613–14 åter-
ges i bilaga 1. Detta var en avgift som de som svurit ”svensken” trohet under 
Baltzarfejden (Kalmarkriget) 1611–13 erbjöds att betala för att få bo kvar på sina 
gårdar och undslippa fredlöshet (se Sörlin ovan, s. XX). Merparten av dessa 
fredsköp erlades under föreliggande räkenskapsår; resterande fredsköp redovisa-
des 1615–16 (se bilaga 2) och 1616–17 (se saköreslängden detta räkenskapsår). 
 Under räkenskapsåret 1613–14 var Anders Svensson fogde i Jämtland och 
Hans Lauritsson fogde i Härjedalen (se Holm nedan, s. s. 281, 283). 

 
Jemptelandt 

Cronnens sager 
 
Jenns Mickellsßenn i Hammerdall for frille leffnitt. 
 Pendinge iij daler1 | 
 

– – – – – 

                                                 
1  Härefter följer bygselredovisning. 
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Herdallen 
Sagfaldt 

 
Lauritz Maatt for hand j sin druckenschabff giorde bulder och wliud paa thingett, 
gaff der fore 
 Pendinge  ij rixdaller 
 
Peder Olluffßen i Ramen for hand wloffuendis thog fraa Joen Staffenßen i 
Thenttes 2 elßføttlinger, derfore 
 Pendinge  x daler 
 
Knud Olluffßen for hand sloeg Thidemand Kolßetter och hans søn Siguor huer 
dennom itt slag i hoffueditt, derfore 
 Pendinge  v daler 
 

Summa lateris 
   Pendinge  xvj daler | 
 
Siguordtt Thidemandsen for hand sloeg thill forschreffne Knud Olluffßen igien 
med en thellercken och rambtte hannom vdj sitt hoffuitt. 
 Pendinge  ij daler2 | 
 

– – – – – 
 

Summarum paa  forschre f fne sagfald t  
och gaardbøgse ll  a ff  Herdallenn.  

Beløber  s ig  

   Pendinge xxviij daler 

                                                 
2  Härefter följer bygselredovisning. 
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1614–1615 

För räkenskapsåret 1614–15 finns en saköreslängd för Härjedalen bevarad i Från 
norska Riksarkivet år 1900 överlämnade räkenskaper och handlingar, volym 3, 
häfte 2, SRA. Detta häfte utgör kronans huvudräkenskap för Jämtland och Härje-
dalen nämnda räkenskapsår, med rubriken ”Claus Daaes register och regenschap 
paa Kongelig Maijestætz weigne aff Jempteland och Herdallenn, bereignidt fra 
Phillippi et Jacobj daug 1614 till aarsdagenn igienn anno 1615”. Häftet börjar 
med en avskrift av Kristian IV:s förläningsbrev på Jämtland och Härjedalen till 
Claus Daa, daterat Köpenhamn 1 maj 1613, varpå följer själva räkenskapen. 
 Den del av räkenskapshäftet som innehåller saköresredovisningen återges 
nedan. 
 I Jämtland erhöll kronan inga intäkter av sakören detta räkenskapsår. Inte 
heller skedde någon uppbörd av s.k. fredsköp i Jämtland under räkenskapsåret 
1614–15. I en anmärkning till följande års fredsköpslängd (se bilaga 2) förklaras 
detta ha berott på att ”fogden der i landet ved døden affgick same aar”. Den 
avlidne fogden var Anders Svensson, vilket noteras i redovisningen av sakörena 
1616–17 (se nedan). 
 I Härjedalen var Peder Henriksson fogde (se Holm nedan, s. 283). 
 

Herdallen 
Sagefaldt 

 
Østenn Suendtzenn och Rogier Halduorsenn i Elffueraas for de wlouligen bort 
solde thill de suendske 2 elß huder och icke thillbødet Kongens ombudzmand 
første kiøb effter lougen, gaff derfore 
 Penndinge  iiij daler 
 
Erick Elffueraas for hand nogle ganger wden aarsage haffde slagedt hans broder 
Olluff, gaff 
 Pendinge  vj daler 
 

Summarum sagefald  a ff  
Herda llen ehr  

   Penndinge  x daler1 

                                                 
1  Tillagt i marginalen: ”Forgangen aar xxviij daller”. 
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1615–1616 

Från räkenskapsåret 1615–16 finns saköreslängder för Jämtland och Härjedalen 
bevarade i Från norska Riksarkivet år 1900 överlämnade räkenskaper och hand-
lingar, volym 3, häfte 3, SRA. Detta häfte utgör kronans huvudräkenskap för 
Jämtland och Härjedalen nämnda räkenskapsår, med rubriken ”Claus Daas 
regennschabff offuer Jemptelanndt och Herdalenn. Beregnidt fra Philippi Jacobi 
dagh anno 1615, och till aarsdagenn igenn anno 1616.” 
 Häftet inleds med en avskrift av Kristian IV:s förläningsbrev på Jämtland och 
Härjedalen till Claus Daa, daterat Köpenhamn 1 maj 1613, varpå följer själva 
räkenskapen. I denna redovisas fogdens uppbörd på kronans vägnar av sakören 
och bygsel samt fredsköp utförligt, medan hans övriga intäkter samt utgifter 
redovisas summariskt.  
 De delar av räkenskapshäftet som innehåller saköresredovisningarna återges 
nedan. Redovisningen av kronans uppbörd av s.k. fredsköp i Jämtland 1615–16 
återges i bilaga 2. (Om bakgrunden till denna avgift, se Sörlin ovan, s. XX samt 
ingressen till saköreslängderna 1613–14.) 
 Under räkenskapsåret 1615–16 var Baltzer Karde fogde i Jämtland utom i 
Brunflo, Ovikens, Hackås och Bergs tingslag, medan Peder Henriksson var 
fogde i nyssnämnda tingslag samt i Härjedalen (se Holm nedan, s. 281–283). 
 
 

Jemptelanndtt 
Cronens sager 

 
Vnndersagger 

Suend Kounes for wlydighett medt skiudtzsferdt. 
 Pendinge j daler 
 
Pouell Annderßønn Suiluig for wlydighet medt forenschabff. 
 Penndinge j daler 
 
Gunder Kaalaas, Heming Eng, Laß i Bøllidt, Jonn Gregerßøn Kounes, Jngull 
Jonnßønn i Bellie, for wlydighett medt forennschaff, gaff huer j daler, er  
 Penndinge v daler 
 

Sunde tinglaugh 

Simen Jonnßønn for leijmaall medt Kirstenn Simenßdaatter, affsounid for  
 Penndinge ij daler 
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Thørris Olßønn for hanndt dette aar haffde wden forloff saaidt enn part i 
Stheenns gaardt. 
 Penndinge iij daler 
 
Mortenn Westerhuus for wlydighett medt forennschaff. 
 Penndinge j daler 

 
Summa lateris 

   Penndinge xiij daler | 
 

Liidts tinglaugh 

Anders Priisgaardt for wlydighett medt fuorennschaff. 
 Penndinge j daler 
 
Noch Oluff Røstedt.  
 Penndinge j daler 
 

Hammerdals tinglaugh 

Jon Siuorßønn Gißleaas, for leijmaall medt Jnngier Jonnßdaatter. 
 Penndinge iiij daler 
 
Suennd Pederßønn paa Aaßenn for skiudtzs ferdtzs forsømmelße. 
 Penndinge j daler 
 
Per Annderßønn Sickaas for nogen ringe forßeelße. 
 Penndinge ij daler j mark 
 

Reffsunds tinglaugh 

Jonn Hoffsøe, for hannd thuende ganger lod sig finde whørsom medt foren-
schaff. 
 Penndinge ij daler 
 
Jtem Niells i Anndwigenn. 
 Penndinge iij daler 
 
Jonn Otterßønn i Mellings aaß for hannd brugte signelße. 
 Penndinge iiij daler 
 

Lateris summa 
   Penndinge xviij daler j marker |  
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Allsen tinglaugh 

Niels Jacobßønn Røningsberrig for fuorenschaffs forsømmelße. 
 Penndinge j daler 
 
Noch Jonn klocker. 
 Penndinge ij daler 
 

Brøndflods tinglaugh 

Lauritzs Jennßønn, Oluff Pederßønn och Raßmus Pederßønn i Thannde, som 
dennom er affdømpt for fuorenschaffs forsømmelße, huer j daler, er 
 Penndinge iij daler 
 
Mogenns i Bøllid for thuende ganger fuorenschaffs forsømmelße. 
 Penndinge ij daler 
 
Jonn Brøderßønn i Thoruoldt for wlouglig skieldenn paa Pouell ibidem. 
 Penndinge ij daler 
 
Oluff Carlßønn i Gierre, i Hackaas sogenn for wbeuißlig snack emodt øffrig-
hedenn. Bleff affdømpt. 
 Penndinge ij daler 
 

Berrigs tinglaugh 

Annders Olßønn i Thørringen for besoffuelße medt hanns festemøe. 
 Penndinge iiij daler 
 

Summa lateris 
   Penndinge xvj daler |  
 
Guttorm Olßønn i Backe for besoffuelße medt Beritte Ericksdaatter. 
 Penndinge vj daler1 |  
 

– – – – – 
 

Summarum paa  forschre f fne saugfald  
och bygze ll ,  er  

   Pendinge xct xxx daler ij marker2 |  
 

– – – – – 

                                                 
1  Härefter följer bygselredovisning. 
2  Infört i marginalen: ”Forgangen aar vor jngen sagefald oc da beløff gaardbøxsel – Lxxvj 
daler ij mark”. 
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Herdallenn 
Sagefalldtt 

 
Peder Erlanndßønn i Lille Herdall, for hannd haffuer sidett thuennde contracter 
offuerhørigh och dennom icke achte wilde, gaff derfore till affsouning 
 Penndinge iiij daler 
 

Summa huius 
   Penndinghe iiij daler3  

                                                 
3  Infört i marginalen: ”Forgangenn aar – x daler”. 
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1616–1617 

Från räkenskapsåret 1616–17 finns en saköreslängd för Jämtland och Härjedalen 
bevarad i Från norska Riksarkivet år 1900 överlämnade räkenskaper och hand-
lingar, volym 3, häfte 4, SRA. Detta häfte utgör kronans huvudräkenskap för 
Jämtland och Härjedalen nämnda räkenskapsår, med rubriken ”Claus Daaes 
regenschabff aff Jemptelandtt och Herdallenn bereignitt fra Philippi et Jacobj 
daugh anno 1616 thill samme aars daugh igienn anno 1617”. 
 Häftet börjar med en avskrift av Kristian IV:s förläningsbrev på Jämtland och 
Härjedalen till Claus Daa, daterat Köpenhamn 1 maj 1613, varpå följer själva 
räkenskapen. I denna redovisas Claus Daas uppbörd på kronans vägnar av sak-
ören, bygsel och ”kiendelse” (tredjeårstaga) utförligt, medan övriga intäkter samt 
utgifter redovisas summariskt. Den del av räkenskapshäftet som innehåller sak-
öresredovisningen återges nedan. 
 Under räkenskapsåret 1616–17 var Baltzer Karde fogde i Jämtland utom i 
Brunflo, Ovikens, Hackås och Bergs tingslag, medan Peder Henriksson var 
fogde i nyssnämnda tingslag samt i Härjedalen (se Holm nedan, s. 281–283). 
 Sakörena från Baltzer Kardes fögderi listas först i längden, därefter (som de 
sju sista posterna) de från Peder Henrikssons fögderi (varav de två sista från 
Jämtlandsdelen av hans fögderi). 
 En summering av saköresintäkterna saknas i räkenskapen, men i ett häfte 
rubricerat ”Extract och forklaring offuer Jemptelandt och Herdals regenschab 
bereignitt fra Philippi et Jacobi daugh anno 1616 till samme aarsdaugh igienn 
1617” (vol. 4, häfte 3) uppges: ”Annamitt i sagefald aff forschreffne Jemptelandt 
och Herdallenn / Penndinge: Lxxxx ix daler j marker”. 
 

Sagefaldt 

Joenn Mortensenn Kaalßaas for wlydighed medt skiudsferd. 
 Pendinge j daler 
 
Einer i Openn for fredkiøb som restedt aff salig Anders Suendtzens restands. 
 Pendinge j daler 
 
Olluff Laursenn paa Wang for frilleleffnitt medt Dorethe Joensdaater. 
 Pendinge iiij daler 
 
Anders Klaxaas restedtt i fredkiøb for salig Anders Suendtzens restands. 
 Penndinge v daler 
 
Halduor Thrapnes for hand icke søgte ting effter tingrullen loffligen waar vdt-
gaaenn. 
 Pendinge j marker 
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Heming Gundersenn i Hudsted for leijemaall medt sin festermøe. 
 Pendinge ij daler 
 
Erick Hellesundt1 paa Bierte for fredkiøb aff salig Anders Suendtzens restands. 
 Penndinge iij daler 
 

Summa lateris 
   Penndinge xvj daler j marker |  
 
Biørnn Westbye for hand wlofflig haffuer saaett forschreffne gaardt Westby, aff-
soenett. 
 Pendinge x daler 
 
Olluff Olluffsenn Ackereng for frilleleffnitt medt hans e[n]ccke Lizebett Jørgens 
daatter.2 
 Pendinge iij daler 
 
Joenn Mogensenn Suidie, Baar Nielsenn och Sten Laursenn ibidem for w-lydig-
hed medt foringschabff, huer j daler, ehr 
 Penndinge iij daler 
 
Olluff Pedersenn paa Torp for hand wdenn landrottens vellie och vedschabff 
haffuer saaett forschreffne gaardt Torp. 
 Penndinge vj daler ij marker  
 
Olluff Ersenn i Giere aff salig Anders Suendtzens restands i fredkiøb. 
 Pendinge j daler 
 
Lauritz Prißgaardt for wlydighedt medt skiudsferd. 
 Pendinge j daler 
 
Heming Ringstedt vdj lige maade for wlydighedt medt foringschabff. 
 Pendinge j daler 
 

Summa latteris 
   Penndinge xxv daler ij marker |  
 
Suend Mortensenn i Breuog i fredkiøb. 
 Pendinge ij daler 

                                                 
1  Möjligen har skrivaren här råkat kapa bort text som stått i en förlaga så att två poster 
rörande samma sak slagits ihop. ”Erick Hellesundt” utgör i så fall början på den ena 
posten och ”på Bierte etc.” slutet på den andra. 
2  Elisabet var uppenbarligen Olof Olofssons fästmö och samtidigt en änka, jfr t.ex. skriv-
sättet ”Haluor Rißmyr for leijmall med hans festemøe ...” 1619–20 (nedan s. 43). 1622 var 
hon gift med Olof och 1623 nämns barn från ett tidigare äktenskap (JD 1, s. 8, 122). 
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Olluff Breuogh aff salig Anders Suendtzens restands i fredkiøb. 
 Pendinge v marker 
 
Laß Poffuellsenn i Miøß for leijemaall medt Jngrj Pedersdaatter. 
 Penndinge iiij daler 
 
Stuffuenmenderne for wlydighedt medt skiudsferdt affsoenett. 
 Penndinge iij daler 
 
Halduor Gunnersenn en dreng i Sueig gield for bloduide hand giorde en andenn 
dreng. 
 Penndinge ij daler 
 
Gunder Rijßmyr for hand wdførmitt en mandt aff sin gaardt. 
 Pendinge v daler 
 
Peder Bertelsenn och Bertel Pedersenn i Lindsell for wloulig gang medt 
weigning paa andris skouffuer. 
 Pendinge iiij daler 
 

Suma latteris 
   Penndinge xxj daler j marker |  
 
Jens Andersenn i Sueig for løst leijermaall medt ett quinfolck. 
 Penndinge ij daler 
 
Per Oelsenn en dreng vdj Sueig for leijemaall medt en berøgtett quinfolck. 
 Penndinge iij daler 
 
Olluff Carllsenn i Giere 4 mark sølff for wbeuiselige snack om øffrighedenn. 
 Pendinge ij daler 
 
Peder Andersenn i Fastegaardenn for wlofflig ting och steffnestuffue hand 
haffuer holdett emod forbud. 
 Pendinge xxx daler3 |  
 

– – – – – 
 

Summarum offuer  forschre f fne  
sagefald  oc gaardbøxell  

   Daller vijct xxxiiij daler4 

                                                 
3  Härefter följer bygselredovisning. 
4  Tillagt i marginalen: ”Beløb neste forganngenn aar, xct xxx daler ij mark”. 
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1617–1618 

Från räkenskapsåret 1617–18 finns inga saköreslängder för Jämtland och Härje-
dalen i behåll, men summan av kronans samlade uppbörd av sakören är redo-
visad i huvudräkenskapen för Jämtland och Härjedalen detta år: ”Annammit vdi 
sagefalld aff forschreffne Jempterland och Herdallenn / Penndinge jct ix daller”. 
Under denna post anges summan av gårdsbygseln i Jämtland och i marginalen 
till dessa två poster är noterat: ”Kommer offuer eens med begge fougderne der i 
lehnnit deris forseiglede oc vnderschreffne register. Sign. Liter. N.” Det har 
alltså funnits separata redovisningar av de ovissa intäkterna i Jämtland och Här-
jedalen detta år, upprättade av fogdarna och bilagda huvudräkenskapen, men de 
har tyvärr förkommit. 
 Den ovannämnda huvudräkenskapen bär rubriken ”Extract offuer Claus Daas 
regenschab på Konngelige Maiestætz veigne aff Jempterland och Herdallenn, 
beregnit fraa Philippi Jacobj daug anno 1617 och till aarsdaugen igen anno 
1618” och utgör häfte 1 i Från norska Riksarkivet år 1900 överlämnade räken-
skaper och handlingar, volym 5, SRA. 
 Under räkenskapsåret 1616–17 var Baltzer Karde fogde i Jämtland utom i 
Brunflo, Ovikens, Hackås och Bergs tingslag, medan Peder Henriksson var 
fogde i nyssnämnda tingslag samt i Härjedalen (se Holm nedan, s. 281–283). 
 
 
 

1618–1619 

Inte heller från räkenskapsåret 1618–19 är saköreslängderna för Jämtland och 
Härjedalen bevarade, men summan av kronans samlade uppbörd av sakören är 
redovisad i huvudräkenskapen för Jämtland och Härjedalen detta år: ”Sagefalld 
aff Jempteland och Herdallen dette aar, / Pendinge xxij daller j mark”. Under 
denna post anges summan av gårdsbygseln och ”jordfestning” i Jämtland och 
Härjedalen och i marginalen till dessa två poster är noterat: ”Kommer offuer eens 
med hosliggende forseglede oc vnderschreffne register sign. O.” De åsyftade 
separata redovisningarna är förkomna. 
 Den ovannämnda huvudräkenskapen bär rubriken ”Regenschab aff Jempter-
land och Herdallen, beregnit fra Philippi Jacobi daug anno 1618 och till aars-
daugen igien, anno 1619” och utgör häfte 4 i Från norska Riksarkivet år 1900 
överlämnade räkenskaper och handlingar, volym 5, SRA. 
 Under räkenskapsåret 1618–19 var uppenbarligen Baltzer Karde fogde i båda 
fögderierna i Jämtland och Härjedalen (se Holm nedan, s. 282). 
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1619–1620 

Från räkenskapsåret 1619–20 finns saköreslängder för Jämtland och Härjedalen 
bevarade i Från norska Riksarkivet år 1900 överlämnade räkenskaper och hand-
lingar, volym 5, häfte 8, SRA. I detta häfte, med rubriken ”Sagfalld, et gaard-
bygsell, item landboeholld, eller kiendellse offuer Jempteland beregnett fraa 
Phillippj Jacobj dagh anno 1619 och till aarssdagenn igienn anno 1620”, redovi-
sas kronans uppbörd av sakören, bygsel och ”kiendelse” eller ”landbohåll”. Häf-
tet är beseglat och undertecknat av fogden i Jämtland Baltzer Karde. Den del av 
räkenskapshäftet som innehåller saköresredovisningen återges nedan. 
 I häftet finns också ett blad med saköreslängden för Härjedalen, vilken är un-
dertecknad av fogden i Härjedalen Nils Andersson. Längden återges nedan, s. 43. 
 

Saughfalld 
Vnnders agger thinnghlaugh 

Olluff Viigh for beligellse med Kierstenn Pouells daatter. 
 Penninge iiij daler 
 
Errich Horstad for wlougligh kiøb med enn biørnn huud. 
 Penninge v daler 
 

Allssen thinglaugh 

Simenn Eßbiørnnsen Røed for leijemaall med Kiersten Olsdaatter. 
 Penninge ij daler 
 
Errich Lauridtzøn Kiøsted for beliggellse med Marrett Ollsdaatter. 
 Penninge iij daler 
 

Summa lattris 
   Penninge xiiij daler |  
 
Olluff Ollsen Korsted for hand slogh Niells Melby med en steffuer. 
 Penninge ij daler 
 

Rødenns thinglaugh 

Joenn Aronsen for leijermaall med Anne Ollß daatter. 
 Penninge iij daler 
 
Zachriis Zille for hand hugh Olluff N. borger i Thrundhiemb. 
 Penninge v daler 
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Halldens thinglaugh 

Peder Joensen for leijemaall med sinn festemøe Ludtzj Ellianns daatter. 
 Penninge vj daler 
 

Summa latteris 
   Penninge xvj daler |  
 

Sunde thinglaugh 

Errich Joennsen Stachriis for bloduide hand giorde Peder Hallschagen. 
 Penninge j daler 
 
Peder smed for beliggellse med sinn feste møe Mette Christophers daatter. 
 Penninge vij daler 
 

Reffzund thinghlaugh 

Olluff Siurdsenn Mellgaard for leijermaall med Marrett Ollß daatter. 
 Penninge v daler 
 
Hannß Skyllnes for hand iche møtte thill thinngs. 
 Penninge j daler 
 
Olluff Ollsen Zidsøe for hand beed Hallduor Ollsen. 
 Penninge v daler 
 

Ragenns thinghlaugh 

Peder Andersen Kroghuogh for hand slogh Peder Raßmusen. 
 Penninge j daler 
 
Niells Pedersen Kroguogh for beliggellse med Kaaren Joennß daatter. 
 Penninge iij daler 
 

Summa latteris 
   Penninge xxiij daler |  
 
Niellß Ollsen ibidem for beliggellße med Kiersten Niells daatter. 
 Penninge v daler 
 
Benndt Ollsen och Bendt Hemingsen Stuen for forsømmellße med fordenn-
schaffb. 
 Penninge vij daler 
 
Errich Simennsen ved Stuen for vthillbørligh ord hand haffuer thalldt paa Suend 
Haasiø. 
 Penninge vij daler 
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Brønndfloedtzs thinghlaugh 

Peder Ollsen Gousted for beliggellse med sinn thienneste pige Ellenn Niellß 
daatter. 
 Penninge viij daler 
 

Summa lattris 
   Penninge xxvij daler |  
 
Ellenn Niells daatter for beliggellße med Peder Ollsenn Gousted. 
 Penninge ij daler 
 
Peder Hellesen Thorduolld for bloduide med Annders Benndtzøn ibidem. 
 Penninge j daler 
 
Peder Oppe for hannd komb drucken thill kierchen och halldt sigh wthill-
børligen. 
 Penninge j daler 
 
Haffuer Peder Hendrichsen affsonnett med Errich Gudmonnsen Opthand for 
hoersag, er der thill migh leffuerett 
 Penninge xij daler 
 

Hachaas thinnghlaugh 

Michell Jørgensen Øllsted for beliggellße med sinn feste møe Gundell Pederß 
daatter. 
 Penninge ij daler 
 

Summa latteris 
   Penninge xviij daler |  
 
Errich Ollsenn Østennaar for bloeduide hannd giorde Gierthrud Østennaar. 
 Penninge iiij daler 
 
Suennd Annderßen for beliggellße med Ellße Hannß daatter. 
 Penninge iiij daler 
 
Joenn Morthensen Langsued for wlough kiøbmandschaffb. 
 Penninge vij daler 
 
Annamett aff Joen Pedersen Østennaar for leijemaall som restett thill Peder 
Hendrichßen. 
 Penninge j daler 
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Ouigens thinglaugh 

Gunder Jux aas for hanns quindis forseellße. 
 Penninge iiij daler 
 

Summa latteris 
   Penninge xx daler |  
 

Berrighs thing laugh 

Pouell Kloxaas for fordenschaffbs forsømellße. 
 Penninge j daler 
 
Peder Anderßen ibidem for fordenskabs forßømellße. 
 Penninge j daler 
 
Olluff Jennßen ibidem for fordenskabs forßømellße. 
 Penninge j daler 
 
Gulle G[u]nnders daatter for leijemaall med Joen Pederßen Kløffzøe. 
 Penninge j daler 
 
Christopher Høijenn for fordenskabs forßømell[ße]. 
 Penninge j daler 
 
Annders Joennßen Bingsted for leijermaall med Gundbore Steenns daatter. 
 Penninge vj daler 
 

Summa latteris 
   Penninge ix daler |  
 
Olluff Niellßen for vlougligh seed hoß Gunder i Høijenn. 
 Penninge v daler 
 
Laß Ollsenn Mou thilldømptt att bøde thill Konngelig Maijestættzs. 
 Penninge ij daler 
 
Joenn Perßen Kløffzøe for leijemaall. 
 Penninge vj daler 
 

Summa lattris 
   Penninge xiij daler 
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Summarum offuer  forschre f fne  
saugfal ld  er  a ff Jempteland ,  

   Penninge jct xxx ix daler |  
 

__________________________ 
 

Sagfald aff Herdall 1620 
 
Gulle Pedersdatter i Armmou i Lildherdall, for leimall med en dreng paa Hede-
marken wed naffn Anders Persen. Aff sonnit for 
   iiij daller 
 
Jonn Pouellsen i Sueije sogen for hand sloug Haluor Gundersen i Rijßmyr 2 
kniffslaug, der fore affsonnitt effter sinn fattige formoffue. 
   vj daller 
 
Erick Laueritzøn i Hoffdall for wquemb naffn hand kalett och tillagde Per Biørn-
ßen, dißligeste for hand haffde hardragett Per Laueritzøn i Elueraaß, affsonnitt 
for 
   vj daller 
 
Suendt Klemendsen i Herøe for ømell och werlig sag hand Mads Olßen tillagtt 
haffde, och icke kunde dett beuiße. Affsonnitt effter sin fattige formoffue. 
   iiij daller |  
 
Haluor Rißmyr for leijmall med hans festemøe. Affsonnit for  
   v daller j mark 
 
Jens Tindneß for slaugs mall med Hanß Olßen ibidem. Affsonnitt for  
   ij daller. 
 
   / 26 daler j mark 
 
    Niels Andersßen. 
    Egen haandt. | 
 

Summarum offuer  sagefald  a ff   
Jempte land och Herdal len 

   ijct xv daler j mark1 

                                                 
1  I marginalen: ”Hosbemelte summa findes lige saa til jndtegt vdj hosliggende regen-
schaff aff Jempteland oc Herdallen, til Philippj 1620 och beløb forgangen aar – xx ij daler 
j mark”. 
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1620–1621 

Från räkenskapsåret 1620–21 finns en saköreslängd för Jämtland bevarad i Från 
norska Riksarkivet år 1900 överlämnade räkenskaper och handlingar, volym 6, 
häfte 3, SRA. Häftet bär rubriken ”Saugfalld och gaardbygsell offuer Jempteland 
beregnitt fraa Philippj och Jacobj dagh anno 1620 och thill aarssdagenn igienn 
anno 1621”. Räkenskapen är i slutet beseglad och undertecknad av fogden i 
Jämtland Baltzer Karde. Den del av räkenskapshäftet som innehåller saköres-
redovisningen återges nedan. 
 Från samma räkenskapsår finns en saköreslängd för Härjedalen i Rente-
kammeret, Lensregnskaper, Trondheim len, volym 20, mapp 5: 2, NRA. Häftet 
bär rubriken ”Regenskab aff Herdall fra Phillippi et Jacobi dag aar 1620, till aars 
dagen igien 1621” och redovisar kronans uppbörd av skatter och avgifter. Rä-
kenskapen är i slutet beseglad och undertecknad av fogden i Härjedalen Nils 
Andersson. Den del av räkenskapshäftet som innehåller saköresredovisningen 
återges nedan, s. 52. 
 
[Jämtland:]  

Saugfalld 
Wnnderss agger thingh laugh 

Niells Niellsenn Nor gaardh for hannd stach Niells Ollsenn. 
 Penninge vj daler 
 
Errich Horstad for thag hand giorde her Hanns. 
 Penninge ij daler 
 
Jenns i Hammer for pust hand giorde Joenn Engelanndh. 
 Penninge j mark 
 
Joenn Enngelannd for pust hand giorde Jenns i Hammer. 
 Penninge j mark 
 
Kierstenn Thorß daatter i Engeland for beliggellse med Arne i Handall. 
 Penninnge v daler 
 
Errich i Eggen for hans sønn Niells besoff Gierthrudh N. 
 Penninge iij daler 
 

Summa latteris 
   Penninge xvj daler |  
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Joenn Lauridtzenn Holanndh for w-loghlig kiøb. 
 Penninge vij daler 
 
Jnngull Sulluigh for horsagh hand er thill dømptt. 
 Penninge ij daler 
 
Annders Erichsen Nuordhalld for beblanndellse med Marenn Joenns daatter er 
thill dømptt for hans fattig domb och vanførsell. 
 Penninge ij daler 
 
Eptterskreffne mennd er thilldømpt huer thre mark for helligh dagsbrøde eptter 
ordinandtzen. 
 Niells Stambgier Penninge  iij mark 
 Olluff Hierppenn Pen[in]ge  iij mark 
 Olluff Hoijenn Penniige  iij mark 
 Niells Niellsen Stamgier  Penninge  iij mark 
 
Olluff Hallduordsen Ytteraake for hoersagh hand haffuer bedreffuet med Karen 
Olsdaater Quitle. 
 Penninge x daler 
 

Summa lateris 
   Penninge xx iiij daler |  
 
Joenn Morthennsen for frille leffnit med Marrette Thørres daatter. 
 Penninge vij daler 
 
Arnne i Hanndall for beliggellse med hanns thienneste piige. 
 Penninge xv daler 
 
Olluff Hallduordsenn Ytteraake for hand slogh Anders Bendsen. 
 Penninge iij daler 
 

Allsenn thinglaugh 

Benndt i Slotte for wærligh skiellning hand lade hannds grande Estenn ibidem 
thill. 
 Penninge ij daler 
 
Estenn i Slotte for hand slogh Beritte Erichs daatter. 
 Penninge j daler 
 

Summa lateris 
   Penninge xx viij daler |  
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Niells Æedh for pust hand slogh Hallduor Rømnings bergh. 
 Penninge j daler 
 
Hallduord Rømnings bergh for bloeduide hand giorde Niells Æedh. 
 Penninge iij daler 
 
Olluff Persenn i Thronngh for hannd slogh Greegers Joensen ibidem med en 
støffuer. 
 Penninge j daler 
 
Olluff Suendtzen Quitle i steffningsfalldt. 
 Penninge j mark 
 

Offerdallss thinglaugh 

Hagenn ved Becchen for pust hannd slogh Olluff Søeraas. 
 Penninnge j daler 
 

Summa lateris 
   Penninge vj daler j mark |  
 
Olluff Ollsenn Offloe for hannd slogh Niels Øunit nogen mundslagh. 
 Penninge ij daler  
 
Olluff Persenn Kaxaas for hand skielldet Anders Simensens høstru for en hoere.  
 Penninge ij daler  
 
Olluff Niellsenn for fred kiøb eptter min gunstig hosbundz befalling. 
 Penninge ij daler  
 
Olluff Lauridtzenn Becchen i steffningsfalld. 
 Penninge j mark 
 
Olluff Ollsenn Offloe for itt mund slagh hand gaff Joenn Seigersens quinde. 
 Penninge j mark 
 
Jnnrj Errichs daatter for beliggellse med Pouell Ollsen Offloe. 
 Penninge iiij daler  
 
Pouell Ollsenn Offloe for beliggellse med Ingrj Ersdaater.  
 Penninge viij daler 
 

Summa lateris 
   Penninge xix daler |  
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Lill Annders Simennsen Kax aas for fordenschaffbs forsømellse. 
 Penninge j daler  
 
Olluff Suenndsen for fordenschaff forsømellse. 
 Penninge j daler    
 
Niels Siuordtzen for fordenschaffb forsømellse. 
 Penninge j daler  
 
Olluff Simennsen for fordenschaffbs forsømellse. 
 Penninge j daler  
 
Per Eekebergh for beliggellse med itt løß achtige quindfolch. Er derfor thill-
dømptt 
 Penninnge ij daler  
 

Rødenns thinglaugh 

Einner i Thrudsted for Bendt Klugs baaed w-logligen thaget.  
 Penninge ij daler  
 

Summa lateris 
   Penninge viij daler |  
 
Jenns i Throllsaas for slagsmaall med Laß Kielldsenn Wiigen. 
 Penninge j daler  
 
Las Kielldsenn Wiigen for slagsmaall med Jens Throllsaas. 
 Penninge j daler  
 
Sacariis Sillie for wbeuisligh skiellningh paa Carlls høstrue i Øeße.  
 Penninge vj daler  
 
Olluff Suenndsenn Throngh for steffnings falld. 
 Penninge j daler  
 
Morthen Perßen thiennendis her Lauridtz for beliggellse med Jngebore Niells 
daatter. 
 Penninge vj daler  
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Halldenns thinglaugh 

Olluff Anndersenn for hand slogh Merette ibidem. 
 Penninge j mark 
 

Summa latteris 
   Penninge xiiij daler j mark |  
 
Suennd Joennsenn Kleppe for leijemaall med sin feste møe Karen Thorsdaatter. 
 Penninge iij daler  
 

Sunde thinglaugh 

Siurd Suenndsen thienendis Erich Vesterhuus for hand komb druchen i kierchen. 
 Penninge j daler  
 
Benndt Thostennsen thiennendis Morthen i Welluigenn for hans søllff schatt. 
 Penninge j daler  
 
Berritte Ollsdaatter i Digernis for frille leffnit med Peder som bordt rømbtte, for 
hindis fattigdom och vanførsell er thilldømpt 
 Penninge j daler  
 

Summa latteris 
   Penninge vj daler |  
 

Liidtz thinnglaugh 

Olluff Simmensen Røsted for hand giorde Peder Joennsen ibidem bloeduide. 
 Penninge iiij daler  
 
Annders Jennsenn Fiere for hand slogh Olluff Morthennsen ibidem med enn 
støffuer. 
 Penninge j daler  
 
Caßper Hannsenn for hand hugh Johann Ollsenn. 
 Penninge iiij daler  
 
Errich Niellsenn som thiener Olluff Niellsenn Koustedt for bloeduide hand 
giorde Caßper Hannßen. 
 Penninge j daler  
 

Summa latteris 
   Penninnge x daler |  
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Hammerdallss thinglaugh 

Thord Pouellsen Hallenn for hand komb druchen i kierchen. 
 Penninge ij daler  
 
Pouell Anndersen Thuller aas1 for hans sagde att haffue besoffuit Karen Anders-
daatter och iche thet kunde beuiße. 
 Penninge iiij daler  
 

Reffzund thinglaugh 

Haffuer iegh eptter min gunstig hosbundtz befallingh aff sonnet med eptter-
skreffne mennd:  
 Peder i Løffsted  Penninge iij daler  
 Benndt Morsett  Penninge iij daler  
 Siurd i Thaffnis Penninge iij daler  
 Siurd Mellgaard Penninge iij daler  
 

Summa latteris 
   Penninge xviij daler |  
 
 Peder Ollsenn Gielløenn Penninge iij daler 
 Per Arnnsenn Vdbyenn  Penninge iij daler  
 Olluff i Bachen  Penninge iij daler  
 Suennd Østergaard  Penninge iij daler  
 Olluff Staffre  Penninge iij daler  
 Niells i Gaaißbøell  Penninge iij daler  
 Niells i Brotbye Penninge iij daler  
 Annders i Veruigen  Penninge iij daler  
 

Summa latteris 
   Penninge xx iiij daler |  
 

Ragennss thinglaugh 

Henndrich Joennsen paa Østeraas for beliggellse med Anne Ollsdaatter. 
 Penninge vj daler  
 
Per Erichsenn for itt stoffuer slagh. 
 Penninge j daler  
 
Joenn Ingmarsen Bysgaard for wbeuislig skiellningh paa Jens Michellsenn 
 Penninge ij daler  
 
                                                 
1  Avser ”Thulles aas”. 
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Brønndfloedtz thinnghlaugh 

Olluff Niellsenn Hagensted for hannd saaede wthages jord. 
 Penninge iij mark iiij schilling 
 
Joenn Ollsenn Berge for beliggellse, med Marrette Olsdaatter. 
 Penninge iiij daler  
 

Summa latteris 
   Penninge xiiij daler j mark iiij schilling |  
 
Jenns Lauridtzenn Bør øen for hannd slogh Per Joensen, och hanns sønn ibidem. 
 Penninge vij daler 
 
Joenn Lauridtzen Bergøenn for hand slogh Erich Persen med en støffuer paa 
paasche dagh.  
 Penninge iiij daler  
 
Annders Erichsenn Byenn for beliggellse med Ellen i Fullsted. 
 Penninge vj daler  
 
Per Erichsen Waard2 bachen for nogen øxe hammer slagh hand slogh Erich 
Pedhe[r]sßen. 
 Penninge vij daler 
 

Summa latteris 
   Penninge xxiiij daler |  
 

Hachaass thinnglaugh 

Errich Klugs aas for nogenn enngesletter hannd haffuer slagedt och ingen rettig-
hed der aff haffuer giordt. 
 Penninge x daler 
 
Hanns Ollsenn i Giere for slagsmaall. 
 Penninge iij daler 
 
Pouell Ollsenn Grønuigen for beliggellse med sinn festemøe Gierthrud Goutz 
daatter. 
 Penninge vj daler 
 
Errich Ollsenn Østenn aar for beligellse med Gulle Carlls daatter. 
 Penninge vj daler 

                                                 
2  Kan ev. läsas ”Waard” eller ”Waord”. 
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Annders Thostennsen Giere for beliggelsse med sin festemøe Angnis Olsdaatter. 
 Penninge v daler 
 

Summa latteris 
   Penninge xxx daler |  
 
Las Steengier for hand herbergedt fredløeß manndh. 
 Penninge j daler  
 

Ouigennss thinglaugh 

Errich Grøtt thiennendis her Siguordt for beliggellße med Merrette Suenndtz 
daatter. 
 Penninge vj daler  
 
Olluff Hellesenn Huat kimb for beligellse med Kierstenn Annders daatter. 
 Pennge vj daler  
 
Peder Niellsenn Heggenn for beliggellse med hanns feste møe. 
 Penninge ij daler  
 
Olluff Morthennsenn Laughsued3 hanns goedtz vorderet for  
 Penninge iij daler  
 

Summa lateris 
   Penninnge xviij daler |  
 

Berghss thinghlaugh 

Las Anndersenn Rettenn for hand slogh Olluff Pouellsenn Thosaas itt stoffuer 
slagh. 
 Penninge j daler  
 
Baard Dallaas for fordenschaffbs forsømellse. 
 Penninge j daler  
 
Gunder i Høijenn for fordenschaffbs førsømellse. 
 Penninge j daler  
 

Summa lateris 
   Penninge ij daler  
 
 

                                                 
3  Fel för ”Langhsued”, dvs. Långsved. 
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Summarum offuer  forskref fne  
saughfal ld  er  

   Penninge iijct vij daler j mark iiij schilling  
 

__________________________ 
 
[Härjedalen:] 

Saugfald dette aar 
 
Affsonnit medt Mads Oluffsen i Herøe, for leijmall med Karin Peders datter, 
effter hans fattige formuffue. 
   iiij daller 
 
Erick Simensen tienendes Erick Pedersen i Glisberig, for leijmall med Haluor 
Heningsens throloffued feste møe i Bye, Gundell Persdatter. Aff sonnitt effter 
hans fattig leijlighed, gaff  
 Penge x daller 
 
Jonn N. i Øffuerberge for leijmall med itt løß quindfolck. Affsonnit och gaff 
 Penge  vij daller 
 

Summa sagfalds pendinge 

    xx daller | 
 



 

53 
 

 
 

1621–1622 

Från räkenskapsåret 1621–22 finns en saköreslängd för Jämtland bevarad i Ren-
tekammeret, Lensregnskaper, Trondheim len, volym 22, mapp 3: 1, NRA. Häftet 
bär rubriken ”Gaarbøxell och saigefalldt som er falden och annammett vdi Jemp-
telandt paa itt aars thid. Bereignidt fraa Philippi Jacobi daugh anno 1621 och thill 
Philippi Jacobi daugh anno 1622 som effterfølger”. Räkenskapen är i slutet 
beseglad och undertecknad av fogden i Jämtland Daniel Rasmusson, daterad 
Kungsgården i Jämtland den 5 mars 1622. Den del av räkenskapshäftet som 
innehåller saköresredovisningen återges nedan. 
 Till saköreslängden hör tre s.k. tingsvittnen, vilka följer hophäftade efter 
ovannämnda häfte. De återges nedan, s. 59–61. 
 Det framgår av en post i huvudräkenskapen för Jämtland och Härjedalen detta 
räkenskapsår (Från norska Riksarkivet år 1900 överlämnade räkenskaper och 
handlingar, volym 6, häfte 5, SRA) att sakören uppburits även i Härjedalen och 
att dessa redovisats av härjedalsfogden i en separat räkenskap, som legat till-
sammans med ovannämnda räkenskap för Jämtland. Tyvärr finns räkenskapen 
för Härjedalen inte i behåll. Totalsumman av sakören från både Jämtland och 
Härjedalen har införts i huvudräkenskapen, men dessvärre är papperet skadat, så 
att summan inte längre kan läsas. Däremot framgår att summan av sakören och 
gårdsbygsel i både Jämtland och Härjedalen uppgick till 576½ daler och 9 skil-
ling. Om saköret och gårdsbygseln för Jämtland (525½ d. och 9 sk. enligt ovan-
nämnda räkenskap) räknas bort kvarstår 51 daler för Härjedalen, en summa som 
möjligen inkluderar några daler i gårdsbygsel utöver saköret. 
 

Saigefalldt 
Ragenns tinglaugh 

Anders Joenßenn Døuigenn haffde beblandet sig met Barbra Olsdotter, der fore 
sounett och gaff 
 Pendinge vij daler 
 
Bemelte Barbra Olßdaatter, for same forseelße for sinn store fattigdombs schyld, 
sounett och gaff 
 Pendinge iij daler 
 
Peder Joenßen Aas enn egte mand haffde beleigit sin thieniste thøes ved naff[n] 
Zigrj Olßdoehter och er beslegthett thill huer andre vdj thredie led, for same 
forseelße er dennom begge forelagt att røme land och rige, och bemelte Peder 
Joenßenn aff sounett epter sin yderste formue att giffue till Konglige Maijestætt  
 Pendinge xxx daler 
Forschreffne Zigrj Olßdaaehter haffde ingen formue.  
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Oluff Erickßenn paa Stouffuen for perlamente met sin grande Joen Erichßen der 
fore sounet och gaff 
 Pendinge j daller 
 

Hammerdalls tinglaugh 

Hemingh Olßen Loraas haffde schieldet Anders Christenßen Mou lenßmand der 
samesteds, for en schelm och det icke beuiße kunde, der fore epter mandhelge 
balckens 21 capitel affdømpt att giffue til Konglige Maijestætt 4 marker sølffer. 
 Pendinge ij daler 
 

Summa latteris 
   Pendinge xLiij daller |  
 
Bemelte Heming Loraas hans quinde nemblig Maritte Olsdother haffde vdj w-
besindig hastighed beschylt Laurs Pouelßenn Loraas hans daatter ved naffn 
Maritte Laursdothter at haffue leijmall och sengesøigning met sin søn Jon Olßen, 
och det icke beuiße kunde, der fore till Konglige Maijestætt gaff 
 Pendinge ij daler 
 
Oluff Anderßen Solbergh haffde vden loug eller domb thaget noget fische fra 
Peder i Vigen met sine lagsmend vdj deris nedt, der fore epter kiøbebalckens 1 
capitel aff dømpt och gaff  
 Pendinge ij daler 
 

Liidts tinglaugh 

Oluff Simonßenn Røstad haffde stocke Hendrich Backe met enn kniff, der fore 
sounett och gaff till Kongelig Maijestætt  
 Pendinge iiij daler 
 
Jffuer Korstad haffde sold enn elßhud thill en suensch mand emod forbud, der 
fore aff dømpt och gaff  
 Peninge vij daler xij schilling 
 
Jtem forskreffne Jffuer Korstad for hand haffde vdførmet hans sogne prest her 
Jacob i sit eget hus och kaldet hannom en dieffuell, der forre sounet och gaff till 
Kongelig Maijestætt 
 Pendinge vj daler 
 
Peder Erichßen Smestad for wlydighed met schiudsferd emod fougdens thienner, 
der fore epter vdfarbalckens 15 capitel affdømpt 2 marker sølffer. 
 Pendinge j daler 
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Jngrj Olßdothter Huuße haffde kaldet her Jacobs quinde en schoukierling och 
deris daatter en schyr vnge, der fore (epterdj hun er saa gott som en wmyndigh 
pige) sounett och gaff till Kongelig Maijestætt 
 Pendinge iij daler 
 

Summa latteris 
   Peninge xxiiij daler xij schilling |  
 
Oluff Joennßenn Fylling en egte mand bedreff hoer met it løst quind folck ved 
naffn Bodell som siden rømpte vd till Suerig, der fore for sin store armod schyld 
sounet och gaff till Kongelig Maijestætt  
 Pendinge x daller 
 
Joenn Anderßen Theng en gifft mand, er thuende gange befunden met noget lidet 
thiuffuerj, der fore aff 12 mend dømpt at røme land och rige, och hans ha[l]ffue 
boeßlod at verre forbrut vnden cronen, huilcke halffue boeßlod epter ald louglig 
schyld och gield vor vdtagen aff fellitzs bou, da beløb den sig som er optagen 
thill Kongelig Maijestætt epter her hoes følgende sexs mends wurderings breffs 
lydelße.1 
 Pendinge ix daller  
 

Reffsundts tinglaugh 

Erich Anderßen affdømpt for hand icke søigte almindelig thing der till met vor 
steffnd och icke ville møde, der fore at giffue till Kongelige Maijestætt 
 Pendinge iij rigs ortt 
 
Niells Nielßenn och Eschilld Nielßen thou drenge i Møruigen de haffde slagit 
Car[l] i Grønuigen den ene met en børße och den anden it øxehamer slagh, der 
fore sounett och gaff till Kongelige Maijestætt 
 Pendinge viij daller 
 
Niels Suendßenn en dreng i Schurre vor steffndt till thinget och icke ville møde, 
der fore affdømpt och gaff  
 Pendinge j daller 
 
Kierstenn Simonßdotter loed sig beligge och siden rømpte vd til Suer[i]g, der 
bleff hun forløst och myrde foustret och derfore bleff straffett paa liffuet, och 
hindis goeds her vdj landet at verre dømpt vnder cronen huilck[et] icke andet 
waar end noget lidet jordegoeds som til forne vor bort sold schiødt och aff hendt, 
och restede paa same goeds som icke vor betald epter herhoes følgen[d]e2 sexs 

                                                 
1  I marginalen: ”1. Wurderinngs bewiß her hoeß offuergiffuenn”. Se s. 59. 
2  Handskriften har ”følgenge”. 
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mend deris breffs indhold som er optagen till Kongelig Maijestætt som epter 
følger hoeß Laße Sambsted och Peder Løffsted.3 
 Pendinge vij daller j ortt  
 

Summa latteris 
   Penndinge xxxv daller |  
 

Hackaass tinglaugh 

Anders Nielßenn Gierre haffde met geualt thaget en hest fra Helge i Weluigen 
som denom om thuistett, vden loug eller dom, der fore epter kiøbebalckens 1 
capitel affdømpt at giffue till Kongelige Maijestætt 3 marker sølff, er 
 Peninge ij daller 
 
Hans Olßenn i Gierre haffuer beligget Lißbett Jørgensdaatter paa Huinelff dog 
hinde ville thage thill egte, derfore for deris fattigdombs schyld paa begge deris 
wegne sounet och gaff 
 Pendinge viij daller 
 

Bergs tinglaugh 

Anders Steenßenn i Mou haffuer hafft schends ord met Oluff Pouelßen ibidem, 
der fore sounet och gaff thill Kongelig Maijestæt 
 Peninge iij daller 
 

Owiigenns tinglaugh 

Simon Joenßen och Sigrj Olßdaatter haffuer beblandet sig met huer andre epter 
de vore thro loffuede, før brøllupett, och ere thou vdarmet fattige folck, derfore 
sounet och gaff for sig begge till Kongelig Maijestætt  
 Pendinge  iiij daller 
 

Halldenns tinglaugh 

Peder Pederßen Laaßbøll haffuer stocket Oluff Jenßen ved Aaenn i armen met en 
kniff, der fore sounet och gaff till Kongelig Maijestætt 
 Pendinge iiij daller 
 
Joen Morthtensund en egte mand belaa sin thieniste thøes Anne Siuorsdaatter 
som vor beslegthet thil hans egte høstru vdj andet och thredie led, der fore de 
begge at verre dømpt vdslegger och hans ha[l]ffue boeßlod vnder cronem 
huilckenn beløb epter ald louglig schyld och gield vor vdtagen aff fellitzs bou 

                                                 
3  I marginalen: ”2. Her paa wurderinngs winde offuergiffuenn”. Se s. 60. 
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som er optagen till Kongelig Maijestæt epter herhoes følgend sexs mend wurde-
rings breffs indhold.4 
 Pendinge xij daller j marker x schilling 
Forschreffne thøes haffue ingen formue. 
 

Summa latteris 
   Peninge xxxij daller j mark x schilling |  
 

Wnnderssagger tinglaugh 

Steenn Kounes och Heming Enge haffde greben enn thiuff vdj deris staffbord 
som stiall nogen fetallie fra denom, huilcken de toge pending aff och loed 
hannom slippe, der fore epter thiuffbalckens 3 capitel affdømpt at bøde till 
Kongelig Maijestætt: h[u]er 4 marker sølff, er 
 Pendinge iiij daller 
 
Joenn Westgaard løste forschreffne thiuff epter hand vor bunden, och der 
vdoffuer vndkomb. Derfore epter thiuffbalckens 2 capitel affdømpt at bøde till 
Kongelig Maijestætt 4 marker sølff, er 
 Peninge ij daller 
 
Oluff Niellßenn fergemand haffuer beliggett Maritte Øndensdaatter dogh hinde 
ville haffue thill egte. Er thou vdarmet fattige folck, aff øffrigheden epterlatt at 
giffue till Kongelige Maijestætt for denom begge 
 Peninge ij daller 
 
Stourre Erich Joenßen Suenstad och lille Erich Joenßen ibidem affdømpt for 
wlydighed met schiuds ferd emod fougedens thienner der fore at bøde till 
Kongelig Maijestætt epter vdforbalckens 15 capitel huer 2 marker sølff er 
 Pendinge ij daller 
 
Niells Anderßøn thienende paa Ocke haffde stockett Oluff Halduorßen ibidem ij 
haanden met en kniff der fore sounett at giffue till Kongelig Maijestætt 
 Pendinge iiij daller 
 
Lauritzs Thorckelßenn findkonge vdj Jemptelands fielld haffde bedreffuet hoer 
met en anden find thøes nemblig Magdaleen Pedersdotter, der fore sounet och 
gaff till Kongelig Maijestætt 
 Peninge xvj daller 
 

Summa latteris 
   Peninge xxx daller |  

                                                 
4  I marginalen: ”3. Wurdernings winde her paa ”. Se s. 61. 
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Allssenn tinglaugh 

Siuor Melbye haffde offuer faldet Oluff Nielßen Bye vdj sin egen kornlade, der 
fore affdømpt att bøde thill Kongelig Maijestætt epter mand helge balckens 16 
capitel 4 marker sølff, er 
 Pendinge ij daller 
 
Niells Mortenßen Noerbye thoegh wloffuet en hest i Matmer och red den till 
Klugh, wanseett den tilforne vor i schiuds ferd met fougden fra Myrsell till 
bemelte Mattmer, der fore gaff till Kongelig Maijestætt 
 Pendinge ij daller 
 
Peder Halduorßen Røningsbergh belaa Raagier Nielsdatter, dogh hand hinde 
ville haffue thill egte, der fore paa begge deris wegne sounet att giffue till 
Kongelig Maijestætt 
 Pendinge ix daller 
 

Offerdalls tinglaugh 

Niells Olßenn Backen belaae sin festemøe Anne Erichsdotter før brølupett, der 
fore sounett och gaff for denom begge till Kongelig Maijestætt 
 Peninge ix daller 
 
Anders Joenßen Rijße haardrogs met Niels Thorsten Berge och gaff hanom it 
mundslagh, der fore gaff 
 Pendinge j daller 
 
Oluff Søraas beuilget nogle hans grander at slaa nogen eng hoes sig och it bou-
slett, der fore gaff 
 Pendinge ij daller 
 

Rødenns thinglaugh 

Jesper och Peder Vndrumb aff dømpt at bøde till Kongelig Maijestætt for de 
slogh ind paa Kongens part i Nibsaas engeslett och gaff begge 
 Pendinge ij daller  
 

Summa latteris 
   Pendinge xxvj daller |  
 

Sunnde tinglaugh 

Joenn Hemmingßen Mogens aas, sad bunde lenßmands steffningh offuerhørig 
och icke ville møde, der fore affdømpt at bøde till Kongelig Maijestætt epter 
thingfarbalcken 9 capitel j marker sølff er 
 Peninge j daller 
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Oluff Heglid for wlydighed met schiudsferd emod fougeden, der for gaff 
 Pendinge j daller  
 
Joenn och Øuden i Gierre affdømpt vdj dombrouff for de emod en 12 mends 
domb forholt noget høe de wlouglig haffde slagett, der forre huer at bøde till 
Kongelig Maijestætt epter thingfar balckens 6 capitel 4 marker sølff, er  
 Pendinge iiij daller 
 
Peder Thordßen Namb aff dømpt for neffue hugh hand gaff Anders Stocke i 
Mattis Gienuolds brølup, defore epter mandhelge balckens 16 capitel at bøde till 
Kongelig Maijestætt 4 marker sølff, er  
 Pendinge ij daller 
 
Steenn Suedi aff dømpt for hand icke ville holde ett samb och forligelße schrifft-
ligen giort waar emellom hanom och Pede[r] Pederßen i Oruigenn, derfore at 
bøde till Kongelig Maijestætt vdj semj rouff epter thingfar balkens 6 capitel 4 
marker sølff, er  
 Pendinge ij daller 
 

Summa latteris 
   Penndinge x daller |  
 

Summarum paa  forschreffne saigefal ld t  
beløber  s igh 

   Penndinge ijct xLix daller j ortt ix schilling d.5 
 

– – – – – 
__________________________ 

 
 
Wij effterschreffne Nielß Simonnßenn Thorstad, Jenß Jenßen Sørbye, Peder 
Pederßenn Halschagh, Peder Jffuerßenn Dille, Jonn Nielßenn i Gierre och Erich 
Jenßenn i Øsße, alle eedsuorne laugrettismend vdj Lidzs tinnglaug, kienndiß och 
her met for alle giør witterligt att epther som Joenn Annderßenn i Thend vdj 
forbemelte tinnglaugh er paa Lids seinste høste tinngh formedelst nogett 
thiuffuerj som hand (dißuer) er met befunden, der fore till dømpt att rømme 
Kongelig Maijestætts riger och lande och hanß godzs att verre forbrutt vnnder 
cronen. 
 Da haffuer wij epther erlig och vellacht mannd Danniell Raßmusßen, Kong-
elig Maijestætts fouget offuer Jempteland, hanß befallinngh lougligenn verrit 

                                                 
5  Oklar förkortning; jfr s. 71 not 5. I vänster marginal: ”Forganngenn aar i saa maader till 
jnndteigtt iijct vij daller j mark iiij schilling”. 
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tillneffndt ved voriß lenßmannd Nielß Priiß och vdj hanß mett forschreffuen 
Danniell Raßmusßø[n]s fuldmegtigh Jeronimuß Boldich deriß nerwerels werrett 
forsamblede paa forschreffuen Thend denn 10 octobris anno 1621, der att schulle 
randsage och forfare om huiß louglige schyld och gield som forschreffuen Jonn 
Anderßen kunde werre bortschyldigh och det forloddiß vdtage der epter att 
schulle schiffte boen vdj thuennde lige parter6 mellom Kongelig Maijestætt och 
forschreffuen Joen Anderßønns quinnde, och sidenn Kongelig Maijestætts anpart 
for it billig kiøb att wurdere, huilckett vij epter vorris yderste | forstannd giortt 
och effter kommet haffuer, daa epther ald louglig schyld och gield ehr først aff 
thagenn ehr dett øffrige aff boenn bytt vdj thuennde lige parter och er kommen 
paa Konngelig Maijestætts anpart som ehr vurderitt som effter følger. Først otte 
thønder kornn, thøndenn tre rigsort — vj daler. Enn khoe for ij daler in speciæ, 
halffpartenn vdj enn gamell kiegell paa thou pundt som var bruen for j daler. 
Summa till samens beløber sigh peninge — ix rigis daler in speciæ. Thill wid-
nißbyrd haffuer wij ladett trøcke vorriß zignetter her nedenn forre. Actum anno 
die et loco vt supra. 
 

[Sex sigill i papper på vax på vidhäftad sedel.]7 
 

__________________________ 
 
 
Wij effterschreffne Kielld Staffneß, lenßmand ij Reffsundzs tinnglaugh, Kiell 
Sund, Oluff Hermandßenn Ødsøe, Peder Arneßen Vdbyenn, Nielß ij Anduigenn 
och Peder ij Løffstedt, eedsorne laugrettismennd ij Reffsundzs tinglaugh. Giør 
for alle vitterligtt att effter som Kie[r]sten Simenßdater, barnfød ij Forneby vdj 
Sundzsøe sogenn her ij thinglaget, haffuer forseett sigh thuennde gange wdj 
skørleffnitt her i landett, och der hun ehr bleffuen med barnn den seniste gangh, 
ehr hun rømpt vd till Suerrigh, till Thune sogenn huor hun same barn strax (effter 
thet er fød till werdenn) myert haffuer, och der fore strax samestedzs er bleffuen 
affliffuett. Huor fore altt hinndiß godzs lyst och fast ehr her paa Reffsundzs ting8 
denn 12 octobris 1621 aff tholff laugrettis mend dompt vnder cronen, och 
effterdj der jntett godzs finndiß effter hinnder vden allene huiß odilß anpartter ij 
Simmensgarden Fornebye och ij Skorsted, som beuißis till forne bortt | soltt vere, 
huor paa hinnder restede vbetallett hoß Laß ij Somsted for Forneby femb daler 
och hoß Peder ij Løffsted for Skorsted threij daler en ort, ehr till hobe otte daler 
en ortt, aff huilcke penge ehr vdgiffuenn ij budbør ij daler till Joenn Kiellßen 
Staffnes, for hand vdfor reiste till forschreffne Thunne sogenn ij Suerigh att 
vforsche och forfare om hinndiß forschreffuen bedrifft, och endeligt, bliffuer saa 

                                                 
6  Härefter ”eller” överskrivet. 
7  På baksidan: ”Vurderinngsbreff paa Joenn Andersßonz Thend aff Lids thing laugh hans 
halffue boeßlodt, anno 1621. 1.” 
8  Härefter ”laug” överstruket. 
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endelig till beholdinngh som schall føriß Kongelig Maijestætt till regenschab, 
pendingh halffsiuffuennde daler en ort. Att saa ij sandhet er, vnnder woris 
zignetter med tinngschriffuerens Jenß Mickelsens jnndsegill till widnißbyrd. 
Datum Sund denn 13 octobris anno 1621. 
 

[Sex sigill i papper på vax på vidhäftad sedel.]9 
 

__________________________ 
 
 
Wii effterschreffne Peder Anderßenn Thrapnes, lenßmand i Hallenß tinnglaugh, 
Peder Biørnßen Westennø, Mortenn Thrygstad, Peder Thorißenn Woge, Oluff 
Anderßen Marrebye och Peder Oelßenn Bøle, laugrettißmend i forschreffne 
tinnglaugh, kiendiß och for alle giør witterligtt att anno 1621 thennd 29 sep-
tembris, nerwerendiß erlig och wellacht mannd Danniell Rasmußenn, Kongelig 
Maijestætts fougett offuer Jemptelandt, och tingschriffueren Jenß Mickelßen. 
Daa haffue vij verritt loffligen tillneffnidt, att wordere Peder Jonßens boedzlod i 
Morthensundt, som ehr funden effter hannem, daa hand ehr aff rømtt, her fra 
landett, for beblandellse med sinn thienniste thøiß, Anne Siguordzdatter, som var 
besleg[t]ett10 till hanß echte høstru, vdj andet och tridie led, for huilken for-
schreffne forseelse, de begge ehr dømpt wdsleiger att werre. Huorfore vij nu ald 
forschreffuen Peder Jonßens boedzlod haffuer vorderitt for peninge, och naar daa 
alld vitterligh gieldt | var afflagtt, var der icke mierre att bekomme till Kongelig 
Maijestætt och cronenn, end penge, elleffue daller, halff tridie mark och thje 
schiellinng. Att saa i sandhed er, haffuer wij woriß zignetter her neden med 
thingschriffuerens indsegill till vitterlighed. Datum Konngens gaardt vt supra.  
 

[Sju sigill i papper på vax på vidhäftad sedel.]11 

                                                 
9  På baksidan: ”Wurderinngsbreff paa Kierstenn Simonssdaatters goedts aff Reffsunds 
thinglaugh, som er dømpt vnder cronen anno 1621. 2.” 
10  I handskriften: ”beslegrett”. 
11  På baksidan: ”Wurderingsbreff paa Peder Jonßøn Mortensund i Haldens thinglaug hans 
boesloedt som er dømpt vdsleger for horrerj vdi de forbudne led. Anno 1621. 3.” Med 
annan, samtida hand: ”Jemptelanndzs regenschaff annrørenndis Anno 1621.”  
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1622–1623 

Från räkenskapsåret 1622–23 finns saköreslängder för Jämtland och Härjedalen 
bevarade i Från norska Riksarkivet år 1900 överlämnade räkenskaper och hand-
lingar, volym 7, häfte 5 respektive 6, SRA. Det förra häftet innehåller en redo-
visning av kronans uppbörd av bygsel och sakören i Jämtland, under rubriken 
”Gaardbøxell och saigefaldt som wdi Jemptelannd er faldenn annammett och 
oppebaarrett paa itt aars thidt. Bereignett fra Philippi Jacobi dagh anno 1622 och 
till Philippi Jacobi dagh igenn anno 1623 som effterfølger”. Räkenskapen är på 
sista sidan beseglad och undertecknad av fogden i Jämtland Daniel Rasmusson. 
Den del som innehåller saköresredovisningen återges närmast här nedan. Tre s.k. 
tingsvittnen som hört till redovisningen saknas. 
 Häfte 6 i ovannämnda volym innehåller en redovisning av kronans uppbörd av 
sakören i Härjedalen, under rubriken ”Vwisse jndkomst vdj Herdallen, fra Phi-
lippi 1622 til aarsdagen 1623”. Räkenskapen är i slutet undertecknad av fogden i 
Härjedalen Eiler Kristoffersson. Den återges nedan, s. 72–73. 
 
[Jämtland:] 

Saigefalldt 
Sunde tinnglaugh 

Thomas Moenßaas haffde schieldet Karren Moenßaas for enn throldquinde och 
det icke beuiße kunde, derfore aff dømpt at bøde till Kongelig Maijestætt epter 
mandhelge balckens 21 capitel 4 marker sølff, er  
 Pendinge ij daller 
 
Niellß Gunderßenn Westerhus haffde besouffuet sinn festemøe for brølupet och 
gick met oben haar thill kiercken, der fore sounet och gaff till Kongelig Maije-
stætt  
 Pendinge viij daller 
 
Morttenn Oelßen Oruigen haffde fierde paasche dagh 1622 slagett och draget 
Anders ij Hoijen blaa och blodigh och aff røgt baade haar och schegh, der fore 
aff dømpt at bøde thill Kongelig Maijestætt epter mandhelge balckens 16 capitel 
8 ørtuger och 13 marker sølff, er 
 Penndinge vij daller xij schilling 
 
Oluff Einnerßenn Suedj perlementhet och same thid met bemelte Anders 
Hoijenn, der fore sounet och gaff 
 Pendinge j daller 
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Laße Oelßenn Berge loed sigh moedtuillig befinde saauell som opstutzett al-
muenn icke at giøre fielldschiud[tz] thill laugmandens eller Baltzer Kardes goeds 
epter lands herrens paß, der fore sounet lands herren met hannom at hand der 
fore schulle bøde till Kongelig Maijestætt 
 Peninge vj daller 
 
Effterschreffne haffuer ladet sig wlydig befinde met fourdring schabff, der fore 
aff dømpt huer at bøde 2 marker sølff epter vdfarbalckens 15 capitel, som ere: 
 Oluff Oelßenn Hamerdall paa Gienuold j daller 
 Oluff Joenßens Olle ibidem  j daller 
 Helge i Weluigen   j daller 
 Erich Thørreßenn Moensaas  j daller 
 Baard Rederßenn Oruigen  j daller 
 

Latteris 
   Peninge xxix daller xij schilling | 
 
Oluff Olßenn Gienuold aff dømpt at bøde till Kongelig Maijestætt vdj domrou 4 
marker sølff epter thing farbalckens 6 capitel, er 
 Peninge ij daller 
 
Erich Giørdßenn Østbergh for slagsmaall met Peder Perßen Berge, och hans 
husmand Thorgier, der fore sounet och gaff  
 Peninge j daller 
 
Oluff Rederßenn Thorph haffde offuerfaldet Joen klocker en søndagh epter 
predickenn paa kierckeuoldenn met schends ord, der fore aff dømpt at bøde till 
Kongelig Maijestætt epter ordinantzen 
 Peninge iij marker 
 

Liidts tinnglaugh 

Oluff Morthennßen Fyllingenn haffde forholdet sin sogneprest her Jacob 
Jenßenn sin kornthiende vdj femb aars thid, emod ordinantzen och lands herrens 
befalningh. Der fore haffuer hand sounet hoeß lands herrenn for same sin 
forseellße at bøde till Kongelig Maijestætt 
 Peninge x daller 
 
Henndrich i Backe hans quinde haffde schieldet Kiersten Oelßdahter for 
thiuffuerij och det icke beuiße kunde, och paa det hun der fore icke paa sinn ere 
schulle beschemis, haffuer lands herren paa Rødens thingh den 21 februarij 1623 
paa Kongelig Maijestætts goede behaigh sounet met forschreffne Hendrich 
Backe paa sin quindis vegne at giffue thill Hans Maijestætt 
 Pendinge v daller 
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Latteris 
   Penndinge xix daller j marker | 
 

Hammerdalls tinnglaugh 

Peder Hendrichßenn Fyraas haffde giort bordagh och slagsmaall met Aronn 
Pederßenn snedicker, der fore sounet met Baltzer Karde førige fouget offuer 
Jempteland, der fore at bøde thill Kongelig Maijestætt 8 ørtuger och 13 marker 
sølff, nu aff hanom der fore opeborret epter hans hand schrifftis liudelße 
 Peninge vij daller xij schilling 
 

Brønndfloedt tinnglaugh 

Oluff Noerdenbergh haffde slaget Oluff Matzen Langengh, och Oluff Biørnn-
ßenn ibidem nogle støffuerslagh paa deris egen marck, der fore sounet och gaff 
till Kongelig Maijestætt 
 Peninge vij daller 
 
Joenn Brødeßen Vigge och Anders Anderßen Thoruold, haffde thagett noget 
goeds vdj schougen vdj seniste feigde, som Per Anderßenn, Onsall thillkomb, 
och det dølget hid ind till, icke ladet komme till rette eigermand, der fore sounet 
at giffue till Kongelig Maijestætt for deris armod schyld, huer 3 daller, er 
 Peninge vj daller 
 
Peder Oelßenn Hagseng haffde wlouglig thaget noget høe fra Anders Nielßenn 
ibidem derfore affdømpt at bøde thill Kongelig Maijestætt epter kiøbebalckens 1 
capitel for thagh – 3 marker sølff, er 
 Peninge ij daller 
 
Oluff Jenßenn Hagsengh enn echte mand haffde bedreffuet hoer met sinn 
thieniste thøes nembligh Zigrij Persdotter huor fore hans halffue boeßlod bleff 
dømpt vnder cronen, mens epter som hand er enn fattig vdarmet gieldslagen 
mand da sounet met hannom paa øffrighedenns goede behaigh at hand der for 
schall bøde till Kongelig Maijestætt 
 Penge vij daller 
 
Bemelte Zigrij Perßdotter vdj lige maader aff dømpt at bøde till Kongelig Maije-
stætt for hindis forschreffne forseelße 
 Peninge vij daller 
 

Latter[i]s 
   Peninge xxxv daller xij schilling | 
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Maritte Nielßdaatter Vambsted haffde schieldet paa Jens Mickelßen thing-
schriffuer hans høstru at hun loed1 sig kneppe op aff her Agustinus och det icke 
beuiße kunde, der fore aff dømpt at bøde till Kongelig Maijestætt epter mand-
helge balckens 21 capitel 4 marker sølff, er 
 Peninge ij daller 
 
Anders Oelßenn Berge haffde vdj drucken schabff schieldet Joen Suedj och hans 
høstru for throld folck vdj deris egen gaard och siden icke viste der till nogen 
billig aarsage. Der fore sounet at giffue thill Konngelig Maijestætt 
 Peninge iiij daller 
 
Niells Christofferßen Forsted haffde slaget och haardraget Maritte, Lauritzs 
daatter der samesteds, derfore sounet at giffue till Kongelig Maijestætt 
 Peninge j daller 
 
Effter schreffne aff dømpt for wlydighed met fourdringschabff att giørre 
fougeden, der fore huer at bøde till Kongelig Maijestætt epter vdfar balckenns 15 
capitel, huer 2 marker sølff, som ere: 
 Joenn Lauritzen Berøenn j daller 
 Peder Niellßenn Wigge  j daller 
 Peder Carllßenn ibidem j daller 
 Oluff Arneßenn Hockensted  j daller 
 Peder Joennßen Optand  j daller 
 Lille Joenn Brøddeßen Oppe  j daller 
 

Reffsunndts tinnglaugh 

Effuind Rinden haffde vdj wbesindig hastighed schieldet Lauritzs Siuorßen Noer 
for thiuffuerij och siden icke veste der till nogen billig aarsage. Der fore sounet 
at giffue till Kongelig Maijestætt 
 Peninge v daller 
 

Latteris 
   Penndinnge xviij daller | 
 
Oluff Ammer, Oluff Siuorßen Stauffre, Oluff Siuorßen Melgaard och Oluff i 
Breke haffde brugt wlouglig midell ved en suensch som loed sig bruge at viße 
igenn noget goeds som denom wuitterlig vor fra komenn. Der fore sounet met 
denom paa øffrighedens goede behaigh at de schall bøde till Kongelig Maijestætt 
huer 10 daller, er 
 Peninge xL daller 
 

                                                 
1  Kan ev. läsas ”bed”. 
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Erich Hiembsøe ved døden affgangen och vor enn suensch mand saauell som 
hannß arffuinger fra Suerig, och aff huiß arff denom kunde thillfalde, der aff er 
optagett thill Kongelig Maijestætt den siette partt epter høigbemelte Hans Maije-
stæts breffs indhold och beløb sig epter herhoeß følgende breff2 formeldingh, 
same Kongelig Maijestætt anpart 
 Peninge vj daller 
 

Rauffuenns tinnglaugh 

Benndt Oelssenn paa Stouffuen affdømpt at bøde thill Kongelig Maijestætt for 
wlydighed met fouringschabff. 
 Penge j daller 
 
Oluff Perßenn Kroguoegh aff dømpt for hand for retten løgthett Joenn Kronng-
eid, der fore at bøde till Kongelig Maijestætt 
 Peninge ij daller 
 
Niells Oellßenn Kroghuoegh vor steffndt thill hiembthingett ved bunde lens-
mands steffning aff Jonn Krongeid och icke ville møde, der fore aff dømpt at 
bøde thill Kongelig Maijestætt epter thingfarbalckens 9 capitel 1 marker sølff, er 
 Peninge j daller 
 
Karrenn Olßdaatter thienende herr Peder Anderßen haffde ladet sig besouffue aff 
enn suensche person, och hannd siden rømpte vd thill Suerig. Der fore sounett 
och gaff  
 Peninge iij daller 
 

Latteris 
   Penndinge Lij daller | 
 
Peder Elianßenn Lid haffde besouffuett sin festemøe nemblig Zidsell Anderß-
daatter for brølupett och dogh gick met obet haar thill kiercken, der fore sounet 
och gaff till Kongelig Maijestætt 
 Peninge vj daller 
 
Hendrich Joenßenn paa Aaßen haffde och vdj lige maader besoffuett sin feste-
møe nemblig Jnger Erichsdaatter for brøluppet, och dog gick met obet haar thill 
kierckenn. Derfore sounet och gaff thill Kongelig Maijestætt 
 Peninge vj daller 
 

                                                 
2  Saknas. 



 
 

1622–1623 
 

67 
 

Laße Pouellßenn Miøßøe haffde schieldet Christenn Kiøested vdj Alßenn thing-
laugh for thiuffuerij, och det icke beuiße kunde. Derfore aff dømpt at bøde thill 
Kongelig Maijestætt epter mandhelgebolckens 21 capitel 4 marker sølff, er 
 Peninge ij daller 
 

Bergs tinnglaugh 

Thorstenn Bergh thill thoegh sig it støcke engh fra Anders Perßen Vigge foruden 
loug eller domb. Der fore aff dømpt at bøde thill Kongelig Maijestætt epter 
kiøbebalckens 1 capitel 3 marker sølff for thagh, er  
 Penndinge ij daller  
 
Epterschreffne wlydig och moedtuillig met fourdringschabff der fore aff dømpt 
at bøde thill Kongelig Maijestætt epter vdfarbalckenns 15 capitel huer 2 marker 
sølff, som er  
 Morttenn Perßenn Rettenn j daller 
 Niells Oellßenn ibidem j daller 
 Erich Perßenn ibidem j daller 
 

Latteris 
   Penndinnge xix daller | 
 

Ouigenns tinnglaugh 

Morttenn Hackaas aff dømpt for hand slogh Bendt Thorstenßen Fioßaaß 2 mund-
slagh. Der for at bøde till Kongelig Maijestætt 
 Peninge j daller 
 
Epterschreffne affdømpt for wlydighed met fouringschaff som ere  
 Niells Joenßen Hallumb j daller 
 Lauritzs Joennßen Funes j daller 
 

Halldenns tinglaugh 

Epterschreffne sounet for de haffde huer hugget sit hull paa it par schindboxer 
som tilkomb Hendrich Jørgenßen i Voge, der fore huer at giffue thill Kongelig 
Maijestætt som epterfølger. 
 Oluff Halduorßen Byenn ij daller 
 Peder Joenßenn Hallenn ij daller 
 Oluff Thørreßenn Goije ij daller 
 
Jenns ved Aaenn for hand nattenn emellom thredie och fierde julle dag slogh 
schydtz schickeren Jenns Mortensund i blaatt øye, der for gaff thill Kongelig 
Maijestætt 
 Peninge iiij daller 
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Joenn Hølle, Mortten ibidem och Oluff Anderßen haffde slagis och haardragis 
met hin anden, anden paasche dag, der for gaff huer thill Kongelig Maijestætt j 
daller, er 
 Peninge iij daller 
 
Oluff Eliannßen Marebye, sounet for slagsmaall met Oluff Jenssen ved Aaenn, 
der fore at giffue till Kongelig Maijestætt 
 Peninge j daller 
 
Niells Houge for hand och saa same thid slog och offuer falt forschreffne Oluff 
Jennßenn ved Aaenn, der fore sonnet och gaff 
 Peninge j daller 
 

Latteris 
   Peninge xviij daller | 
 
Halduor Niellßenn Houge haffde vdj drucken schabff schieldet och offuer faldet 
Anders schreders høstru i Moens aas, nemblig Anne Perßdathter och siden icke 
viste der nogen billig aarsage till, derfore sounet och gaff till Kongelig Maije-
stætt 
 Peninge iij daller 
 
Gunder Pederßenn Haaff, haffde besouffuet sin festemøe for brølupet der fore 
sounet och gaff thill Kongelig Maijestætt 
 Peninge iiij daller 
 

Wnnderss ager tinnglaugh 

Oluff baggi paa Kounes haffde fanget enn thiuff som stiall fra hans grannder 
Steenn och Hemingh Enge och loed thiuffuen slippe løß igen, der fore aff dømpt 
at bøde till Kongelig Maijestætt epter thiuffbalkens 3 capitel – 4 marker søllf, er 
 Pendinge ij daller 
 
Joenn Haaland for hand schieldet och offuerfalt forschreffne mend for de 
fengslet forschreffne thiuff, der fore aff dømpt och gaff till Kongelig Maijestætt 
 Peninge ij daller 
 
Oluff Vigh for hand icke søgte almindelig høsteting. Jtem vor steffndt aff 
Kiersten Pouels dathter met bunde lensmands steffningh och icke ville møde 
eller nogen paa hanns vegne, der fore aff dømpt at bøde, thill Kongelig Maije-
stætt epter landsleije balckens 54 capitel j marker sølff och epter thingfar 
balckenns 9 capitel j marker sølff, er till samen 
 Pendinge iij marker 
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Oluff Halduorßenn Yttre Ocke for slagsmaall och perlament hand giorde paa 
Hougsted ij Haldens thinglaugh Sancte Hans afften, der fore gaff till Kongelig 
Maijestætt 
 Peninge iiij daller 
 

Latteris 
   Penndinge xvj daller j marker | 
 
Joenn Gregerßenn Kolaas stiall paa jemptemarcket vdj hans druckenschabff it 
thølt liaar fra en Herdals bunde, der fore paa øffrighedens goede behaigh sounet 
met hanom formedelst hans fattige quinde och smaa børn schyld, saa och epterdj 
hand icke thilforne haffuer verret befunden met nogen thiuffuerij, och gaff for 
same sinn forseelße thill Konngelig Maijestætt 
 Peninge xij daller 
 
Erich Horstad vor steffndt thill høstethinget aff fougden ved bunde lensmands 
steffningh och icke ville møde eller nogen hans forfalds vidtn, der fore epter 
thing farbalckenns 9 capitel aff dømpt at bøde till Kongelig Maijestætt j marker 
sølff, er 
 Peninge j daller 
 
Oluff Morttenßen Suenstad haffde offuer faldet her Hansis quinde och støtt hinde 
offuer ende i prestegordenn, der fore affdømpt epter mand helge balckens 17 
capitel at bøde thill Kongelig Maijestætt – 2 marker sølff, er  
 Penndinge j daller 
 
Peder Jørgenßenn Møruigen, haffde slaget Hendrich i Bergh thou mundslagh, 
der fore epter mand helge balckenns 17 capitel aff dømpt at bøde till Kongelig 
Maijestætt – 3 marker sølff, er 
 Peninge ij daller 
 
Erick Erichßenn Eggenn haffde vdj sin drucken schabff schieldet och offuer 
faldet Oluff Jenßenn Ristad och siden icke der till viste nogen billig aarsage, der 
fore sounet och gaff till Kongelig Maijestætt 
 Peninge iiij daller 
 
Peder Kierckebye vor steffndt aff Gunder Thande paa Frøesøen ved bunde lenns-
mands steffningh, och icke ville møde eller nogen paa hans vegne, der fore aff 
dømpt at bøde till Kongelig Maijestætt 
 Peninge j daller 
 
Oluff Perßen Harbrøst haffde beleiget Karren Perßdaatter Suedj, dog hinnd ville 
haffue thill egte, sounet hoes lands herren der fore at giffue till Kongelig Maije-
stætt for denom begge 
 Penndingh iiij daller 
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Latteris 
   Penndinge xxiiij daller | 
 
Oluff Thørreßenn Saaed haffuer beligget sin moder søster daatter, nemlig 
Jngeborgh Hemings daatter paa Nøstum vdj Mir agger bøgdt vdj Størdals lenn 
och aufflet barnn met hinde och siden vndrømpt, der fore hans goeds løst och 
fast at werre dømpt vnder cronenn och er hans løßøre som hand haffde her vdj 
Jempteland epter herhoes følgende warderinges breffs jndhold.3 
 Peninge x daller ij marker 
 

Allssenn tinnglaugh 

Anders Rønings bergh for wlydighed met fouringschabff der fore gaff thill 
Kongelig Maijestætt 
 Peninge j daller 
 
Oluff Oelßen Hoelbacke søigte icke almindelig thing, der fore gaff till Kongelig 
Maijestætt 
 Peninge j ort 
 
Erich Matzenn Rømings bergh, jhiellslogh Estenn Slaatte och der epter vnd-
rømpte vd till Suerigh. Hans halffue boeßlodt dømpt vnder cronenn och beløber 
sig epter her hoes følgende wurderings breffs liudellße.4 
 Pendinge xxiiij daller 
 
Hemingh Oelßenn Thoßbergh haffde reffuet Peder Hendrichßenn Fyraas nogle 
blodige schramer i sit ansicht hoeß her Oluff Thoßberg der fore aff dømpt at 
bøde till Kongelig Maijestætt 
 Peninge j daller 
 
Gudfast Niellßenn Thoßbergh haffde slagit Oluff Halduorßen Yttre Ocke i 
Vnderßager thinglaug it lidet slagh offuer axelen met schafftett paa en strids 
hamer, der fore sounet och gaff till Kongelig Maijestætt 
 Peninge j daller 
 
Heming Oelßenn Slengfoed och Bendt Oelßen Slengefoed haffde slaget och 
offuer faldet Oluff Henningßenn Berg vdj Bergs thinglaug och hans søn Halduor 
Oelßen vdj bemelte deris egen gaard forschreffne Bergh och paa dennom giortt 
nidingsuerck saauell som hiembfred. Der fore haffuer de begge sounet hoes 
lands herren at bøde till Kongelig Maijestætt for forschreffne forseellße 
 Peninge xxv daller 

                                                 
3  Saknas. 
4  Saknas. 
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Latteris 
   Peninge Lxij daller j marker | 
 

Offerdalls tinnglaugh 

Oluff Perßenn Eickebergh haffde besouffuet Magnild Andersdatter, dog hand 
hinde ville haffue till egte, der fore sounet och gaff thill Kongelig Maijestætt 
 Peninge vj daller 
 
Peder Joennßen Thangeraas for wlydighed met fouringschabff derfore gaff thill 
Kongelig Maijestætt 
 Penge j daller 
 

Rødenns tinnglaugh 

Erich Perßenn Grefft kom drucken thill thinget och bar sit verie ind i thing 
stoffuen som vor en strids hamer, derfore aff dømpt at bøde thill Kongelig 
Maijestætt epter thing forbalckens 5 capitel – ½ marker sølff, er 
 Peninge j marker 
 
Forschreffne hammer wurderet for 12 schilling deraff thillkomer Kongelig 
Maijestætt den halffue part epter bemelte capitels indhold, som er 
 Peninge vj schilling d.5 
 
Helge Øuffnet hans quinde haffde affbrend nogle setter huuße for Kingsted mend 
der fore sounet och gaff till Kongelig Maijestætt 
 Peninge vj daller 
 
Erich Joenßen Hested haffde slaget Peder Perßen Vndrumb och giortt hanom 
schade vdj sin ene haand, der fore sounet och gaff till Kongelig Maijestætt 
 Pennge iij daller 
 

Hackaass tinglaugh 

Siuffuor Erichßenn Roegsted och Peder Halduorßenn ibidem aff dømpt for de 
icke ville verre thilstede vdj prouff och marckegang emellom denom och 
Bildsted mend, da de derom vor louglig thilsagt, der fore at bøde thill Kongelig 
Maijestætt 
 Peninge ij daller 
 
Laße Jørgenßen Bilsted for sengesøigningh met it løst quindfolch nemblig 
Kierstenn Simonßdaatter, huilcken rømpte vd thill Suerig. Der fore sounet met 

                                                 
5  Oklar förkortning. 



 
 

1622–1623 
 

72 
 

lands herren at hand der fore schulle giffue till Kongelig Maijestætt 8 ørtuger och 
13 marker sølff, er 
 Peninge vij daller xij schilling  
 

Latteris 
   Penndinnge xxv daller ij marker vj schilling 
 

Summarum paa  forschreffne saigefal ld t  
beløber  s igh 

   Penndinge  iijct xiij daller j marker vj schilling6  
 

__________________________ 
 
 

Jndtegt saagfaldt wdaff Herdals lhenn. 
 
Peder Lauersßenn i Elffuer aas, och Joen Oluffßen Koch hans quinde der sa-
mesteds for dj haffuer liggedt i hoer medt huer andre, for deris stoere fattigedom 
skylld soennidt med dennom  
  for  xxv daler 
 
Mortten Karlßen i forschreffne Elffuer aas for hand slog Espenn Hamere i 
hoffdet medt en talercken, giffuidt der for til Kongelig Maijestætts 
   iiij daler 
 
Olluff Joensßen i Ytterberigh for handt slog Oluff Ragierßen med fladt hand 
wnder øritt i hans egen hus. Soennidt med hannom for 
   iij daler  
 

Summa latteris 
   Pennger xxxij daler | 
 
Peder Biørnßen i Ytter Houffdaall7 paa hans drengs wegnne wedt naffn Poffuel 
Tordßen for et quindefolch hand der samestedtz below, wedt naffn Karen. Aff-
sonnidt for dieres stoere fattigdombs schyld for, 
 Pennger vij daler 
 

                                                 
6  Tillagt i marginalen: ”Beløff forgangen aar ijct xLx daller j ort 9 schilling”.  
7  Fel för ”Øffuer Houffdall”, jfr t.ex. belägg för ”Peder Biørnsen i Offuerhoedall” 1601–
02 (ovan s. 6). Ytterhogdal låg i Sverige. Fogden/skrivaren har sannolikt råkat skriva fel 
under inverkan av ”Ytterberigh” i den föregående posten. 
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J lige maader Oluff Oluffßen paa Aaß i Lille Herrdallen for hand haffuer liget i 
frelleffnidt medt Karen Staffens datter som hand siden tog til echte, giffuet begge 
til Kongelig Maijestætts for samme deris sach 
 Penger vij daler 
 
Joen Poffuelßen i Elffuer a[ss]8 for hand slog och offuer faldt Erich Berendßen 
guldsmed i hans egen hus, soennidt med hannom fohr  
 Penger vj daler 
 

Summa latteris 
   Pennger xx daler | 
 
Erichk Bernndtßen for hand sloeg Roeleff Rogiersßen, offuer armen med idt 
støche thræ, soennidt med hannom til Konngelig Maijestætts 
 Penger ij daler 
 

Summarum paa  al t  
forschre f fne sagfa ldt  

ehr  

   Pennger Liiij daler9 
 

– – – – – 

                                                 
8  Handskriften har ”aff”. 
9  Tillagt i marginalen: ”Hoßbemelte summa findis jndregnit vdj Jemptelandzs regen-
schaff eblant sagefaldet der aff landet.” 
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1623–1624 

Från räkenskapsåret 1623–24 finns en saköreslängd för Jämtland bevarad i Från 
norska Riksarkivet år 1900 överlämnade räkenskaper och handlingar, volym 8, 
häfte 4, SRA. Häftet innehåller en redovisning av kronans uppbörd av bygsel och 
sakören i Jämtland, under rubriken ”Denn wuiisse rennte och inndkompst, gaard-
bøxell och saigefalldt, som vdi Jemptelannd er faldenn, annammett och oppe-
borrett paa itt aars thidt bereignett fraa Philippi Jacobi dagh anno 1623 och thill 
Philippi Jacobi dagh igenn, anno 1624, som epterfølger”. Räkenskapen är i slutet 
beseglad och undertecknad av fogden Daniel Rasmusson, daterad Kungsgården i 
Jämtland den 7 april 1624. Den del som innehåller saköresredovisningen återges 
närmast här nedan. Till redovisningen hör ett s.k. tingsvittne, som återges nedan, 
s. 84. 
 Från detta räkenskapsår finns också en saköreslängd för Härjedalen i samma 
arkiv, dock oriktigt inlagd i volym 6, som häfte nr 8. Häftet bär rubriken 
”Inndtegt saakfald udi Herdallen”, och är i slutet undertecknad av fogden i Här-
jedalen Eiler Kristoffersson. Handskriften är odaterad men har en blyertspåskrift 
”1621?”. Vid en jämförelse av längdernas beloppssummeringar kan konstateras 
att detta häfte avser räkenskapsåret 1623–24. Saköresredovisningen återges ne-
dan, s. 85–86. 
 
[Jämtland:] 

Saigefalldt 
 

Halldenns tinnglaugh 

Effterschreffne wlydig at giørre schiudsferd, derfore affdømpt epter vdfar 
balckenns 18 capitel at bøde till Kongelig Maijestætt huer 2 marker sølff, som 
ere 
 Suennd Kleppe   peninge j daler 
 Peder Joennsßønn Hallenn  peninge j daler 
 
Gunder Hoff ville icke møde thill things epter bonde lensmands steffningh, 
derfore affdømpt at bøde till Kongelig Maijestætt epter thingfar balckenns 9 
capitel j marker sølff, er 
 Peninge j daler 
 
Frannds Thomesßønn Byenn haffde stucket Oluff Halduorßønn der ibidem itt 
lidet saar wed øret met enn kniff. Derforre for sin store armod schyld sounet och 
gaff thill Kongelig Maijestætt 
 Peninge ij daler 
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Hemingh Hougstad haffde slagett Oluff Halduorßønn Yttre Ocke, thou slag met 
it støcke thræ. Derfore affdømpt at bøde till Kongelig Maijestætt epter mand 
helge balckenns 17 capitel 3 marker sølff, er 
 Peninge ij daler 
 

Vnnderssager tinnglaugh 

Mickell Wigh haffde forsnildet sin grandquinde Gunild i Lienn noget kornn ifra 
vngeferlig it halff spand, thj de haffde kornn vdi enn lade thilsamen, derforre 
sounett och gaff thill Kongelig Maijestætt 
 Peninge vij daler 
 
Effterschreffne sounett for de enn natt drack sig fulde, saauell som haardrogh och 
slogh hinn andenn, da de schulle førre Kongens fougett thill fiellds, met Hanns 
Maijestætt penndinge och regenschaber, derfor at giffue som epterfølger 
 Niells Erichsßønn Backe  pendinge ij daler 
 Aage Oellsßønn Mou peninge ij daler 
 

Latteris 
   Penndinge xvj daler | 
 
Erich Horstad ville icke møde till thinge, epter bunde lensmands steffningh, 
derfore affdømpt at bøde till Kongelig Maijestætt epter thingfar balckenns 9 
capitel j marker sølff, er 
 Peninge j daler 
 
Effterschreffne haffde giortt slottedune, om løffuerdagh afftenn emod Kongelig 
Maijestets breff, derfore for deris store fattigdombs schyld sounett, och gaff thill 
Hans Maijestætt, som epterfølger. 
 Dauid i Backenn  peninge  ij daler 
 Joenn Hølannd peninge  ij daler 
 
Jep ij Bye haffde slagett och haardragett Thomas i Lienn, derforre sounett att 
giffue till Kongelig Maijestætt 
 Peninge j daler 
 
Benndt Selßøe haffde slagett Erich Horstad itt neffuehugh. Derfore sounet at 
giffue till Kongelig Maijestætt 
 Peninge j daler 
 

Allssenn tinnglaugh 

Niells Anndersßønn Kiøestad, haffde vdenn loug eller domb thillthagett sigh 
nogenn setterhuusße fra Hoffs mend, derfore aff dømpt at bøde till Kongelig 
Maijestætt epter kiøbebalckenns 1 capitel 3 marker sølff, er 
 Peninge ij daler 
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Hemingh Oellßønn Thoßbergh, haffde saaed och brugt enn kongspartt, som vor 
enn thønnde sed vdj jordenn der sammesteds, vden loug eller minde, sommeren 
1623. Derforre sounett och gaff till Kongelig Maijestætt 
 Peninge v daler 
 

Latteris 
   Penndinnge xiij daler | 
 

Offerdalls tinglaugh 

Oluff Offlou hanns quinde Jngrj Ericksdaatter haffde schieldet lensmandenn 
Erich Mogenßønn Stauffre for enn kiettervnge, jtem haffde schieldet her Oluff 
Joenßønns quinde for enn hoere, och icke saadant beuiße kunde, derfore aff 
dømpt at bøde thill Kongelig Maijestætt epter mandhelgebalckenns 21 capitel 4 
marker sølff, er 
 Peninge ij daler 
 
Anders Vdgaard for hand loed sig befinde met wlydighed at drage till Kongs-
gordenn epter it laß kornn landsherren thillkomb, som schulle thill fiellds, derfor 
affdømpt at bøde till Kongelig Maijestætt 
 Peninge j daler 
 
Lauritzs Lienn haffde hafft handell och samblaigh met fieldfinderne, derfore 
sounett hoes landsherrenn at giffue till Kongelig Maijestætt 
 Peninge vj daler 
 
Effterschreffne haffde schieldet och offuerfaldett store Bendt Pederßønn Flatmou 
och hanns quinde, met adschillie schendsord, och det icke beuiße kunde. 
Derforre sounet at giffue thill Kongelig Maijestætt som epterfølger. 
 Joenn Haagennßønn Kleppe pendinge j daler 
 Niells ij Berge  penndinnge j daler 
 Einner Joensßønn ibidem  peninge j daler 
 Joenn ibidem  penndinnge j daler 
 

Rødenns tinglaugh 

Zidsell enncke i Hegre, loed sig beligge aff sin thienistedrengh, huilckenn sidenn 
rømpte thill Suerigh, for sin store armod schyld sounet at giffue thill Kongelig 
Maijestætt for samme forseelße 
 Peninge ij daler 
 
Oluff Suenndsßønn Throngenn, haffde vloffligt slippet sin hest ij Erich Smidsaas 
hans engh, och opæedt thill 3 laß eng for hanom derfore affdømpt at bøde thill 
Kongelig Maijestætt epter landsleijbalckenns 18 capitel 3 marker sølff, er 
 Peninge ij daler 
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Latteris 
   Penndinnge xvj daler | 
 

Liidts tinnglaugh 

Oluff Erichßønn Koustad, haffde wloffuet opgiortt enn jld vdi sin grandquindis 
gaard at wille der røgge nogett elß kiødt, och same gaard aff same jld affbrende. 
Derforre sounet hoes landsherrenn at giffue thill Kongelig Maijestætt  
 Peninge x daler 
 
Gittle Pederßønn Østeraas, och Joenn Pederßønn Thounes, wille icke søige sølff-
schatteting met Kongelig Maijestætts paabudne sølffschatt, derfore affdømpt at 
bøde till Hans Maijestætt epter landsleijbalckenns 54 capitel, huer j marker sølff, 
er  
 Peninge j daler 
 
Annders Kieldßønn Thengh haffde slaget Halduor Seimb thou neffueslagh ij it 
brølup hoeß Oluff Østerseimb, derfore sounett och gaff till Kongelig Maijestætt  
 Peninge ij daler 
 
Mortenn Gudmundßønn Lunger, sad offuerhørigh och icke ville vdgiffue Konge-
lig Maijestæts paabudne sølffschatt aff enn schuatmølle høstenn 1623, wanseet 
hand denn brugte. Derfore sounett och gaff thill Hans Maijestætt  
 Peninge ij daler 
 
Jørgenn Mogenßønn Kiennaas enn lidenn wmage, haffde beliggett Kiersten 
Pedersdaatter, dogh loffuet vdj frembthidenn ville haffue hinde thill egte, derfore 
sounet och gaff thill Kongelig Maijestætt 
 Penninge iiij daler 
 
Biørnn Biørnnsßønn Bringaas haffde biddett Peder Pedersßønn Søuffre ij sin 
finger vdj it brølup paa Sijer. Derforre affdømpt at bøde till Kongelig Maijestætt 
epter mandhelgebalckenns 14 capitel 8 ørtuger och 13 marker sølff, er  
 Peninge vij daler xij schilling 
 

Latteris 
   Penndinnge xxv daler j marker | 
 

Hammerdalls tinglaugh 

Lasße Pouellßønn Sickaas haffde beliggett itt løst quindfolck, nembligh Gunild 
Biørnßdaatter, derforre for sin fattigdombs schyld sounett och gaff thill Kongelig 
Maijestætt 
 Peninge iiij daler 
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Effterschreffne haffde druckett denn andenn bededagh 1623, och icke forholdet 
sigh edrulig epter Kongelig Maijestætts mandatt. Menns met klammer och 
schends ord ladet sig befinde, derfore affdømpt thill Hanns Maijestætt som ep-
terfølger 
 Erich Oellßønn Biørnnßgaard  peninge j daler  
 Joenn Oellßønn Thougaard  penndinge j daler 
 Jenns Pedersßønn Fyraasß  peninge j daler 
 
Peder Hendrichsßønn Fyraas och Morttenn Hendrickßønn Solbergh, ville icke 
søige waabennthingh waaren 1624. Derfore affdømpt at bøde till Kongelig 
Maijestætt epter landsleijbalckenns 54 capitel, huer j marker sølff, er  
 Peninge j daler 
 
Jtem samme thid affdømpt for de icke haffde bethald deris landschyld før julle 
afftenn, icke heller thill denn thid wille møde den at betalle eptersom de derom 
haffde bekommett thingbud, derfore affdømpt at bøde thill Kongelig Maijestætt 
epter landsleijbalckenns j capitel, huer j mark sølff, er  
 Peninge j daler 
 
Steenn Biørnnsßønn Eid haffde fløtt thoe haigestøuffre ind paa sin grande 
Mogenns Pederßønn hanns jord, saauell som schieldett hannom for enn thiuff, 
och det icke beuisße kunde. Derforre for sin storre armod schyld sounett att 
giffue thill Kongelig Maijestætt 8 ørtuger och 13 marker sølff, er 
 Peninge vij daler xij schilling 
 

Latteris 
   Penndinnge xv daler j marker | 
 

Reffsunndts tinglaugh 

Niells Suendßønn Østgaard haffde slagett Carll i Grønuigen itt hull i hoffuedett 
met enn schinder jernspade, derfore affdømpt at bøde till Kongelig Maijestætt 
epter mandhelgebalckens 17 capitel 2 marker sølff, er 
 Penndinge j daler 
 
Carll i Grønuigenn haffde slagett sinn moder met vred haand, derforre affdømpt 
at bøde till Kongelig Maijestætt 8 ørtuger och 13 marker sølff. Mens epterdj 
hand er enn vdarmett fattig mand, hanom det paa øffrighedens goede behaig 
epterlatt for 
 Penndinge iiij daler 
 
Effuind ij Rindenn haffde hußett enn fredløs mand, som vor komen fra Suerig 
vdi thoe netter, och vor ij røgte at verre enn throldmand, derfore affdømpt at 
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bøde till Kongelig Maijestætt epter mandhelgebalckens 6 capitel 2 marker sølff, 
er  
 Penndinnge j daler 
 
Thørckell Oellßønn Møruigen haffde slagett Anders Landsumb1 it hull ij 
hoffuedet met enn steenn vdj it giestebud, derfore affdømpt at bøde thill 
Konngelig Maijestætt epter mandhelgebalckens 16 capitel 8 ørtuger och 13 
marker sølff, er 
 Peninge vij daler xij schilling 
 
Lasße Morttennßønn Eid wille icke møde Kierstenn Himbsøe thill thinge, epter 
bunde lensmands steffningh, derfore affdømpt at bøde till Kongelig Maijestætt 
epter thingfarbalckens 9 capitel j marker sølff, er 
 Peninge j daler 
 
Oluff Seijersßønn Fornebye for wlydighed met schiudsferd emod fougdenns 
thienner. Derfore affdømpt at bøde till Kongelig Maijestætt epter vdfare-
balckenns 15 capitel 2 marker sølff, er  
 Peninge j daler 
 

Latteris 
   Penndinnge xiiij daler j marker | 
 

Brønndfloedt tinnglaugh 

Effterschreffne haffde giortt slotte och schierre dune, om løffuerdagh afftenn, 
emod Kongelig Maijestætts breff och forbud, derfore affdømpt at bøde till Hans 
Maijestætt, huer som epterfølger 
 Oluff Jennßønn Aacker  penndinge ij daler 
 Jenns ij Gryttenn  pendinge ij daler 
 
Joenn Brøddesßønn Oppe haffde beligget it løst quindfolck nemblig Maritte 
Oelßdaatter, och met hinde aufflet barnn, derfore sounett och gaff till Kongelig 
Maijestætt 
 Peninge v daler 
 
Item for hand haffde offuerfaldett Peder Oelßønn Optand och Peder Joenßønn 
ibidem, at de icke proffuet rettferdigh høstethinget 1622 anlangende enn kou 
hand schulle haffue slaget, som thilkom Niells Oelßonn Oppe. Derforre affdømpt 
at bøde till Kongelig Maijestætt epter thingfarbalckens 6 capitel 4 marker sølff ij 
domrou. Er 
 Penndinge ij daler  

                                                 
1  I tingsprotokollet 17–18/10 1622 (JD 1, s. 58) anges dennes bostadsort vara Mälgåsen. 
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Peder Oellßønn Aacker haffde slaget Jenns i Berge hans quinde offuer armen 
met enn støuffuer i deris egen gaard, derfore affdømpt at bøde thill Kongelig 
Maijestætt epter mandhelgebalckens 16 capitel 2 marker sølff er 
 Peninge j daler 
 
Jenns sadelmager ville icke møde thill thinge epter bunde lensmands steffningh, 
derfore affdømpt at bøde till Kongelig Maijestætt epter thingfarbalckenns 9 
capitel 1 marker sølff. Er 
 Penndinge j daler  
 
Gudmund Gouthand haffde slaget Joenn Nielßønn Byen hans daatter, Jnger 
Joennßdaatter 3 øxehammerslagh offuer sine arme och rygh, derforre gaff thill 
Kongelig Maijestætt for sin storre armod schyld 
 Penge ij daler 
 
Mogenns Niellßønn Angsted haffde slagett Gudle Pedersßønn Roßbord itt 
støffuerslagh, derforre sounett att giffue thill Kongelig Maijestætt  
 Penndinnge ij daler 
 

Latteris 
   Penndinnge xv daler |  
 
Gudle Pedersßønn Roßbord, haffuer beliggett Kierstenn Fastesdaatter, dogh 
hinde will haffue thill egte. Jtem haffuer huggett Hemingh Lauritzønn Bergøenn 
vdj sin foed met enn øxe. Saauell som met adschillig wlydighed ladet sig 
befinde. Derforre sounett och gaff thill Kongelig Maijestætt 
 Peninge x daler 
 

Hackaass tinnglaugh 

Effterschreffne wille icke møde thill thingh epter bonde lensmands steffningh. 
Derforre affdømpt at bøde thill Kongelig Maijestætt epter thingfarbalckens 9 
capitel huer j marker sølff, och er som epterfølger. 
 Peder Oellßønn Schede  penndinge j daler 
 Annders Jennßønn Stoergaard  pendinge j daler 
 
Annders Niellsønn Gierre hanns quinde, haffde wloffligt thaget it pigebarn fra 
Joenn Einnerßønn Negsted vdi marckenn der dett gick och giethett hanns fæ, och 
førde hun det thill Faxenelff vdi Rødenn. Derfore affdømpt at bøde thill 
Kongelig Maijestett epter kiøbebalckens 1 capitel for thagh 3 marker sølff, er 
 Penndinnge ij daler  
 
Effterschreffne sad øffuerhørigh, och icke bethidenn vdgaff Kongelig Maije-
stætts paabudne sølffschatt aff nogle schuatmøller som de haffde i brugh, der-
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forre sounett paa øffrighedenns goede behaig at giffue till Hans Maijestætt, som 
epterfølger  
 Oluff Morttennßønn Gierre  peninge j daler 
 Annders Nielßønn ibidem  peninge j daler 
 Oluff Carllßønn ibidem  peninge j daler 
 Laße ij Sannde  pendinge j daler 
 Thorgoedt ibidem  peninge j daler 
 Morttenn ibidem  peninge j daler 
 
Joenn Pederßønn Østenaar haffuer slaget Oluff Mortenßønn ibidem thou 
støffuerslagh. Derforre sounett och gaff thill Kongelig Maijestætt 
 Peninge ij daler 
 

Latteris 
   Penndinnge xx daler |  
 
Joenn Einnerßønn Negsted haffuer slagett Laße Jørgenßønn Bildsted mett enn 
støuffuer. Derforre sounett at giffue thill Kongelig Maijestætt  
 Peninge ij daler 
 
Jenns Annderßønn Storgaard haffde slaget Lasse Oelßønn Steengier hanns 
quinde it neffuehugh vdi hindis egen stouffue. Derfore sounett och gaff thill 
Kongelig Maijestætt 
 Peninge  iij daler 
 
Oluff Carllßønn Gierre enn ennckemand haffde beligget sin thieniste thøes 
nemblig Lisbett Claußdaatter, och met hinde aufflet barnn, derforre sounett och 
gaff thill Kongelig Maijestætt 
 Peninge  vj daler 
 

Bergs tinnglaugh 

Effterschreffne ville icke møde thill thingh epter bonde lensmands steffningh, 
derfore affdømpt at bøde til Kongelig Maijestætt epter thingfarbalckens 9 capitel 
huer j marker sølff, och er som epterfølger  
 Asbiørnn Jenßønn Kleffsøe  peninge j daler 
 Laße Mou  peninge j daler 
 Peder Morttennsßønn Rettenn penndinge j daler 
 
Morttenn Pederßønn Rettenn, bar sitt verge ind paa thingett, som vor enn øxe, 
och vor druckenn. Derfore affdømpt at bøde thill Kongelig Maijestætt epter 
thingfarbalckenns 5 capitel j marker sølff, er 
 Peninge j marker  
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Samme øxe wurderett for 8 schilling. Deraff thillkomer Kongelig Maijestætt 
denn halffue part, som er  
 Peninge iiij schilling 
 
Joenn Halduorßønn Berßuigh haffde offuerfaldett Joenn Morttenßønn ibidem om 
nattethide ij sitt egett huß. Derfore gaff till Kongelig Maijestætt 
 Peninge ij daler 
 

Latteris 
   Penndinnge xiiij daler j marker iiij schilling |  
 

Ouigenns tinnglaugh 

Niellß Jennßønn Thoeßaas haffde slagett Oluff Einnerßønn Hormou it bloduide. 
Derfore gaff thill Kongelig Maijestætt 
 Penndinge j daler 
 
Mogenns Pags ij Byenn, haffde forsømmett kiercke thienistenn paa en søndag, 
drucket sig druckenn vnder predickenn, giort slagsmaall met bloduide \saauell 
som hugget met en øxe ij Jonn Miellombs dør och forstouffue2/. Jtem haffuer 
hand brugt enn part ij jordenn nogenn thid lang wbygslett, met møgenn andenn 
opstutzighed och wlydighed. Derfore affdømptt fra gordenn, sampt at løße sin 
bou epter sexs mends wurderingh, och at bøde for bemelte slagsmaall och ni-
dingsuerck 8 ørtuger och 13 marker sølff. Mens paa øffrighedenns goede be-
haigh for sin fattigdombs schyld sounett mett hannom att giffue thill Kongelig 
Maijestætt for forschreffne forseelser 
 Peninge xx daler 
 
Kierstenn Ericksdaatter enn thienistethøes hoes her Siuor Hanßøn i Ouighen, 
loed sig beligge aff enn egte mand, nemblig Simonn Joennßønn, huilckenn 
sidenn borttrømpte. Sounet met hinde att giffue till Kongelig Maijestætt for sin 
fattig dombs schyld for bemelte forseelße 
 Peninge iij daler 
 
Niells Oellßønn Suedj, och Oluff Perßønn Alffuenn, haffde offuerfaldett Joenn 
Suendßønn Hallumb paa enn søndagh. Derfore sounett att giffue thill Kongelig 
Maijestætt huer 2 daller, er 
 Penndinnge iiij daler 
 

Latteris 
   Penndinnge xxviij daler |  
 

                                                 
2  Tillagt i marginalen. 
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Sunnde tinnglaugh 

Effterschreffne haffuer ladett sigh befinde wlydige met schiudsferd, derfore 
affdømpt at bøde thill Kongelig Maijestætt epter vdfarbalckens 15 capitel 2 
marker sølff, och er som epterfølger 
 Morttenn Bendtßønn Weluighen, peninge j daler 
 Oluff Anderßønn ibidem, peninge   j daler 
 Christoffer ij Harre, peninge   j daler 
 
Christoffer Christofferßønn Krogstad, berømmett sig at haffue hafft senge-
søigningh och beblandelße met sin faders thieniste pige Zigrj Oelßdaatter, 
huilcket hun haardeligen benegthett, och icke derpaa haffde nogen prouff eller 
vidnisbyrd. Derfore sounet at giffue till Kongelig Maijestætt 8 ørtuger och 13 
marker sølff, 
 Er penndinnge vij daler xij schilling 
 
Hemingh Giørsßønn Slanndrumb enn enckemand haffde hafft sengesøigning met 
it løst quindfolch nemblig Ellij Perßdaatter Fulsted. Derfore affdømpt at bøde 
thill Kongelig Maijestætt epter Hans Maijestæts breffs liudelße 8 ørtuger och 13 
marker sølff, er  
 Peninge vij daler xij schilling 
 
Morttenn Oellßønn Oruighenn vor steffndt thill thinge met thrende bunde lens-
mands steffninger at møde thrende sine wederpa[r]ter, och icke ville møde, eller 
nogenn hanß forfalds wittne. Derfore affdømpt at bøde till Kongelig Maijestætt 
for huer steffningsfald j marker sølff, epter thingfarbalckenns 9 capitel, er 
 Peninge ij daler 
 
Peder Niellßønn Rastenn enn liden thienistedrengh och Woldborgh Niellsdaatter 
sammesteds haffde hafft beblandelse met hin andenn, och aufflet barnn. Derforre 
for deris fattigdombs schyld, sounett at giffue thill Kongelig Maijestætt thil-
samen 
 Peninge vj daler 
 

Latteris 
   Penndinnge xxiiij daler j marker |  
 
Steenn Suedj haffde slagett Joenn Rederßønn Molsted it neffuehug paa enn 
søndagh derfore affdømpt at bøde till Kongelig Maijestætt epter mandhelge-
balckens 19 capitel – ½ marker sølff, er 
 Peninge j marker 
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Effterschreffne ville icke møde thill thinge epter bonde lensmands steffningh. 
Derfore affdømpt at bøde till Kongelig Maijestætt epter thingfarbalckens 9 
capitel huer j marker sølff, och er som epterfølger. 
 Reder ij Oruigenn  penndinge j daler 
 Laße Pederßønn ibidem  penndinge j daler 
 
Joenn Redderßønn och Brødde Redderßønn Molsted, haffde sold huer sinn hest 
thill enn suennsch som denom vdførde wfortholdett, och de det icke angaff for 
fougden eller lensmandenn. Derfore affdømpt at bøde thill Kongelig Maijestætt 8 
ørtuger och 13 marker sølff. Mens for deris fattigdombs schyld dennom det paa 
øffrighedenns goede behaig epterlatt forudenn tholdenn, for  
 Peninge iiij daler 
 
Thomas Pouellsßønn Moennßaas, som for sine mißgiernninger bleff straffet paa 
liffuett, hanß boeßloed optagenn till Kongelig Maijestætt epter ald louglig schyld 
och gield bleff betald aff boenn, och beløb samme boeßlod sig epter herhoes 
følgende wurderingsbreffs liudelsße.3 
 Peninge v daler j marker 
 

Huius 
   Penndinnge xj daler 

 
Summarum paa  forschreffne saigefal ld t ,  

beløber  s igh 

   Penndinge ijct ix daller ij marker iiij schilling  
 

__________________________ 
 
Wij effterschreffne Jens Michelsenn schriffuer i Jemptelannd, Erich Westerhuus, 
Anders paa Stoche, Joenn Hemmingsøenn Monsaas, Erich Thørisen ibidem, 
Anders Oelsenn ibidem, och Peder Pedersenn i Aaruigen, laugrettismend i Sunde 
thinglaugh, giøre alle witterligt att anno 1623 den 10 december, ware uij loug-
ligen, epter Kongelig Maijestætts fougdis Daniell Rasmusenns befallingh, thil-
neffnet, att schatte och worrdere, Thomis Pouelsen i Monsaas hans boedsloed, 
som findis epter ehn laugmands domb, daterit Thrundhiembs raadstuffue, den 17 
november anno 1623, verre vnder dømpt och forfalden vnder Konnglig Maije-
stætt, naar ald widterlige gield først der aff vdbetallidt blef, daa haffuer vij først 
laadet same gield regesteredt, och befindis bemelte Thommis Pouelsen med sin 
høstrue Jngeborig Erichsdatter, att bliffue bort pligtige som effterfølger. 
 Først thill bemelte Daniell Rasmusen for Kongelige rettighed aff gaarden dette 
aar, i deris aarlige landschyld, femb marker siuff schielling, sølfschatt for thoe 
aar i feigden en daller, affgifft for same thoe aar, halfthridie mark thoe schilling. 

                                                 
3  Tillagt i marginalen: ”Wurderings mendz beuiß herpaa jndlagt”. 
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Noch for dette aar, sølffschatt j daller, och schindschat iij schilling. Noch for 
laugmandens thold iij fieringer korn, dernest haffuer vij lagt Daniell Rasmusenn 
i kost och therring, effter laugmandens domb, femb daller, sameledis haffuer uii 
lagt thill Anders Oelsen och Reder i Aaruigen i kost och therring, och epter 
laugmandens domb, offuer bemelte Thommis Monsaas forhuerffuedt sex daller, 
noch j daller som de vdj brefpenninge for same sagh pligtig waar, jttem ere de 
pligtig thill Jngeborig i Halden j daller och till Karin i Monsaas ehn spand kornn, 
summarum paa forschreffne daa bortschyldige waar, ehr penge xvj daler rigx ij 
ortt, korn vij fieringe.  
 Thill denne gield att betalle, bleff wdlagt som epterfølger, først thill bemelte 
Daniell Rasmusenn | siuff faar for 7 ortt, ehn gied och ehn buche kille, for thou 
ortt, lxxxxj band schiull smat och haffridt korn, for half siffuende rigx daller in 
speciæ j ortt, jttem iij schiull korn for forschreffne laugmands thold, som Jnge-
borig Erichsdatter schall betalle iij fieringer korn for, beregnidt tholf schiull for 
huer rigx daller, thill forschreffne Anders Oelsenn vdlagt ehn liden huidschallidt 
kou, for ij daller och ehn jernharffue for j daller, thill Reder i Aaruigen, ehnn 
liden graa suort kou, for ij daller och ehn gammell hest vdleffuedt och vdsulten 
for j daler, for breff penge, de bortpligtig waar, thoe sma sider vthørt flesch, 
nyligt thagedt aff salte goed for j daller, Jngeborig i Halden jdt lidet ving trougs 
suin for j daller, Karin i Moensaas lidet erter, findis der for den spand korn. 
 Summa vdgifft, ehr penge xvj rigs daller ij ort och vij fieringer kornn, det øff-
rige schifft i thoe parter, och daa falt epterschreffne paa Kongelig Maijestætts 
anpart, som vaar Thomis Pouelsens boedtzs loed, huilken vaar forfaldenn vnder 
høijbemeltte Kongelig Maijestætt effter laugmandens dombs liudelse, ehn sort-
siet kou med ehn knop paa huer hornn, vorderidt for thoe daller, nij sma schrin 
hø, thaxseridt for ix ortt thoe sma sider vthørt flesch, lagt for j daller. Summa 
Kongelig Maijestætts anpart, ehr penge v daller j mark rigs, her imoed bekom 
forschreffne Jngeborig Erichsdater sinn andpart. Diß thill windisbyrd, vnder 
voris zignetter, dattum vt supra. 
 

[Sex sigill i papper på vax och ett bomärke, på vidhäftad sedel.]4 
 

__________________________ 
 

Jnndtegt sagfald vdj Herdallen 
 
Oppebaritt aff Hafftor Thordßenn och Halffuor Pedersßen i Lielle Herdall for de 
sloug huer andre thor hug, medt fladt haandt, der for giffuet till Konngelige 
Mayestætz 
 Pennge iij daler  

                                                 
4  På baksidan: ”Wurderingsbreff, paa Thomas Pouelsßønn Moenßaas vdi Sunde ting- 
laugh, hanß boeßlod som er dømpt vnder cronen. Anno 1623”. 
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Peder Joensßen ibidem for handt slough Oluff Pederßen ett mundt slagh. Der for 
giffuitt i lige maader till Konngelige Mayjestæts 
 Pennge j daler  
 
Danniell Siffuerßen Offuerberig for handt befanttis att werre moettuillig, och 
iche wielle giøre foring schaff der for giffuitt  
 Penge j daler  
 

Latteris 
   Pennger iiij daler | 
 
Oluff Suendßen i lige maader for schytts ferdt,  
 B[ø]ett5  j daler  
 
Thordt i Haann for handt bleff och sagtt att føre Konngelige Mayestætts breffue, 
och befanttis moettuillige, och iche fremb kom, der for giffuett 
 Pennge j daler  
 
Pouell Joensßonn och Oluff Joenßen j Koellßetter for de iche wielle giøre 
schyttsferdt, der for giffuett till Konngelige Mayestætts 
   ij daler 
 
Anders Oggeßen i Lang aae, aff sonnit medt hannom for frele[le]ffnitt handt 
bedreff medt ett quinde folch der sammesteds handt thog till egtte, giffuett till 
Konngelige Mayestætts  
 Pennge iij daler  
 

Latteris 
   Pennge vij daler |  
 

Summarum oppebor i t  
j  sagfa ldt  

   Pennger xj daler6 
 

                                                 
5  Handskriften har ”Boett”. 
6  I vänster marginal: ”Disse xj daler er jndregnit vdj hosliggende extract offuer Jempte-
landz regenschabff eblant – ijct xx daler ij mark 4 schilling sagefald, aff begge lehne, och 
beløff forgangen aar aff Herdallen – Liiij daler”. 
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1624–1625 

Från räkenskapsåret 1624–25 finns saköreslängder för Jämtland och Härjedalen 
bevarade i Från norska Riksarkivet år 1900 överlämnade räkenskaper och hand-
lingar, volym 8, häfte 10 respektive 11, SRA. Det förra häftet innehåller en redo-
visning av kronans uppbörd av bygsel och sakören i Jämtland, under rubriken 
”Gaardbøxell och saigefald som wdi Jemptelanndt er faldenn annammett och 
oppebaarrett paa itt aars thidt. Bereignett fraa Philippi Jacobi daugh anno 1624, 
och thill Philippi Jacobi daugh anno 1625, som epterfølger”. Räkenskapen är i 
slutet beseglad och undertecknad av fogden i Jämtland Daniel Rasmusson. Den 
del som innehåller saköresredovisningen återges närmast här nedan. 
 Häfte 11 i ovannämnda volym innehåller en redovisning av kronans uppbörd 
av sakören i Härjedalen, under rubriken ”Wuisse regenskab aff Herdallen bereg-
net for et aar fra Philipi Jacobj dag anno 1624 och aarsdagen igen anno 1625”. 
Räkenskapen är i slutet undertecknad av fogden i Härjedalen Eiler Kristoffers-
son. Saköreslängden återges nedan, s. 94–97. 
 
[Jämtland:] 

Saigefaldt 
 

Vnderssager tinnglaugh 

Epterschreffne slogis och haardrogis en natt paa Røed i Kald, da de schulle giøre 
Kongens fouget fouringschabff till fields met hanns Maijestæts pendinge och 
regeschaber, der fore gaff som epter følger, 
 Peder Hemingßønn Huaßnes ij daler 
 Agge Niellßenn Nærgaard ij daler 
 
Oluff Halduorßenn Yttre Ocke, haffde stucket Heming Hougstad i Haldenns 
thinglaug, thoe stijng i hoffuedet met en thielle kniff. Der fore aff dømpt at bøde 
till Kongelig Maijestætt epter mandhelge balckenns 13 capitel 8 ørtuger och 13 
marker sølff, er  
 Penndinge vij daler xij schilling 
 
Heming Huaßnes haffde giortt slotte dune en løffuer dag afftenn emod Kongens 
breff och forbud. Der fore gaff 
 Penndinge ij daler 
 
Jenns Jørgennßenn Møruigenn, haffde beliggett Rangnild Ericksdaatter der sa-
mesteds, huilcken hand ville haffue till echte. Sounett for deris fattigdombs 
schyld, begge at giffue till Kongelig Maijestett 
 Penndinge viij daler 
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Epterschreffne wlydigh met schiuds ferd, der fore gaff till Kongelig Maijestætt 
som epter følger 
 Erick i Eggenn  j daler 
 Gunder Gudmundßen Yttre Ocke [och]1 
 Oluff Gudmundßenn ibidem j daler 
 
Erick ij Eggenn haffde sold och aff hendt enn feld frasß thill Joenn Enge vdj 
Offerdallen, emod forbud, derfore gaff till Kongelig Maijestætt 
 Peninge v daler 
 

Summa latteris 
   Penndinnge xxvij daler j marker | 
 

Sunde tinnglaugh 

Johanns Suendßen Breckenn haffde paa en søndag før mesße vdj Sunde sogen-
stouffue stucket Oluff Joennßen Dall vdj benett met it verge. Der fore gaff till 
Kongelig Maijestætt 
 Peninge ij daler 
 
Pouell Anderßenn Hoijen hug fougedens thienner it hull vdj hoffuedet met it 
verge, hannom aldelis waffuidendis vdj it brølup hoes Anders Gregerßen 
Oruigenn. Der fore affdømpt at bøde till Kongelig Maijestætt epter mandhelge 
balckenns 16 capitel 8 ørtuger och 13 marker sølff, er 
 Penndinnge vij daler xij schilling 
 
Joenn Biørnßenn Øudt aff Brøndfloed thinglaug thill hollendis ved Kaabber-
bergett vdj Suerig, vdførde thoe hester till Suerig wfortholdet emod Kongens 
forbud da wagten vor for ordnett i grendserne. Derforre affdømpt at bøde till 
Kongelig Maijestætt 8 ørtuger och 13 marker sølff er, 
 Peninge vij daler xij schilling 
 
Erick Vesterhus haffde wlouglig ladet felde brend och saa 2 rogsueder i Kongens 
gords marck, huilcke bleff hannom fra dømpt, dog beuilget hannom rougen paa 
det ene, och falt paa det andet roug j thønnde regnet for  
 Peninge v marker 
 

Ouigenns tinnglaugh 

Jenns Suendßenn Hallumb haffde slaget fougedenns thienner Jørgenn Hannßenn, 
først itt neffuehugh sidenn thoe blodig saar vdj hoffuedett, dagen nest epter 

                                                 
1  Handskriften har en klammer för båda namnen. 
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Hellig thre Kongers dagh 1625. Derfore affdømpt at bøde till Kongelig Maije-
stætt epter mand helge \balckens/ 17 och 19 capiteler. 
 Penndinge ij daler j marker 
 

Bergs tinnglaugh 

Joenn Mortennßenn Berßuigenn haffde schieldet paa lensmanden Sunduis 
Oellßenn Schockou hanns ære, och icke saadantt beuiße kunde. Derforre aff 
dømpt at bøde till Kongelig Maijestætt epter mandhelgebalckenns 21 capitell 4 
marker sølff, er  
 Penndinge ij daler 
 

Summa latteris 
   Penndinge xxj daler j marker |  
 
Peder Mortennßenn Rettenn haffde beliggett sin festemøe for brøluppett, der fore 
sounett och gaff till Kongelig Maijestætt 
 Penndinge iiij daler 
 
Jtem haffde hannd slagett och offuerfaldett Mogens Oellßen Lockaas saauell 
som Oluff Jenßøns quinde vdj Retten, der forre sounett och gaff till Kongelig 
Maijestætt 
 Peninge ij daler 
 
Joenn Niellßenn Rettenn haffde schutt diur paa scharen emod forbud, der fore 
affdømpt att bøde till Kongelig Maijestætt 8 ørtuger och 13 marker sølff, er 
 Penndinge vij daler xij schilling 
 
Jenns Erickßenn Kleffsiøe haffde slagett Halduor Moren itt neffuehug derfore aff 
dømpt at bøde till Kongelig Maijestætt epter mandhelge balckenns 19 capitel ½ 
marker sølff er 
 Peninge j ortt 
 
Haldour Morenn och hannß søn Joenn Haldourßenn haffde begge slagett bemelte 
Jenns Erickßenn offuer ende, och handlet jlde met hanom, der fore affdømp[t] at 
bøde thill Kongelig Maijestætt epter mandhelge balckens 17 capitel huer 2 
marker sølff, er  
 Penndinge ij daler 
 
Forschreffne Joenn Halduorßenn haffde vden loug eller minde slaget noget engt 
vdj bemelte Jenns Erickßøns schoug och marck thill it laß høe, der forre aff 
dømpt at bøde thill Kongelig Maijestætt epter landsleij balckens 18 capitel 3 
marker sølff, er  
 Penndinge ij daler 
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Summa latteris 
   Penndinge xvj daler ij marker |  
 

Hackaass tinnglaugh 

Effterschreffne wille icke møde till prouff och marckegang epter bondelens-
mands steffning, der forre aff dømpt at bøde thill Kongelig Maijestætt epter 
thingfarbalckenns 9 capitel huer j marker sølff, och ere  
 Mickell Moensted  penndinge j daler 
 Thorstenn Kongsnes  penndinge  j daler 
 
Lasße Erickßenn Faacker haffde beliggett Kiersten Pedersdaatter der samme-
steds, och met hinde aufflett barnn, for armod schyld sounett och gaff for denom 
begge till Kongelig Maijestætt 
 Penndinge ix daler 
 
Thorstenn Benndtßenn Kongsnes, thoegh wlouglig it nytt meijsße thoug aff 
fougedens meijsßer som wor aff en dobbelt hockeline2 om natte thide hoes 
Annders Perßen Skede, da fougeden omreigste at aname Kongelig Maijestætts 
sølff schatt. Der fore sounett och gaff j woug kaaber, reignett for  
 Penndinge ix daler 
 

Halldenns tinnglaugh 

Lille Mortenn Quittle wlydig met fouring schabff, for sin fattigdombs schyld dett 
epterlatt for 
 Penge j daler 
 
Jenns Anderßenn Jelsted haffde slaget sinn grande Halduor thou slag offuer 
armen och ryggenn met it støcke thræ. Der fore aff dømpt at bøde thill Kongelig 
Maijestætt epter mandhelgebalckens 17 capitel 3 marker sølff er 
 Peninge ij daler 
 

Summa latteris 
   Penndinnge xxj daler |  
 
Effterschreffne haffde thaget noget høe fra Jep Sundsbacke och Niells Halle-
backe vdj marcken emod en 24 mends domb, der fore aff dømpt at bøde till 
Kongelig Maijestætt, huer 3 marker sølff epter kiøbebalckenns j capitel, och er 
som epter følger. 
 Store Mortenn Quitle  pennge  ij daler 
 Lille Mortenn ibidem  pendinge  ij daler 
 Oluff Suendßønn ibidem peninge  ij daler 

                                                 
2  Kan ev. läsas ”hoekeline”. 
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Jenns Oellßenn ved Aenn møtte icke thill waaben thing met sine gewer, der fore 
gaff till Kongelig Maijestætt 
 Penndinge j marker  
 
Jtem aff dømpt at bøde till Kongelig Maijestætt for hand icke vdj rette thid 
betalde sinn landschyld epter lands leijbalckens j capitel j marker sølff, er  
 Penndinge j daler 
 

Allssenn tinnglaugh 

Knud Gregerßenn thienende her Oluff Mou, haffde beligget en thieniste thøes 
der samesteds nemblig Karren Oellßdaatter, dog hinde ville haffue thill egte. 
Sounet for deris armod schyld at giffue till Kongelig Maijestætt for denom begge 
 Penndinge viij daler 
 
Oluff Lauridtzøn Bleckaas affdømpt at bøde till Kongelig Maijestætt 2 marker 
sølff epter vdfarbalckens 15 capitel for schiudsferds forsømelße, er 
 Peninge j daler 
 

Offerdalls tinnglaugh 

Pouell Oellßenn Landøe en egte mand haffde giort hoer met it løst quind folck 
som siden rømpte till Suerig. Der fore gaff thill Konngelig Maijestætt 
 Penndinge xvj daler 
 

Summa latteris 
   Penndinge xxx daller j marker | 
 

Rødenns tinnglaugh 

Effterschreffne wille icke søige sølff schatte thinng. Derfore affdømpt huer at 
bøde till Kongelig Maijestætt ½ marker sølff epter landsleijbalckenns 54 capitel, 
och er som epterfølger. 
 Sackarias Sillje penndinge j marker 
 Peder Jennßenn Vndrumb penndinge j marker 
 Lille Peder Joennßen ibidem  j marker 
 Helge Joennßenn Øuffnett peninge j marker 
 
Kiersten Lauritzsdaatter Mielle haffde ladet sig beligge aff enn thieniste drenng 
der sammesteds, der fore for sin fatigdomb schyld gaff till Kongelig Maijestætt  
 Penndinge iiij daler 
 
Niellß Lauridtzønn Wigge wlydig met schydtz ferd, der fore affdømpt at bøde till 
Kongelig Maijestætt epter vdfarbalckenns 15 capitel, 2 marker sølff, er 
 Penndinge j daler 
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Liidtzs tinnglaugh 

Kierstenn Pederßdaatter Thouneß haffde ladett sig beligge aff enn lidenn thie-
nistedreng der samesteds som vor enn wmage, nemblig Jørgenn Mogennßenn, 
der fore for sinn armod schyld gaff thill Kongelig Maijestætt 
 Peninge v daler 
 
Jenns Oellßenn sadelmaiger vdj Fierre ville icke møde till things epter bonde 
lennßmands steffning, der fore aff dømpt at bøde thill Kongelig Maijestætt epter 
thingfarbalckenns 9 capitel, 1 marker sølff, er 
 Penndinge j daler 
 

Summa latteris 
   Penndinnge xij daler | 
 
Joenn Jngebrettßønn Suendsgaard haffde hafft sengesøigning met Kierstenn 
Ericksdaatter der ibidem, der fore gaff for sinn personn thill Kongelig Maijestætt 
 Peninge vj daler 
 
Bemelte Kierstenn Ericksdaatter gaff for sinn personn thill Kongelig Maijestætt 
for bemelte forseelße 
 Peninge iiij daler 
 

Rauffuenns tinnglaugh 

Peder Erickßenn Bye haffde slagett Niells Erickßen i hull vdj hoffuedett paa 
kierckeuolden met it øxe schafft enn søndagh epter predickenn, derfore aff 
dømpt at bøde thill Kongelig Maijestætt effter ordinantzenn for kierckefred 
 Penndinge iij marker 
 

Reffsundtzs tinnglaugh 

Effterschreffne wille icke møde thill things epter bonde lennßmands steffning, 
der fore aff dømpt epter thingfarbalckens 9 capitel huer at bøde till Kongelig 
Maijestæts j marker sølff, som ere, 
 Eschilld Niellßenn Møruig  peninge j daler 
 Joenn Niellßenn ibidem  penndinnge j daler 
 
Niells Niellßønn Møruigh haffde slagett Thørckell Oelßenn ibidem, vdj it brøllup 
hoes Gudmund Hiembsøe, derfore aff dømpt at bøde thill Kongelig Maijestætt 
epter mandhelgebalckenns 16 capitel 8 ørtuger och 13 marker sølff, er 
 Penndinge vij daler xij schilling 
 
Eschilld Nielßenn Møruigenn haffde same thid giort perlamentt der samesteds, 
der fore sounett och gaff thill Kongelig Maijestætt 
 Peninge iij daler 
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Summa latteris 
   Penndinge xxj daller ij marker |  
 
Joenn Niellßenn Møruigen loed sig moedtuillig befinde at forreigße thill 
Ouigenn vdj wagt epter som hand vor did vdschreffuen sommeren 1624, der 
forre sounett och gaff till Kongelig Maijestætt 
 Penndinnge iij daler 
 
Brødde Oellßenn Melgaard haffde thaget 2 daler vdloffligt fra sin med thienner 
Joenn Thordßenn, dog hand anamet dennom strags igienn, der fore sounet och 
gaf till Kongelig Maijestætt 
 Penndinge iiij daler 
 

Brønndfloedt tinnglaugh 

Brødde Brødeßenn Thoruold haffde hafft sengesøigning met en løß quinde, der 
forre affdømpt at bøde thill Kongelig Maijestætt epter Hanns Maijestætts breffs 
liudelße for sengesøigning, 8 ørtuger och 13 marker sølff, er 
 Penndinge vij daler xij schilling 
 
Oluff Pederßenn Onsall haffde giortt schierre dune en loffuerdag afftenn emod 
Kongenns breff och forbud. Der fore affdømpt at bøde till Hannß Maijestætt  
 Penndinge ij daler 
 
Lasße Pedersßønn Bergøenn haffde schieldet sin grande Oluff Laurßøn for en 
merckis thiuff, och kunde det icke beuiße, derforre aff dømpt at bøde thill 
Kongelig Maijestætt epter mandhelge balckenns 21 capitel 4 marker sølff, er 
 Penndinge ij daler 
 
Peder Carllßenn Wiggen haffde schieldet och offuerfaldet sin grande Carll 
Anderßen met adschillige schiends ord vdj sinn druckenschabff, der fore sounett 
och gaff thill Kongelig Maijestætt 
 Penndinge ij daler 
 
Carll Annderßenn vdj forschreffne Viggenn haffde offuer faldet bemelte Peder 
Carllßenn hanns quinde, der fore sounett och gaff till Kongelig Maijestætt 
 Penndinge ij daler 
 

Summa latteris 
   Penndinnge xx daler j marker |  
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Oluff Jennßenn Enge en fattig husmand haffde beligget sinn festemøe Beritte 
Anderßdaatter for brøluppett. Der forre for deris fattig domb schyld sounett och 
gaff till Kongelig Maijestætt for denom begge 
 Peninge vj daler 
 
Joenn Brødeßenn Oppe haffde slaget och offuer faldett Peder Erickßønn ibidem 
paa en søndag, derforre sounett och gaff thill Kongelig Maijestætt 
 Peninge iiij daler 
 
Peder Joennßenn Walne och Jennß Lauritzønn Bergøenn haffde slagis och dragis 
met hinn andenn, der forre aff dømpt huer at bøde thill Kongelig Maijestætt 2 
marker  
 Penndinnge ij daler 
 
Jenns Erickßenn Roßbord och Oluff Perßenn Walne haffde begge slagett Erick 
Steennßenn Hockensted, der fore aff dømpt at bøde thill Kongelig Maijestætt 
huer 2 marker sølff, er 
 Penndinge ij daler 
 
Oluff Perßenn Walne haffde slagett Oluff Niellßen Hockensted itt blodig saar 
bag i hoffuedett. Der fore affdømpt at bøde thill Kongelig Maijestætt 2 marker 
sølff, er 
 Penndinge j daler 
 
Peder Oellßenn Roßbord haffde slagett stoere Peder Oellßen Hagsenngh, offuer 
halßen met en liaa orff, der forre sounett och gaff thill Kongelig Maijestætt 
 Penndinge ij daler 
 

Summa huius 
   Penndinnge xvij daler 
 

Summarum paa  forschreffne saigefal ld t  
beløber  s igh.  

   Penndinge ijct xxxv daler  
 

__________________________ 
 
[Härjedalen:] 
 

Indtegt sagfald 
Lauredtz Clemendtzen i Elffuen aas, for hand iche forleden aar angaff en hest 
som hand sollde i Suerig, derfor giffued thill Kongelig Maijestætz 
   ij daler 
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Erich Pedersen och Rollff Pederßenn i Koelsetter, for de haffuer slaget enn dreng 
wed naffn Hanns Siffuerßenn ibidem, derfor giffued thill Kongelig Maijestætt 
   iiij daler 
 
Hafftor Christoffersen i Offuerberig, for hand haffuer liget i freleleffnedt med 
Lißebet Pouelsdaatter, som hand tog thill egte, derfor giffuet 
   iiij daler 
 

Latris 
   Pendinge x daler |  
 
Joen Pouelsen i Elffuen aas, for hand stach Erich jyde, der samestedtz, for saaden 
hanns forseelße bødt thill Kongelig Maijestætt 
   viij daler 
 
Halffuor Ollsen i Foenesdall for hand haffuer liget i frileleffned med Thyrre 
Joensdaatter, som nu haffuer thill egte, derfor giffuet thill Kongelig Maijestætt 
   iiij daler 
 
J lige maade affsonit med Casper Jensen der sammestedz, for frelleleffnit hand 
haffuer beganget med Jngebore Joens daatter, som hand nu haffuer thill egte, 
derfor giffuet thill Kongelig Maijestætt 
   iiij daler 
 

Latris 
   Pendinge xvj daler |  
 
Staffen husmand i Elffuenaas, for hand forleden aar solde en hest i Suerig, och 
iche angaff denn, derfor giffuet thill Kongelig Maijestætt 
   ij daler 
 
Simen smed i Offuerberig, hans quinde for hun slog hindis søster wnder ørret, 
derfor giffuet thill Kongelig Maijestætt 
   ij daler 
 
Pelle Joensen i Elffuer aas, for hand slog Erich Berntsen paa Nes, nogen3 
thørhug, derfor giffuet thill Kongelig Maijestætt   
   ij daler  
 

                                                 
3  Handskriften har: ”paa Nesnogen, thørhug,”. 
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Suend Joensen Werndall, for hand haffuer beliget det quindfolch hand nu haffuer 
till egte, och holt sig for pige, och gich med wdslagen haar till kierchen, och dog 
befandtz att were met barn, giffuet thill Kongelig Maijestætt 
   ix daler 
 

Latris 
   Pendinge xv daler |  
 
Jngbret Joensen i Fannes daall, sonidt med hannom paa sin broder Erich Joen-
sens wegnne, for hand haffuer ligget i freleleffned med Marrette Ollsdaatter i 
Østerdallen, som hand nu haffuer thill egte, derfor giffuet thill Kongelig Mai-
jestætt 
   iiij daler 
 
Peder Jensen i Werndall, for hand sloeg Peder Mortensen nogen thørehug, derfor 
giffuedt thill Kongelig Maijestætt 
   iij daler 
 
Suend Siffuersen i Elffueraas, for hand haffuer liget i freleleffnedt med Kirsten 
Rannels daatter, som hand nu haffuer thill egte, gich med vdslagen haar thill 
kierchen, och dog haffde barn wnder belted, derfor giffuet thill Kongelig 
Maijestætt 
   ix daler 
 

Latris 
   Pendinge xvj daler |  
 
Claus Ragiersen i Ytterberig, for hand i forleden aar emod Kongelig Maijestætts 
forbod, reigste offuer grendtzen, ind i Suerig, derfor giffuedt thill Kongelig 
Maijestætt otte ørtuger och 13 mark, som ehr 
  Penge vij daler xij schilling 
 
Per Thordsen Egge for hand kom druchenn thill kierchenn, derfor giffuet thill 
Kongelig Maijestætt 
  Penge iij daler 
 
Peder Espensen ibidem for hand haffuer ligget i frileleffnet med Rangell Olls-
datt[er] som hand nu haffuer thill egte, derfor giffuet thill Kongelig Maijestættz 
 Penge iiij daler 
 

Latris 
   Pendinge xiiij daler xij schilling |  
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Bleff worderet Kongelig Maijestætt thill beste en gammell hest som en suensche 
wed naffn Daniell N. tilkom, for hand iche gaff høigbemeltt Hanns Maijestættz 
sin thold4 aff en hest hand i forleden aar indførde thill Suerig, derfor giffuet thill 
Kongelig Maijestætt 
 Penge iij daler 
 
 

Summarum oppebor i t  
i  sagfa ld:  

   Pendinge Lxxiij daler xij schilling5 

                                                 
4  Härefter ”der” överstruket. 
5  I marginalen: ”Dise penng komer offuer enns med jndtegten vdj hoes liggende extract 
och beløff for gangen aar – xj daler”. 
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1625–1626 

Från räkenskapsåret 1625–26 finns saköreslängder för Jämtland och Härjedalen 
bevarade i Från norska Riksarkivet år 1900 överlämnade räkenskaper och hand-
lingar, volym 9, häfte 5 respektive 6, SRA. Det förra häftet innehåller en redo-
visning av kronans uppbörd av bygsel och sakören i Jämtland, under rubriken 
”Denn wuisße Kongelig Maijestætts indkombst aff Jemptte lannd, som er bøxell 
och saagfalld, beregennett fra Philippj och Jachobj dag anno 1625 och thill aars-
dagenn jgienn 1626”. Räkenskapen är i slutet beseglad och undertecknad av fog-
den i Jämtland Kristen Rasmusson. Den del som innehåller saköresredovisningen 
återges närmast här nedan. 
 Häfte 6 i ovannämnda volym innehåller en redovisning av kronans uppbörd av 
sakören och tull i Härjedalen, under rubriken ”Wuisse jndkompst aff Herdals 
leenn, beregnidt fra Philippi Jacobi dag anno 1625, till aarsdagen igenn 1626”. 
Räkenskapen är i slutet beseglad och undertecknad av fogden i Härjedalen Eiler 
Kristoffersson. Den del som innehåller saköreslängden återges nedan, s. 103–
104. 
 
[Jämtland:] 

Sagefalld 
Halldenns thinglaug 

Mortenn Thommeßen for hellig dages brøede och schydtz ferdtz forßømmelße. 
 Penge vij marker 
 
Peder i Backe for skydtz ferdtz forßømmelße. 
 Penge j daler 
 
Peder Anderßen Thrapnes for sømmie roff. 
 Pendinge ij daler 
 
Gudsorumb i Hølle for slagsmaall andrettet paa Pelle Pederßenn, och andere 
hanß førsommelße epter førrige fogdenns Daniell Rasmußens restandtzis jnd-
holdt. 
 Penge xij daler 
 

Latteris 
   Pendinge xvij daler j marker |  
 

Rødenns thinnglaug 

Sacheries i Sielle for handt wlogligenn thog barck i Kongelig Maijestætts w-
schiffte schoff. 
 Pendinge iij daler 
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Ahnnammit aff Niels Mogenßen Setter, effter førrige fogdens Danniell Ras-
mußenns restandtzs, affdømbtt for simie rouff. 
 Penge ij daler 
 

Latteris 
   Pendinge v daler |  
 

Liidtz thinglaugh 
Erick Carellßenn i Koustedt till dømpt i simme roff och sone for sinn fattig 
dombs schyld.  
 Penge  j daler 
 
Olluff Laueridtzenn for hand \ skøed / en dreng i en øxe saa drengenn bekom 
schade der aff. 
 Penge  j daler 
 
Erich Olluffßenn Kroxgaardt for steffnnings faldt effter Danniell Rasmußens 
førige fogdis restandtzis. 
 Penge  j daler 
 

Brønndflodts thinglaug 
Hemming Laueridtzenn som belaa ehn thøß som hand siden tog till echtte. 
 Penge  iiij daler 
 
Noch wedt Peder Opnne leffueridt for samme thøsß bemeltte Heming Laue-
ridtzen belaae. 
 Pendinge  ij daler 
 

Latteris 
   Penndinnge ix daler |  
 
Olluff Joenßen Bergøenn som belaa sin festemøe och begge diers goedtz war eij 
goedt for 4 daler, motte dogh giffue i bøder, 
 Penge v daler 
 
Anders Erickßenn Raßbuordt och Siffuer i Thandt for boerdagh och perlamentt 
med Olle Laueridtzønn Bergøenn. 
 Penge iij daler 
 
Olluff Laueridtzenn Bergøenn for handt beed Jenß och Anders Eericksønner j 
Roßboerdt. 
 Penge iiij daler 
 
Jenns Erickßenn Espnnes for hand brugtte en melling iordt wlouligen. 
 Penge ij daler 
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Joen Brøedeßen Ope for hand slogh hanß thieneste pige blaa och blodigh. 
 Pendinge j daller 
 
Peder Joensenn Eßpnnes for handt brugtte en melling joerdt wlofflligenn. 
 Pendinge ij daler 
 

Latteris 
   Pendinge xvj daler |  
 
Jenns Erickßenn Raßboerdt for slagsmaall medt Olluff Laueridtzen Bergøn. 
 Pendinge v marker 
 
Olluff Joenßen Ope for skiendtz ordt paa hans grannde Peder ibidem. 
 Pendinge iij daler 
 
Erich skumagger Onsall for thagh fra Erick Pederßen Optanndt. 
 Pendinge ij daler 
 
Jennß Erickßenn i Gryttenn for beliggellße med Karenn Joennsdatter. 
 Pendinge iiij daler 
 

Ouigenns thinglaugh 

Mogenns Pax for handt emoedt lougenn, haffde leijett nogett engeslett fra sinn 
gaardt. 
 Pendinge ij daler 
 

Latteris 
   Pendinge xj daler j marker |  
 
Jenns i Angger aaenn, Olle Ericksenn ibidem och Joen Stienßenn Langsueedt 
huer enn daller, for skydtz ferdtz forßømmelße ehr  
 Penge iij daler 
 
Jenß i Anger aaenn for hand icke angaff nogett goedtz som hand wdførde till 
Suerigh och burde fortolldis. 
 Pendinge ij daler 
 

Hammerdals thinglaugh 

Ehnn sleffred fieldt finndt, wedt naffn Anders, Laß Thørckelßenns søster søenn, 
som ingen field eller løßøere aagede, for belegelße medt en w-ægtte find thøsß 
paa Snaßen som hand sidenn tog till echtte. Affsonnett medt for sin fattigdombs 
schyldt. 
 Pendinge j rigsdaler vj schilling 
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Dj Goxßiø och Grubegaardtz mendt aff ett øde goedtz kaldis Westensiøe som 
bleff forglemptt att indføris i sølff schattenn. 
 Penge iij ortt  
 

Latteris 
   Pendinge vij daler j ortt vj schilling | 
 

Offuerdalls thinglaugh 

Nielß Erickßenn Øunett for skydtz ferdtz forßømmelße medt Danniell Ras-
mußønn. 
 Penge j daler 
 

Sunde thinglaugh 

Olluff Rederßenn for wbeuislig skielldtz ordt paa Pouell Andersenn.  
 Pendinge iij daler 
 
Bentt Morttensenn for besouffuelße medt Karenn Mortenn Bendtzens thieneste 
pigge i Welluigenn. 
 Penge viij daler 
 

Berigs thinglaugh 

Morttenn Pederßen i Rettem for w-beuisßellig skieldtz ordt paa sinn grande. 
 Pendinge iij daler 
 
Olluff Pouelßenn Mou for w-beuisßellig skielldtz oerdt paa sinn grannde. 
 Pendinge iij daler 
 

Latteris 
   Pendinge xviij daler |  
 
Peder Eßbiørenßenn Kleffßiøe for baardagh och perlamentte. 
 Penge ij daler 
 
Hallduord Olluffßenn Morenn for hand i schog och marck haffde hudstrøgenn 
ehn anden mandtz thieneste [pige]1 vedt naffnn Karenn Ericksdatter, der hun 
gick paa sinn hoßboundtz arbeidt. 
 Pendinge vij daler 
 

Wnndersagger thinglaug 

Peder Olleßenn for hand slogh Peder Pouellßen 4 slag paa munden. 
 Penge j daler 
                                                 
1  Saknas i handskriften. 
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Aake Olleßenn paa Mou for handt belaae en tøß wedt naffn Marette Mortenns-
datter i Hallend, endog hand war echtte gifft, der fore hanß boes loedt forbrutt, 
dog samme boeß loedt saa uell som den w-schyldigis hanß echtte høsterues bodz 
loedt, icke kunde beløbe sig till thj daller, naar alltt witterlige gielldt war betalltt. 
Motte dog bøede. 
 Pendinge x daler 
 

Latteris 
   Pendinge xx daler |  
 
Forschreffne Merritte Mortennßdatter for samme hindis forßiellße, aff sonnett for 
hindis fattigdomb, wdj 
 Pendinge ix daler 
 
Carell i Halldenn, Peder i Duidt och Anders Ericksenn, till dømbtt att bøede for 
skydtzferdtz forßømmelse da fogedenn och schriffueren reigeste fra her dagenn. 
 Pendinge ij daler 
 
Skydschickerenn i Wndersaagger for hand eij wilde schaffue hest offuer till 
landtz herrenn med breffue andkommen fra Suerigh. 
 Pendinge j daler 
 
Jens Jørgenßen Møruigenn for handt slog hanß broder, medt fladt haandt tøre 
hug. 
 Pendinge j daler 
 

Hackaas thinglaugh 

Peder Josepßenn for handt belaae sin festermøe for thillig. 
 Pendinge vj daler 
 

Latteris 
   Pendinge xix daller |  
 

Allsenn thinglaug 

Halduordt Joenßenn i Aaßenn for beleggellße medt her Olluffs tieneste pigge i 
Mou, som hand siden togh thill echtte. 
 Penge vj daler 
 
Merritte Ericksdatter som Olluff Hallback belaae, endog hand haffde sinn echtte 
quinde. 
 Pendinge xv daler 
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Raffuens thinglaug 

Joenn i Ammeren, for nogelle penge hand wed sin eedt wnder dølgedt paa arffue 
schiffte med sine medarffuinger, huilcke siden kom for dagenn. 
 Pendinge xx daler 
 
Joenn Jngmarßenn Bißgaardt for hand wdførde nogett kuoren till Suerigh emoed 
forbudt, siden Kongelig Maijestætts mandatt der om bleff publiceritt. 
 Pendinge xx daler 
 

Latteris 
   Pendinge Lxj daler |  
 

Sumarumb paa  
forschreffuene sagfa l ld  

ehr  
   Penndinnge ijct xxxj daler xviij skielling 
 

– – – – – 
 

__________________________ 
 
[Härjedalen:] 

Indtegtt sagfaldt 

Jngbrit Jonßøn i Fundißdall for hand haffuer beligget itt løist quindfolch, giffuett 
till Kongelig Maijestætt derfore 
 Pendinge vj daler 
 
Jon Pouelßøn i Elffueraaß paa sin søns wegne for handt wdj hastighedt hug Erich 
Perßøns hest, bøtte derfore till Kongelig Maijestæt 
 Pendinge iij daler 
 

Lateris 
   Pendinge ix daler |  
 
Madtzs Oluffsøn i Herøe for hannd nest forledenn aar emodt Kongelig Maije-
stætts forbud jndførde prouiant fra Herdall till Suerrig, derforre giffuet till Hans 
Maijestætt 
 Penndinge vj daler 
 
Carll Hamre i Elffueraas, for hand forleden sommer slog itt myerslotte som en 
anden mand tilkom, och icke haffde det medt hans willie och minde, gaff derfore 
thill Kongelig Maijestæt 
 Penndinge ij daler 
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Lateris 
   Pendinge viij daler | 
 
J lige maade Oluff Rogiersøn ibidem, for hand och vden loug och minde haffuer 
jndslagett paa hans grandis eng, derfor bøtt till Kongelig Maijestæt 
 Pendinge iij daler 
 
Lauritzs Clementzøn i Elffueraas, for hand offuerfalt Jon Rogierßønn och slog 
hannom med flad haand wnder øritt, derfore bøtt till Kongelig Maijestæt 
 Pendinge iiij daler 
 

Lateris 
   Pendinge vij daler |  
 
Jon Pederßønn Kaalßetter, for handt offuerfaltt Halduor Gunderßøn i Riißmyer, 
och tillagde hannom i druckenschab wtilbørlige snack, och eij dett kunde beuiße, 
giffuet derfore 
   ij daler 
 
Suend Clementzøn i Herøe, for handt forgangen aar, wdj en aff paasche hellig 
dage, drack wnder predicken, och deroffuer forsømte kircken, gaff for sin 
fo[r]ßeelße  
 Pendinge ij daler 
 
Per Pouelßøn i Offuerberrig, for handt slog hans grande Oluff Olßøn ibidem itt 
støffuerslag, derfore bøtte til Kongelig Maijestæt  
 Pendinge ij daler 
 

Lateris 
   Pendinge vj daler |  
 
Suend Pederßøn i Lille Herdall for hand offuerfallt Peder Siffuerßønn i sitt egitt 
huuß, gaff derfor till Kongelig Maijestætt  
 Pendinge iiij daler 
 

Summa huius e t  summarum paa  
forschre f fne sagfa ldt .  Er  

 
   Pendinge xxxiij daler2 
 

                                                 
2  I marginalen: ”Findes til jndtegt vdj Jemptelandhs regenschab eblant det vwiße paa 
sagefald jndregnit.” 
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1626–1627 

Från räkenskapsåret 1626–27 finns saköreslängder för Jämtland och Härjedalen 
bevarade i Från norska Riksarkivet år 1900 överlämnade räkenskaper och hand-
lingar, volym 9, häfte 13 respektive 14, SRA. Det förra häftet innehåller en redo-
visning av kronans uppbörd av bygsel och sakören i Jämtland, under rubriken 
”Denn w-uisße Kongelig Maijestætts indkompst aff Jempte lannd, som ehr 
bøgßell och sagfalld, bereginit fra Philippj och Jachobj dag 1626 och thill aars 
dagenn jgienn anno 1627”. Räkenskapen är i slutet beseglad och undertecknad 
av fogden i Jämtland Kristen Rasmusson. Den del som innehåller saköresredo-
visningen återges närmast här nedan. 
 Häfte 14 i ovannämnda volym innehåller en redovisning av kronans uppbörd 
av landskyld, sakören och tull i Härjedalen, under rubriken ”Wuisse jndkompst 
aff Herdals leen, som Kongelig Maijestæt allenne tilkommer. Beregnidt fra 
Philippi Jacobj dag anno 1626, till aarßdagen igenn 1627”. Räkenskapen är i 
slutet beseglad och undertecknad av fogden i Härjedalen Eiler Kristoffersson. 
Saköresredovisningen, som också innehåller en bygselpost, återges nedan, s. 
109–111. 
 Till saköreslängderna hör två s.k. tingsvittnen, ett för Jämtland och ett för 
Härjedalen. Dessa finns i Rentekammeret, Lensregnskaper, Trondheim len, vo-
lym 31, mapp 4: 4, NRA. De återges nedan, s. 109 resp. s. 111–112. 
 
[Jämtland:] 

Sagfalld 
Halldens thinglaug 

Giertrud Niellsdatter for beleggellße, affßonitt. 
 Pendinge  iiij daler 
 
Olle Suendßen Quittlle i steffnings falld, der hand thuende gangh war steffnett 
for laugmanden, och eij møtte. 
 Penge  j daler 
 
Peder Joenßen for nogen w-bequemellige ord hand haffde paa Halduor Niellßen. 
 Penge  j daler 
 
Jep Sundtzbacke, for slagßmaall med lille Mortten Quittlle, thill dømpt 
 Pendinge  j daler 
 
Joen Einnerßenn for hand slog Frandtz finnd paa mundenn, thill kiendt. 
 Penge  j daler 
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Raffuens thinglaug 

Hannß paa Ed for wloullige kiøbenschab, affßonit for 
 Pendinge  v daler 
 

Reffsundtz thinglaug 

Peder Joenßen wed Aaen for slagßmoll paa Jenß Knudßen, epter Danniell Raß-
mußens restandtz. 
 Penge  iiij daler 
 

Latteris 
  Penge  xvj daler |  
 
Jennß Knudßenn for en thøß hand belaae. 
 Penge  vj daler 
 

Rødens thinglaug 

Siffuer Niellßenn for wbequemelige ord paa Mickell i Wdgaard, affsonnit for 
 Penge  ij daler 
 
Siffuer Hackenßen i Thullus betalt aff Danniell Raßmußens restandtz. 
 Penge  ij daler 
 

Liidtz thinglaug 

Effuend Pederßen Kiender aas for hans sleme mund hand brugt haffde, och for 
slagsmaal affßonit med 
 Penge  v daler 
 

Brøndflodtz thinglaug 

Joen Olleßenn i Øffuerbyenn, for hand w-loulligenn haffde buort leijett nogen 
lunder fra den cronens gaard, hand paa boer, affsonnit med 
 Pendinge  ij daler 
 
Karen Joensdatter for leigmaall med Erick Erickßenn, affßonit for sin fattig 
dømbs schylldt wdj 
 Penge  iij daler 
 

Latteris 
  Pendinge  xx daler | 
 
Jenß Joenßen Berge for schieldtzordt paa Peder i Giere. 
 Penge  ij daler 
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Ouigs thinglaug 

Jenß i Langßuedt for hand hug Niells Joenßen bag thill i røgenn med en stridtz 
hammer, affßonnit med 
 Penge  vij daler 
 
Niells i Helnne ehn gifft mand, som belaae en wgiffte quindfolck wed naffn 
Kierstenn Pedersdatter, affßonnit for sin fattig dombs schyldt epterdj hans boes 
lod kunde sig icke saa høytt strecke. 
 Penge  xiiij daler 
 
Siguordt Siffuerßen for slagßmall. 
 Penge  iij daler 
 

Hammerdals thinglaug 

Jnger paa Aaßen och Suend i bidem thillkient for schydtz ferdtz forßømmellße. 
 Penge  ij daler 
 
Jßraell Lauerßenn for hand haffde sømsket emoed forbud en raffuell scharhudt. 
 Penge  ij daler 
 

Latteris 
  Pendinge  xxx daler | 
 

Offerdalls thinglaug 

Olluff Siffuerßenn i Klagßaas affßonit for den thøs som Peder Eckeberig tillforne 
haffde beleggitt, med 
 Pennge  viij daler 
 

Sunde thinglaug 

Erick Thørißenn i Monßaas en gifft mandt som haffde belleggett Merritte 
Jenßdatter, affßonitt naar alld hans witterlige gielldt war betald, wdj 
 Penge  xxiiij daler 
 
Niells Hanßen Hoff for itt mundßlagh, thill kient penge 
  j daler 
 

Berigs thinglaug 

Jenns Mogenßen Berig som haffde w-fortoldet wdført aff rigett nogett smør och 
schindt, aff ßonnit for penge 
  v daler 
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Wnnders aager thinglaug 

Morttenn i Norhalldenn for schydtz ferdtz forßømmellße. 
 Penge  j daler 
 
Anders Eiidtzaas for skielldtz ordt paa høsteru Anne. 
 Penge  j daler 
 

Latteris 
  Pendinge  xL daler | 
 

Hackaas thinglaug 

Erick och Olluff Pederßønner for perlementt med dieriß stibfader, affsonitt 
 Penge  v daler 
 
Peder Biørenßen thill kientt paa lougtingett for støffnings faldt. 
 Penge  j daler 
 
Niellß Bude hußmand som forsømpt att møde paa sølffschatte thinng. 
 Penge  j daler 
 
Agniß Ericksdatter for itt støck vedmell hun fandt paa jempte marckedt och jcke 
opliuste, affsonit 
 Penge  viij daler 
 
Staphenn Olleßen i Grønuigenn for belegelße med Radgier i Ølstedt, affsonnit 
for sin fattigdombß schylldt i penge 
  v daler 
 
Erick Carellßenn i Gierde for hand forthillig belaae sin festemøe som handt siden 
wille tage thill echtte 
 Penge  vij daler 
 

Latteris 
  Penge  xxvj daler |  
 
Ahnnamit for w-thidige scharhuder som i wloullige thider schøtt och bekomit 
ehr, i søer och graffuer, soltt epter sex mendtz wordiering for 
 Pendinge  xLvj daler1 

                                                 
1  I vänster marginal: ”Wurderings vidne herpaa N:o 1.” Se nedan. Med annat bläck: 
”Diße 46 rigsdaler schal kortis aff diße effterschreffne sumer, thj det er icke sagefald, 
mens serdelis føris til jndtegt i extracten”. I höger marginal: ”Komer Kongelig Maijestæt 
allene til beste.” 
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Summarum paa  forskreffne  
sagfal ld  ehr :  

  Penge  ijct xxviij daler2  

 
__________________________ 

 
 
Wij eptterschreffnne: Bentt Hemingsøn, Bentt Oellsøn Stuenn, Jßraell Laurßønn 
Hogßaas, Jßraell Annderßøn Eed, Hendrick i Helleberg, och Niells Joennßøn, 
laugrettis mennd aff Ragens, Hammerdalls, Allßenns och Liidzs thinglager, giør 
for alle vitterligtt, att anno 1627, denn 7 maij, paa Frøßø allmindelig lanndz 
thinng, gaff Konngens fogd Chresten Rasmußønn thill kiennde, att eptter som 
bønnderne her i somme thinglager her i lanndett, beßynnderlig wdj Ragenns och 
Hammerdalls thinglager, for nogenn thid forleden, haffuer schøtt och bekommett 
nogle støcker eellßdiur, wdj forbudne thider, aff huilcke diur er bekommit nitthje 
och tho støcker, wtiidig waar huder, en partt forraadnitt, och en partt noglle 
støcker sure raffuer, met ingen haar paa, moxenn w-døgttig, och enn deel, 
slemme v-thidige huder, som de enn partt paa scharre sneen haffde schøtt, och 
enn partt aff wlffue och biørnne ihiell reffuenn, och en partt wdj graffuer, halffue 
oprottnit liggendis, och paa søenn funden er, huor wdoffuer samme schind 
waare, findis att vere forbrudt. Daa haffuer bemeltte Chrestenn Rasmußøn weritt 
begierenndis, att wij eptter landzherrenns befallning paa Kongelig Maijestætts 
vegnne, schulle wordere samme wtidige huder, att pengen sidenn der fore kunde 
føris Kongelig Maijestætt thill regenschaff, thj haffuer wij samme støcker 
w-thidige huder och raffuer, icke for høgre priis kundet taxere, end en halff 
daller | støckett offuer hoffdt baade wnndt och gott. Er thillhobe: fyrrethiuge och 
sex daller. Diß thill windißbyrd wnnder woris zigneetter datum vt supra. 
 

[Sex sigill i papper på vax på vidhäftad sedel.]3 
 

 
__________________________ 

 
[Härjedalen:] 

Jndtegt sagfaldt 
 
Oluff Suendßønn Nyhuß for hand i druckenschab offuerfalt Oluff Suendßøn paa 
Mou, derfore giffuett till Kongelig Maijestæt 
 Pendinge  ij daler 

                                                 
2  I marginalen: ”Forgangen aar ijct xxxj daler 18 schilling.” 
3  På baksidan: ”Worderings things winde paa nogle w-thiidige waar huder. 1.” 
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Peder Laurßønn for handt forsømpte bededags predickenn, derfore bøtte till 
Kongelig Maijestæt  
  ij daler. 
 
Bleff och der forudenn medt halß jernnidt straffet Peder Erßønn i Langaae, 
sounidt medt hannom paa sin daatters wegne, for hun haffde tillagdt Mogens 
Pederßøns quinde der- 
 

Lateris 
  Pendinge  iiij daler |  
 
sammestedzs att haffue thagett itt ræb och en kiedell aff deris setter huße, och eij 
kunde dett beuiße, bøtte derfore till Kongen  
  iij daler 
 
Peder Esperßøn i Lille Herdall, for hanndt i forleden aar forsømpte bededags 
predickenn, och i hans hastighedt nogen tidt der effter opslog hans grandis Oluff 
Jonßøns døer, derfore bøtte till Kongelig Maijestæt 
 Pendinge  v daler 
 
Morten Carlßøn i Elffueraaß, for handt slog och offuerfallt Rogier Pouelßøn, 
 

Lateris 
  Pendinge  viij daler |  
 
och giorde hannom blodwiide, derfore giffuett till Kongelig Maijestætt 
 Pendinge  v daler 
 
Peder Laurßøn i Elffueraaß for handt slog enn dreng wedt naffn Oluff Siuorßønn 
ibidem, nogen thørre hug, derfore bøtte till Hans Maijestæt 
 Pendinge  ij daler 
 
Marite Siguorßdaatter i Herøe aff en liden jordepladtz ibidem kaldis Berrie, som 
bleff forbrut wnder Kongelig Maijestæt effter den mordere Gundmand Nielßøn, 
derfore giffuett 
  ij daler4 
 

Lateris 
  Pendinge  ix daler |  

                                                 
4  Jfr följande post i längden över landskyld i samma handskrift: ”Aff en liden jordepartt i 
Herøe som effter en bortrømpte mordere, nemlig Gudmand Nielßøn sig effterlat haffuer, 
och wnder Kongelig Maijestæt er forbrut, till aarlig landschyldt / Pendinge j ortt.” 
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Jon Rogiersøn i Elffueraaß, for handt slog Jon Biørnsøn medt en støffuer, gaff 
derfore till Kongelig Maijestæt 
 Pendinge  iiij daler 
 
Jon Pouelßøn ibidem for hannd offuerfalt Jngeborrig Nielßdaatter i Remmen 
medt hug och slag. Bøtte derfore  
  iiij daler 
 
Peder Thordßøn Egge for hannd slog Siffuor Olßønn i Offuerberrig nogen thørre 
hug, bøtte derfore til Kongelig Maijestæt 
 Pendinge  ij daler 
 

Lateris 
  Pendinge  x daler |  
 
Bønderne paa adtschillige steder i Herdalenn, for de imodt Kongelig Maijestæts 
forbudt, haffde schoett elßdiur paa de forbudne tider, bøtte derfore till Hans 
Maijestætt 
 Pendinge  xxxiiij daler 
 
 

Summarum oppebaa[r] id t  
wdj  sagfald t  

  Pendinge  Lxv daler5 | 
 

– – – – – 
 

__________________________ 
 
 
Effterschreffne Roluff Pedeßønn och Oluff Mortenßønn eedsornne laugrettis-
mendt i Lille Herdals thinglaug, Zacharias Oluffssøn och Oluff Suendßønn laug-
rettismendt i Sueige tinglaug, Jonn Trojenn och Oluff Pederßønn sornne mendt i 
Heijde thinglaug, kiendis och her medt giør witterligt, att anno 1626 der woris 
fougidt erlig och welagtt manndt Ejler Christopherßøn thingede winterting her i 
Herdalen, waare wij aff hannom tilneffnte att wordere, fire och trethie elßhudder, 
for pendinge, huis wij kunde tyckis att de kunde were werdt, som samme aar war 
weijdett och skaatt paa skaer, huilcken leijlighett wij och effter hanns begiering 
effterkommet haffuer. Och effterdj en part aff samme hudder, waare gandsche 
smaa, och føije bedre end for kalffschindt att regne, thillmedt och findes en part, 
(siden de bleff skaatt och icke strax igenn funden) aff wildde diur wdj skoug och 
march, megitt jlde reffuen och skamferitt, kunde wij derfore, samme hudder 

                                                 
5  I marginalen: ”Forgangen aar xxxiij daler”. 
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offuer hoffuidt, st[o]re och smaa, icke høijre wordere end for en halff specie 
daler støcket, huilckett oß siunis effter woris forstændt, høijt och dyre noch att 
were. Thill windeßbyrdt her om haffuer wij witterligenn ladett thrøcke wore 
signeter her neden wnder. Actum ut supra. 
 

[Sex sigill i papper på vax, på uppveck.]6 

                                                 
6  På baksidan: ”2.” 
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1627–1628 

Från räkenskapsåret 1627–28 finns saköreslängder för Jämtland och Härjedalen 
bevarade i Från norska Riksarkivet år 1900 överlämnade räkenskaper och hand-
lingar, volym 10, häfte 4 respektive 5, SRA. Det förra häftet innehåller en redo-
visning av kronans uppbörd av bygsel och sakören i Jämtland, under rubriken 
”Den wuiße Kongelig Maijestæts jndkombst aff Jemptelannd ßom ehr bygsell 
och sagfald beregnit fra Phillipphj och Jacobj dagh 1627 och till aars dagen 
1628”. Räkenskapen är i slutet beseglad och undertecknad av fogden i Jämtland 
Kristen Rasmusson. Den del som innehåller saköresredovisningen återges när-
mast här nedan. Ett bilagt s.k. tingsvittne saknas. 
 Häfte 5 innehåller en redovisning av uppbörden av sakören i Härjedalen, 
under rubriken ”Wwisse regenschaff aff Herdallenn, beregnet fra Phillippi Jacobi 
dag 1627 thill aarssdagenn 1628”. Räkenskapen är i slutet undertecknad av fog-
den i Härjedalen Anders Jensson Helkand. Saköreslängden återges nedan, s. 117. 
 
[Jämtland:] 

Sagfald 
Haldens thinglaugh 

Biritt Jenßdatter for beliggelße, affßonnit. 
 Penge  iiij daler 
 
Olluff Anderßen for slags maall paa Sirj Andersdatter. 
 Penge  ij daler 
 
Kiersten Siffuersdatter for beliggelße affsonnit, vor fattigh. 
 Penge  ij daler 
 
Hening Hogsted och Erick Mortensund for skydtzfertz for ßømmellße. 
 Penge  j daler 
 
Halduor Jeldstad for hannd icke holdt den forplicht hand giorde medt Jenns 
Andersen, affßonnit 
 Penge  vij daler 
 

Liidtz thinglaugh 

Olluff smed i Koustad gifft mand som belaa Kiersten Erickßdatter, vgifft, aff-
ßonnit for ßin fattig dombs schyld effter tings uindis jndhold, effterdj hans boe 
icke kunde sigh høgre tillstrecke.1 
 Penge  xij daler 
                                                 
1  Tingsvittnet saknas. 
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Mogens Ollßen for slagsmaall. 
 Penge  iiij daler 
 

Lateris 
  Penge  xxxij daler |  
 
Erick Gudmundßen for seme roff medt Olluff Gudmunßen, ehr tilldømbt 
 Penge  j daler 
 

Brønflodtz thinglaugh 

Peder i Backen ßom tog lenßmanden ved skegget. 
 Penge  iij daler 
 
Peder Ollßen for beliggellße med Berit Jenßdatter, affsonit 
 Penge  vij daler 
 
Johann i Bye som solde noget korn medt small maall, tilldømbt 
 Penge  ij daler 
 

Ouigens thinglaugh 

Poull i Lockaas och Anders Jenßen i Heggen for skiudtzs fertz forsømellße, till 
dømbt 
 Penge  j daler 
 
Nielß Torsaas for noget elskiød hand thog fra Jonn paa Aaßen i schouffuen, 
affsonit 
 Penge  v daler 
 
Suend Pederßen Heggen for nogen vloulige kiøb, affßonnit 
 Penge  iiij daler 
 

Lateris 
  Penge  xxiij daler |  
 

Offerdals thinglaugh 

Erik Anderßen och Anders Jonßen for nogen wloulige kiøb, affsonnit 
 Penge  xxx daler 
 
Peder Erickßen for skarrenden emod forbud, en fattigh dreng, affsonnit. 
 Penge  ij daler 
 
 



 
 

1627–1628 
 

115 
 

Sunde thinglaugh 

Morten i Oruigen for skeldtzord paa Peder Ollßen, affsonnit. 
 Penge  iij daler 
 
Olluff Giørtzen for slagsmaall paa jembtemarken, aff sonit. 
 Penge  iiij daler 
 
Olluff Ollßen i Valle for nogen perllament. 
 Penge  ij daler 
 

Bergs thinglaugh 

Laß Ollßen och Peder Ollßen som icke møtt paa solffskatt thing, till dømbt. 
 Penge  j daler 
 

Wndersagger thinglaugh 

Jon Lauritzen Holland som bortsette nogen fra hans gaard, affsonit. 
 Penge  iij daler 
 
Erick Erickßen och hans broder for clammerj. 
 Penge  v daler 
 
Anders i Egen for clammerj i Selsiø, peng[e] 
  j daler 
 

Lateris 
  Penge  Lj daler | 
 

Hackaas thinglaugh 

Erick Pederßen for beleggelße med Birit Andersdatter, affsonit 
 Penge  vij daler 
 
Hans i Giere som slog Erick Karlsen medt et tre, \till/dømbt 
 Penge  j daler 
 

Allßenn thinglaugh 

Stor Siffuer for nogen skeldtzord paa Morten Quitle, affsonit 
 Penge  iij daler 
 
Stoer Morten Quitle for hand slogh Siffuer paa munden tillkient 
 Penge  j daler 
 
Østen Hendrichsen for tagh, till kient 
 Penge  j daler 
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Bent Lauritzen som fant en koute2 paa fieldueijen, och icke opliuste den, 
affsonnit 
 Penge  ij daler 
 
Knud Rømisbere for skeldtzord paa Sirj Pedersdatter, affsonit 
 Penge  j daler 
 
Heming Tosbere for mandrab som skede aff vaadeuerck, tillkient at bøde 
 Penge  xxx daler 
 

Reffsundtz thinglaugh 

Erick Suendßen i Findnes for wloulige kiøb, affsonit 
 Penge  iiij daler 
 

Lateris 
  Penge  xLx daler |  
 

Hammerdals thinglaug 

Jßraell Andersen och Peder Ollßen som slog et \elß/kalff3 paa skarren, till kiennt 
 Penge  v daler 
 
Tor Pollßen ßom slog paa skaren et elskalff, tillkient 
 Penge  iij daler 
 

Raffns thinglaugh 

Hans paa Eidt, ßom haffde clamerj paa dieris fiske dret, affsonnit 
 Penge  ij daler 
 

Lateris 
  Penge  x daler 
 

Summarum paa  forschre f fne  
sagfald  ehr  

  Penge  ijct xvj daler4  
 

– – – – – 
__________________________ 

                                                 
2  Möjligen fel för ”kouse”, avseende en kåsa (ett dryckeskärl). 
3  Härefter några bokstäver raderade. 
4  I marginalen: ”Beløff forgangen aar ijct xxviij daler”. 
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[Härjedalen:] 
Sagefald 

Affsonnet med Suenndt Pederßenn i Lille Herdallenn, for hannd brugte wlouglig 
kiøbmandschaff, giffuet der for till Konngelig Maijestætt 
 Pennge  v daler 
 
Aff sonnet medt Lauritz Esperßenn ibidem, for hanndt schoed it lidet dyer paa 
schar, giffuet till Kongelig Maijestæt der for 
 Pennge  ij daler 
 

Latris 
  Pennge  vij daller |  
 
Haldor Roelßenn sloeg Peder Erichßenn j sit hoffuedt till blodtz, bøtte derfor 
 Pennge  ij daler 
 
Aff sonnet med Pouell Joenßenn Remmen for hannd slogh Christoffer Ebbeßenn 
nogen thøre hugh, gaff der for 
 Pennge  ij daler 
 

Latris 
  Penndinge  iiij daller |  
 
Aff sonnet med Peder Lauritzßen Weimbdall for foringschaffs forsømmelße, gaff 
derfor 
 Pennge  j daller 
 

Summa hui[u]s 
  Pennge  j daler 
 
 

Summarum paa  forschre f fne  
sagefald  oppebaaret t  ehr  

  Pennge  xij daller5  

                                                 
5  I marginalen: ”Findes til indtegt i Jemptelandz regenschab til Philippj 1628, oc beløff 
forgangen aar [Lxv] daller ij ortt”. 
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1628–1629 

Från räkenskapsåret 1628–29 finns saköreslängder för Jämtland och Härjedalen 
bevarade i Från norska Riksarkivet år 1900 överlämnade räkenskaper och hand-
lingar, volym 11, häfte 6 respektive 7, SRA. Det förra häftet innehåller en redo-
visning av kronans uppbörd av bygsel och sakören i Jämtland, under rubriken 
”Denn wuisße Kongelig Maijestætz indkombst aff Jempteland som ehr bygsell 
och sagfald beregnitt fra Philipphi Jacobi daug anno 1628 till aars dagen jgien 
anno 1629”. Räkenskapen är i slutet beseglad och undertecknad av fogden i 
Jämtland Kristen Rasmusson. Den del som innehåller saköresredovisningen åter-
ges närmast här nedan. 
 Häfte 7 i ovannämnda volym innehåller ett blad med redovisning av kronans 
uppbörd av sakören i Härjedalen, under rubriken ”Forteignelse paa huis sagfald 
som ehr anammit wdj Herdallen fra Philippj anno 1628 och till aars dagen anno 
1629”. Saköreslängden är undertecknad av fogden i Härjedalen Anders Jensson 
Helkand och återges nedan, s. 122. Datering saknas vid underskriften, men orden 
”her for byen” i den första bötesposten visar att längden skrivits i Trondheim. 
 Inhäftade i den jämtländska saköreslängden finns tre s.k. tingsvittnen. Dessa 
återges nedan, s. 121–122. Till den härjedalska längden har också hört ett tings-
vittne, men det saknas tyvärr. 
 
[Jämtland:] 

Sag faldtz penger 
Liidtz thinglaugh 

Nielß i Backen, Anders i Prisgaard, Nielß i Bølle och Kaldsted mannd for 
skiudtzferdtz forßømmellße, tillkient at bøde 
 Penge  iiij daler 
 
Peder Karlßen Heggenaas for wloulige kiøbenskaffb, affsonit 
 Penge  vj daler 
 
Biørn Biørnßen Bringaas for clamerj medt hans søster, till kient at bøde 
 Penge  j daler 
 

Brønflodtz thinglaugh 

Jenns i Berøn ßom slogh Kiersten Lauridtzdatter paa munden, affßonnit at bøde 
 Penge  j daler 
 

Summa latres 
  Penge xij daler | 
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Kield Erikßen och hans festemøe for beliggelße emellom festensøll och brøllup, 
vor begge fattig. 
 Penge  vj daler1 
 
Jon Fasteßen och Jon Ollßen Roßboe ßom sleffte en ong skiud om i hellige 
dagge, affsonit. 
 Penge  viij daler 
 
Olluff Erikßen i Helle ßom optog nogen fiske garn om ßøndaggen, till kiend at 
bøde 
 Penge  iij ort 
 
Jon i Roßboe for slagsmaall medt Mogens Angsted, affßonit.  
 Penge  v daler 
 
Johan i Bye for nogen skeldtzord paa Olluff Lauridtzen, tillkient at bøede 
 Penge  iij daler 
 

Summa latres 
  Penge  xx iij daler j ort | 
 
Den siette part aff en arff i Lund som bleff wdførtt till Suerig. 
 Penge  v daler2 
 

Sunde thinglaugh 

Halduor Lauritzen Helle for nogen skenndtz ord paa Suend ibidem. 
 Penge  ij daler 
 

Wndersagger thinglaugh 

Bleff funden en liden sølffske 1627 paa Stuen och jngen den jgien wilde kiende 
vorderit for  
 Penge  iij ort 
 
Olluff Rouff[e]llßen, Peder Poulßen och Gunder i Hierpen for skarrennden effter 
et dyr, ßom ehr emod lougen. 
 Penge  wij daler 
 

Summa latres 
  Penge  xv daler j ort | 
                                                 
1  I marginalen: ”Thingwidne her paa leuerit den [datum saknas] februarij anno 1631”. Se 
nedan s. 121. 
2  I marginalen: ”Her paa tings vidne leuerit den [datum saknas] februarij 1631”. Avser 
samma tingsvittne som nämns i föregående not. 
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Allßen thinglaugh 

Morten i Vdgaard ßom førde noget korn fra aggeren emoed forbud. 
 Penge  ij daler 
 

Hammerdals thinglaugh 

Peder Pederßen en ong drengh for waadeuerck, ehr tillkienndt att bøde 
 Pennge  vj daler 
 

Raffns thinglaugh 

Peder Raßmußen och Olluff i Bølle for3 clamerj paa dieris fiskerj, affßonnit. 
 Pennge  v daler 
 
Ellias Erikßen och ßin festemøe for beliggellße, ehr fattig folck. 
 Penge  vj daler4 
 

Summa latres 
  Penge  xviiij daler | 
 

Ouigens thinglaugh 

Peder Joenßen for beliggelße medt Jngerj Andersdatter baade fattigh, affßonnit. 
 Penge  vj daler5 
 

Hackaas thinglaugh 

Olluff Erickßen Giere for lanndtzs tings steffning hand icke møtt for lantzherren, 
tillkiendt 
 Penge  vij daler 
 

Summa latres 
  Penge  xiij daler 
 

Summarum offuer  ald  fo rschre f fune sagfa ld  ehr  
  Penge  Lxxxj daler  
 

– – – – – 
 

__________________________ 

                                                 
3  Härefter ”fis” överstruket. 
4  I marginalen: ”Tings vidne therpaa leuerit den [datum saknas] februarij 1631”. Se 
nedan s. 121. 
5  I marginalen: ”Tings vidne herpaa leuerit den [datum saknas] februarij 1631”. Se nedan 
s. 122. 
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Wij effterschreffne Peder Fasteßønn i Aangsted, Oluff Mogenßønn i Helle, Joenn 
Nielßønn Byenn, Joenn Elliannßøn i Thannde, Oluff maaller j Ennge, och Oluff 
Kieldßønn Laßbyen, eedßornne lagrettis mennd i Brønndflodzs thinglaug, giør 
for alle vitterligtt att anno 1629 den 24 jullij, paa Locknne thingh, thill sporde 
Konngens fougd Chrestenn Rasmußøn, sallig her Peder i Brønndflodz hanns 
arffuinger, som nu thill stede war, nemblig Jenns Michelßøn sornne schriffueren 
och Erich Perßøn bunde lenßmand i Brøndflodzs thinglaugh, huor meegit thet 
kunde beløbe sig som de wdlennske thuende søstre wed naffn Aarßill Peders-
datter paa Huußuolld och Lißebet Peders datter paa Hernøßannd thillfalltt j 
schiffte eptter deris forschreffne salig fader, huor aff den siette paart schulle her 
igenn ladis, och føris Kongelig Maijestætt thill regenschaff, huor thill bleff 
suarrett, at huer søster lod der wdj beløber sig allt i pennge andslagen (som kom 
thill schiffte) thill femtten daler, er thillhobe paa forschreffne søster loder 30 
daler, huor aff Kongens den 6 part daa beløb sig femb daler, det samme be-
kiennde och saa Erich Kieldßøn Gryttenn och Annders Ollßøn Berge, som var 
offuer schiffte.  
 Dernest thill sporde fogden allmuen om dennom vitterligt vere, at Kield 
Erichßøn i Brøndflod, som belaae Lucæ Ollsdatter och siden thog hinder till 
echte, om hanns formue kunde strecke sig høgre end sex daler | som hand der 
fore haffde bøtt thill Kongelig Maijestætt suarde de, att hanns formue iche war 
miere, thj hannd deroffuer haffde inthett, wdenn huis hand stod och gick wdj. 
Diß thill windißbyrd wnnder woris zigneetter. Datum vt supra. 

[Sex sigill på papperssedel.] 
   Jens Michellsen thingskriffuer medh  
   egen haand thill ydermiere witter- 
   ligheth her omb.6  

__________________________ 
 
Wij effterschreffne Niells Ollßønn Suidj, Olle Annderßønn Krouguog, Suend 
Ollßønn Hoßø, Erich Kielldßønn Bølled, Joenn Pouelßønn Østeraas, Erich Jff-
uerßøn Stuen, lougrettis mennd aff Ragenns thinglaugh, kienndis och giør for 
alle witterligtt, att anno 1629, den 2 octobris, bleff holldett \høst/thing i Sundßø 
med Ragens bygger, daa bleff proffuit for oß at Elliaß Erichßønn som belaa sin 
egenn festermø schulle bøde der fore for dennem begge thill Kongelig Maijestætt 
sex daller, huilckenn iche haffde raad eller formue thill miere derfore att wd-
giffue. Diß thill windißbyrd wnnder woris zigneetter. Datum vt supra. 

[Sju sigill på uppveck.] 
   Jens Michellsen thing schriffuer med  
   egen haand till witterlighet.7 

                                                 
6  På baksidan: ”1628 och till 1629. Things winde om femb daler cronens penge, och om 
sex daler Kielld Errichens[!] i Brøndflod, hans bøder for leiimaall. Brøndflodz thinglag.” 
7  På baksidan: ”1628 och 1629. Ragen. Things winde, om vj daler Elias Errichsen haffuer 
bødt for leigermååll.” 
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__________________________ 
 
Wij eptterschreffne Suennd Ollßøn Silbackenn, Carll i Lockaas, Jens Suendßøn 
Hallum, Oluff Einerßønn Hormou, Joenn Anderßøn Suendzaaß, och Jens 
Nielßønn Buegaard, laugrettis mennd aff Ouigs thinglaug, kienndis och giør for 
alle witterligtt, att anno 1629, den 18 septembris paa Ouigs schatte thing, bleff 
proffuit for oß, at Per Joenßøn som belaa sin festermø, Jngier Anndersdatter, som 
siden echtet huer anndre, de wore tho fattige thieniste folck, och haffde ingen 
formue, wdenn huis de stod och gick wdj, huor fore, bemeltte Peder Joensøn, 
schulle bøde for dennom begge thill Kongelig Maijestætt sex daller, for samme 
w-lofflig beliggellße, och der med paa Kongelig Maijestætts gode behag, for-
schonitt for deris fattigdomb schylld. Diß thill windißbyrd wnnder woris 
zigneetter. Datum vt supra.  

[Sex sigill på uppveck, med tomrum för ytterligare ett.] 
   Jens Michellsen thing skriffuer med  
   egen haand thill witterlighed8 
 

__________________________ 
 
[Härjedalen:]  

– – – – – 
 
Anammit epter den tiuff som bleff hengt her for byen, werdtt for  
  iiij daler.9 
 
Joen i Rimmen bøtt for hand wlouglig jndwelitt sig i en andens mark imoed 
forbud. 
  v rix daler 
 
Joen proustmand i Ellfueraas for wrigtighet med sin tiende. 
  iij daler 
 

Latris 
  Penge  xij daler10 
 

– – – – – 

                                                 
8  På baksidan: ”Things winde om beliggellse ved Per Jonsøn och Jngier Andersdatter aff 
Ouigen.” 
9  I marginalen: ”Things vidne sign: Y”. Saknas. 
10  I marginalen: ”Findis til jndtegt i Jemptelandz regenschab fra anno 1628 til 1629 beløb 
forgangen aar xxj daler j ort”. Saköreslängden föregående år har däremot: ”xij daller”.  
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1629–1630 

Från räkenskapsåret 1629–30 finns en saköreslängd för Jämtland bevarad i Ren-
tekammeret, Lensregnskaper, Trondheim len, volym 41, mapp 5: 2, NRA. Häftet 
bär rubriken ”Denn w-uisse Kongelig Maijestæts jndkompst aff Jemptelannd 
som ehr bygssell och saghfald beregnitt fraa Phillippi och Jacobi daugh, 1629 
och till aarsdagen 1630”. Räkenskapen är i slutet beseglad och undertecknad av 
fogden i Jämtland Kristen Rasmusson. Den del av räkenskapshäftet som inne-
håller saköresredovisningen återges nedan. Till saköreslängden hör två s.k. tings-
vittnen, vilka återges nedan, s. 126–127. 
 Som ”vedlegg” efter ovannämnda häfte följer ett blad med en redovisning av 
kronans uppbörd av sakören i Härjedalen, med rubriken ”Fra Philipi Jacobi 1629 
och thil aarßdagen igien 1630. Er anamit sagfald, wdj Herdallen”. Redovisningen 
är undertecknad av fogden i Härjedalen Anders Jensson Helkand, daterad Trond-
heim den 25 april 1630. Den återges nedan, s. 127. 
 
[Jämtland:] 

Saghfald 
Haldens thinglaugh 

Mortenn i Homnes for nogen skeldtzsord paa Peder Anderßen, till kiennd at bøde 
 Penge  j daler 
 

Liidtz thinglaugh 

Nielß i Hogbeck och Nielß Hemingsen for skydtzs ferdtzs [for]ßømellße, till 
kiend huer j daler at bøde, ehr 
 Penge  j daler 
 

Brønflodtzs tinglaugh 

Peder Karlßen i Vigen, ßom vdlagde en spendt staalbue, och icke den opliuste, 
der for till kiendt at bøde 
 Penge  ij daler 
 
Jon Brødeßen Oppe i vordering epter lougen. 
 Penge  j ort 
 
Peder Helleßen for skydtzferdtzs forßømellße, till kient at bøede 
 Penge  j daler 
 

 
Latres 

  Penge  v daler j ort | 
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Olluff Erikßen Goutsted ßom icke ville vere medt at dømme for rettenn, till-
kiendt att bøde 
 Penge  j daler 
 
Jenns Ollssen Toruold for clamerj och offuerfald hand giorde Brøde Brødesen, 
till kiendt at bøde 
 Penge  ij daler 
 
Olluff Lauritzen Laßbyen som slogh en dreng nogle tørre hugh, der for tillkiendt 
at bøde 
 Penge  j daler 
 
Jon Fastßen och Jenns Ollßen ßom slogh huer andre med nøffuerne vnder øiet, 
till kiendt at bøde 
 Penge  j daler 
 

Rødenns thinglaugh 

Jon Jffuerßen Biertte ßom offuerfalltt och slogh Peder Hemingßen Hested, der 
for till kiend att bøde 
 Penge  vj daler 
 

Latres 
  Penge  x daler | 
 

Bergs thinglaugh 

Olluff Jonßen, Jon Christopherßen och Peder Olssen Hallenn, som tillagtde 
Karren Karlß datter, at haffue molcket dieris fee, och det dj hende icke kunde 
offuer beuiße, derfor till kient at bøde 
 Penge  iij daler 
 
Nielß Hannßen Bergh for waadeuerck medt Merrit Suendtzs datter, tillkiendt aff 
laugmanden at bøde 
 Penge  vij daler 
 

Hackaas thinglaugh 

Morten i Sande for hand vdførmit Anders Pederßen i sit eget husß, tillkiendt at 
bøde 
 Penge  j daler 
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Allsen thinglaugh 

Nielß Lauritzen och Merrit Gregersdatter for beliggelße, och ehr hand rømbt till 
Norge, dog hans slegt vdlagt for dennem 
 Penge  iiij daler1 
 
Jon i Slotte ßom slogh Sidtzell Bentzsdatter medt flad haand, tillkiendt at bøde 
 Penge  j daler 
 

Latres 
  Penge  xvj daler | 
 

Reffsundtz thinglaugh 

Jenns ved Aan for steffningsfald medt Olluff Hendricksen, till kient at bøde 
 Penge  j daler 
 
Peder Poulßen Flatmou for steffnings fald medt Nielß Jonßen, tillkiendt at bøde 
 Penge  j daler 
 
Olluff Nielsen Gaasbøll och Olluff Grinnes som støtte huer andre omkuld, till 
kiendt j daler huer at bøde, er 
 Penge  j daler 
 

Hammerdals thinglaugh 

Suend Anderßen ßom belaa sin festemøe Karren Eriksdatter begge tienist folk, 
aff sonnit for fattigs dombs schyld 
 Penge  ix daler2 
 

Raffns tinglaugh 

Siffuer Helleßen ßom giorde clamerj paa noddregtenn, till kiend at bøde 
 Penge  j daler 
 

Ouigens thinglaugh. 

Jon Suendßen Vester elffuen for tagh emod Olluff Kieldsen, till kiendt at bøde 
 Penge  ij daler 
 

Latres 
  Penge  xiiij daler 

 
Summarum paa  forschre f fne sagfald  ehr  

  Penge  xLiiij daler j ort | 

                                                 
1  I marginalen: ”Schrifftlig widnisbyrd at formuen vor icke mere. Numero 2”. Se s. 126. 
2  I marginalen: ”Things vidne, at formuen vor icke mere. Numero 3”. Se se. 126 f. 
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Summa summarum offuer  forschref fne bygse l l  
och sagfald  ehr ,  

  Penge  iiijct iiij daler j ort3 
 

– – – – – 
 
[Tillagt av annan hand:] 
Her til beregnit som Anders Jenßen foget i Herdallen dette aar haffuer oppeborrit 
till sagefald effter hoes ligende hans vnderschreffuene registers jndhold. 
 Pendinge  xv rigsdaler 
 

– – – – – 
 

Giør  saa t i l l sammen forschre f fne tuende summer  
  Pendinge  iiijct xix daler j ort4  
 

__________________________ 
 
Wij eptterskreffne: Jon Mortennsen Vanggen, Erich Mattzssen, Simen Houff, 
Chresten Jonsen Vallne, Olle Halluordsen i Vangen, giøre for alle witterligt, att 
Niells Lauritzsen i Vallne for beliggellse medt Merritte Gregersdatter skulle 
bøde derfore thill Kongelig Maijestætts for samme deris forseellsße fire daller, 
huillcke penninge hans broder Errich Lauritzsen i Vallne \wdlagde/ thj formuen 
var iche miere, och bemelten Niells Lauridzsen strax aff landet forregste, om en 
tieniste sig att forhøre. Dis till vindisbyrdt wnnder voris signeter med voris thing-
skriffuers Jens Michellsens indsegell thill witterlighedt. Datum Allsen den 22 
maij 1630. 

[Fyra sigill och två bomärken på uppveck.] 
   Jens Michellsen egen haand till  
   vitterlighed5 
 

__________________________ 
 
 
Wij effterschreffne: Peder Laurßønn Haxßaas, Jßraell ibidem, Mogens Peder-
ßønn Eed, Annders Pouelßøn Aaß, Peder Anndersønn Eed, och Joen Laurßønn 
Aaßen, laugrettis mennd aff Hammerdalls thinglaug, giør for alle witterligtt, att 
anno 1629, den 15 octobris paa Hamerdalls høste thing, daa bleff proffuitt for oß, 
att Suend Andersøn som belaa sinn egenn festermø Karenn Erichßdatter, schulle 

                                                 
3  I marginalen: ”Beløff forgangen aar iiijct Lxx vj daler.” 
4  I marginalen: ”Diße penge findes till jndtegt vdj hoßligende Jemptelandz regenschab.” 
5  På baksidan: ”2. Windisbyrd om 4 daler som wdlagt er for Niells Lauridzsenns och 
Merritt Gregersdaters frille leffnitt.” 
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bøde der fore for dennom begge thill Kongelig Maijestætt nj daller, huilckennn 
iche haffde raad eller formue thill miere der fore at vdgiffue, thj de wore fattige 
perßonner, och thienniste folck, diß thill windißbyrd wnnder woris zigneetter. 
Datum vt supra. 

[Sex sigill på uppveck.] 
   Jens Michelsen ting skriffuer till vit- 
   terlighet egen haand6 
 

__________________________ 
 
[Härjedalen:] 

– – – – – 
 
Aff Peder Thommeßen som thientte her Mogens i Sueig, for it quindfolch hand 
haffuer beligit, aff denom bege er anamit i Kongelig Maiestætts sigtt 
 Penge  xv rix daller 
 
Och iche widere sagfald, i forschreffne Herdallen, dette forschreffne aar, att 
werre anamid, dett bekiender jeg Anders Jenßen wnder min egen haandt.  
 Actumb, Thrundhiemb den 25 aprilij 1630. Annders Jenßen Hellekand egen 
haandt. | 

                                                 
6  På baksidan: ”3. Things winde om Suend Anderßøns beliggellße, Hammerdall 1629 och 
ti[l] 1630.”  
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1630–1631 

Från räkenskapsåret 1630–31 finns en saköreslängd för Jämtland bevarad i Ren-
tekammeret, Lensregnskaper, Trondheim len, volym 44, mapp 3: 1, NRA. Häftet 
bär rubriken ”Denn wuiße jnndkombst aff Jempteland, som ehr bygsell och sag 
fald for det aar anno 1630 till anno 1631”. Räkenskapen är i slutet beseglad och 
undertecknad av fogden i Jämtland Kristen Rasmusson. Den del av räkenskaps-
häftet som innehåller saköresredovisningen återges nedan. 
 Från samma räkenskapsår finns en saköreslängd för Härjedalen, bevarad i 
Från norska Riksarkivet år 1900 överlämnade räkenskaper och handlingar, vo-
lym 12, häfte 2, SRA. Den bär rubriken ”Antegnelse paa huis sagfald, som ehr 
falden wdj Herdallen, siden Philipi Jacobi anno 1630, och till aarßdagen igien 
anno 1631”. Redovisningen är undertecknad av fogden i Härjedalen Anders 
Jensson Helkand. Den återges nedan, s. 129. 
 
[Jämtland:] 

Sagfalld 
Hallenns thinglaugh 

Stoer Simenn ßom emod forbud paa skarenn oplobett och drebt et dyer, tillkiendt 
at bøede 
 Penge  vj daler 
 

Brønn flodtz tinglaugh 

Gudmund, Jens i Grøtten, Erik Pederßen och Onsallmand for schydtzferdtzs 
forßømellße till dømbt at bøede 
 Penge  iiij daler 
 
Peder Erikßen Oppe for nogenn skeldtzs ord, paa sin grande Olluff Jenßen, till 
kient at bøde 
 Penge  ij daler 
 
Nielß Christopherßen for nogenn skeldtzs ordt paa Olluff i Enge, tillkient at 
bøede 
 Penge  iij daler 
 
Haken Jenßen Onsall, och Las Hakenßen Onsall for schydtzferdtzs forßømellße, 
tillkiendt 
 Penge  ij daler 
 

Latres 
  Penge  xvij daler | 
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Liidtzs thinglaugh 

Suennd i Aaskott for tagh, till kient at bøde 
 Penge  ij daler 
 

Ouigens thinglaugh 

Jenns Pederßen Hellne for offuerfalldellse emod Gudsorm i Bollaas, till kient at 
bøde 
 Penge  ij daler 
 

Latres 
  Penge  iiij daler 
 

Summarum offuer  forschre f fne  sagfa ld  ehr  
  Penge  xx daler 
 

– – – – – 
 

__________________________ 
 

– – – – – 
 
[Härjedalen:] 
 
Anammit aff Jonn Guterßen for sin festemøe hand haffde besoffuet, 
 Pennge  iiij daler 
 
Anammit aff Peder Olßen for hanns quinde haffde slagit sin moder nogit lidett. 
 Penge  iij daler 
 
Anammit aff Erich Mortenßen for hand haffde schøtt diur paa en andens 
schough. 
 Pennge  ij daler 
 

Summa summarum paa a ld  forschreffne sagfald t  ehr ,  
  Pendinge  ix daler1 
 

                                                 
1  I marginalen: ”Forgangen aar xv daler. Och er jndførtt vdi Jemptlands regenschaff, fra 
1630 thil 1631.” 
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1631–1632 

Från räkenskapsåret 1631–32 finns en saköreslängd för Jämtland bevarad i Från 
norska Riksarkivet år 1900 överlämnade räkenskaper och handlingar, volym 12, 
häfte 9, SRA. Häftet bär rubriken ”Den wuisße jndkombst som ehr bygsell och 
sagfald aff Jemptelannd fra Phillipphj Jacobi daugh, anno 1631 thill aarsdaugen 
anno 1632”, med tillägget: ”Er ret effterreignit och igeinnom laugt, wed Lauritzs 
Jørgensßen”. Räkenskapen är i slutet beseglad och undertecknad av fogden i 
Jämtland Erik Kristensson. Den del av räkenskapshäftet som innehåller saköres-
redovisningen återges nedan. I saköreslängden för Jämtland finns inhäftat ett s.k. 
tingsvittne, vilket återges på s. 133. 
 Från samma räkenskapsår finns en saköreslängd för Härjedalen, bevarad i 
Rentekammeret, Lensregnskaper, Trondheim len, volym 47, mapp 6:1, NRA. 
Den bär rubriken ”Jndtegt sagfald aff Herdals ffogderi” och är undertecknad av 
fogden i Härjedalen Anders Jensson Helkand, daterad Trondheim den 4 maj 
1632. Den återges nedan, s. 133. 
 
[Jämtland:] 

 
Penge annammitt vdi sa\g/fald 

Liidtz thinglaugh 

Annders Kieldßen Thengh for slagsmaall medt en quinde, till dombt at bøde 
 Penge  ij daler 
 
Brødde Pederßen, Olluff Ollßen Skicke och Suennd Ollßen for helligh dags 
brøde, tilldombt i bøder 
 Penge  iij daler 
 

Offerdals thinglaugh 

Anders Tordßen Ollßaas, for hannd brugte middell till at lade viße jgien, till 
dømbt at bøde 
 Penge  iiij daler 
 

Latres 
  Penge  viij daler | 
 
Olluff Søraas for nogen wnøttigh ord med skielden paa ßin grannde och det icke 
kunde beuiße, affsonnit for 
 Penge  iij daler 
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Haldenns thinglaugh 

Niellß Jonßen Laßbøll ßom belaa ßin festemøe førindt dj komb i egteschabff 
ßamenn, affßonnit med hannem for hans fattigh dombs schyld 
 Pennge  vj daler 
 
Olluff Stienßen Mortenßund en ong dregh, for hannd offuerfaldt och slogh 
Biørnn i sogenstue, affßonnit med hannem for 
 Penge  iij daler 
 

Latres 
  Penge  xij daler | 
 
Halduor i Beche for hannd med nogen wnøttige ord offuerfaldt ßin fader, 
affßonnit for 
 Penge  viij daler 
 
Jep i Sundtzs back for hand offuerfaldt och slogh Tosten i Quitle, tilldømbt at 
bøde 
 Penge  iij daler 
 

Allsenn thinglaugh 

Anders Biørnßen Røed ßom bedreff hoer med ßin tieniste tøes, hanns bos loed 
forbrut vnder cronnen kunde beløbe ßigh i verd for 
 Penge  xvj daler1 
 

Hammerdals thinglaugh 

Peder Jsraellßen Hallend for hannd medt slags maaell offuerfaldt Torre Jonßen 
ibidem, bleff tilldømbt at bøde 
 Penge  iiij daler 
 

Latres 
  Penge  xxxj daler | 
 

Reffsundtz thinglaugh 

Olluff Nielßen Fornneby, Olluff i Bude och Seffast Siuordßen Taffnes. Diß 
trennde onge perßonner, vdj dieris druckenschabff paa ßeniste jemptemarckenn 
haffuer offuerfaldet Nielß i Kuonnes aff Vnders agger tinglaugh, medt hugh och 
slagh, till medt jagit hannem fra ßin hest och slede och till dennem annamit huis 
der fantis vdj hans slede, huilcket dj haffuer med sigh ført till dieris hiemb, dett 

                                                 
1  I marginalen: ” Her hosß thingßuinde och wurderings jndlaugt, signum: Æ.” Se s. 133. 
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dj ßiden igien haffuer ladet tilbagge førre. Derhuos for dieris forseelse pre 
senterit dennem och begieret naaden och icke rettenn, affsonnitt. 
 Penge  jct daler 
 
Effuind i Nord for hannd med hugh och slagh offuerfaldet ßin grannde Peder i 
Nord, saauell som ellers ladet sigh befinde mottuilligh, till dømbt at bøde 
 Penge  xiiij daler 
 

Latres 
  Penge  jct xiiij daler | 
 
Peder i Noerd for clamerj medt sin grannde, tilldømbt at bøde 
 Penge  ij daler 
 
Jenns i Siøuigen for hand søgte raaed och middell, huos en ßeinnelß quinde, till 
sit barnn at wille brugge, affsonit med hannem epter hans yderste formue. 
 Penge  vj daler 
 

Rødenns thinglaugh 

Erick Nielßen Kiellen en vanfør dreng for leijermaal med Karen Siffuersdatter, 
affßonnit for 
 Penge  v daler 
 
Erick i Hested for hannd med slagsmaall offuerfaldt Peder Henningßen ibidem, 
affßonnit for 
 Penge  ij daler 
 

Latres 
  Penge  xv daler. | 
 

Sunde thinglaugh 

Jon Mogenßen Suidie for hand vdaff mottuillighed staeck illd vdj hanns grandis 
gierdis gaard, till dømbt at bøde 
 Penge  j daler 
 
Olluff Anderßen i Velluigen ßom ved slagsmaall offuerfaldt Mortenns quinde i 
Oruigen i hendis eget huusß, till dømbt at bøde 
 Penge  vij daler 
 

Restandtz annamitt aff Christen Raßmußen i hans tiid falden ehr 
 

Bergh thinglaug 

Jenns Pederßen, Hanns Nielßenn och Peder Hemingßen Kleffßiø for skar renn-
den, affßonnit 
 Penge  xiij daler 
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Latres 
  Penge  xxj daler | 
 

Summarum forschre f fne  sagfald  ehr  
  Penge  ijct xLix daler 
 

– – – – – 
__________________________ 

 
 
Wij eptterschreffne Jenns Michellßen eedsorne thingskriffuer i Jemptteland, 
Chresten i Kiøstedt, Errich Niellsen Wigen och Lasß Hallffuordsßen Backen, 
laugrettis mend aff Allsen thinglaugh, giøre for alle witterligt, att anno 1631 den 
11 octobris, wore wij wdj Røud, att lade registere och wordere, Anders i Røud 
hans boedzlod formedellst hannd haffde besoffuitt den quinde som hand nu 
haffuer till ecte, nemblig Zigrj Jonsdatter, noget førin hans førige høstru (som 
war wdleffuit) wed døden affsoffnitt. Daa haffuer wij wdj Kongelig Maijestæts 
fogdis Errich Chrestensens neruerillse alld bemelten Anders i Røud och hans 
høstruis Zigrj Jonsdatters boedz lodt worderitt och andslaget i penge, och be-
fandz naar alld witterlig gielld bleff afflaugt eptter logen, daa war der igen som 
bleff forfallden till Kongelig Maijestæt och cronnen sextten daller i penge. Att 
saa i sanndhedt er, haffue wij woris zigneetter her neden wnder ladett trycke. 
Datum vt supra. 

[Fyra sigill på uppveck.] 
 Jens Michellsen thingskriffuer egen  
 haandt2 
 

__________________________ 
 
[Härjedalen:] 
 
Anamid aff Erich Lauritzøn i Hoffdal, for vloulig kiøbmandschab  
 Penge xij rigsdaler 
 
Anamid aff Jon Pedersøn, en halff vogsen dreng, for hand thog nogle penge aff 
en andens lomme 
 Penge vij daler xij schilling 
 

Lateris 
  Penge xviiij daler j ortt3 

                                                 
2  På baksidan: ”Anders i Rødz boedzlod”. 
3  I marginalen: ”Er lige saa vdj extrachten thill indtegt och beløb forgangen aar ix daler.” 
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1632–1633 

Från räkenskapsåret 1632–33 finns saköreslängder för Jämtland och Härjedalen 
bevarade i Från norska Riksarkivet år 1900 överlämnade räkenskaper och hand-
lingar, volym 12, häfte 16 resp. 13, SRA. 
 Det förra häftet bär rubriken ”Denn wuisße jndkombst som ehr bygsell och 
sagfald aff Jemptelannd beregnitt fra Phillipphj Jacobi daug anno 1632 och till 
aarsdaugen jgien anno 1633”, med tillägget: ”Er rett epter regnet wedh Jenns 
Christensßen manu propria”. Räkenskapen är i slutet beseglad och undertecknad 
av fogden i Jämtland Erik Kristensson. Den del av räkenskapshäftet som inne-
håller saköresredovisningen återges nedan. 
 I häfte 13 finns ett blad med rubriken ”Jnndteigtt sagfald” som avser Härje-
dalen. Redovisningen är undertecknad av fogden i Härjedalen Peder Jensson Års 
(Aars) och återges nedan, s. 136. 
 
[Jämtland:] 
 

Pennge annamitt vdi sagfald 

Ouigenns thinglaugh 

Nielß Suendßen Helleback for leijermaal medt sin feste møe førindt dj komb wdj 
echteschabff ßammen, affßonnit medt dennem for dieris fattigdombs schyld. 
 Penge  vj daler 
 
Nielß Matteßen i Viggenn ßom och belaa ßin festemøe førindt dj komb wdj 
echteschabff sammen, affsonnit medt dennem for dieris fattigh dombs schyld. 
 Pennge  vj daler 
 

Sunde thinglaugh 

Olluff Gienuold for hand icke ville møde epter ßom hand wor louligh steffnnt for 
det slotte goedtzs Brataaß, affßonnit medt landtzs herren sielff. 
 Penge  iiij daler 
 

Vnders agger thinglaugh 

Stien Andersen Nor Hallen for hand belaa ßin festemøe førindt dj komb vdj 
echteschabff sammen, affßonnit med dennem for dieris fattigh dombs schyld. 
 Penge  vj daler 
 

Latris 
  Penge  xxij daler | 
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Brødde Reddersßen och Stien i Suidie for dj med mottuillighed stack jlld i dieris 
granndis gierde. Bleff till dømbt at bøede huer j daler, ehr 
 Penge  j daler 
 

Haldenns thinglaugh 

Sølff fast med Sundet, Simen i Homnes och Olluff Stienßen Mortensund for dj 
dobbellet vdj thingstuen, bleff tilldømbt at bøde huer j mark sølff, ehr 
 Penge  iij ort 
 

Berrigs thinglaugh 

Christen Raßmußen for hand slogh en drengh wnder ørit bleff tilldømbt at bøde j 
mark sølff, ehr 
 Penge  j daler 
 
Jon Pederßenn, Erick Erickßenn och Olluff Jenßenn Elltnes, for dj giorde bulder 
och wlyd paa tinget emodt fougden daa hand schulle annamme Kongelig 
Maijestæts rettigheder. Bleff tilldømbt aff laugmanden at bøde vdj breffbrod 
huer for sigh tou daler, ehr 
 Pennge  vj daler 
 

Latres 
  Pennge  viij daler j ort | 
 

Liidtz thinglaugh 

Alette Christopherßdatter for hun paa en søndagh vdj kircken wnder sangen 
offuerfaldt Biørnns quinde i Søure och støtte hende vdaff stollen. Bleff tilldømbt 
at bøde 
 Penge  vij daler 
 

Brønnflodtzs thinglaugh 

Nielß Pederßen Onsall for hannd giorde perlamennt och slagsmaal paa fredeligh 
steder. Bleff till dømbt at bøde 
 Penge  xiiij daler 
 

Offerdals thinglaugh 

Jacob Ollßenn Søraas for slagsmaall hand giorde med Haken Erikßen Staure. 
Bleff tilldømbt at bøde 8 ortuger och 13 mark, ehr 
 Pennge  vij daler 
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Hackaas thinglaugh 

Jørgen Pederßen Hoff for hannd belaa Ludtze Eriksdatter1, affßonnet med 
dennem for dieris fattig dombs schyld. 
 Penge  vij daler 
 

Latres 
  Penge  xxxv daler | 
 
Jonn Lauritzen i Sannde ßom belaa ßin festemøe Lißebett Pedersdatter førindt dj 
komb wdj echteschabff sammen, affßonnett medt dennem 
 Penge  vj daler 
 

Summarum offuer  sagfa ldtz  penger  ehr  
  Penge  Lxxj daler j ort  
 

– – – – – 
 

__________________________ 
 
[Härjedalen:] 

Jnndteigtt sagfald 
 
Olluff Joennsenn i Moenn paa Heide for hannd haffde med schienndsord offuer 
faldet sin grannde, gaff der for thill Kongelig Maijestæt 
 Penndinnge  ij daler 
 
Joenn Rogiersenn i Ytterberig før modtuillighed med forenschab forgangenn 
winndter med fogden, gaff der for thill Kongelig Maijestæt effter Norgis loug 
 Penndinnge  j daler 
 

Later i s  
  Penndinnge  iij daler | 
 
Niels N. thienendis wdj Øffuerberig for hannd haffde beliggidt jdt løst quind-
folch och loffuidt at egte denn somme, gaff der for thill Konngelig Maijestætz 
 Penndinge  vij daler 
 

Summarum sagfa ld  ehr  
  Penndinge  x daler2  

                                                 
1  Papperet missfärgat av vax. 
2  I marginalen: ”Lige saa till jndthegt wdj huoßligend extragt beløff forgangen aar xix 
daler j ort.” 
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1633–1634 

Från räkenskapsåret 1633–34 finns en saköreslängd för Jämtland bevarad i Från 
norska Riksarkivet år 1900 överlämnade räkenskaper och handlingar, volym 13, 
häfte 8, SRA. Häftet bär rubriken ”Denn wuisße jnndkombst som ehr bygsell och 
sagfald aff Jempteland fraa Phillippi Jacobi daugh anno 1633 till aarsdaugen 
jgienn anno 1634”. Räkenskapen är i slutet beseglad och undertecknad av fogden 
i Jämtland Erik Kristensson. Den del av räkenskapshäftet som innehåller sak-
öresredovisningen återges nedan. 
 Några intäkter av sakören från Härjedalen tillföll inte kronan detta år, enligt 
en notering i huvudräkenskapen (i samma volym, häfte 1). 
 
 

Pennge annammitt vdi sagfalld 
 

Sunde thinglaugh 

Mattis i Gienwold ßom medt en kniff stack Jonn Redderßen Kleppe, ett kniff 
stingh, derfor till dømbt at bøde 8 ortuger och 13 mark ehr 
 Penge  vij daler 
 
Olluf Ollßen i Øffnit och hanns søn ßom offuer faldt Olluff Karllßen i hanns eget 
husß, till dømbt at bøde 8 ortuger och 13 mark ehr 
 Pennge vij daler 
 
Olluff Ollßen Gienuold, for hannd bort ßette noget aff cronnens goedtzs som 
hannd paa boede, till Erick Vesterhuusß for 8 daler, samme penge dømbt1 vnder 
cronnen som ehr 
 Penge viij daler 
 

Rødenns thinglaugh 

Nielß i Setter for medelst mottuillighedtzs schyld, bleff till dømbt at bøde 
 Penge  vij daler 
 

Latres 
  Penge xxix daler | 
 

                                                 
1  ”penge dømbt” dubbelskrivet. 
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Hackaas thinglaugh 

Olluff Erickßen Sallum for leiermaall medt sin festemøe, førindt di komb vdj 
egteschabff sammen, affsonnit medt dennem for 
 Penge viij daler 

 
Reffsundtz thinglaugh 

Niellß i Anuigen for hannd aff fengsellit haffuer vdbrøt som her Danniell lod 
hannem sette vdj, affsonnit medt min gunstige hosbund sielff for 
 Penge  xx daler 

 
Niellß i Anuigen och Niellß i Gaaßboll, som haffuer offuer faldit huer andre 
medt schendtzs ordt paa kierickeuolden epter predicken och Gudtzs tieniste wor 
endt, ehr till dømbt at bøde 
 Penge  iiij daler 

 
Liidtz thinglaugh 

Olluff Halduorßen Semb, ßom ved ophengelße haffuer tagget liffuit aff sigh 
sielff, befindis epter hannem, naar schyld och gield ehr betallt j kou vorderit for 
ij daler, noch j parten i en kou for j daler. Jtem et faar, ij smaa lamb och ij smaa 
onge gieder, vorderit for iij ort, noch halffparten wdj et schiud for iij ort, beløber 
sigh till ßammen ßom ehr forfalden 
 Penge  v daler 

 
Latres 

  Penge  xxxvij daler | 
 

Marritt Pederßdatter ßom befanttis att brugge wloulige leßning medt seignen, 
derfor hun bleff dømbt land fløgtigh och henndis bosloedt vnder cronnen. Naar 
schyld och gield bleff betalt, vor igien en kou, som ehr forfalden, vorderit for  
 Pennge  ij daler 

 
Olluff Michelßen for hannd ßin grandis dør haffuer opslagen, och der vdj et 
husß, haffuer vdtaggen noget korn, emodt hanns villie och wedschabff, der for 
till dømbt at bøde x mark sølff ehr 
 Penge  v daler 

 
Offerdalls thinglaugh 

Olluff Kieldßen Vestbye ßom vdaff motuillighed paa et mønstertingh, opsette 
ßigh, emoed capteinen Christen Raßmußen, och giorde allmuen op rørrigh medt 
sigh, ehr for ßamme ßin forßeellße, att schulle lide paa sin hallß till dømbt, vden 
den gustige øffrighed hannem anderledis for schonne ville. Affßonnit medt min 
gunstige hosbund ßielff for viij voger kaaber, sollt huer wogh epter landkiøbet 
for vij daler ehr tillsammen 
 Penge  Lvj daler 
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Latres 
  Penge  Lxiij daler | 
 

Summarum offuer  forschre f fne  sagfa ld  ehr  
  Penge  jct xxix daler2 
 

                                                 
2  I marginalen: ”Forgangen aar Lxxj daler j ort”. 
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1634–1635 

Från räkenskapsåret 1634–35 finns en saköreslängd för Jämtland bevarad i Från 
norska Riksarkivet år 1900 överlämnade räkenskaper och handlingar, volym 14, 
häfte 9, SRA. Häftet bär rubriken ”Denn wuiße jnndkombst som ehr bøgsell och 
sagfalld aff Jemptellannd fra Phillipj Jacobj dag anno 1634 och till aarßdagenn 
jgienn anno 1635”. Räkenskapen är i slutet beseglad och undertecknad av fogden 
i Jämtland Erik Kristensson. Den del av räkenskapshäftet som innehåller sak-
öresredovisningen, inklusive utgifter, återges nedan. 
 Från samma räkenskapsår finns en saköreslängd för Härjedalen, bevarad i 
Rentekammeret, Lensregnskaper, Trondheim len, volym 55, mapp 2: 4, NRA. 
Häftet bär rubriken ”Regenschab aff dette wuiße, som ehr sagfalld och thold aff 
hester wdj Herdals lehn detta aar forfaldenn ehr fra Philiphj Jacobi dagh anno 
1634 och thill aarsdagenn igienn anno 1635.” Räkenskapen är beseglad och 
undertecknad av fogden i Härjedalen Peder Jensson Års (Aars). Den del av rä-
kenskapshäftet som innehåller saköresredovisningen återges nedan, s. 144–145. 
 
[Jämtland:] 

Penge annamett wdj sagfalld 
Liidtz thinglaugh 

Mogennß Anderßen i Søffre tilldømbt for schieltzord hand brugte paa kiercke 
weijen, med Biørn Anderßen, hellig dags brøde. 
 Penge  iij mark 
 
Mogenß Pederßen i Søffre, for hand loed ßin dreng drage till quern en søndag, 
ehr derfor tilldømbt vdj hellig dagsbrøde. 
 Penge  iij mark 
 
Erick i Hougbeck for schydtzferdtz forsømmellße tilldømbt. 
 Penge  j daler 
 
Knud Erickßenn Hegenaaß for wloulig leßning hannd brugte paa ßin heste foed, 
affßonnit med hannom effter yderste effnne och formue. 
 Penge  vj daler 
 
Mogens Pederßen i Søffre for hand slog Agniß Biørnßdatter, tilldømbt att bøde 
 Penge  j daler 
 
Hannß i Pelleraas ßelff fembte, for dee tog noget høe jmod forbud, derfor bleffue 
tilldømbt huer at bøde trej ort. 
 Penge  iiij daler j mark 
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Olle Hendrichßen i Mou for wbeuißlig ærre schielden, tilldømbt att bøde, 
 Penge  ij daler 
 

Lattriis 
  Penge  xv daler j mark | 
 
Peder i Søffre ßelff niennde for wloulig marckegang dee gick paa pindtzafften, 
derfor bleff huer tilldømbt wdj hellig dags brøde epter ordinantzen trej mark. 
 Penge  vij daler j mark 
 
Suennd i Schicke for hand schielldet paa Olluff Ollßen Handou, och kunde det 
iche beuiße, affsonnit med hannom for, 
 Penge  iij daler 
 

Sunde thinglaug 

Olluff i Torp for noget høe hand tog fra hanß grande, Joenn klocher, ehr till 
dømbt trej mark sølff. 
 Penge  ij daler 
 
Jtem for hand schielte Nielß Pederßen for tyffuerj och det iche kunde beuiße, 
affsonnit med hannom for 
 Penge  iiij daler 
 
Brødde i Suedie, for hand iche møtte ßin wederpart Olle i Rexßiø epter loulig 
steffning, derfor tilldømbt vdj steffnings falld, 
 Penge  j daler 
 
Johann Suendßen i Harre for nogen schieldtz ord hand brugte med Anderß 
Siffuerßen ibidem, affsonit med hannom for hanß fattigdomß schylld for, 
 Penge  ij daler 
 
Olluff Rickordßen i Berge ßelff tiennde, bleff aff laugmanden Hanß Michellßen 
huer till dømbt en halff daler for nogenn wloulig mercke dee opsette jmellom 
Mollsted och Digernnes mend. 
 Penge  v daler 
 

Lattris 
  Penge xxij daler j mark | 
 

Ouigenns thinglaug 

Olle Hemingßen Hallumb for hand byttedt jord bort vdenn loug och minde, 
affsonnit med hannom for 
 Penge  iij daler 
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Peder Erickßen Funes for bullder och wlyd paa thingett. 
 Penge  iij mark 
 
Joenn Olleßen i Hormou for wførmellße och blodwide hand giorde Agniß 
Lauerßdatter hanß broders quinde, tilldømbt 8 ørtuger och 13 mark. 
 Penge  vij daler 
 

Halldens thinglaug 

Joenn Elliannßen i Hombneß for hand offuerfalt Morten hannß grande, med 
slagsmaall, derfor tildømbt thoe mark sølff. 
 Penge  j daler 
 
Olluff Perderßen Jellsted, och Joen Pederßen Werchøen tilldømbt att bøde huer 
en daller for schydtzfertz forsømmellße. 
 Penge  ij daler 
 
Joenn Erickßen Øllsted for hand iche willde tage fatt paa enn fange, ßom aff 
fengsellet haffde sig wdbrøtt, affsonnit med hannom fordj hand waar meget 
fattig, 
 Penge  j daler 
 

Lattris 
  Penge  xiiij daler j mark | 
 

Brøndflodtz thinglaugh 

Agniß Andersdatter i Riiße formedelst tyffuerj bleff dømbt landfløgtig, hindis 
goedtz att werre forfaldenn till cronen. Naar alld witterlig gielld ehr afflagt, 
fandtis igien noget kornn worderit for, 
 Penge  ij daler 
 
Olluff Joennßen Wardback for itt mundslag hand gaff Jørgenn Hanßen, tilldømbt 
att bøde 
 Penge  j ortt 
 

Berrigs thinglaug 

Einner Olleßen for hand tog en koue fra Kiersten i Øllsted, wden loug och domb, 
till dømbt att bøde for thag, trej mark sølff. 
 Penge  ij daler 
 
Hannß Nielßen i Kleffßiø, ochßaa tilldømbt for tag, trej mark sølff. 
 Penge  ij daler 
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Suennd Erichßen i Kleffßiø for enn koue hand wdenn loug och minde, tog fra 
Jenß Pederßen ibidem, bleff derfor tilldømbt att bøde trej mark sølff for tag. 
 Penge  ij daler 
 

Allsenn thinglaug 

Henndrich Mortenßen Opnne, for hand slog Olluff Tordßen Hellne, wnder øret 
med flad haand, tilldømbt en mark sølff. 
 Penge  j daler 
 

Lattriis 
  Pennge  vij daler j mark | 
 
Olluf Goutßen for leijermaall, med Zeborig Bendtzdatter, tienner i Norge, och 
ehr en stackell, hanß fader paa hannß wegne affsonit effter yderste formue. 
 Penge  iiij daler 
 

Offuerdalls thinglaug 

Hackenn Erickßen Staffre for perllemendt hand giorde med Jacop i Søraaß, till 
dømbt att bøde, 
 Penge  iiij daler 
 
Peder Annderßen Offlloe for wbeuißlig snack, paa her Mortenn, affsonnit med 
hannom for hanß fattigdomß schylld. 
 Penge  ij daler j mark 
 
Poull Rolluffßen Allmaas, for hand tog fatt paa Bendt i Flatmou, och ruschitt 
hannom, der for till dømbt att bøde toe øre sølff. 
 Penge  j ortt 
 
 

Summa huius 
  Penge  ix daler ij mark 
 
 

Summarumb offuer  forschreffne sagfal ld  ehr  
  Pennge  Lxvij daler j mark | 
 
 

– – – – – 
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Wdgiffuit deraff ßom eptterføllger 

Haffuer jeg holldett enn fange wdj nj wger weed naffnn Joenn Einnerßen 
Negsted, ßom waar dømbt fra sitt liff, och haffde ingen formue effter ßig, wdenn 
stoer gielld, och nøgen smaa børnn, for hannß kost om wgenn, j daler. 
 Pennge  v daler 
 
Giffuit mestermandenn ßom hannom reffßitt paa liffuitt, for hannß reijsße och 
løenn. 
 Penge  iiij daler j mark 
 
Haffuer jeg holldett enn fannge wed naffnn Nielß Laueritzenn wdj fenngßell paa 
21 wgers tiid, ßom waar dømbt fra sitt liff for blodscham och iche waar mester-
mand att bekomme, och ßamme fange slet ingen formue haffde selff att betalle 
med, wdenn dee kleder hand schiulte sig wdj der hannd bleff affliffuitt, for hanß 
kost om wgenn j daler. 
 Penge xj daler | 
 
Giffuit byfogdenn wdj Thrundhimb Anders Heldkannde, ßom hannom der-
ßammestetz loed reffße for bemeltte hannß forseellße, 
 Pennge  iij daler 
 
Giffuit thuennde kuollbrennder ßom bleff wdtagenn i Jemptelland, weed naffn 
Erick Olluffßen och Laß Mogennßen ßom waar forschreffen aff øffrigheden till 
Kopperberget, paa derris besalling. 
 Penge  viij daler 
 
Giffuit Suennd ßalpittersyrer wdj ßinn besalling, 
 Pennge  xv daler 
 

Summa wdgifft 
  Pennge  xLv daler j mark 
 

– – – – – 
 

__________________________ 
 
 
[Härjedalen:]  

Indtegt sagfaldt 
 
Niels Jenßen wdj Gløtte och hanns grannder, for dj haffuer schoet elßdyer paa 
scharrening jmoedt forbudt. Bøett derfore till Kongelig Maijestætz  
 Penndinge viii daler 
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Oluff Pouffuellsenn i Øffuerberrig for hannd haffuer beligget Gerttrud N. Bøet 
for | samme hanns forseelße och leijermaall till Kongelig Maijestætt  
 Pendinge xij daler 
 
Powell Madtzenn i Elffueraaß paa sin daatters weigne som haffuer ladet sig 
beligge. Bøet for samme henndiß forseelße och leijermaall till Kongelig Maije-
stætz 
 Pendinge vj daler 
 
Halduor Pederßenn i Lillherdall och hanns legxmend fordj haffuer schoet 
elßdyer paa wlougligh tiid, giffuit for samme derriß | forseelße och wlouglig 
schøetteri till Konngelig Maijestætz  
 Penndinge vij daler j ort. 
 
Joenn Biøresenn i Ytterberrigh for wlouglig scharreningh. Giffuit till Konngelig 
Maijestætz for samme hanns forßeelße. 
 Pendinge iiij daler 
 
 

Summarum sagfa ld ,  ehr  
  Penndinge xxxvij daler j ort. 
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1635–1636 

Från räkenskapsåret 1635–36 finns saköreslängder för Jämtland och Härjedalen 
bevarade i Från norska Riksarkivet år 1900 överlämnade räkenskaper och hand-
lingar, volym 15, häfte 7 resp. 2, SRA. 
 Det förra häftet bär rubriken ”Denn wuisße jnndkombst som ehr bøxell och 
sagfalld aff Jempttellannd, fra Philliphj Jacobj daugh anno 1635 och thill 
aarssdagen igien 1636”. Räkenskapen är i slutet beseglad och undertecknad av 
fogden i Jämtland Erik Kristensson. Den del av räkenskapshäftet som innehåller 
saköresredovisningen återges nedan. 
 I häfte 2 finns ett blad med rubriken ”Sagefald aff Herdallen for anno 1636”. 
Redovisningen är undertecknad av fogden i Härjedalen Peder Jensson Års (Aars) 
och återges nedan, s. 149. 
 
[Jämtland:] 
 

Penge annamitt wdj sagfalld 
Ouigenns thinglaugh 

Peder Oellßenn i Suedie for hannd vdførde till Suerrigh ehnn hest wfortoelldett, 
och den iche angaff, tilldømptt deß wærd, att werre forbrøtt wnnder cronnen. 
Worderit for, 
 Penge  viij daler 
 
Olle Pederßenn Aaßumb, for hand och Joenn Suendßenn Vesterelffuenn, haffde 
handlett om den gaard Suend Suenßen paaßadt och giffuit hannom affgangs 
penge for samme gaard, wdenn ombudtzmandens loug eller minde, derfor til-
dømptt samme penge att verre wnnder cronnen, som ehr 
 Penge  viij daler 
 
Erich Pederßenn Bottaas, for hand iche møtte her Lauerids Erichßenn i rette 
effter louglig steffningh, tilldømpt ehnn mark søllff. 
 Penge  j daler 
 
Poull i Lockass formedelst hand haffuer ladet fallde nogenn wtilbørligh ordt om 
sin øffrighed, derfor affßonnitt med hannom for 
 Penge  itt hunder daler 
 

 
Lattris 

  Penge  jct xvij daler | 
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Rødenns thinglaugh 

Peder Aageßenn for hannd slogh Sølfast ved Sundett, tilldømptt thoe mark sølff. 
 Penge  j daler 
 

Brønndflodtz thinglaugh 

Laß i Tanndt for hannd offuer faltt och slogh Annders Pederßenn i Østenaar, 
med ehnn kniff itt slagh, affßonnitt med hannom for, 
 Penge  vij daler 
 

Halldenns thinglaugh 

Peder Anderßenns quinnde i Trapnes Giertrudt, for sengeßøgningh med Joen 
Halduorßen, tilldømptt 
 Penge  vij daler 
 
Joenn Halduorßenn for sengesøgningh med forschreffne Giertrudt, 
 Penge  vij daler 
 
Niells Halduorßenn ochßaa for sengeßøgningh med forschreffne Giertrudt, 
 Penge  vij daler 
 
Jttem Gunder Erichßenn wdj lige maade med forschreffne Giertrudt, 
 Penge  vij daler 
 

Lattris 
  Penge  xxxvj daler | 
 

Reffsund thinglaugh 

Enn hußmand wed naffn Joen Poullßenn i Bre[c]henn1, for wlouglig gaardkiøb, 
waaren forbrøtt. Worderitt for tollff daler, derforuden tilldømptt att bøde otte 
ørtuger och 13 mark. 
 Ehr penge  xix daler 
 

Liidtz thinglaugh 

Olle i Kousted, formedelst hannd vdførde aff lanndett, firre støcher wberedt 
elßhudder, imoed forbudt. Affßonnitt med hannom for sin fattigdoms skylld 
 Penge  xij daler 
 
Hallduor Oellßenn i Semb, for opstudsighed imoed capteinen daa hannd schulle 
mønstre knegterne. Affßonit med hannom for 
 Penge  xx daler 

                                                 
1  Står ”Brehenn” eller ”Brchenn”; jfr JD 2, s. 35. 
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Allsenn thinglaugh 

Kielld Kielldßenn i Klugh for skyds ferds forßømmellße, till dømpt thoe mark 
søllff. 
 Penge  j daler 
 

Lattris 
  Penge  Lij daler | 
 

Raffuenns thinglaugh 

Benndt Oellßen med Stuenn, Bendtt Hemingßen och Simen Erichßenn, 
formedelst dee iche vdj betimmeligh tiidt betallde dierris landschylld, mennß 
stoed tilbagge aar och daugh, derfore tilkienndt aff laugmanden att bøde huer 
siuff daller, 
 Ehr penge  xxj daler 
 

Hammerdals thinglaugh 

Barbra Hannsdatter for hun loed læße i lidett saltt, och gaff hindis quegh om 
morgennen, førend hun dreff det i marckenn, affßonitt med hinde effter hindis 
yderste formue, for 
 Penge  iiij daler 
 
 

Lattris 
  Penge  xxv daler 
 
 

Summarumb offuer  forschre f fne sagfa l ld  ehr  
  Penge  ijct xxix daler | 
 

– – – – – 
 

__________________________ 
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Sagefald aff Herdallen for anno 1636 
 
Joenn Pederßenn wdj Houdall for hannd haffde beliggidt jdt løst quindfolch och 
afflet barnn med hinde. Haffuer bøtt der for thill Kongelig Maijestætz effter 
hanns yderste effne och formuffue 
 Penndinge vj daler | 
 
Pelle Joenßen i Fundisdall for wlydighed med foringschab tuennde gange. Bøtt 
der for thil Kongelig Maijestætz huer gang thoe mark sølff, ehr  
 Penndinge  ij daler. 
 

Summarum sagfa ld  be løber  
  Penndinge viij daler2  

                                                 
2  I marginalen: ”Beløff forganngen aar xxxvij daler j ort, och er ligesaa thill jndtegt wdj 
Jemptelandtz regenschab”. 
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1636–1637 

Från räkenskapsåret 1636–37 finns saköreslängder för Jämtland och Härjedalen 
bevarade i Från norska Riksarkivet år 1900 överlämnade räkenskaper och hand-
lingar, volym 15, häfte 16 resp. 17, SRA. 
 Det förra häftet bär rubriken ”Den w-uise jnndkombst som ehr bøxell och 
sagfald aff Jempteland. Fra Philliphj Jacobj dag anno 1636 och thill aarsdagen 
igien anno 1637”. Räkenskapen är i slutet beseglad och undertecknad av fogden i 
Jämtland Erik Kristensson. Den del av räkenskapshäftet som innehåller saköres-
redovisningen återges nedan. 
 Det senare häftet bär rubriken ”Vuisse regenschaff aff Herdals lehn, fra Phi-
lippi Jacobi dag ano 1636 och thill aarßdagen jgienn anno 1637” och innehåller 
en saköreslängd. Räkenskapen är beseglad och undertecknad av fogden i Härje-
dalen Peder Jensson Års (Aars), daterad Øye (i Gauldalen) den 1 maj 1637. Sak-
öreslängden, som också innehåller ett par bygselposter, återges nedan, s. 153–
154. 
 
[Jämtland:] 
 

Penge annammitt wdj sagfald. 
Haldenns thinglaug 

Jenns ved Aaenn for hand brugte noget aff cronnens jord, ehnn halff tønnde, vdj 
enn odels gaard, wdenn loug och minde, der for affsonnett med hannom, for 
 Penge  vij daler 
 

Lattris 
  Penge  vij daler | 
 
Jtem Olluff Steenßen i Bache i Ouigen som waar hans meduidere, och vnte 
hannom samme jordt. Affsonnet med hannom, for 
 Pennge  vij daler 
 
Mortenn i Ønsted for schieldtzord med sin grande. Affsonit med hannom for 
 Penge  ij daler 
 

Rødens thinglagh 

Jenns Trolle formedelst hand iche villde wduordere laugmandens tolld, effter 
dommens jndholld, med andre mend som dertill neffnit waar, mennß gaff nogle 
traadtzig ord, som i tingbogen ehr jnnd førtt, derfor tildømbt firre mark sølff. 
 Pennge  ij daler 

Lattris 
  Pennge  xj daler | 
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Peder Siffuerßenn Veijmou for hand offuerfaldt och slogh Toer Ollßenn i hans 
egit huuß nogle mundslagh, derfor affsonitt med hannom for 
 Pennge  ij daler 
 

Brøndflotz thinglaugh 

Niels i Norennberig for hand haffde slaget Olluff Lauertzens quinde i Laßbyenn, 
affsonitt med \hannom/ 
 Penge  vij daler 
 
Thrennde Roßboer mend, Anders, Joenn och Peder, ehr tildømptt at bøde i 
breffbrudt, huer firre mark sølff, for dee haffue imodstaaett laugmandens tolld att 
vduordere, ehr 
 Penge  vj daler 
 
Niels Ollßenn i Fullsted, ehnn tienist drengh for hand slog effter Olluff Olßenn i 
Byenn med ehnn kniff och rambte hannom noget lidet, haffde ingen raad att 
bøde, 
 Vdenn pennge ij daler 
 

Lattris 
  Pennge  xvij daler | 
 
Peder Mogennßenn ehnn løßdrengh, for medelst hand brugte gaard kiøb paa 
bøgdenn emoed lougenn, huorfor offuer hannom waar forhuerffuit domb att bøde 
xxj daler, mennß formedelst hans fattigdombs schylld haffuer min gunstige herre 
och hoßbundt velbiurdig her Olluff Parßberig, selff affsonet med hannom for 
 Penge  ix daler 
 

Offerdalls thinglaug 

Peder Pederßenn Kaxaas for leijermaall med ehnn tøß ved naffn Marritte, 
affsonnit med hannom, for hans fattigdombs skylld, 
 Pennge  vj daler 
 
Peder Gottßenn for leijermaall, med Marritt Pollsdatter, ehr ehnn fattig thienist 
drenngh, och haffde ingen formue at bøde med, vdenn hans hoßbund maatte det 
for hannom vdlegge, som waar 
 Penge  vj daler 

 
Lattris 

  Penge  xxj daler | 
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Jnngborig i Allmaas som for nogle aarß tid forledenn, ehr hendt domb offuer, aff 
førrige fougdt Christenn Raßmußen, formedelst hindis groffue forßeelße som 
scheede vdj lougmandens salig Peder Grumbs neruerelße, och med hanns raadfø-
rinngh, huilchenn forschreffne Jngeborigh ehr nu i forgangend høst jndkommen 
vdj lanndet igienn, och sigh der nogenn stund forholldett, jndtill saa lenge hun 
till thingett ehr ført och der udoffuer hinde, \schulle/ hendtis domb, daa for-
medelst gaat folchis forbønn schyld haffuer ieg hinde paa min gunstige herris 
och hoßbundtz goede behagh beuilgett at rømme landet, dog hindis medhaffuen-
de guods att vere forfalldenn vnnder cronnen, som ehr vdj 
 Pennge  x rigsdaler 
Derforudenn noget aff hindis beste kleder, worderit for 
 Penge  viij daler 
 

Lattris 
  Penge  xviij daler | 
 

Hackaas thinglagh 

Michell i Monnsted och Tostenn i Kongsnes willde iche møde paa aastedernne 
jmellom dennom och Vlberigs mand, daa de lougligenn waar fremsteffnitt for 
sorenschriffwren och tolff mennd, men mottuilligen forholdte sig hiemme, aff-
sonnit med dennom for 
 Pennge  iiij daler 
 

Hammerdals thinglagh 

Joenn Siffuerßenn Gißelaas som sig selff drucknede, hanns boeßloed forfalldenn 
wnder cronnen, naar alld vitterlig gielld waar betalld, daa befinndis femb kiør 
och ehn liden quie, worderit for 
 Penge  xj daler 
Thoe gieder j daler, firre faar och firre lamb, worderit for ij daler 
 Ehr tilßammen xiij daler 
 

Lattris 
  Pennge  xvij daler | 
 

Liidtz thinglaugh 

Peder i Søffre, formedelst hand iche villde forschaffe Jenns Pederßenn schydtz-
heste effter hanns medgiffuende paßis jndholldt, menn mottuillig sig derimod 
anstillett, derfor affsonnett med min gunstige herre och hoßbund selff for thoe 
elßhudder goed for 
 Penge  xij daler 
 

Summarumb offuer  forschre f fne sagfa l ld  ehr  
  Pennge  jct ij daler  
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– – – – – 

 
__________________________ 

 
 

Sagfald aff Herdals lehn for anno 1636 

 

Peder Biørnnßenn j Houdall for handt iche wille effterkomme enn 12 mends 
domb som er hanomb offuergoedt for vloulig kiøbmandschaffb med dj suenn-
sche, haffuer bøtt till Kongelig Maijestæts som lanndsherren self med hanomb 
haffuer affsonnidt. 
 Penndinge  xx daler | 
 
Olluff Glad j Glißberigh for hannd haffuer sald jdt morschind jmod Norgis loug, 
affsonnidt med hanomb och bøtt derfor thill Kongelig Maijestæts otte ørtuger 
och 13 mark sølff, ehr  
 Penndinge  vij daler j ort 
 
Otter Pederßenn j Lindsell och hanns lagßmendt for wloullig schar reningh jmod 
for budt, affsonnidt och bøt thill Kongelig Maijestætt otte ørtuger och 13 mark 
sølff, er 
 Penndinge  vij daler j ort 
 
  /  xiij daler j ort |  
 
Niels Jennßenn j Gløtte affsonnidt paa hans søns weignne for leijmaall med jdt 
løß quindfolch, affsonnidt och bøt thill Kongelig Maijestæt effter hans formuffue 
 Penndinge  viij daler 
 
Joenn Anndersenn j Ranndsiø leijett enn lidenn jordpart som wdj landsherrenns 
visitatz aff laugmanndenn er dømbt wnnder Kongelig Maijestæt giffuidt der aff i 
førstebøxel 
 Penndinge  j daler 
 
  /  ix daler | 
 
Her Annders paa Heide leijett enn liden gaard wdj Wemdallen kalldeß Bache 
som wdj lige maade wdj lanndsherrens visitatz aff laugmanndenn ehr dømbt 
wnnder Kongelig Maijestæt, giffuidt der aff wdj første bøxell  
 Penndinge  ij daler 
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Jenns Olluffsenn j Bye for hannd wloullig haffuer slagit jnnd paa sin grande, bøtt 
derfor thill Kongelig Maijestæts 2 mark sølff, er 
 Penndinge  j daler 
 
  /  iij daler | 
 
 

Summarum offuer  ald  fo rschreffnne wuiße  
aff  Herdals lehn det te  aar  beløber  s igh 

 
  Penndinnge  xLv daler j ortt1 
 

– – – – –2 

                                                 
1   I marginalen: ”Denne summæ finndis ligesaa till indtegt vdj Jemptelands regenschab 
och beløff forgangen aar viij rigsdaler.” 
2  Här följer fogdens bekräftelse och underskrift. 
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1637–1638 

Från räkenskapsåret 1637–38 finns saköreslängder för Jämtland och Härjedalen 
bevarade i Från norska Riksarkivet år 1900 överlämnade räkenskaper och hand-
lingar, volym 16, häfte 4 resp. 5, SRA. 
 Det förra häftet bär rubriken ”Den wuisße jnndkomst som ehr bøxell och 
sagfald aff Jemtteland, fra Philliphj Jacobj daug 1637 och till aarßdagen igienn 
anno 1638”. Räkenskapen är i slutet beseglad och undertecknad av fogden i 
Jämtland Erik Kristensson. Den del av räkenskapshäftet som innehåller sak-
öresredovisningen återges nedan. 
 Det senare häftet bär rubriken ”Sagfalds register och regenschab aff Herdals 
lehn. Fra Philippi Jacobi anno 1637 och thill Philippi Jacobi dag anno 1638”. 
Räkenskapen är undertecknad av fogden i Härjedalen Peder Jensson Års, daterad 
Øye (i Gauldalen) den 1 juli 1638. Saköresredovisningen återges s. 158–159. 
 I huvudräkenskapen för Jämtland och Härjedalen räkenskapsåret 1637–38 
(häfte 1 i ovannämnda volym) upptas, utöver kronans intäkter av sakören m.m., 
följande intäktspost: ”Anammitt som fougden Erich Christensen for nogen for-
sielsse i hanns bestilling i sagefald betalde / Penge jct daler”. I marginalen är an-
tecknat att länsherren (Oluf Parsberg) fick behålla hälften därav. Bötesbeloppet 
gäller troligen de 100 daler som den nu avgående fogden i Jämtland Erik Kris-
tensson redan 1634 dömdes att betala till kungen för orättmätig uppbörd av bön-
derna (se Norske Rig-Registranter 6, 1877, s. 642 f.; P. Sörlin, Sakören, soning 
och soldater, 2004, s. 74 f.). 
 
[Jämtland:] 

Penge annammett vdi sagfald 
Berrigs thinglaug 

Joenn Tostennßenn for hannd tog enn baad wlougligenn, fra ßin grande Peder 
Pouellßenn, Schanderaas, och iche førde hannom den tilbage igienn, førend 
hannd \loed/ selff denn igien hendte, der fore tildømbt att bøde for tag, trej mark 
sølff. 
 Pennge  ij daler 
 
J lige maade Olle Pouellßenn i Mou for hannd tog enn kiedell vdj hans betalling, 
fra hans grande quinde Giertrud Joennsdatter, och vaar emod hindis villge, derfor 
tildømbt att bøde trej mark sølff. 
  Pennge  ij daler | 
 
Joenn Ollßenn, Joenn Pederßenn, Hans Nielßenn, Jenns Biørnßenn och Peder 
Eßbiørnnßenn, tildømbt att bøde for schydsfer[d]s forßømmelße, huer j daler. 
 Penge  v daler 



 
 

1637–1638 
 

156 
 

Olle Annderßenn i Tørringenn, Peder Morttennßenn ibidem och Olle Pederßen i 
Schaallenn, formedelst dee med dieris laugs mend schød wdj wlouglig tiider, 
emod lougenn, trej elßdyr, huorfor dee bleff tildømbt att bøde for huertt støch 
otte ørtuger och 13 mark. 
 Penge  xxj daler 
 
Olle Anderßenn i Brønne, enn aff knegterne, formedelst hannd schieltte Pouell i 
Brønne for att haffue soldt itt maarschind till lennßmandenn, och kunde iche 
giøre dett beuißligt, affsonnett med hannom for 
 Pennge  ij daler | 
 

Ouigens thinglaug 

Eßbiørnn Grott for medelst hannd slog hanns grande Annders i Aabaaßen med 
enn kniff vdj hanns arm, huorudoffuer hannd sidenn laa ved sengen vdj siuff 
wgers tid, och deraff døde. Huilchenn sag ehr jndsteffnitt till hans hiembting, for 
sorrennschriffueren och tolff mennd, vdj laugmandens neruerelße, daa effter 
prob och windißbyrd, ehr hannd dømbtt till ßin fred igienn, och affsonne effter 
hans yderste formue. Saa effterdj hanndtz boe ehr registeritt, och finndis enn 
gandsche ringe ting, naar alld schyld och gielld ehr betalld, haffuer ieg derfor paa 
min gunstige herris och hoßbundtz goede behag, affsonnett med hannom, som 
hanns slegtt och venner vaar hannom med behielpelig, for 
 Pennge  xL daler | 
 
Enn suensche snedicker, ved naffn Olluff som paa trej eller firre aars tid, haffuer 
omreijgst der i lanndett, at arbeijde paa sitt hannduerch, och emedler tid, iche 
giffuitt Hanns Maijestæt nogenn schatt, som vaar paabødenn, iche heller 
frembuist sin pasß eller louglig beschedenn, daa paa det hannd maatte nyde ßin 
fred der i lanndett, haffuer hannd aff sonnett for 
 Pennge  xx daler 
 

Rødenns thinglaug 

Peder Jffuerßenn i Weijmou, for hannd drog hanns kniff vdj Mittstuenn, till enn 
dreng, och slog hannom dermed lidett i røggenn, tildømbt derfor att bøde otte 
ørtuger och 13 mark. 
 Pennge  vij daler 
 
Jtemb for hannd slog Erich Joennßenn to slag vnnder ørett, daa hannd igienn 
hiemb komb fra Norge, derfor tildømtt to mark sølff. 
 Pennge  j daler | 
 
Erich Joennßenn i Hested, formedelst hand haffuer beliggitt ßin tieniste tøß, och 
nu vill haffue hennde till egtte, affsonnet med hannom for 
 Pennge  ix daler 



 
 

1637–1638 
 

157 
 

Anno 1637 denn 8 augustj paa Kongsgaard ehr førtt enn vmøndig dreng vdj rette 
for sorrenschriffuerenn och 12 mend, ved naffnn Olluff Ollßenn, som haffuer 
staallenn ehnn lidenn sølffkoschenn, fraa Erich Pederßenn i Øffuerbyenn, for 
huilchenn hand waar fangenn och paagrebenn och ehr forhuerffuitt domb vdj 
saggenn att hannd schall arbeide i jernn, jnndtill hand kand trælle sig frj. 
Huilchenn dreng findes end nu tillstede med dommen, dog hanns forælldre 
haffuer leuerit till mig, paa øffrighedenns goede behag, om hannd frj kunde 
bliffue, for samme sag 
 Pennge  xx daler | 
 

Halldenns thinglaug 

Erich Nielßenn i Bøllett, for hannd lagde sig i flad ßenngh, med enn tøß, ved 
naffnn Anne, dog iche afflett børnn tilßammen, tildømbt att bøde otte ørtuger 
och 13 mark. 
 Pennge  vij daler 
 

Liidtz thinglaugh 

Niels Priß i Hylle och Olle Pouellßenn i Toruold, handlett sig emellom om itt 
støche aff cronnenns jord, for halff ottennde daller, dog dee iche anndet wiste, 
ennd det vaar friitt, som dee begge med dieris eed for rettenn bekrefftet, huilche 
penge dennom bleff fradømbt, att verre forbrøtt vnnder Kongenn. 
 Pennge  viij daler 
 

Wndersager thinglaug 

Benndt i Selßiø for nogenn schieldtzord som hand brugtte paa Olle Anderßen i 
Weluigenn, affsonnett med hannom for 
 Pennge  ij daler | 
 
Peder Ollßenn Berge, for hannd belaa ßin festemø Ludtze Jnngmundtzdatter, 
affsonnett med hannom, for 
 Pennge  viij daler 
 
Enn aff knegternne, ved naffn Joenn i Teijge, enn løß dreng, som emod lougen 
haffuer om reist der i landett, och i hob kiøbtt nogle beffuerschind, till talls tolff 
støcher, huilche schind ehr hannom i fra dømbt och vnder cronnenn, och sidenn 
vorderitt aff 6 mennd, støchett offuer hoffuitt for halffanden daler, ehr 
 Pennge  xviij daler 
 

Reffsund thinglaug 

Annders Michelßenn i Fornneby, formedelst hannd vdj ßin druckennschab, aff-
stod hanns gaard, for laugmandenn Claus Lauretzen och om morgenenn dereffter 
hannom saadant gaffis til kiennde, daa forbandet hand sig aldrig ßaadant haffde 
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tengt, huor for hand begierede naadenn och iche retten, haffuer ieg daa for 
samme hans forseelße, paa min gunstige herris goede behag, affsonnett med 
hannom for 
 Pennge  x daler | 
 
 

Summarumb offuer  forschre f fne sagfa ld  er  
  Pennge  ijct xxx daler 

– – – – – 
 

__________________________ 
 
 
 

Sagfald aff Herdals lehn for anno 1637 

 

Olluff Biørnnßenn i Ytterberig affsonniidt for leijmaall med Maritte Chris-
toffersdatter ibidem. Gaff thill Kongelig Maijestet for denomb begge effter deris 
ytterste formuffue 
 Penndinnge  x daler 
 
Erich Pederßenn i Bache for hannd haffde beliggidt Ranngnild Ottersdatter | och 
egtted hannd same quindfolch, affsonnidt thill Kongelig Maijestæt effter hans 
formuffue for 
 Penndinge  iij daler 
 
Peder Joennßenn i Kolßett for hannd wloulig haffde opkast enn marche stenn, aff 
sonnidt med hanomb derfor effter lougenn, och giffuidt thill Kongelig Maijestæt 
ot[te] ørtuger och 13 mark ehr 
 Penndinnge  vij daler j ort. 
 
Joenn Ollsenn wdj Houdall for leijmaall med jdt løst | quindfolch, affsonnidt 
med hanom och giffuidt thill Kongelig Maijestæt effter hans yderste formuffue 
 Penndinnge  viij daler 
 
Haldwor Ollsenn øst paa Moen ibidem for hand slog Niels suensche ibidem med 
flad handt. Gaff der for thill Kongelig Maijestæt 
 Penndinge  ij daler 
 
Joenn Erichßenn Schug j Houdall for hannd haffde soldt jdt morschind som ehr 
Kongelig Maijestæt forbøden | waare wdj lougenn, haffuer bøt derfor thill høij-
bemelte Hans Maijestæt effter lougen ott[e] ørtuger och 13 mark, ehr 
 Penndinge  vij daler j ortt  
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Summarum offuer  forschreffne sagfald   
beløber  s i ig  

 
  Penndinnge  xxxvj daler j ortt1 

 
– – – – – 

                                                 
1  I marginalen: ”Denne summa findis till jndtegt vdj Jemptelannds regenschab och beløff 
forgangen aar – xLv rigsdaler j ortt”. 
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1638–1639 

Från räkenskapsåret 1638–39 finns två saköreslängder för Jämtland bevarade i 
Från norska Riksarkivet år 1900 överlämnade räkenskaper och handlingar, 
volym 17, häfte 4 resp. 5, SRA. 
 Det förra häftet bär rubriken ”V-uiße regenschab aff Jempteland som ehr 
bøxell och sagfald. Beregnet fra Philippi Jacobj daug anno 1638 och thill aarß-
daugen anno 1639”. Räkenskapen är i slutet beseglad och undertecknad av fog-
den i Jämtland Henning Skytte. Den del av räkenskapshäftet som innehåller sak-
öresredovisningen, inklusive utgifter, återges nedan. 
 Det senare häftet bär rubriken ”Restands aff Jempteland som er annamett och 
oppeboritt fraa Phillippj Jacobj dag, anno 1638 och thill anno 1639”. Räken-
skapen är i slutet undertecknad av förre fogden i Jämtland, Erik Kristensson. Den 
har ursprungligen utgjort ett verifikat (märkt ”lit. Æ”) till länsräkenskapen för 
Jämtland och Härjedalen 1640–41 och redovisar restantier av både bygsel och 
sakören (summan därav är förd till intäkt i slutet av saköreslängden för Jämtland 
1640–41, se s. 178 nedan). Den del av räkenskapshäftet som innehåller saköres-
redovisningen återges nedan, s. 166–167. 
 Någon intäkt av sakören från Härjedalen finns ej införd i huvudräkenskapen 
för Jämtland och Härjedalen detta år (i ovannämnda volym, häfte 1). 
 I huvudräkenskapen finns dock noterat följande post, avseende böter som ett 
antal präster och bönder i Jämtland fått betala för att ha beseglat olagliga sup-
pliker 1637 (jfr Sörlin ovan, s. XVIII–XIX och ingressen till saköreslängden 1639–
40 nedan): ”Førris thill inndtegt som paa regennschab aff nogelle prester och 
bønnder i Jempteland, for wlougligh forsseigelingh, effter dombs formeldingh 
allerede er oppeborretth, huilchet i nest kommende aar med rigtigh mandtall och 
domb med widdere leffuerandtz schall bliffue for klarretth / Pennge jm daler.” 
 

Sagfald penger1 
 
Denn 29 septembris affsonnit med Peder Morttennßenn Leernes for leijermaall 
med sin festemøe Gunder Mogensdatter, waar enn fattig drengh, gaff effter ßin 
yderste formue 
 Penge  viij daler 
 
Denn 3 ochtobris affsonnit med enn fattig karll Peder Erichßenn i Halldenns 
thinglaugh, for leijermaal med hans festequinde, Anne Erichsdatter som komb 
nogett for tilligh, bøtte effter sin yderste formue 
 Penge  vij daler 

                                                 
1  I marginalen: ”Anno 1638”. 
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Joenn Pederßenn i Brøndfloed sogenn haffuer faldet hans suoger, Anders 
Erichßenn Roßberig offuer, med onde ord och wndsigelße, bleff tilkiient at 
bøede till Kongelig Maijestæt 8 ørtuger och 13 mark. 
 Pennge  vij daler j ort 8 schilling 
 

Latteris 
  Pennge  xxij daler j ort viij schilling | 
 
Annamit aff Erich Pederßenn i Brøndfloed for hannd wførmede enn barselquinde 
i hendis huuß, vdj sin druckenschab, paa enn bede daug, med onde ord och 
tumult, dog klagede sig eij viste, huad hannd i samme druchenschab giorde, bleff 
tilkiient att bøede till Kongelig Maijestæt 8 ørtuger och 13 mark, ehr 
 Pennge  vij daler j ort 8 schilling 
 
Noch for hanns druckenschab paa enn bede daug, tilkient 3 mark att bøede till 
Kongelig Maijestæt epter ordinantzen. 
 Penge  iij ortt 
 
Olle Kielßenn Døuigenn i Reffßund bleff tilkiennt, for offuer fald paa sin broder, 
i dett hannd opslogh hanns stabur dør, och vdkaste hanns guods paa marchenn, 
och i andre maader forholtt sig illde med schendsord, att bøde till Kongelig Mai-
jestæt 8 ortuger 13 mark. 
 Ehr pennge  vij daler j ort viij schilling 
 

Latteris 
  Penge  xiiij daler ij ort iiij schilling | 
 
Affsonnit med Peder Olßenn i Ouigenn, for fladßengh med Gundborig Hend-
richsdatter, for huilchenn wschichelighed och forargelße, dj effter Kongelig 
Maijestæts breff och befalling, schall straffis med bøeder, gaff 
 Pennge  vj daler 
 
Denn 18 decembris affsonnett med enn fattig mand udj Raffuenn, huis feste-
quinde komb noget for tilligh. Waar begge fattige, gaff effter yderste formue 
 Pennge  vj daler 
 
Annammit aff Olluff Suendßenn Øunet, som hand bleff tilkient for tagh, for itt 
støche ennghslett hand tagh fra sin grande Joen Ollßenn vdenn loug och domb, 3 
mark sølff. 
 Penge  ij daler 
 

Latteris 
  Penge  xiiij daler | 
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Olle Benntßenn Korsted, bleff tilkienntt 3 mark sølff att bøde till Kongelig 
Maijestæt for hannd tog enn nødt fra Olle Joenßenn Bache, och Lauerids 
Mortensen i Alßenn thinglaugh vdenn loug och minde, ehr 
 Pennge  ij daler 
 
Olle Annderßenn Vangenn bleff tildømtt for it slag vnnder ørit hannd gaff 
Marritte Matisdatter med haandenn, enn halff mark sølff ehr 
 Pennge  j ort 
 
Joenn Jngmundßenn i Wndersager bleff tilkiennt, for hannd slog Johann Peders 
datter offuer rygenn, med enn kiep, j mark sølff, ehr 
 Pennge  j daler 
 
Affsonnit med Olle Laueridtzenn Hacskaas2 i Hammerdall, for hanns quinde 
offuerfalt Gunell Fastesdatter, med hug och onnde ord i henndis egit huuß. 
 Pennge  vj daler 
 

Latteris 
  Pennge  viij daler j mark | 
 
Annammit aff Joenn Pederßenn, Joen Gudmunndßenn och Olle Joennßenn i 
Vndersager, for itt vnngt dyr, dee haffde skøtt paa scharrendingh, 8 ørtuger och 
13 mark, ehr 
 Pennge  vij daler j ort viij schilling 
 
Joenn Halduorßenn Bleckaas bleff tilkienntt for itt gillder hannd tog neder, for 
Olle Lauerdtzenn i Allßenn j mark sølff. 
 Pennge  j daler 
 
Olle Lauerßenn Bergøenn bøtte till Kongelig Maijestæt for fladßengh, med 
Kiersten Karlsdatter, som hannom bleff offuerbeuist, att begangett i enn brøllups 
stuffue. 
 Penge  iiij daler 
 
Affsonnett med Peder Olßenn Øsenn for kniffstingh och slagsmaall paa Erich 
Joenßenn Hested i Rødens gielld, gaff till Kongelig Maijestæt  
 Penge  viij daler 
 

Latteris 
  Penge  xix daler j mark 8 schilling | 
 

                                                 
2  Felskrivet för ”Hacksaas”, avser Håxås. 
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Affsonnett med Jenns Joenßenn i Nyllannd i Wnndersager for leijermaal, med 
hanns festequinde, som komb megett fortilligh, for 4 aar sidenn, vaar fattig, 
sonnte effter yderste formuffue. 
 Pennge  vij daler 
 
Annamett aff Laueridtz Mogennßenn i Offerdallenn, for scharrending effter itt 
elßdyr, hannd haffde begangett om vaarenn, anno 1638. 
 Pennge  vij daler 
 
Olluff Pederßenn Handou enn fattig gammell mannd, stoed for retten och 
tillagde hanns grande eller naboe, att haffde tagett fra hannom itt gillder, och itt 
beffuerschind, som vaar bortkommenn, kunde det iche beuiße, gaff thill 
Kongelig Maijestæt i affsonningh 
 Pennge  j daler 
 

Lattris 
  Pennge  xv daler | 
 
Olle Benntßenn Handou, negtedt tradtzeligen, iche att ville vinde ßin sandhed i 
forschreffne Olle Pedersens sagh, till rettens bestørckelße, bleff tildømtt at bøde 
effter lougenn till Kongelig Maijestæt. 
 Pennge  ij daler 
 
Affsonnet med Peder Pederßenn i Vnndersager, for hanns quinde komb nogett 
for tilligh, gaff effter yderste formue 
 Penge  vij daler 
 
Noch affsonnit med Anders Pederßenn enn fattig mand i Vndersager huis quinde 
i lige maade, komb nogett for tilligh, gaff 
 Penge  vij daler 
 

Lattris 
  Penge  xvj daler | 
 
Affsonnett med Jep Morttennßenn j Hallenn for schienderj och wforligelße med 
ßin grande, och naaboe, emoed sin vdgiffuenn forpligt, er fattig gaff effter 
yderste formue 
 Pennge  xij daler 
 
Hemmingh i Toßberrig lennßmand i Allßenn haffuer i sit eget huuß offuer faldett 
Jffuer Pederßenn lyttenant med hugh och slagh i ßin druchenschab, saa hannd 
vaar ilde medfarenn, baade i ansigtet, och paa kropenn. Derfor med hannom 
affsonnit, effter sin yderste formue, effterdj hannd ehr en fattig mand, att giffue 
till Kongelig Maijestæt 
 Penge  xxx daler 
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Affsonit med enn fattig dreng ved naffnn Peder Erichßenn i Hallens thinglaugh, 
for leijermaall med ßin festemøe, som i lige maade vaar meget fattig, gaff effter 
yderste formue 
 Penge  vj daler 
 

Latteris 
  Pennge  xLviij daler | 
 
Peder Pederßenn Nygaard vdj Rødens gielld som haffuer huggett Mattias 
Pederßenn med enn leij i axellenn saa hand deraff laa ved sengenn, bleff tilkientt 
at bøde till Kongelig Maijestæt 8 ørtuger och 13 mark, ehr 
 Penge  vij daler j ort viij schilling 
 
Annders Reenn haffde ladet i rette steffnne Peder i Giere, med nogle docu-
menter. War lougligenn steffnit, och iche fremkomb, eller giorde ßin forfaldz 
wittnne, bleff tilkienndt att bøde till Konngelig Maijestæt j mark sølff. 
 Penge  j daler 
 
Annamett aff Niels Funes vdj Ouigenn som hannom bleff til kient att bøede till 
Kongelig Maijestæt for hand emoed fougdens forbud, loed driffue sin suogers 
quegh offuer her Jenns Henningßens agger, och oprebbet hans giere. 
 Penge  vij daler 
 

Lattris 
  Penge  xiiij daler j mark viij schilling | 
 
Vaar i rette steffnit Olle Hannßen tilholder hoeß sin fader Hanns Kiercheby i 
Aspaas, møtte iche, derfor tilkient att bøede j mark sølff. 
 Penge  j daler 
 
Annammett aff tolff laugrettis mend, som besaade retten med sorrenschriffueren, 
och laugmanden der domb bleff hendett, offuer Jenns Pederßenn Korsted, och 
sidenn negtede daa iche at beßeigle, bleff tilkiennt enn huer effter lougenn, att 
bøde till Konngelig Maijestæt j mark sølff, ehr tilßammen 
 Penge  vj daler 
 
Annammett aff Mattias caperall offuer knegternne vdj Allßenn thinglaug for 
hand fantis forßømmelig och eij møtte paa mønstringh effter hanns lyttenantis 
steffningh. 
 Penge  ij daler 
 

Lattris 
  Pennge  ix daler | 
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Affsonnett paa Kongelig Maijestæts naadigste behaugh, med her Adamb 
Willumßenn sogneprest i Vnndersager gielld, for leijermaall hand haffde be-
gangett med sin høstru, førend dee bleff egte viiett, dog haffuer hannd høij-
bemelte Hanns Maijestætts naadigste opreijßningh, gaff effter yderste formuffue 
 Penge  xij daler 
 
J ligemaade affsonnet med her Hanns Claußenn pastor i Liidtz sogenn, som 
sammeledis haffde begangett løenn leije, med sin høstrue, førend dieris egte 
wiielleße stoed, haffuer och Kongelig Maijestæt naadigste oppreijßningh, gaff 
 Pennge  xij daler 
 

Latteris 
  Pennge  xxiiij daler | 
 
Annammett som Jørgen Hanßenn, tiennendis tilforne Jenns Michelßenn nu 
laugmand i Jemtteland, for enn wlouglig suplicatz hannd haffuer schriffuitt for 
nogle bøender, efftersom denn velbiurdig herre, her Oluff Parßberigh sielff med 
hannom haffuer affsonnit for 
 Pennge  x daler 
 

Summarumb offuer  forschreffnne sagfal ld t  ehr  
  Pennge  ijct xij daler j mark iiij schilling 
 

– – – – – 
 

Herimod affkortis 
 
Er aff Hanns Maijestæts naadigste beuilgett fougdenn till lønn, for hanns 
Kongelig Maijestæts rettighed att opberge. 
 Pennge  L daler 
 
Giffuitt sorennschriffuerenn Hanns Anckerßenn, for adschillige documenter och 
domme att schriffue, Konngelig Maijestæts sagfald anngaaende, som ehr førtt 
Kongelig Maijestæt till regnnschab. 
 Pennge  vj daler 
 
Giffuitt mestermandenn for en fattig quindefolch att reffße, som haffde om-
kommett sin egenn foster. 
 Pennge  iiij daler 
 

Summa paa forschref fne  vdgi fft  ehr  
  Pennge  Lx daler3 

__________________________ 

                                                 
3  I marginalen: ”Ligesaa til vdgifft vdj Jemptelands regnschab, etcetera”. 
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Restands aff Jempteland som er annamett och oppeboritt fraa Phillippj 
Jacobj dag, anno 1638 och thill anno 1639. | 

 
– – – – – 

 
Pendinger annamett udj sagfald som effter føllger: 

Berigs tinglaugh 

Lauritzs Ollßøn schreder, for hand offuer falldt her Hans Niellßøn med schiellds 
ord, och udj anndre maader, forseet sig mod hannom, begierde der fore naade 
och iche rettenn, at hand iche schulle epter strebis, huor om hand haffde suplice-
rit thill min gunstige herre, her Olluff Parßberig, och bekomb hans strenghetz 
resolution, at hand schulle aff sonne epter sin yderste formue, daa epterdj hans 
formue var ganndsche ringe, och er en fattig huußmand, haffuer hand giffuitt udj 
affßoningh thill Kongelig Maijestætt 
 Pennge  xiiij daler 
 
  / Pennge  xxxij daler4 | 
 

Ræffsund tinglaugh 

Taffnißmenndt for w-loglig kiøbennschaff med morschind, de sollde førige 
laugmand Claus Laurßøn, thill dømpt. 
 Penge  vij daler j ort5 
 
Niells i Sidtzßøe for hannd offuer falldt førige laugmand Claus Laurßøn, thill 
dømpt. 
 Penge  iiij daler 
 

Liids tinglaugh 

Niells i Backenn med hanns laxmenndt for høe de tog fraa de Lønsßøe bygger, 
thill dømpt huer 3 mark sølff. 
 Pennge  ix daler 
 

Allßenn tinglaugh 

Joenn i Slotten, och Erich i Wangen, huer till dømpt att bøde for slags maal ij 
daler, ehr 
 Pennge  iij daler 
 
  / Pennge  xxij daler j ort6 | 

                                                 
4  Inklusive en bygselpost på samma sida. 
5  Här följer ”8 schilling” överstruket. 
6  Härefter följer ”8 schilling” överstruket. 
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Hening i Thoeßberig for hannd offuer fallt Niells Laurßøn med hug och slag paa 
fredelig stede, der fore till dømpt 
 Pennge  vij daler j ort 
 

Brøndflods tinglaugh 

Steenn i Ennge for hannd belaa sin festermøe Marritte Pederßdatter. 
 Pennge  ix daler 
 

Sunde tinglaugh 

Olluff Rexßøe, och Niells Joennßøn i Thorup for de gaff huer anndre ørfiger, till 
dømpt huer j daller, ehr 
 Pennge  j daler 
 
  / Pennge  xvij daler j ort 
 

Summarum be løber  
  Pennger  ijct Lxxvj daler j ort7 | 
 
 

Wdgiffuitt aff forschreffne indtegtt. 

Giffuit lagmanden, och sorenschriffueren for domer, som ieg paa Hans Maije-
stætts wegne forhuerffuit haffuer, epter en rigtigh fort[e]ignelßes indholld. 
 Penge  xxj daler 
 

Ligni t t  wdgiff tenn emod indtegten daa b le ff udj  beho lld :  
  Pennge  ijct Lv daler j ort8 
 
Diße forschreffne toe hundre, fembtje och femb daller j ort, ehr leuerit thill 
Madtz Perßønn schriffuer paa Thrundheimbs gaard, den 15 augustj 1639, epter 
hans beuißis indholldt. Att forschreffne saaledes annammet och oppeborit er, och 
igen leuerit som forschreffuit staar, bekiennder jegh Erick Christenßen, egen 
haandt. 
 

                                                 
7  Härefter följer ”8 schilling” överstruket. 
8  I marginalen: ”Dene summa findis til jndtegt vdj sagefalds regenschab aff Jemptelanndt 
ano 1640”. 
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1639–1640 

Från räkenskapsåret 1639–40 finns en saköreslängd för Jämtland bevarad i Från 
norska Riksarkivet år 1900 överlämnade räkenskaper och handlingar, volym 18, 
häfte 3, SRA. 
 Häftet bär rubriken ”Register och regenschab paa huis bøxell och saghfald 
detta aar udi Jempteland falden och oppebaaritt er. Nembligh fra Philippi Jacobi 
daugh 1639 och till aarssdagen 1640”. Räkenskapen är i slutet beseglad och 
undertecknad av fogden i Jämtland Henning Skytte. Den del av räkenskapshäftet 
som innehåller saköresredovisningen återges nedan. 
 I huvudräkenskapen för Jämtland och Härjedalen 1639–40 (i Rentekammeret, 
Lensregnskaper, Trondheim len, volym 65, mapp 3: 3, NRA) finns även intäkter 
av bygsel och sakören från Härjedalen införda: ”Annammidt dett wuisse aff Her-
dallenn, som ehr sagefald och jordebøxell, effter fougdenns wnnderschreffnne 
regenschabs wduissningh / jct v rigsdaler”. Tyvärr saknas i dag den här omtalade 
räkenskapen (betecknad ”Lit D”), där sakörena för Härjedalen detta räkenskapsår 
fanns redovisade. 
 I huvudräkenskapen för Jämtland och Härjedalen finns dessutom infört intäk-
ten av de resterande böterna som ett antal präster och bönder i Jämtland dömts 
att betala för att ha beseglat olagliga suppliker 1637 (jfr ingressen till föregående 
års saköreslängd samt Sörlin ovan, s. XVIII–XIX): ”Føris till inndteigt som aff 
nogle prester och bønnder i Jemptelannd for w-lauglig forseiglinng effter dombs 
formeldning ehr oppeboridt. Som effter regenschabs wduissninng bedrager 
1178 ½ daler i ort 9 schilling. Huor aff i forledenn aars regenschab bleff 
inndførdt 500 rigsdaler. Restenn effter bemelte regennschabs inndhold beløbber / 
Penge vijct xxix daler j ort 9 schilling”. Den här åsyftade räkenskapen (betecknad 
”Lit. C”) saknas tyvärr också i dag. 
 

Jndtegt sagfald 
 

Annammit aff epterschreffne knegter i bøder for de sade offuerhørig och eij paa 
dend tiid fremkomb, som cappitein och lytenanten haffde dennom frembsteffnit 
at møde paa dieres mønsteringh. 
 
Fra Offerdals gield. 

 Arnne Torbiørnsen Prestgaard  ij daler 
 Joen Anderßen Bølle  ij daler 
 Anders Poelsen Enge  ij daler 
 Olle Olßenn Bungaaß  ij daler 
 Erich Nielsen Gierre  ij daler 
 Haluor i Backe   ij daler 
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Lateris 
  Pennge  xij daler | 
 
 Annders i Backe   ij daler 
 Larß Kieldsen Klug  ij daler 
 Niels Haluorsen Blechaaß  ij daler 
 Niels Henderichsen Hellebergh  ij daler 
 Olle Larßen Rømingsbergh  ij daler 
 
Sunde tinglaugh. 

 Larß Siffuerßen Harre  ij daler 
 
Vndersagger. 
 Joenn Gryttenn   ij daler 
 Olle Neergaard   ij daler 
 Tobias Suendsted  ij daler 
 Mogenns Bye   ij daler 
 
Annammit aff epterschreffne knegter i Røden, som i ligmaade haffde werret 
forsømelig paa dierres mønstering, huilche ware aldelis fattige, bøtte dog epter 
derres yderste formue. 
 Niels Joenßen Tulleßaaß j daler 
 

Lateris 
  Penge  xxj daler | 
 
 Anders i Setter   j daler 
 Einner Siffuerßen  j daler 
 Erich Siffuerßen   j daler 
 
Annammit i affsoning aff Anders Erichßen i Ouigens tinglaug, for leijermaall 
med Gundborrig Henderichsdatter, ware begge aldelis fattige, bøtte epter hans 
yderste formue. 
 Pennge  vij daler 
 
Annammit epter Peder Fasteßen Erichsgaard som rømbte formedelst slagsmaall 
udj huilchen tumult en mand bekomb hugh, och noegle dage der epter døde. Och 
beløb sig samme Peder Fasteßens boesloed epter offuerslagh och registeringen 
 Penge  viij daler ix schilling 
 

Lateris 
  Pennge  xviij daler ix schilling | 



 
 

1639–1640 
 

170 
 

Annammit epter Torsten i Quittle, som rømbte for manddrab, epter hans boe-
loedz registering och offuerslagh i hanns faste goetz som war kiøbt med hans och 
hans høstruis fellidz pennge er tillsammen 2½ tønde sed for 60 daler, huilchen 
hanns anpartt, nemblig j tønne 3 fieringer sed, hans høstrue igen løste epter 
lougen for 
 Pennge  xxx daler 
 
Annammit epter hanns boes och løßøris offuer slagh och liquitering emod dennd 
borttschyldige gield epter registeringen v daler j ort, dog derudj aff korttes som 
laugmanden bleff giffuen for hans dom 4 daler. Bliffuer saa till offuers 
 Pennge  j daler j ortt 

Lateris 
  Penge  xxxj daler j ort. | 
 
Annammit aff Mortten i Gierre udj Haakaaß, som hand bleff tilkiendt for hand 
kaste med en øxe epter Anders Nielßenn, 2 mark søllff, er 
 Pennge  j daler 
 
Annammit aff Peder Bentßenn Maarßet for hand tradzeligen negtede laug-
manden och hans quinde forringschab. 
 Pennge  j daler 
 
Annammit aff Peder Olßen Acher som hand bleff till kiendt, for hannd støtte 
Peder Erichßen Enge med en øllschall i munden, 2 mark sølff 
 Pennge  j daler 
 

Lateris 
  Pennge  iij daler | 
 
Annammit aff Jon Jngmu[n]dßen Nyelannd, som hand bleff till kiendt, for hannd 
nederbrøtt Erich Horstatz gielder, j mark sølff, 
 Pennge  j daler 
 
Annammit udj bøder aff en dreng i Raffn wed naffn Lauritz Nielsen Suidie, som 
bleff beschyldt aff førige foegitz Erich Christenßens tiener att hand v-førmede 
hannom med onde ord, der hand kreffuede Kongelig Maijestætz restantz och 
rettighet, for huilchen moduillighed hand bleff hefftet noegle daug i kongs jern, 
och bøtte effter yderste formue 
 Pennge  vij daler j mark 8 schilling 
 

Lateris 
  Pennge  vij daler j ort viij schilling | 
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Annammit aff Larß i Ennge udi Offerdalen for v-forliggelße och slagsmaall med 
sin grande Niels Morttensen, 2 mark sølff, er 
 Pennge  j daler 
 
Annammit i affsonning af forschreffne Niels Morttenßen Staffre, for v-forligelße 
med sin søster och suoger forschreffne Larß i Enge epter offte klagemaall, war 
ellers en vdfattig mand. 
 Pennge  iiij daler 
 
Annammit aff Larß Nielßen Wangen i Alßen for v-lydighed med schytzferd, och 
schentzord paa lytenanten och foegdens tiener, der de schulle randsage epter Jens 
Perßen Korstad. 
 Pennge  ij daler 

 
Lateris 

  Pennge  vij daler | 
 
Annammit udi affsoning aff en fattig drengh i Liid wed naffn Olle Ollßenn som 
bleff beschyldett aff sin førrige hoßbonde Eßbiørn Jonßen Handoe att hand 
hannom v-uitterligen vdschembt en bereed hud for hannom och schaaren noegen 
remmer der aff. 
 Pennge  v daler 
 
Annammit aff Erich Jonßen Bringaaß som hand epter lougen bleff tillkiendt for 
hand vden loug och domb toeg it støche eng fra Erich Joenßen Brynde, 3 mark 
sølff, er 
 Pennge  ij daler 
 

Lateris 
  Pennge  vij daler | 
 
Annammit aff Bendt Tostennßenn Fyraaß som hand bleff tildømbt, for hand 
thuende gange huß och helede en fredløß mand Torsten Quittle, 2 mark sølff. 
 Pennge  j daler 
 
Annammit i bøder aff stoer Mortten Vdgaard for hand haffde ruschett och truet 
Peder Lauritzen i Krochum paa kircheuolden. 
 Pennge  j daler 
 
Annammit aff Michell Gullesen Finnes och Suennd Erichßen ibidem som de 
bleffue tillkiendt for pust och neffue hugh, huer 2 mark sølff, er 
 Pennge  ij daler 
 
 



 
 

1639–1640 
 

172 
 

Lateris 
  Pennge  iiij daler | 
 
Annammit aff Olle Erichßen Schicke som hand bleff tillkient for pust och 
neffuehugh, 2 mark sølff, er 
 Pennge  j daler 
 
Annammit i bøder aff Joenn i Bierte i Rødens tinglaugh schydzschicher for hand 
udj druchenschab eij willde forschaffe epter Otte Lorches slotzlougens for-
ualteris paß, hans tiener foringschab. 
 Pennge  ij daler 
 
Affsonit med Erich Jonßen i Berrigh for leijermaall med Kirsten Andersdatter, 
wille echte huer andere. Wore bege fattige, for 
 Pennge  ix daler 
 

Lateris 
  Pennge  xij daler | 
 
Annammit aff Larß Erichßen Wannge och Olle Einnerßen Opne, som udj 
paasche hellge dage udi dierres druchenschab v-førmede derres wærfader herr 
Olle Nielßen pastor till Offerdals gield, udj hans eget huuß, och offuerfalt hans 
giester med hugh och slag, vdj affsonningh paa min gunstige øffrigheds goede 
behaugh. 
 Pennge  xxx daler 
 
 

Summa summarum offuer  ald  forschref fne  
bøxell  och sagfa ld ,  er  

  Pennge  vjct xLij daler xvij schilling1 | 
 
Førres till affkorttning som foegdenn er beuilget udi lønn, for att indkreffue 
Kongelig Maijestæts schatter och rettigheder, och derfore giør regenschab. 
 Penge  L daler 
 
Giffuit schriffueren Hans Anchertsen for adtschillige domme, och breffue att 
schriffue Kongelig Maijestæts sagefald och rettighed angaaende. 
 Penge  vj daler  
 

– – – – – 

                                                 
1  I marginalen: ”Lige saa till jndtegt vdj Jemptelannds regnschab och beløff forgangen 
aar vct ij rigsdaler 16 schilling”. 
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1640–1641 

Från räkenskapsåret 1640–41 finns saköreslängder för Jämtland och Härjedalen 
bevarade i Från norska Riksarkivet år 1900 överlämnade räkenskaper och hand-
lingar, volym 19, häfte 5 resp. 6, SRA.  
 Det förra häftet bär rubriken ”Register och regenschab paa bøxsell och sagfald 
som vdi Jempteland falden och oppebaaridt ehr, beregnidt fra Philippi Jacobj 
dagh anno 1640 och thill aarssdagen anno 1641”. Räkenskapen är i slutet beseg-
lad och undertecknad av fogden i Jämtland Henning Skytte. Den del av räken-
skapshäftet som innehåller saköresredovisningen återges nedan. 
 Det senare häftet bär rubriken ”Sagfald aff Herdals lehn fra Philippi \Iacobi/ 
dag anno 1640 och thill Philippi Jacobi dag anno 1641”. Redovisningen är be-
seglad och undertecknad av fogden i Härjedalen Peder Jensson Års (Aars), da-
terad Øye (i Gauldalen) den 1 maj 1641. Den återges nedan, s. 179. 
 
[Jämtland:] 

Jndteigtt sagfald 

Annamit i affsonning aff enn fattig dreng udj Vndersagger wedt naffnn Olle 
Thouttenn for leijrmaall med Berritte Michelsdaatter, wille echtte hinder. 
 Pennge  vij daler 
 
Annamidt aff Anders Niellßenn Giere som hannd bleff tilkienndt att bøede for 
hannd slog effter sin grannde Morttenn i Gire med en støffer, doeg hannd iche 
rambte hannom, ij mark sollff ehr 
 Penge  j daler 
 

Latteris 
  Pennge  viij daler | 
 
Annamidt aff Olluff Rederßen Torp, och Brøde Redersen Suidie som dj 
w-lougligenn lagt ind udj it Kongelig Maijestætz engesleter kaldis Bude, och der 
forre bleffue forbrutt och dømbt vnder cronnen. 
 Pennge  xv daler 
 
Annamidt aff Erich Pedersßen Optanndt, och Olle Erichßen Gustadt for dj slog 
till huer andere med flaed hannd, huer j mark søllff ehr 
 Pennge  j daler 
 

Lattris 
  Pennge  xvj daler | 
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Annamidt i affsonning aff Peder Anderßenn Bye, som hand bleff tilkiendt for 
slagsmaall paa sin grannde. 
 Pennge  ij daler 
 
Annammidt udj affsonning aff Karll Anndersen Focher, for leijrmaall med hanns 
\feste/quinde Jngere Madtzdaatter. 
 Pennge  ix daler 
 

Lattris 
  Pennge  xj daler | 
 
Annamit aff Peder Poellßen Skannderaas, som hand bleff tillkiendt att bøde, for 
hand vden loug och dom optoget nogett gods effter affdøde Biørnn Poellßen, 3 
mark søllff, ehr 
 Pennge  ij daler 
 
Annamit i bøder aff Biørnn Vestenneed udj Raffnn som brugte skinds ord paa 
førige foget Erik Christennsens thienner Jørgen Hannßenn, som jndkreffuede 
Kongelig Maijestæts restandtz och sagfalld. 
 Penge  vj daler 
 

Latteris 
  Pennge  viij daler | 
 
Annamit udj bøder aff Olle Jennsenn Helle, i Ouigenn, som handt bleff tilkienndt 
for pust och neffue hugh, paa sind grande, ij mark søllff, 
 Ehr  j daler 
 
Annamit i bøder aff Peder i Oruigen huis quinde kom noget forteilig udj barßell-
ßenng. 
 Pennge  vij daler 
 
Annamit aff Joenn Siffuersenn i Hallenn, som handt bleff tilkiendt for hanndt 
giørde w-lydt paa tinget, j mark søllff, ehr 
 Pennge  j daler 
 

Lattris 
  Pennge  ix daler | 
 
Annamidt aff Peder Ollßenn Acher i Brøndflod, som hanndt bleff tillkiendt att 
bøde, for slagsmaall pindtze afftenn paa sin grande Steenn Pedersen Enge, 4 
mark søllff, er 
 Pennge  ij daler 
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Annamidt aff Henningh Karllsßenn Hegennaasß, som aff Hendrich Ollsen war 
udj rette steffnit och eij møtte, udj steffnings falldt j mark søllff, ehr 
 Pennge  j daler 
 

Lattris 
  Pennge  iij daler | 
 
Annamit udj bøder och affsoning aff Anders Bendsenn Ache, for wtillbørlig 
skennderie och snach paa Anders Erichsen Ache. 
 Pennge  x daler 
 
Annamit udj bøder aff Jørgen Niellsen Hauge, i Hallenn, som enn tid lang ligget 
udj clammerie och trette med sin eigenn fader och sødschind, andere gott folch 
till for aargellse. 
 Pennge  xij daler 
 
Denn 1 augustij annamit udj bøder aff Anders Anndersßenn, aff Rødenns gield 
som for enn romb tidt siden beganget leijrmaall medt Kierstenn Aggesdaatter. 
Wor begge fattig, gaff effter yderste formuffue 
 Penge  viij daler 
 

Latteris 
  Pennge  xxx daler | 
 
Annamit udj affsonning aff Niels Morttenßen i Hallenn, for fladsengh med 
Kiersten Andersdaatter. 
 Penge  vj daler 
 
Annamit aff Morten i Beldsted udi Hachaas, som hanndt bleff tillkiendt for 
hannd tog it leß wedt vdenn loug och dom, fra Olle Nielsens drengh, iij mark 
søllff ehr 
 Penge  ij daler 
 
Annamit aff Erich i Opnne udj Allsen tinglaug, udj bøder som hand bleff 
tilkiendt, for hanndt slog Gundter i Ounits quinde vnnder ørrett i it brollup. 
 Pennge  ij daler 
 

Latteris 
  Pennge  x daler | 
 
Annamidt aff en drengh udj Vndersagger wedt naffnn Jenns Andersenn Saaed 
udj bøeder och affsoning for hand spilde och bortkomb modtuiligen noget malt, 
for fougden, vor fattigh. 
 Penge  v daler 
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Denn 24 februarij affsonnidt med Hemming i Gisellaasen en fattigh drengh for 
leiirmaall med Karin Lauridsdaatter, vor begge alldillis fattigh. 
 Pennge  viij daler 
 

Latteris 
  Pennge  xiij daler | 
 
Sammeledis annamit i affsoning aff Samnuell Lauridtzønn i Raffuen for 
leijrmaall medt Anne Jensdaatter, wor begge alldiellis fattigh. 
 Pennge  viij daler 
 
Annamit aff Jenns Andersßen Kierkebye, i Haldenn som hand bleff tillkiendt i 
bøeder for hanndt leijede enn thienneste pige som Niels Gundersßenn till fornne 
haffuer festedt, till sin thienniste, v mark søllff ehr 
 Pennge  iij daler 
 

Latteris 
  Pennge  xj daler | 
 
Annamit udj bøeder aff Olle i Opland, udj Vndersager, som handt resterrede for 
w-lydighet att hanndt eij møtte paa mønnstering, emedenn handt vor knegt. 
 Pennge  ij daler 
 
Annamit aff Suendt i Bradsted udj Hallenns tinglaug, udj bøeder for schielderie 
och w-forlegellßemaall, med Peder Trapneß. 
 Pennge  iiij daler 
 
Annamit aff Anders i Korgier, for w-lydighed denn tidt hand wor knegt, att 
hanndt forsømbte en gang mønstering. 
 Pennge  ij daler 
 

Lateris 
  Pennge  viij daler | 
 
Annamidt aff Joenn Niellsenn schydsschicher i Haldenn, som forsømbte att sige 
skydshester till, udj fougdens tingreise, ij mark sollff ehr 
 Pennge  j daler 
 
Annamidt aff Annders Niellsenn Gi[e]re i Hachaas, udj bøeder for hanns 
schilderie och v-forligellse paa Laurids i Sannde. 
 Pennge  iiij daler 
 
Annamidt aff Peder Ollsen Giøruig i Hammerdallenn, for hand slog hands 
halffbroder Heming Pedersen ibidem med en arre paa en baad, wor wdfattigh. 
 Pennge  iiij daler 



 
 

1640–1641 
 

177 
 

Latteris 
  Pennge  ix daler | 
 
Annamit aff Mogenns i Gisellaas, i Hammerdallenn, for schielderie och 
v-forligelße medt Joenn Jsraellßen paa kierkevoldenn, epter thiennisten. 
 Pennge  iiij daler 
 
Annamidt aff Biørnn klocker i Brøndflodt for leirmaall, med Gundborig 
Suendtzdaatter. Ehr fattig, bøtte effter yderste formuffue. 
 Penge  ix daler 
 

Latteris 
  Pennge  xiij daler | 
 
Annamidt udi affsoning aff Erich Jennsenn Nygaardt for leijr maall med it 
quindfolch, uedt naffn Anne Pedersdaatter, er enn fattigh mandt, bøtte effter 
yderste formuffue. 
 Penge  iiij daler 
 
Annamidt aff Christopher Restedt for slagsmaall och v-forligellse med sin 
grande Olle Ollsßenn, och giort hannom i offuerlast i sit eigit hus, otte ørtuger 
och 13 mark sollff, ehr 
 Pennge  vij daler j mark 8 schilling 
 

Latteris 
  Penge  xj daler j mark viij schilling | 
 
Annamidt aff Niels Jepßenn i Loche Lochne sogenn, som forset sig med nogen 
ringe tyffuerie, i det hand fra tog enn boennde i Rødenns tinglaug, j thønder 
sommer sield vngefehr 3 mark verdi, och eptersom hannom iche ehr offuer 
beuist eller befunden med tyffuerie tilfornne, ehr sagenn epter landsherrens 
beuilling, och videre sambtyche aff sonnit med hannom epter hans yderste 
formuffue, for 
 Penge  xxv daler 
 

Latters persse 
  Pennge  xxv daler | 
 
Annamidt aff Peder Fastensen Erichsgaardt, paa Frøsßøen udi sonning for 
slagsmaall, med Peder Erichßenn Mye, som otte dage der effter døde, huorfore 
hand holte sig landflochtig och forhuerffuede le[i]de breff sin saug udj eigenn 
persønn att vdførre. Bleff saa frie kiendt, dog att affsonne epter hans formuffue, 
epter dommens widere jndholldt. Och ehr optagett epter hanns boeds loeds 
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offuerslag, som udj neste forleden aar ehr till regenschab | ført viij rigsdaler och 
nu epter hanns yderste formue, eij widere tilstreche kunde. 
 Penge  xv daler 
 
Annamidt aff enn fattig dreng wed naffnn Olle Giøllsenn, som i lige maade wor i 
forschreffne parlamendt, och slagsmaall dog hand iehnn wor emellenn och vilde 
aff styre. Huor offuer hand Peder Erichßøn, Mye, som wille houge med it draget 
werge till Peder Fastenßen Erßgaard, støtte tilbager offuer ende. Epter hans 
yderste formue i soning till Kongelig Maijestæt 
 Pennge  xvj daler 

 
Latteris 

  Pennge  xxxj daler | 
 
Annamit aff Jenns Erichßøn Trolßaas i Rødenns tinglaug, som for nogen tid 
siden slaget Peder Erchßøn Moe1 vnder ørrit, der hand aff hannom udj sitt eiget 
hus bleff w-førmedt och epterdj bemellte Peder Erchßønn v[n]gefehr otte dauge 
der effter døde, bleff bemellte Jens Trolde tagen i mißtanche, och domb udi 
sagenn forhuerffuitt, huorudj hand epptter lougen bleff frikiendt. Dog epter 
yderste formuffue att sonne till Kongelig Maijestæt. Er en gieldboennden och 
vdfattigh mandt. Och eij widere kand bekommis. 
 Pennge  xv daler 

 
Latteris persse 

  Pennge  xv daler | 
 
Annamidt aff Joenn Halduordsen Morn i Kløffßiøe, som handt sielff med 
landsherrenn affsonnit, formedelst modtuilighet med foringschabff, och i andere 
maader med offuerhorighet som hand sigh medt haffuer forholdet, 40 daler. 
Huorudj affkorttis som Erich Christensen førige fouget ehr leueritt som hand 
haffuer giffuit lougmanden och sorennschriffuer, for domme udj denne sagh vj 
daler. Bliffuer igien 
 Penge  xxxiiij daler 

 
Latteris persse 

  Pennge  xxxiiij daler | 
 
Førris till jndteigt effter førige fougedt Erich Christennsens offuerleuerede och 
herhoeß følgennde regenschabff vnder hanns eigen handt, paa restandtz, paa 
sagfalldt och bøxell, udj hanns tidt falldenn er, for anno 1638. 
 Pennge  iijct v daler j ort2 

                                                 
1  Osäker läsning. 
2  I marginalen: ”Kommer offuer enß med hans huoßligende regenschab litera Æ”. Se s. 
166. 
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Summa Summarum offuer  al ld  forschr i f fnne  
bøxell  och sagfa l ld  er  

  Pennge  ixct iij daler viij schilling3 | 
 
Her emodt affkorttis som ehr aff Kongelig Maijestæt naadigste beuilget foug-
denn till løenn, for Hans Kongelig Maijestæts rettighet att indfordere. 

Penge  L daler 
 
Giffuidt sorennschriffuer Hans Ankersßenn, for adtschilligt documenter och 
domme at schriffue, Kongelig Maijestæts sagfalldt anngaaennde, som ehr ført 
Kongelig Maijestæt till regnschab. 

Pennge  viij daler 
 

– – – – – 
 

__________________________ 
 
[Härjedalen:] 
 
Affsonnidt med Joenn Pederßenn wdj Haaenn j Heijde gield paa hanns sønns 
veignne, vid naffnn Niels Joennsenn for leijmall med jdt løßagttig quindfolch 
och gaff hannd thill Kongelig Maijestet for same leijemaall effter hanns for-
muffue ott[e] ørtuger och threttenn mark ehr 
 Penndinnge  vij daler j ortt | 
 
Affsonnidt med Lauridtz Joensenn wdj Wemdall paa hans sønns weignne wid 
naffnn Peder Lauridtzenn for leijmall med Suennd Suenndsens datter ibidem wid 
naffnn Kiersten Suenndsdatter och schall dj egtte huer anndre, och gaff hannd 
thill Kongelig Maijestet for same leijmaal for dem begge ott[e] ørtuger och 
thretten mark, ehr 
 Penndiinge  vij daler j ortt | 
 

Summarum offuer  forschreffne sagfald   
beløber  s igh 

  Penndinnge  xiij daler j ortt4 
 

– – – – – 

                                                 
3  I marginalen: ”Ligesaa til jndtegt vdj Jemptelands regnschab och beløff forgangen aar 
vct Lxxxxij rigsdaler xvij schilling”. 
4  I marginalen: ”Ligesaa til jndtegt vdj Jemptelannds regenschab och beløff forgangen 
aar jctv rigsdaler”. 
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1641–1642 

Från räkenskapsåret 1641–42 finns saköreslängder för Jämtland och Härjedalen 
bevarade i Från norska Riksarkivet år 1900 överlämnade räkenskaper och hand-
lingar, volym 20, häfte 4 resp. 5, SRA.  
 Det förra häftet bär rubriken ”Regenschab och forklaringh paa den wuiße 
jndteigtt som er gaardbøxell och sagfald udi Jempteland falden och oppebaaridt 
ehr, beregnidt fra Philippi Jacobi dagh anno 1641 och til aarßdagen anno 1642”. 
Räkenskapen är i slutet beseglad och undertecknad av fogden i Jämtland Hen-
ning Skytte. Den del av räkenskapshäftet som innehåller saköresredovisningen 
återges nedan. 
 Det senare häftet bär rubriken ”Sagfald aff Herdals lehnn fra Philippj Jacobi 
dag anno 1641 och thill aarsdagen anno 1642”. Räkenskapen är beseglad och 
undertecknad av fogden i Härjedalen Peder Jensson Års (Aars), daterad Øye (i 
Gauldalen) den 1 maj 1642. Häftet återges nedan, s. 189–190. 
 
[Jämtland:] 
 

Indtegt sagfald 

Annamitt aff Jens i Grytten som hand bleff till kienndt for hand stødtte Joen 
Siffuersen ibidem offuer ende i hans egenn gaard, huor offuer hand bekom 
schade i hans foed, otte ørttuger 13 mark, ehr 
 Pennge  vij daler j ort 8 schilling 
 
Annamitt aff Jens i Solberig som hand bleff till dømbtt for schydsferds offuer-
hørrelse med laugmanden Jens Michelsen, 2 mark sølff, ehr 
 Penge  j daler 
 

Lateris 
  Penge  viij daler j ort viij schilling | 
 
Annamitt aff Niels i Waarbachen, som hand bleff till fundenn, for hand satte en 
haffue, for Olle Joenßens fæehuus, 3 mark sølff, ehr 
 Penge  ij daler 
 
Annamitt aff Carell Nielsen j Bleche, for hand toeg en koe i pant for gield uden 
lough och domb fra Jngeborrigh, Jens sadellmagers, bleff till kiendt at bøde for 
tagh, epter lougen 3 mark sølff, ehr 
 Penge  ij daler 
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Annamitt aff Poell Kieldzen Soelberrigh, for hand vaar lougligenn steffnit i rette 
och iche møtte, epter lougenn j mark sølff, ehr 
 Penge  j daler 
 

Lateris 
  Penge  iiij daler | 
 
Nock som hand epter lougen bleff till kiendt for hand slogh Olle Guttormsen it 
ørre slagh, j mark sølff, ehr 
 Penge  j daler 
 
Annamitt aff Erich Einersen Kingsted, som vden forloff komb for tilligh fra 
Kaaberberrigh, otte ørttuger och 13 mark sølff i bøder, ehr 
 Penge  vij daler j ort 8 schilling 
 
Annamitt aff Joen i Biertte som hand bleff till kienndt for slags maall paa Tord i 
Bache 2 mark sølff, ehr 
 Penge  j daler 
 

Lateris 
  Penge  viij daler j ort viij schilling | 
 
Annamitt aff Anders Erichßen Reen i Røden for v-forliggelse och schieldenn paa 
sin grande. 
 Penge  ij daler 
 
Annamit aff Niells i Fuenes, for hand iche holt dend contracht med Alhed Kloch, 
epter som hand bleff till dømbt att bøde for semie roff, iiij mark sølff. 
 Penge  ij daler 
 
Annamitt aff Anders j Rørøeenn, for hand forholtte sin tienniste pige sinne 
kleder vden aarßage, bleff till kiendt for tagh iij mark sølff, er 
 Penge  ij daler 
 

Lateris 
  Penge  vj daler | 
 
Annamitt aff Jens och Niels i Øsße, som haffuer taget emoed forbud 5 leß høee 
fra Krochum mend, bleffue till kienndt for tag, huer iij mark sølff, ehr 
 Pennge  iij daler 
 
Annamitt i bøder aff Olluff Steenßen Østeraas for hand bleff hieme der hannd 
vor vdschreffuen till Kongelig Maijestætz kaaberberrigh, otte ørtuger 13 mark, 
ehr Penge  vij daler j ort 8 schilling 
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J lige maade annamitt aff Peder i Korgier, udj bøder for hand bleff hiemme, der 
hand waar vdschreffuett till Kaaberbergit, otte ørtuger 13 mark sølff. 
 Penge  vij daler j ort 8 schilling 
 

Latteris 
  Penge  xvij daler xvj schilling | 
 
Annamit aff Larß Biørnsen for hand baar fremb enn v-lougligh och v-beuißligh 
supplicatz for bißpen, offuer herr Hanns Claußenn, bleff der fore till kiendt att 
bøde iiij mark sølff, ehr 
 Penge  ij daler 
 
Annamit aff Erich Siffuersen Trettgierd, for hand møtte eij j rette der hand waar 
lougligenn steffnit, j mark sølff. 
 Penge  j daler 
 
Annamitt aff Hemingh Carlsen och Olle Perßen Heggenaas for jt dyr hand 
haffuer oprendt och schøtt paa schar, epter lougen till kiendt otte ørttuger 13 
mark, ehr 
 Penge  vij daler j ort 8 schilling 
 

Lateris 
  Penge  ix daler j ort viij schilling | 
 
Noch annamitt aff Hemingh Giettellßenn for jt dyer, hand j lige maade haffuer 
oprendt och skøtt paa schar, som hand bleff till kiendt att bøde for, otte ørttuger 
13 mark, ehr 
 Penge  vij daler j ort 8 schilling 
 
J lige maader annamitt aff Peder Landgaard, for jt dyer hand haffuer skøtt paa 
skar, huor for hand epter lougen bleff tillkiendt, att bøde otte ørttuger 13 mark, 
ehr 
 Pennge  vij daler j ort 8 schilling 
 

Lateris 
  Penge  xiiij daler xvj schilling | 
 
Affsonnitt med Poell Mogensen Slandrum for leijer maall med Kiersten Larß-
daatter, war begge fattige, gaff epter yderste formue, 
 Penge  vij daler 
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Annamitt aff Olle Pedersen Eide, som haffuer slaget noget engh vden domb, fra 
Peder Raßmußen Eide, huor fore hand bleff tilkiendt att bøde for tagh iij mark 
sølff, er 
 Penge  ij daler 
 
J lige maade annamitt aff Suend Clementßen, som vor med forschreffne Olle 
Persen i samme bedrifft som hand bleff j lige maade till kiendt 3 mark sølff. 
 Penge  ij daler 
 

Lateris 
  Penge  x daler | 
 
Annamitt aff Olle Nielsen Opland, Simmen ibidem, Hendrich i Bye och Erich i 
Eggen, for de holdte v-louglig arffue schiffte, foruden schriffuerns och danne-
mends offueruerelse, otte ørttuger 13 mark sølff, ehr 
 Penge  vij daler j ort 8 schilling 
 
J lige maade annamitt aff Anders Helleßenn Berge, Aache i Moe, och Joenn i 
Rødt, for de wor paa arffueschifft och eij lougenn till neffnit entten aff lenß 
manden eller fougden, worre fattige mend bøtte effter formuffue 
 Penge  vj daler 
 

Lateris 
  Penge  xiij daler j ort viij schilling | 
 
Annamitt aff Niells Giøelsen i Rødenn, udj bøder, ßom hand bleff till kiendt, for 
schielderie med Anders i Reenn. 
 Penge  ij daler 
 
Annamitt j affsonningh aff Niels i Anuigens søn, wed naffn Knud Nielßen Onsall 
for leijer maall hand haffuer begangit med Kiersten Monsdatter. 
 Penge  xij daler 
 
Nock annamit i affsonningh for leijer maall, aff Siffuer Pederßen Tønuogh udj 
Hackaas med hans festequinde Agnis Michellsdatter, for deris brøllup. 
 Penge  x daler 
 

Lateris 
  Penge  xxiiij daler | 
 
Annamitt effter laug mands domb, udj landtz herrens vissitatz ting, aff en mand i 
Vndersagger wed naffnn Olle i Koenees udj affßonning epter hanns yderste 
formue, epterdj hand er meget fattig, for hand udj en hast, schulle døbe it siugt 
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børn, och der till eij brugte wand, eij heller saa dant for prestenn gaff till kiende, 
der hand bleff j kirchen adtspurdt om barnit rettelligen waar hiemb døfft. 
 Penge  vij daler 
 
Der aff betallt laugmannden for dommen j daler, bliffuer jgien 
 Penge  vj daler 
 

Lateris 
  Penge  vj daler | 
 
Effterschreffnne mend j Lid haffuer bødt epter laug mandens domb, udj landtz 
herrens vissitatz for de haffde beseiglet et arck papier eller blancket som jndtet 
wor schreffuet paa, och sendt det till Trundhiemb som siden komb for rettenn till 
herredagen i Bergen, udj Jens Perßen Korstad hans sagh, nemblig huer otte 
ørttuger 13 mark sølff, 
 Olle i Kaldsted   vij daler j mark 8 schilling 
 Anders Joenßenn  vij daler j mark 8 schilling 
 Erich Gudmundtzen  vij daler j mark 8 schilling 
 Olle Ollßenn   vij daler j mark 8 schilling 
 Jens Kaldsted   vij daler j mark 8 schilling 
 Peder Gudmundtzen  vij daler j mark 8 schilling 
 

Lattris 
  Penge  xLj daler | 
 
Effterschreffne bøder annamett som ehr falden udj førige foegidtz Erich Christen-
ßens tiid som endnu stoed till restands for skar rending och andit, 
 

Hammerdals ting laugh 
Schar rendings bøder 

Mortten Hendrichsen Solbergh  xij daler 
Larß Poellßenn ibidem   iiij daler j ort 
Peder Joenßen ibidem   ij daler j ort 
Olle Simenßen   ij daler j ort 
Erich Hansen Knudsgaard  j daler 
Larß j Schellgaard   j daler 
 

Liidtz ting laugh 
Skar rendings bøder 

Peder j Landgaarden och Heming Gittleffßen med deres lexmend. 
 Penge  xiiij daler xvj schilling 
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Lateris 
  Penge  xxxiiij daler ij mark iiij schilling | 
 
Noch Peder i Landgaard  ij daler 
Heming Gitleffßen  ij daler 
Olle Bendtzen Handou och  
Olle Pedersen  vij daler j ort 8 schilling 
Olle i Koustad och  
Steen i Gryttenn  vij daler j ort 8 schilling 
 

Berigs ting laugh 
Skar rendings bøder 

Poell i Brynne med sinn lexmend. 
 Penge  vij daler j ort 8 schilling 
 

Raffuens ting laug 
Skar rendingh bøder 

Peder i Mons agger med sin lex mend. 
 Penge  vij daler j ort 8 schilling 
 
Eßbiørnn Kulsted med sin lex mennd. 
  iij daler vij schilling 
 

Lateris 
  Penge  xxxiij daler ij ort iij schilling | 
 
Annders i Ammer, Erich paa Aaßenn, Sacharias i Byenn, med derres lex mend. 
  viij daler 
 
Joenn i Krang eed med sin lexmennd. 
 Penge  xvij daler 
 
Niells i Suidie med sinn lex mennd. 
 Penge  iij daler j ort viij schilling 
 
Bendt Ollßenn Stuen  iiij daler j ort viij schilling 
Simen Erichßenn iiij daler j ort viij schilling 
Peder Joenßenn  vij daler j ort viij schilling 
Gierttrud enche  vij daler j ort viij schilling 
 

Lateris 
  Penge  xLix daler xvj schilling | 
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Der forudenn annamitt aff Christopher Røestad, formedelst hand haffde lagt hans 
grande v-ærlig gierningh till och iche kunde hannom offuer beuiße, saa uell ßom 
udj andre maader haffde ladet sigh moduilligen befinde, effter tingbogens for-
meldinngh. 
 Pennge  xx daler 
 
Annamitt aff Gregres j Oppnne i Alßenn, for pust och neffuehug med Peder j 
Weije moe. 
 Penge  ij daler 
 
Annamitt aff epterschreffnne 18 perßonner udj Alßing tinglaug, som de bleff 
tildømbt i tagh epter lougen for medelst de moduilligen for holtte førige foeget 
Erich Christenßen hans winn korn, nemblig huer 3 mark sølff. 
 Laß j Norbye  ij daler 
 Olle Bendtzen Kousted ij daler 
 

Lateris 
  Penge  xxv daler | 
 
 Annders i Klugh  ij daler 
 Hendrich i Helleberrigh ij daler 
 Halluord i Bleckaas  ij daler 
 Erich i Kiøstad  ij daler 
 Simen i Hoff  ij daler 
 Erich Ollßen Wangen ij daler 
 Laß Nielßen ibidem ij daler 
 Olle Aadberigh  ij daler 
 Bendt ibidem  ij daler 
 Aage i Røudt ij daler 
 Einner i Opne  ij daler 
 Niells i Eide  ij daler 
 Gudfast i Thorßberigh ij daler 
 Heming ibidem  ij daler 
 Hanns i Bye  ij daler 
 Olle Loche  ij daler 
 
Annamitt aff epterschreffne i bøder som iche wille frem føre 
 

Lateris 
  Penge  xxiiij daler | 
 
mønster ting rulle, som aff lyttennantten Jffuer Persen vor frembßendt. 
 Gudfast Torßberigh  j daler 
 Peder i Eide  j daler 
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 Niells i Eide  j daler 
 Anders i Rømmingsberig j daler 
 Ramberig ibidem  j daler 
 Olle Aaßenn  j daler 
 Niels ibidem  j daler 
 Mogens i Opne  j daler 
 Gregers i Opne  j daler 
 Jacob i Rømmingsberig j daler 
 Knud i Rømingsberig 0 
 Olle ibidem  0 
 
Annamitt aff Olle Aaßum for w-liud paa tinget 
 Penge  iij mark 
 
Annamitt aff Berttell Eidtz aas, i Vndersagger som hand bleff till dømbt for 
perlament emod lyttenantten Jffuer Pederßenn 
 Penge  iiij daler 
 

Lateris 
  Penge  ix daler j mark | 
 
Nock hanns broder Thorckilld for samme w-førmelße, till dømbt 
 Penge  iiij daler 
 
Annamitt aff Peder i Suidie for schyds ferds forsømmelße med herr Jens Hen-
ningßenn. 
 Penge  j daler 
 
Annamitt aff Jens Joenßen Nyelannd, for pust och neffue hugh, med Joenn j 
Eggenn. 
 Penge  j daler 
 
Annamitt aff Erich i Harstad for tagh fra en tiuff, som hand siden loed løbe sin 
koos, epter dommen 4 mark sølff, ehr 
 Pennge  ij daler 
 
Annamitt aff Joen Jngmundtzen Nyeland for slagsmaal med Anders Riiße. 
 Penge  ij daler 
 

Lateris 
  Penge  x daler | 
 
Annamitt aff Olle Gundersen Ytter Aache, for schyds ferds forsømmelße 
 Penge  j daler 
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Annamitt aff Anders i Eggen som hand bleff till dømbtt for dombroff med 
enchen j Hoijenn. 
 Pennge  ij daler 
 
Nock aff hannom annamit som hand bleff till dømbt for høe hand v-lougligen 
toeg fra Mogenns i Bye. 
 Penge  ij daler 
 
Annamitt aff Carll i Røden, for schyds ferds forßømmelße. 
 Penge  j daler 
 
Annamit aff Joen i Faxenelff i steffnings fall. 
 Penge  j daler 
 

Lateris 
  Penge  vj daler | 
 
Annamitt aff Jep Morttensen Hommenes, for pust och neffue hugh, med Jens i 
Hielstadt. 
 Penge  ij daler 
 
Jttem for thuinde gangh hans mønstrings forsømmelse, huer gangh ij daler, ehr 
 Penge  iiij daler 
 
Noch annamitt aff forschreffne Jep Marttenßen for trej steffninger hand eij willet 
achte, huer gangh till dømbt j mark sølff, ehr 
 Penge  ij daler 
 
Annamitt aff Anders i Trapnes, for slagsmaall med Laß i Byen. 
 Penge  j daler 
 

Lateris 
  Penge  viij daler | 
 
Annamitt Joen i Ølsted for hand drogh kniff till hans grande, och giorde hannom 
lidet schade der med. 
 Penge  iij daler 
 
Annamitt aff Olle Perßenn Hielsted som hand bleff till dømbt for schyds ferds 
forßømmelße med Jenß Mickelßenn. 
 Penge  j daler 
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Annamitt aff Morttenn j Hammeneß, udj affsonningh for adtschillige schielderie 
paa sinn grande Joen Elianßen. 
 Pennge  xx daler 
 
Annamitt aff Joenn i Suidie, Brøde ibidem, och Steen ibidem, udj Sunde ting-
laugh som de bleff till dømbt for schyds ferds forsømmelse, huer j daler ehr 
 Penge  iij daler 
 

Lattris 
  Penge  xxvij daler | 
 

Summarum offuer  forschre f fne  saghfa l ld t  ehr  
  Pennge  iijct Lxxx iiij daler ij mark iij schilling  
 

– – – – – 
 

__________________________ 
 
[Härjedalen:] 
 
Peder Biørnnßenn i Øffuer Houdall affsonnit for wrichtig thiennde, bøtt der for 
thill Kongelig Maijestæt 
 Penndinnge  xiiij daler 
 
Peder Jennsenn wdj Gløtte aff sonnit for hand haffde offuerfaldet jdt quindfolch 
wdj hindis querne weig och hinde slagit blaa och blodig, bøt der for thill Konge-
lig Maijestæt 
 Penndinge  xx daler 
 
Peder Esperßenn Bache wdj Lille Herdall affsonnit for hand haffde laadet 
schriffue breff aff | lennßmandens mund thill Suerig at kreffue gield effter, saa 
och thagit thrennde mends bomerche same breff med at bekreffte, huilchet 
huarchen lensmanden eller de 3 mend wille were hanom gestenndig, haffuer 
derfore bøtt thill Kongelig Maijestæt 
 Penndinge  xx daler 
 
Jenns Joennsenn i Thenndneß aff sonit for hand haffde needlagt och forsømmit 
landsherrens breffue, haffuer bøt der for thill Kongelig Maijestæt 
 Penndinge  iij daler | 
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Olluff Jnngbrigtsen i Fundisdall affsonnit for hand haffde thillagt Niels Brechens 
sønn støll och kunde hanomb dett iche offuer beuiße, haffuer der fore bøt thill 
Kongelig Maijestæt 
 Penndinge  xij daler 
 
 

Summa summarum offuer  ald  forschreffne   
sagfald  be løber  s ig  

 
  Penndinnge  Lxix daler1  
 

– – – – – 

                                                 
1  I marginalen: ”Hoßbemelte summa føris til jndtegt vdj Jemtelands regnschab och beløb 
forgangen aar xiij Rigsdaler j ort”. 
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1642–1643 

Från räkenskapsåret 1642–43 finns saköreslängder för Jämtland och Härjedalen 
bevarade i Från norska Riksarkivet år 1900 överlämnade räkenskaper och hand-
lingar, volym 21, häfte 4 respektive 5, SRA. 
 Det förra häftet bär rubriken ”Register och regenschab paa bøxell och sagfald 
som paa itt aarß tid, wdi Jempteland annammitt och oppeboret ehr, bereignitt fra 
Philippj Jacobj daugh anno 1642 och till aarßdagen igien, anno 1643”. Räken-
skapen är i slutet beseglad och undertecknad av fogden i Jämtland Henning 
Skytte. Den del av räkenskapshäftet som innehåller saköresredovisningen återges 
nedan. 
 Det senare häftet bär rubriken ”Sagfald och jordbøxell aff Herdals lehnn fra 
Philippi Jacobi dag anno 1642 och till Philippi Jacobi dag igienn anno 1643”. 
Räkenskapen är beseglad och undertecknad av fogden i Härjedalen Peder Jens-
son Års (Aars), daterad Øye (i Gauldalen) den 1 maj 1643. Hela redovisningen 
återges nedan, s. 197. 
 
[Jämtland:] 
 

Jndtegtt, secht, och sagfald paa wnderschedelige tider. 
 
Annammitt aff enn dreng wdj Reffsund, ved naffnn Oluff Siffuerßen, udj aff-
soning, for huis tale, hannd i hans druchenschab haffde hafft, om herr Knuds 
døttre, huor fore hand dog dennem erklerede, effter hanns yderste formue, 
 Pennge  xij daler 
 
Annammett aff de Loraasmendt vdj Hammerdals tinglaug, som de bleffue till-
dømbtte, for itt elßdiur de rendte paa skare, otte ørtuger 13 mark sølff, ehr 
 Penge  vij daler j ort 8 schilling 
 

Lateris 
  Penge  xix daler j ortt 8 schilling | 
 
Annammit aff en dreng vdj Brøndfloedts soegen, ved naffn Joenn Aageßen, som 
for nogle aar siden, giorde vdj hans druchenschab, tumultt paa tingett, emod 
fougden, i affsoning epter yderste formuffue, paa øffrighedenns goede behaug, 
 Penge  xv daler 
 
Annammitt i affsoning aff Annders Erichßen i Eggen, som haffde feldt et elßdiur 
paa schare, bødte effter hanns yderste formuffue, effterdj hannd var meget fattig. 
 Pennge  vj daler 
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Lateris 
  Penge  xxj daler | 
 
Den 13 augustj 

Annammitt aff Erich Jffuerßen ved Stuenn, som hannd resterede i schar-
rendinngs bøder, siden førige fougidtz Erich Christenßens tid. 
 Penge  iiij daler j ortt 8 schilling 
 
Samme tid annammitt aff Olluff Lauridtzen Laßbye, vdj Brønndfloed, for schel-
derie paa Erich Pederßens quinde i Øffuerbyenn, som scheede vdj Erich 
Christenßens tid, 4 mark sølff, ehr 
 Penge  ij daler 
 

Lateris 
  Pennge vj daler j ortt 8 schilling | 
 
Noch annammitt aff Annders Oluffßenn i Børøenn, som hannd war tilldømbtt 
vdj steffningsfald, for hannd iche mødte Olluff Forsße, effter louglig steffning 
paa marcheproff, j mark sølff, ehr 
 Pennge  j daler 
 
Annammitt aff Jens i Søruigen vdj Reffßund, for schiudsferdtz forßømmellße, 
effter lougenn, 
 Penge  j daler 
 

Lateris 
  Penge  ij daler | 
 
Noch annammitt i steffningsfald, aff Olluff Siffuersen Mellgaard, for hannd eij 
møtte ßin broder, Peder Siffuerßenn, i rette, j mark sølff, ehr 
 Penge  j daler 
 
Affsonitt med Hanns Ollßenn, enn fattig tigger, som belaa enn thøß i Offerdall, 
som j lige maade var fattigh. 
 Pennge  viij daler 
 

Lateris 
  Penge  viiij daler | 
 
Annammitt aff Knud i Rømmißberg, wdj Allßen tinglaug, som hannd war til-
dømbtt j Erich Christennßens tid, for hannd fandtis moduilligh, och eij wilde føre 
itt breff fremb till Rødenn før lyttenandten Jffuer Pederßen. 
 Pennge  j daler 
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Annammitt i bøder aff Peder Olßenn Blechaaß, for pust och neffuehugh, och 
widere w-førmelße hannd giorde Olluff Gulfoed i Rødenns tinglaug. 
 Penge  iij daler 
 

Lateris 
  Penge  iiij daler | 
 
Annammitt i bøder aff Morten i Staffre, som hannd effter lougen blef tilkiendtt, 
for hannd tog vdenn loug och domb, itt quernstelle fra Giertterud enche, i 
Tulleraas, iij mark søllf, ehr 
 Penge  ij daler 
 
Annammitt aff Helle Jonßen Enge i bøder, for hannd giorde bullder paa tingett, 
der fougden kreffuede Konngelig Maijestæts sølffschat, som hannd eij goed-
uilligen, effter Hanns Maijestætts schattebreff, ville wdgiffue. 
 Penge  v daler 
 

Lateris 
  Penge  vij daler | 
 
Annammitt i bøder aff en quinde wed naffnn Gulle i Bergum, vdj Offerdalls 
tinglaugh, for hun loed tage v-lougligenn, itt schrin høe fra Peder Erichßen i 
Berge. 
 Pennge  iij daler 
 
Annammitt aff Lauridtz Olßen Reten, wdj Berrigs tinglaug, som haffde forseet 
sig emod ßin grande, Peder Berttellßenn, med tuende gannge, tagh, wdenn loug 
och domb, och ellers v-førmitt hannem. 
 Penge  iiij daler 
 

Lateris 
  Penge  vij daler | 
 
Annammitt aff Morten i Eggenn i Wnderßager tinglaug, som hand resterede for 
førige aar, ßom hannd bleff tildømbtt, for hand iche møtte paa lougtingh, effter 
louglig steffningh, j mark sølff, er 
 Penge  j daler 
 
Annammit aff Oluff Olßen Laßgaard i Lidtz tinglaug, som hand bleff tildømbt at 
bøde epter lougen, for hannd vden loug och domb, toeg nogen enngeßlett fra 
Peder Jngbretsen Nygaard, iij mark sølff, ehr 
 Penge  ij daler 
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Annammitt aff Niels i Varbachen, som hand bleff tilfunden, for hand v-lougligen 
ßatte en hauge, och indstengte veijen till, for sin grandis, Olluff Joenßens fæhuß, 
iij mark sølff, ehr 
 Penge  ij daler 
 

Lateris 
  Penge  iiij daler | 
 
Annammitt aff Peder Siffuerßen Bølle, som war steffnit aff Annders Nielßenn 
Haxengh, mødte eij, derfore till kienndtt i steffnings falld, j mark sølff, ehr 
 Penge  j daler 
 
Noch hanns sønn som var steffnitt aff Olluff schoemager, for hand schulle haffue 
slagett hans datter, mødte eij heller, tilkiendt j mark sølff, ehr 
 Pennge  j daler 
 
Annammit aff en dreng, ved naffn Lauridtz i Lund i Raffuen, som hand bleff 
tildømbt, for hand slog Jon i Tommißgaard i it brøllup och giorde blodvide, iiij 
mark sølff, er 
 Penge  ij daler 
 

Lateris 
  Penge  iij daler | 
 
Noch annammit aff Joen i Tommißgaard, som war ophoff till perlamendt, och j 
lige maade forgreb ßig emod Lasß ved Lund, i bøder 2 mark sølff, ehr 
 Pennge  j daler 
 
Annammitt aff en dreng, ved naffn, Annders Joenßen, for hannd offuerfaldt 
Annders Simenßen, med tøre hug och slag, iij mark sølff, ehr 
 Penge  ij daler 
 
Annammitt aff Oluff Pedersen Tyuogßgaard i Hallen, ßom offuerfaldt Erich 
Nielßenn i Hølle och draget hannem i haarett, j bøder till Konngelig Maijestæt ij 
mark sølff, er 
 Penge  j daler 
 

Lateris 
  Penge  iiij daler | 
 
Annammitt aff Poell Pederßen i Søffre, i Lidtz tinglaug, som haffde ßlagett 
Jnngerj Hansdatter, hanns granndis quinde, medt enn liden kiep i hoffuitt, som 
hand der for bleff tilkiendt, ij mark sølff ehr 
 Penge  j daler 
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Annammitt aff enn mand i Raffuen, wed naffnn Samson Erichßen, som vdj sitt 
ennche sæde, beligget itt quind folch i Suerrigh, ved naffn Margrette Nielsdatter, 
huis affdøde mand, och forschreffne Samson befandtis att were i 3 led, derfore 
tillkiendt, effter Kongelig Maijestæts recess,1 26 articulus fra ßin fred, och at 
bøde effter yderste formuffue, mett mindre hand faar den hoije øffrighedtz 
opreißning, formedelst hand 
 

Lateris 
  Penge  j daler | 
 
will beuiße, att det var hannom w-uitterligt, at ßamme quindfolch war i suoger-
schab med hanom. Hanns soning effter yderste formue, kunde eij widere streche 
ßig, end 
 Penge  xvj daler 
 
Annammitt aff en lap find, wdj Hammerdals field, som hand bødte effter hanns 
yderste formuffue, for leijermaall hand bleff tillagtt, at haffde bedreffuitt, med 
enn quinde paa Snaßen, ved naffnn Ludtzj Olsdatter, som hun selff i hindis barn-
fødßel haffde bekienndt, dog samme find, dett jngenlunde ville wedgaae. 
 Penge  xij daler 
 

Lateris 
  Penge  xxviij daler | 
 
Annammitt aff Olluff Ollßenn i Lid, for hand haffde beganngett wlouglig tagh, 
fra sin grannde, Peder Jngebretßen, war aldelis wdfattigh, 
 Pennge  j daler 
 
Annammitt aff en bonnde vdj Rødenns gield, wed naffnn, Olluff Guldfoed, for 
slagßmaall med ßin grande, Einner i Kingsted, samptt ochßaa for v-louglig tagh, 
fra nogen Snaasfinder, otte ørtuger och 13 mark sølff ehr 
 Penge  vij daler j mark 8 schilling 
 

Lateris 
  Penge  viij daler j mark 8 schilling | 
 
Annammitt aff Olluff i Lund, Mattias i Leigdenn och Laß j Vdgaard i Rødenns 
gielld, for de vare louglig tilßagtt i skiudsferd till captein och fougden, der de 
schulle effter øffrighedenns befallningh opschriffue alle bønnderßønner, och 
tienniste drennge, huer 2 mark sølff, er 
 Pennge  iij daler 

                                                 
1  Avser Kristian IV:s recess 31/3 1615, utgiven i V. A. Secher, Forordninger, Recesser 
og andre kongelige Breve, 3 (København 1891–94), nr 414. 
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Annammit i bøder aff en bonde, ved naffnn Gregers i Oppne, j Alßen tinglaug, 
som hand med resterede, for hand effter capteinens klagemaall, forßømbte ßin 
mønnstring, 4 mark sølff, ehr 
 Pennge  ij daler 
 
Annammitt aff Lauridts i Vdgaard, i Rødens tinglaug, som hand bleff tildømbt 
vdj steffningsfald, j mark sølff, ehr 
 Pennge  j daler 
 

Lateris 
  Penge  vj daler | 
 

Summa summarum offuer  ald t  forschreffne bøxel l   
och sagfald ,beløber  sig in a l les  

  Penge  viijct Lxxiiij daler2 
 
Føris till affkortning, som Kongelig Maijestæt naadigst haffuer beuilget fougden 
j Jempteland, aarligen i lønn, for att indkreffue Kongelig Maijestæts schatter, 
landschyld, och rettigheder. 
 Penge  L daler3 
 
Giffuitt sorenschriffueren, Hanns Ancherßen for adtschillige domme och breffue, 
anlangende Kongelig Maijestæts sagefald. 
 Penge vj daler 
 
Giffuit mestermanden, for att reffße en trold quinde, wed naffn Thune Gund-
borig, loed aldelis inted effter sig, huor med hand ellers kunde betallis. 
 Penge  v daler4 
 

Lateris 
  Penge  Lxj daler | 
 
Noch spißett ßamme quind folch udj fengßelett, tholf wgers tidt, till sagen kom 
till ende, huer wge ij mark, ehr 
 Pennge  v daler 
 
Lignitt och lagt jndtegttenn emod wdgifftenn, bliffuer till Kongelig Maijestæt 
  Pennge  viijct viij daler 
 

                                                 
2  I marginalen: ”Ligesaa till jndtegt wdj Jemptelands regnschab och beløff fra 1640 til 
1641, 647 rigsdaler j ort 8 schilling.” 
3  I marginalen: ”Aarligen”. 
4  I marginalen: ”Føres till wdgifft vdj Jemptelands regnschab.” 
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– – – – – 
 

__________________________ 
 
[Härjedalen:] 

Heijde tinglaugh 

Halduor Jnngbrigtsenn wdj Lanngaa affsonnidt for hannd haffde beschyldet sin 
farbroder Halduor Olsenn j Fundißdall, at haffue lagt sig wærlig sag thill, huil-
chen beschylding bemeltte Halduor Jngbrigtsen for rettenn iche kunnde beuiße, 
haffuer der fore bøtt thill Kongelig Maijestæt 
 Penndinnge  v daler 
 
Brønild Morttensenn i Lanngaa affsonnidt for hand imod Norgis loug haffuer 
besiddet ehn part wdj Schandt | gaarden ibidem som Konngelig Maijestæt thill 
kommer, wthagit och wleijett. Haffuer der fore bøtt thill høijbemeltte Kongelig 
Maijestæt. 
 Penndinnge  x daler 
 
Haffthor Joennsenn wdj Wiggenn leijett samme jordpart som forschreffne 
Brønild Morttensenn wlouglig haffde besiddet. Giffuidt der aff thill Kongelig 
Maijestæt wdj bøxell 
 Penndinnge  v daler | 
 

Sweige tinglaugh 

Olluff bagge j Øffuerberig for hand haffde wdstollidt och berøffuidt aff Kongelig 
Maijestætz thingboeg jdt 12 mennds prouffsbreff. For samme hanns forßellße 
haffuer hannd thill høigbemeltte Kongelig Maijestæt bøtt effter hans yderste 
formuffue. 
 Penndinnge  L daler | 
 
 

Summa summarum offuer  ald  forschreffnne  sagfald  
och jordbøxel  be løber  s igh 

 
  Penndinnge  Lxx daler5 
 

– – – – – 

                                                 
5  I marginalen: ”Findis vdj Jemptelands regnschab till jndtegt och beløff fra 1640 til 1641 
13 rigsdaler j ort.” (Skrivaren tycks här ha förbisett att sakören togs upp i Härjedalen även 
kammaråret 1641–42.) 
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Från räkenskapsåret 1643–44 finns saköreslängder för Jämtland och Härjedalen 
bevarade i Från norska Riksarkivet år 1900 överlämnade räkenskaper och hand-
lingar, volym 22, häfte 4 resp. 5, SRA. 
 Det förra häftet bär rubriken ”Register och regenschab paa den wuise ind-
kombst som ehr bøxel och sagfald udi Jempteland falden och oppebaaridt ehr, 
bereignidt fra Philippi Jacobj dagh 1643 och til den 21 februarj anno 1644.” 
Räkenskapen är i slutet beseglad och undertecknad av fogden i Jämtland Hen-
ning Skytte. Den del av räkenskapshäftet som innehåller saköresredovisningen 
återges närmast här nedan. 
 Det senare häftet bär rubriken ”Regenskab paa dett wuisse aff Herdals lehn, 
beregnidt fra Philipj Jacobj dag anno 1643 och til aarßdagen anno 1644”. Det 
innehåller en kort saköreslängd för Härjedalen, daterad Trondheim den 26 april 
”1644” (uppenbarligen fel för 1645, se nedan). Längden är beseglad och under-
tecknad av fogden i Härjedalen Jens Jensson Riber. Den återges med två bilagda 
brev nedan, s. 203–205. 
 Dateringen av den härjedalska längden fordrar en kommentar. Det framgår av 
en påskrift på huvudräkenskapen för Jämtland och Härjedalen 1643–44 (i samma 
arkiv, vol. 22:1) att denna blev kvitterad i kungens räntekammare i Köpenhamn 
så sent som den 5 juli 1645, alltså över ett år efter räkenskapsårets officiella slut 
1 maj 1644. Förklaringen till denna kraftiga försening var förstås det krigstill-
stånd som hade rått sedan början av 1644. Enligt tre s.k. tingsvittnen utfärdade 
av representanter för de tre tingslagen i Härjedalen den 15, 18 respektive 25 
januari 1645 (Rentekammeret, Lensregnskaper, Trondheim len, volym 79, mapp 
2: 3, NRA) hade fogden Jens Jensson Riber varken kunnat inkräva ovissa in-
täkter eller skatten i Härjedalen under år 1644 på brukligt sätt, då en farlig tid 
hade varit rådande sedan ”svensken” angripit landskapet. Saköreslängden för 
Härjedalen 1643–44 kom därför även den att upprättas med en betydande efter-
släpning. Detta framgår av att en intäktspost rörande ett dråp begånget sommaren 
1644 (”nu i nest forleden sommer” enligt nedannämnda brev 23/2 1645) med-
tagits i längden. De uppburna pengarna, 7 ½ riksdaler, utgjorde värdet av dråps-
mannens förbrutna gods, enligt ett bilagt tingsvittne utfärdat i Funäsdalen 25 sep-
tember 1644. Även ett brev om dråpsrannsakning i Funäsdalen 23 februari 1645 
är bilagt saköreslängden. Längden, som omfattar blott tre intäktsposter, måste 
alltså ha gjorts upp efter det sistnämnda datumet, men före 5 juli 1645, då ovan-
nämnda huvudräkenskap blev kvitterad. Detta talar för att dess rätta datering är 
26 april 1645 och att fogden av misstag råkat skriva 26 april 1644 bredvid sin 
underskrift. 
 Det kan påpekas att ingen separat saköreslängd för räkenskapsåret 1644–45 
uppgjordes för Härjedalens del, se ingressen till detta räkenskapsår nedan. 
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[Jämtland:] 
Jndteigt, segt och sagfald, paa adtschillige tiider 

 
Annamit i bøder och affsoningh aff Bendt Mortensen i Veluigen i Sunde thing-
laugh for leirmaal medt Berritte Olßdaatter, war begge wdfattige. 
 Penge  x daler 
 
Annamit i bøder aff en bonde wed naffn Joenn i Biertte, for adtschillige 
slagsmall, och wforligelse hand haffde begangit medt sin grander, sonnit effter 
yderste for muffue med hanom for 
 Penge  x daler 
 

Latris 
  Pennge  xx daler | 
 
Annamit i bøder aff Anders Joensenn i Bache i Haldens thinglaug, for hand iche 
forde hans thiende hiemb udj rette tidt, rendt och flijdt som dett sigh burde, wor 
en fattigh mand. 
 Penge  v daler 
 
Annamit aff Joenn i Rasten i Sunde thinglaugh i bøder for hand rydet om syn-
dagenn udi hans schouff, och till med, hans grande fornær, paa sin eijdeeller 
 Pennge  iiij daler 
 

Lattris 
  Pennge  ix daler | 
 
Annamit udi bøder och affsognning aff Jenns Anderßønn Veluigen for leijrmaall, 
med hans feste quinde for throloffuellßen. 
 Pennge  ix daler 
 
J lige maader aff sonnit med en fattigh drengh ved naffnn Henning Olsenn for 
leijrmaall med Berritte Andersdaatter i Brøndflod sogenn. Vaar begge fattige, 
och ville echtte huer andere, effter yderste formuffue war samme sonningh 
 Penge  viij daler 
 

Lattris 
  Penge  xvij daler | 
 
Annamit i bøder aff Olluff Anderßen i Vangenn udj Allsenn tinglaugh for 
schielderij och vforligelse medt sin grande, hand tiit war befunden med. 
 Penge  vij daler 
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Annamit aff Peder Hendrichsøn Berge udj Vndersagger tinglaugh, som handt 
bleff tilldømbt udj bøder for vlougligh thagh paa nogit høe fra sin grande, iij 
mark solff, er 
 Penge  ij daler 
 

Lattris 
  Penge  ix daler | 
 
Annamit och oppeborrit, j lige mader aff Peder i Hoelandt for nogle laß staar 
hand togh, derfor hannom tilkient att bøde iij mark sølff, ehr 
 Penge  ij daler 
 
Annamit aff Carll i Wigh som hand bleff tilkiendt effter lougen, for hand iche 
møtte effter lougligh steffningh, Peder i Suedie i rette for lougmandt, j mark 
sølff, ehr 
 Penge  j daler 
 

Lattris 
  Penge ij daler | 
 
Annamit aff Anders Bendsen i Ache i bøeder hand bleff tilkient for hand offuer 
falt hans broder udj hans eigit huß, med v-høffusche ordt, iiij mark sølff er 
 Penge  ij daler 
 
Annamitt och oppeborritt aff Joenn Steensen Thramsted i Brondflods gield, som 
handt bleff tilkiendt for bulder och w-liudt paa thingit, j mark sølf. 
 Penge  j daler 
 

Lattris 
  Penge  iij daler | 
 
Annamit i bøder aff Jenns Erichsønn Espennes, som hand bleff till dømbt, for 
schøds ferds forsømmelse, ij mark sølff, er 
 Penge  j daler 
 
Annamit aff Caell Olßen Vnsall, som hand bleff tildømbt for1 hand togh en lidet 
støche agger fra sin grande Niels Pederßen, iij mark solff, er 
 Penge  ij daler 
 
Oppeborrit aff Laurids i Tande i steffnings fald for hand iche møtte Olle i Vej i 
rette udj førige fougit Erich Christensens tid, j mark sølff, er 
 Penge  j daler 

                                                 
1  Härefter ”tagh” överstruket. 
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Lattris 
  Pennge  iij daler | 
 
Annamit aff Lauridtz i Berøen Joen Andersen och Erich Pedersenn udj steffnings 
falldt, for dj iche møtte Olle Forße i rette i førige fougit Erich Christensens tid, 
huer j mark sølff, er 
 Penge  ij daler 
 
Annamit udj bøder aff Siffuer Erichßen Tande, och Niels Erichßen ibidem som 
haffde hugit tømmer i Olle Kildsen Laßbyen hans schouff i Brondflod, vdenn 
forloff och minde, och ført det bort emodt forbud, tilkient huer att bøde iij mark 
søllff, er 
 Penge  iij daler 
 

Lattris 
  Pennge  v daler | 
 
Annamit i bøder och affsoning aff Sørenn i Kroguog for schilderie hand haffde 
begangit paa Peder Bendsen wed Stuen. 
 Penge  iij daler 
 
J lige maader annamit bøder aff Anphind i Bißgaard i Raffuen for hand med 
onde ord och schielderie offuerfalt Niels i Bølle paa kierkeuolden. 
 Penge  iij daler 
 

Lattris 
  Penge  vj daler | 
 
Annammit aff Biørnn i Vesteneed for hand lagde sin grande Johannis Ollßenn 
till, att hand schulle haffue optagit sin neett och fische redschabff, huilchet hand 
iche kunde beuise. Affsonnit med hannom effter formuffuen, epterdi hand var en 
vdfattigh mand, for 
 Penge  iiij daler 
 
Annamit i bøder aff Laurids wed Lund, en dreng, for blod weide som hand be-
gich i it brøllup, paa Joen Thommisgaard, epter som hand bleff tildømbt iiij mark 
sølff, ehr 
 Penge  ij daler 
 

Lattris 
  Penge  vj daler | 
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Annamit aff Halduord Olsenn i Vdbyen, i Reffsund tinglaug, for hand saaed 
offuerhorig, med schyds for fougdens thienner, der hand kreffuede Kongelig 
Maijestætz restandtz och rettighedt, ij mark sølff, er 
 Penge  j daler 
 
Annamit och oppeborrit aff en bunde ved naffn, Halduord i Bech i bøder for 
wforligels maall med sin grander, och naeboer 
 Penge  iiij daler 
 

Lattris 
  Penge  v daler | 
 
Annamit och oppeborritt aff Joenn Hansen i Giselgaard2 udj bøder for slags-
maall och wforligelse udi itt festens øll. Aff enhuer ij mark sølff, er  
 Penge  ij daler 
 
Noch annamit i bøder aff Peder Rasmusen paa Aßenn i Raffuen som drogh sin 
kniff emod Erich Pedersen sammesteds, dog hand giorde hannom dermed jngenn 
schade, for hans fattigdombs schyld bøtt til Kongelig Maijestæt 
 Penge  iij daler 
 

Lattris 
  Penge  v daler | 
 
Noch annamitt aff hans vederpartt Joenn Thomesenn, som gaff aarsagh till sam-
me clammerie, udj bøder ij mark solff, ehr 
 Penge  j daler 
 
Annamit i bøder aff Peder i Thorgaard i Raffuenn, for hand slog Olluff Lauritzen 
Vesteened med en kiep, jtt slagh offuer røgen. 
 Penge  iij daler 
 

Lattris 
  Penge  iiij daler | 
 

Summa summarum offuer  ald  forschref fne wuisse jndkombst  
bøxel  och saugfald .  Ehr  och beløbber .  

  Pennge  vjct xxiij rixdaler3 
 

– – – – – 
__________________________ 

 

                                                 
2  En annan bötfälld persons namn är utelämnat. 
3  I marginalen: ”Ehr saaledis till jndtegt vdj Jemptelandz regenschab paa den wiße och 
vwiße jndkombst litera C: och beløb forgangen aar 873½ rixdaler.” 
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[Härjedalen:] 
Sagefald 

 
Joen Barußen Wembdall med hans medfølgere affsonnet for skarreningh till 
Kongelig Maijestætt 
 Penge  vij rigsdaler 
 
Pelle Joenßen Fundisdall haffuer giordt mandslett, befandtes wdj hans bou, effter 
wurderings breff jndhold.4 
 Penge  viij rigsdaler | 
 
Pouel Remmen affsonnedt for hand slog Thimmands Siffuert it mundslagh. 
 Penge  j rigsdaler 
 

Summa summarum offuer  ald  forschreffne  sagefa ld .  
  Penge  xvj rigs daler5 
 

– – – – – 
 

__________________________ 
 
 
Wij effterschreffne, Haluor Engelbretsen lensmand 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 Maijestættz fouget offuer Herdallen, att schulle besichte och 
wordere, huiß goedz som fantiß effter Pelle Joensen \Funißdal/ som till Kongelig 
Maijestætt war forbrudt for hand dißuere haffuer drebt och jhielslagen salig 
Hanns Joensen6 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 rixdaler, 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 fischereboed for enn rixdaler, noch befantiß paa gaarden høe for enn rix-
daler. Beløber sig saa forschreffne goedz tilsammen penge halff nittende 
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, herr Olluff paa Heide iij ort, Joen Olsen i Wigen j rixdaler, 

                                                 
4  I marginalen: ”Wurderingswinde numero 1 och domb numero 2.” 
5  I marginalen: ”Ehr saledis till jndtegt wdj Jemptelandz regenschab Litera C”,  samt 
”och beløb forgangen aar Lxx rigsdaler”. 
6  Härefter följer ”som tiente” överstruket. 
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Guner Joensen i Fuenißdalen j ort, Pouffuell Joensen i Langaa ij ort, Joen Erich-
sen 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 rester paa hindiß lønn iij rixdaler. Beløber sig forschreffne schyld 
och gield som hannd bort schyldig er penge | elluffue rix daler, naar samme gield 
bliffuer7 thill creditoren betalt da befindis som offrige bliffuer och Hannß 
Maijestætt tilkommer penge halffottende rixdaler. Att saa i sandheed er som 
forschreffuet staar bekiender wj med woriß zigneter och boemercke her wnder 
trøgtt. Datum Fuenißdall denn 25 september anno 1644. 
 

Halduor Engbretsenn (bomärke) [fyra lacksigill] Halduord Olsen (bomärke)8 
 

__________________________ 
 
Wi effterschreffne Peder Pedersen, soeren schriffuer wdj Herdall, Staffen Joen-
sen Wembdall, Jenß Joensen ibidem, Suend Guttersen Heide, Thoer Joensen 
Heide, Anders Joensen Wemdall, och Steen Simensen Langaae, alle ædßoerne 
laugrettis mend i Heide thinglaug, kiendis och her med for alle witterligt giør, att 
wj effter louglig kaldelße haffuer møtte udj Fonißdall, at høre, ßaa och fra osß 
giffue beschreffuen nogle proff och widnisbyrdt, ett drab ahngaaende, som Pelle 
Joenßen Fonisdall paa Hanß Joensen her samme stetz, (dis werre)9 nu i nest 
forleden sommer, beganget haffuer. Offueruerendis Halduor Olsen, fader-
broderen thill forschreffne Hanß Joensen som falt, och Jngbret Joensen, broderen 
thill Pelle Joensen som schaden giorde, samme proff och widnisbyrd at paa høre. 
 Ehr da frembkommen Halduor Jngbretsen førige lenßmand paa Heide sampt 
Peder Siuffuersen och Gunder Joensen i bemelt Fonisdall, proffuede wed boger 
eedt at forschreffne Hanß Joensen som falt bekiende for dennem thillige, der dj 
war hoes hannem huorledis hand bekom sin wlyche, nemblig, at der komb 
fieldbud hand schulle schaffe thu schyds hester thill fields, gich hand strax bort 
och haffde en stike i sin haand, som hand schurret huer field schyd paa, och 
nembnet forschreffne Pelle Joensen i schiød thill fieltz. Da suarede bemelt Pelle 
hannem, som stoed och slibet en lie, at hand sagde saa sant der udj som udj alt 
andet. Forbemelt Hanß suarede jgien, Jeg throer iche at nogen haffuer sagt stoer 
wsant paa dig, och da kaste Hanß schurre stiken fra sig och bad forschreffne 
Pelle, siellff regne field schiøden, thj hand wille jngen wret giøre hannem, och 
dersom hand eij wille giøre sin field schiød som dj andre, saa kunde hand giørre 
som hand willde, och der med gich fra hannem. | Och som bemelt Hanß kom i 
gaartzledet, kom Pelle effter hannem med lien i haanden, och da sprang Hanß 
Joensenn der fore, och i det hand saa hastig løb, falt hand, och da kiente hand paa 

                                                 
7  Härefter ”wdaff” överstruket. 
8  På sista sidan: ”Wurderings winde paa Palle Joenßons godtz wdj Herdallen. Beløbe sig 
effter at schyld och gield er fratagen, Penge 7½ rixdaller”, samt ”Numero 1”. 
9  Höger parentes saknas. 
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sit laar at Pelle slog hannem, men iche kunde thenche at hand haffde faaet schade 
aff lien i sig siellff, men alleniste hug aff schafftet. Saa stoed forschreffne Hanß 
op och finge fat paa en støffuer, och slog epter Pelle der med, strax kastedt Pelle 
lien fra sig och sprang ind paa Hanß och \slog/ hannem offuer ende, komb saa 
baade op igien, och daa sprang Hanß ind paa Pelle jgien, siden slog Pelle Hanß 
wnder sig anden gangh, och sagde, sleppe mig nu thj du haffuer nu fanget noch. 
Der epter stode dj op fra huer andre, och Hanß da tog støffren i sin haand och 
gich bort, och som hand kom uden for gaarden, saa hand at blodet rant hannem 
meget neder jgiennem klederne och paa foeden, huor aff hand strax falt i be-
suimelße saa mand motte kiøre hannem hiemb der fra. 
 Ydermere, proffuede forschreffne Hallffuor Jngbretsen, Peder Siuffuersen och 
Gunder Joensen, at forbemelt Hanß Joenßenn loed dem see sin schade, huilchen 
waare saare stoer, och fanget den i laaret, strax offuer for knæet, och well ind 
thill benet, och saa stoer at mand kunde ligge en haand der udj. Widere thill sin 
wlyke, bekiende hand eij for dennem, men sagde, at wille giffue Gud heffnen i 
haand. Jngen ydermere proff eller widnißbyrd, denne sag wedkommende paa 
denne thid erre frembkommen. Forschreffne Jngbret Joensen, broderen thill 
forschreffne Pelle Joensen, bleffue thillspurt, om hand haffde noget thill bemelte 
proff at suare, huortill hand suarede neij, men jlde at werre | at saadan wlyke 
schulle hende.  
 Att saaledis udj sandhed proffuet ehr, och thill ydermere widnißbyrd, haffuer 
wj wores signeter her neden wnder thrøcht, actum Fonisdall den 23 februarij 
anno 1645. 
  Peder Pedersen Leet, egen haand 

 
[Sju sigill i papper på vax, på vidhäftad sedel.]10 

 

                                                 
10  På baksidan: ”Domb anlangende et drab wdj Herdallenn” samt ”Numero 2” 
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1644–1645 

Från räkenskapsåret 1644–45 finns en saköreslängd för Jämtland bevarad i Ren-
tekammeret, Lensregnskaper, Trondheim len, volym 81, mapp 6: 1, NRA. Häftet 
bär rubriken ”Regenschab paa dett wuisße, som [er] bøxel och sagfald vdi Jemp-
teland. Bereignidt fra Philippi Jacobi daugh 1644 och till aarßdagen anno 1645”. 
Notera dock att det vid en bötespost (den tredje från slutet i saköreslängden) 
anges att boten betalats så sent som 24 augusti 1645, således nästan fyra månader 
efter räkenskapsårets officiella slut. Räkenskapen är i slutet beseglad och 
undertecknad av fogden i Jämtland Henning Skytte. Den del av räkenskapshäftet 
som innehåller saköresredovisningen återges nedan. 
 Enligt huvudräkenskapen för Jämtland och Härjedalen 1644–45 (Från norska 
Riksarkivet år 1900 överlämnade räkenskaper och handlingar, vol. 23:1, SRA) 
upprättades ingen räkenskap över ovissa intäkter (såsom sakören) i Härjedalen 
för detta räkenskapsår. En bötespost gällande ett dråp begånget sommaren 1644 
är dock medtagen i saköreslängden för Härjedalen 1643–44, se ovan. 
 

Jndtegt sagefald 
 
Anammett udj bøder aff ehnn fattigh drenge for leijiermaall med Giertrud 
Erichßdatter, will echte huer andre, gaff efter yderste formue 
 Penge  ix daler 
 
Anammett udj bøder aff Olle j Røud j Allßenn for slagßmaaell paa Joenn i Biert j 
Rødenn effter lougenn iiij mark sølff, ehr 
 Penge  ij daler 
 
Anammett j bøder aff ehnn drenngh j Berrigß sogen wed naffn Biørn Ollßen som 
haffuer beganget leijiermaall med1 Karen Thorßdatter, huilchet føde sidt foster 
dødt j dølßmaall, och derfore bleff dømbt fra liffuet. 
 Pennge  xij daler 
 

Latris 
  Pennger  xxiij daler | 
 
Anammett aff effterschreffne bønnder j Sunde thinglaug som sade moduillige 
och offuerhørige med schydßferd, udj fougdennß ting reiße, effterßom de bleffue 
tilldømbt huer ij mark sølff. Nemblig 
 Peder Helleßenn Bildsted  j daler 

                                                 
1  Härefter ”et quindfolch” överstruket. 
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 Carll j Rastenn  j daler 
 Agnnis enche ibidem j daler 
 Mogenns Knøtte   j daler 
 
Anammett aff Erich j Hougsted j Hallennß tinglaug udj bøder for hannd offuer-
falt hanß grande Jørgen j Goije med hough och slag udj hannß eiget huuß, otte 
ørtuger och 13 mark ehr 
 Penge  vij daler j ort 8 schilling 
 

Latris 
  Pennger xj daler j ort 8 schilling | 
 
Affsonnitt med thuennde fattige menndt, Halduor Bech och Carll Thrapneß, som 
for nogen tiid siden wahr j hanndell med huer andre om ett lidett støche enngh att 
wille selge huer anndre, som cronenn till kommer, bøtte effter yderste formue 
 Pennge  vij daler 
 
Anammett aff effterschreffne mend udj Hallenn, som de bleffue till dømbt, for de 
sade offuerhørigh med schydtzferd, der de schulle føre prouiant fra Kongß-
gaarden till Brynndfloed, efftersom de bleff till dømbt huer 2 mark sølff, nemb-
lig 
 Suennd j Bragsted  j daler 
 Morttenn Helleßund  j daler 
 Henninngh Hougstedt  j daler 
 Pennge  iij daler 
 

Latris 
  Pennger x daler | 
 
Anammett aff effterschreffne mennd j Hallenn, som de bleff till dømbt, for de 
fanntteß forsømmelig med holdß hester udj Brynndfloed hoffuidquarter. 
Nemblig 
 Olle Øndenßenn Quitle  j daler 
 Nielß Morttenßen ibidem  j daler 
 Olle Morttenßenn ibidem  j daler 
 
Anammett bøder aff ehnn hußmannd Jennß Annderßenn som sloegh hannß 
broder Pouell Annderßenn Giettaaßenn med ehnn øxe, och støtte hannom om 
kuldt, otte ørtuger och 13 mark sølff ehr 
 Pennger  vij daler j ort 8 schilling 
 

Latris 
  Pennger  x daler j ort 8 schilling | 
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Anammett aff Jørgenn Goije och Anderß Jennßenn ibidem for de sad och drach 
wnnder kirche tienisten, huer 3 march ehr 
 Pennge  ij daler 
 
Anammett aff effterschreffne mennd udj Hallenn som moduilligenn sade 
offuerhørrigh med schydtzferd udj fougdennß thinngh reigße, aff ehnn huer 2 
mark sølff, nembligh 
 Olle Pederßenn Waage  j daler 
 Annderß Einerßenn ibidem  j daler 
 Jonn Mortennßunndt  j daler 
 Pennge  iij daler 
 

Latris 
  Pennger  v daler | 
 
Anammet aff Olle Arffueßen wed Aaenn som for nogenn tiid sidenn haffde sagt 
paa sinn \grand/ Erich Erichßenn, at hannd bekomb noget korn aff Jennß 
Ollßennß sønn som hannd haffde staalenn fra sin fader, haffde der till jnngenn 
beuißnninngh, partenn bleffue forligt och affsonnett forschreffne Olle Arf-
fueßenn sagenn meth 
 Pennger  vij daler 
 
Anammett aff Olle Jonßen Suidie udj Sunde gield udj bøder for hannd for 
nogenn tiid sidenn haffuer slagett sex leeß høe fra Peder Jonnßenn Dall, 
effterßom hannd bleff tilldømbt att føre høett till bage igenn, och bøde effter 
lougen 3 mark sølff er 
 Pennge  ij daler 
 

Latris 
  Pennger ix daler | 
 
Anammett aff Simenn j Oppe j Brynndfloedt for hannd toegh nogenn rugh fra 
sinn grannde, uden domb, effterßom hannd bleff till kiennt at bøde for tagh 3 
mark sølff, ehr 
 Pennge  ij daler 
 
Anammett aff Joen Biørnßen Kranngeid for slagßmaall paa sinn grannde Johann 
j Krangeedt j Raffun, 2 mark sølff, ehr 
 Pennge  j daler 
 
Anammett aff Peder Nielßen Wigenn i Brynndfloed for schieldering och w-
forligellße med sinn grannde Joen Broddeßen 4 mark sølff, ehr 
 Pennge  ij daler 
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Latris 
  Pennger  v daler | 
 
Anammett aff Joen Erichßenn Sellie for wforligellße med sinn grannde quinnde, 
saa hannd støtte hennder paa kirchewoldenn, 2 mark sølff, ehr 
 Pennger  j daler 
 
Anammett aff Mortenn j Sannde j Hachaaß, som for nogen tiid siden, slagett och 
schieldett sinn grannde Olle Karllßen, 4 mark sølff, ehr 
 Pennger  ij daler 
 
Anammett aff Annderß Pederßenn Grønuigenn j Reffßund, som eij wilde møde 
sinn wedderpartt j rette, udj steffninngß fald j mark sølff, ehr 
 Pennger j daler 
 

Latris 
  Pennger iiij daler | 
 
Anammett aff Anderß Roßboer for hand offuerfalte Anderß Henninghßens 
quinnde mett schenndtz ord, 2 mark sølff 
 Pennge  j daler 
 
Anammett aff Lauridtz Erichßenn Thoruold schiudtzschaffer som hannd bleff till 
dømbt for hand iche sagde roer karlle till, till laugmanndenn. 
 Pennge  j daler 
 
Anammett aff enn fattigh mand j Hammerdalenn wed naffnn Daniell Goßøe for 
leijiermaall med sin quinnde for dereß echteschabff, bøtte effter yderste formue 
 Pennge  viij daler 
 

Latris 
  Pennger  x daler | 
 
Anammett aff Eline ennche j Allßenn tinnglaugh som eij wilde møde sinn 
wedderpartt j rette, udj steffninngßfald j mark sølff, ehr  
  j daler 
 
1645 den 24 augustj anammet aff Erich \Madtzen/ Rønneßbergh for det drab och 
wløche hannd for ehn rumb tiid sidenn, wformodentlig ehr geraaden, effter som 
hand haffde faaett leide aff lenßherrenn paa Konngelig Maijestætz naadigste 
behaugh och confirmation for hand troligenn haffuer førtt kunndschabff fra 
fiendernne udj neruerende feide. 
 Pennge  xxx daler 
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Latris 
  Pennger  xxxj daler | 
 
Anammett aff Olle Nielßen Acherenngh, som for nogenn tiid haffuer tillagt 
Kirstenn Mogennßdatter, att haffue liggett hoeß hinnder, huil[c]het hannd iche 
beuiße kunde, der for hunn aff laugmanden er frj kienntt och hannd \at/ bøde 
effter lougenn, och effterßom hannd jntett haffuer till boeß loed affsonit sagenn 
meth hannemb for 
 Pennge  xij daler 
 
Anammett aff Peder Høijen j Sunde tinnglaugh udj affsonning for hannd 
offuerfaldt sinn grannde Mortten Aaruig udj hannß eigett huuß, otte ørtuger 13 
mark sølff, er 
 Penge  vij daler j ort 8 schilling 
 

Latris 
  Pennger  xix daler j ort 8 schilling | 
 

Summa sumarum offuer  ald  forschre f fne wuiße jnnd kompst ,  
bøxe ll  och sage  fald ,  ehr  och be løber  

 
  Pennger  vjct Lxvj rixdaler2  
 
 

– – – – – 

                                                 
2  I marginalen: ”Beløb forgangen aar vjct xxiij rixdaler och er hosbemelte summa till 
indtegt i Thrundhiembs gaards regenschabff fra 1644 til 1645.” 
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1645 

Från räkenskapsåret 1645–46 finns en saköreslängd för Jämtland bevarad i Ren-
tekammeret, Lensregnskaper, Trondheim len, volym 83, mapp 5: 4, NRA. Häftet 
bär rubriken ”Wuiße regenschab paa gaard bøxel och sagfald vdi Jempteland. Er 
annamidt och oppebaaridt, baade vdi restantz och ellers siden Philippi Jacobj 
daug, indtil den 31 october anno 1645, der landet till de suensche bleff offuer-
leueridt.” Räkenskapen är i slutet beseglad och undertecknad av fogden i Jämt-
land Henning Skytte. Den del av räkenskapshäftet som innehåller saköresredo-
visningen återges nedan. Märk att böter som uppburits i Jämtland så sent som i 
augusti 1645 har noterats i saköreslängden 1644–45, se ovan. 
 Enligt huvudräkenskapen för Trondheims län 1645–46 (Rentekammeret, Lens-
regnskaper, Trondheim len, volym 83, mapp 3: 1, NRA) upprättades ingen rä-
kenskap över ovissa intäkter i Härjedalen för detta avbrutna räkenskapsår. 
 

Jndteigtt sagfald. 
 
Annamit i bøder aff Olle Olsen Hegensted och Peder Gitlefßønn i Hegennaas i 
Lidtz sogen, som emod forbud solde captein Hans Mußhaeß en elßhud, otte 
ørtuger och 13 mark, er 
 Penge  vij daler j ort viij schilling 
 
Annamit aff en fattig mand Joenn Halduordsenn i Moerenn i Berigs sogenn, udi 
sagfald for hand befantis iche retteligen haffde ydt sin thiende. 
 Penge vij daler 
 

Latris 
  Penge  xiiij rixdaler j ort viij schilling | 
 

Summa summarum offuer  ald  forschref fne  
bøxel  och sagfald  ehr  

 
  Penge vjct xLviij rixdaler j ort viij schilling1 
 

– – – – – 

                                                 
1  I marginalen: ”Beløb forgangen aar vjct Lxvj rixdaler.” 
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Bilagor 
 
 

Bilaga 1: Längd över fredsköp i Jämtland 1613–1614 

Denna lista är i likhet med saköreslängderna för Jämtland och Härjedalen från 
samma räkenskapsår intagen i huvudräkenskapen för Jämtland och Härjedalen 
1613–14, i Från norska Riksarkivet år 1900 överlämnade räkenskaper och hand-
lingar, volym 3, häfte 1, SRA. Om bakgrunden till längden, se Sörlin ovan, s. XX 
samt ingressen till saköreslängderna 1613–14. Resterande fredsköp upptogs 
1615–16 (se bilaga 2) och 1616–17 (se saköreslängden detta räkenskapsår). 
 Ett stort antal person- och ortnamn i denna längd är felskrivna. Vad gäller 
personnamnen har åtskilliga fel kommenterats nedan i notapparaten, men det 
finns flera problematiska fall som lämnats okommenterade. 
 

Fredkiøb som de jempter haffuer wdgiffuitt som haffuer 
gangitt suendskene thilhaande, denne forgangne feijde. 

Sunde g ie l ld och thinglaugh 1 
Offwiggenn2 

 Olluff Ollufßen viij daler 
 Las Gudfastßen vij daler 
 Peder Pederßen ibithem viij daler 
 Anders Pedersen ibithem viij daler 
 Niells Joenßen Jmenes v daler 
 Las Jnguoldsßen Suedie v daler 
 Stteen Lauritzen v daler 
 Peder Anderßen v daler 
 Joen Ollufßen i Rixøe viij daler 
 Errick Ollufßen ibithem xij daler 
 

Gierre 
 Joenn Olluffßen viij daler 
 Olluff Erickßen vj daler ij march 
 

Thorp 
 Olluff Pedersen iiij daler 
 

Anndersøenn 
 Olluff Erickßen x daler 
 Jens Errickßen xij daler 
                                                 
1  Vad som här följer är Sunne gäll (socknarna Sunne–Frösö–Norderö–Hallen–Marby). 
2  RmJ har ”Orwigen”. 
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Summa lateris 
  Pendinge jct x daler ij march | 
 

Deggernes 
 Olluff Joenßen iiij daler 
 Jørgenn Jensßen viij daler 
 

Suedie 
 Jenns Lauritzen v daler ij march 
 Joen Olluffßen vij daler 
 

Stacheris 
 Joen Olluffßen viij daler 
 Mickell Siffuertßen v daler 
 

Mollungh 
 Olluff Anderßen ix daler 
 

Brecke 
 Lauritz Erickßen vj daler 
 Olluff Pederßen ij daler 
 

Harre 
 Peder Pederßen vj daler 
 Olluff Heningßen viij daler 
 Gudmund Heningsen vij daler 
 Siffuer Anderßen iiij daler 
 Niells Jørgenßen xx daler 
 Joen Gunderßen3 iiij daler 
 Joen Pederßen vj daler 
 

Summa lateris 
  Pendinge jct ix daler j march | 
 

Mogensaassen 
 Olluff Hemingßen vj daler 
 Joenn Heningßen x daler 
 Karen encke ij daler 
 Olluff Olluffßen vij daler 
 Anders Olluffßen v daler 
 Errick Thørrisßen vij daler 
 Errick Anderßen vij daler 
 Thomes Pederßen j daler 

                                                 
3  RmJ och andra källor har ”Gudtormsenn” o.d. 
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Fannebyen 
 Lauritz Anderßen xx daler 
 Olluff Anderßen vij daler 
 Anders Lauritzen vij daler 
 Peder Siffuertßen v daler 
 

Weluiggen 
 Mortten Bartßen4 x daler 
 Jens Pederßen  vij daler 
 Anders Ollufßen iiij daler 
 Mortten Pederßen iiij daler 
 Olluff Anderßen iiij daler 
 

Summa lateris 
  Pendinge jct xiij daler | 
 

Riisse 
 Anders Jenßen vij daler 
 

Sunde 
 Joen Klockebacke vij daler 
 Joen Rexøe vj daler 
 Mortten i Døuigen iij daler 
 Errick Anderßen i Anderßøen iiij daler 
 Per Olßen i Oruigen v daler 
 Biørn Joenßen i Dalle iij daler 
 Errick Bendtzen Helde vj daler 
 Joen Olßen Andersøn ij daler 
 

Frødtsøe  sougen 
Westbyenn 

 Kiersten Biörnsdater iiij daler 
 

Westerhus 
 Karll Erickßen v daler 
 Beritte encke iiij daler 
 Karll Olluffßen vij daler 
 

Gladstadt 
 Samuell Erickßen5 iij daler 
 

Summa lateris 
  Pendinge Lxvj daler | 

                                                 
4  RmJ, saköreslängd 1623–24 (ovan s. 83) och andra källor har ”Bendssen” o.d. 
5  RmJ s. 164 har ”Erlantzönn”, tiondel. 1613–14 ”Pedersenn”; oklart vad som är korrekt. 
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Lille Sthoche 
 Anders Errickßen xij daler 
 

Hoff 
 Errick Erickßen ij daler 
 Stteen Olluffßen vij daler 
 

Waglumb 
 Joen Pederßen vij daler 
 Joen Lauritzsen vij daler 
 

Thande 
 Mogens Olluffßen iij daler 
 Gunder ibithem v daler 
 Jens Anderßen vj daler j march 
 

Bergge 
 Lauritzs Olluffßen xv daler 
 Olluff Rickartßen xv daler 
 

Mielbye 
 Olluff Hogenßen viij daler j march 
 

Østerberge 
 Giord Karlßen vij daler 
 Mogens Anderßen vij daler 
 

Summa lateris 
  Pendinge jct daler | 
 
  Ounum 
 Errick Jørgenßen vij daler 
 

Mielle 
 Siffuer Siffuertßen6 vij daler 
 Joenn Pederßen v daler 
 

Walle 
 Errick Lauritzen vij daler 
 Joen Pederßen x daler 
 

Sttensgierde 
 Jffuer Lauritzsen vij daler 
 Olluff Stteenßen iiij daler 
                                                 
6  RmJ, bygsellängd 1636–37 (länsräk. 15:16, SRA) m.fl. källor har ”Simenssen” o.d. 
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Waglumb 
 Karll Erickßen xij daler 
 

Slandrumb 
 Mogens Erickßen vij daler 
 Heming Siffuerdtzen7 viij daler  
 
 

Nahmen 
 Joen Hockenßen iiij daler j march 
 Hans Thoerdßen iiij daler 
 

Summa lateris 
  Pendinge Lxxxj daler j mark | 
 
 Peder Thordßen v daler 
 Suend Pederßen ij daler 
 

Raasteen 
 Joen Niellßen vij daler 
 Niells Olluffßen viij daler 
 Jens Olluffßen xij daler 
 Jens Throndßen ij daler 
 

Knøtte 
 Niells Hanßen8 vij daler 
 

Fieldstadt 
 Karen encke x daler 
 Olluff Nielßen vij daler 
 Zacharias Karlßen x daler 
 

Gienuoldt 
 Mogens Olluffßen vij daler 
 Olluff Olluffsen iiij daler 
 Noch för Olluff Ollufßen som er 
  Olluff Joenßens søn v daler 
 

Summa lateris 
  Pendinge Lxxxvj daler | 
 
 Niels Nielßen iij daler 
 Olluff Ollufsøn vij daler 

                                                 
7  Saköreslängd 1610–11 (ovan s. 25), RmJ s. 169 m.fl. källor har ”Giørdsenn” o.d. 
8  Tiondelängd 1613–14 (länsräk. 2:4, SRA), JD 1 s. 3 m.fl. källor har ”Hafftorsen” o.d. 
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Wolstadt9 
 Redder Mickelßen viij daler 
 Mortten Pederßen vij daler 
 Joen Morttenßen ij daler 
 Errick Morttenßen iij daler 
 

Norderøe sogen  
Kienensgierde10 

 Per Biørnßen viij daler 
 Joen Biørnßen viij daler 
 

Westerøen 
 Jens Pederßen vij daler 
 

Nyegaardt 
 Einner Pederßen vij daler 
 

Bache 
 Mortten Laurßen vij daler 
 Per Morttenßen v daler 
 Mogens Lauritzen vij daler 
 

Summa lateris 
  Pendinge Lxx ix daler | 
 

Øenndtzstadt 
 Thørris Henningßen vij daler 
 

Thrøgstadt 
 Anders Olluffßen v daler 
 

Hoff 
 Mortten Anderßen x daler 
 Jens Anderßen ibithem viij daler 
 

Ølstadt 
 Olluff Hemingßen vij daler 
 Olluff Thordsen ibithem vij daler 
 Errick Erickßen v daler 
 Joen Erickßen ibidem viij daler 

                                                 
9  RmJ har ”Moelstad”. 
10  En jordebok 1618–19 (länsräk. 5:5) har ”Thiuennsgaard”; avser Tivarsgård. 



 
 
BILAGA 1: FREDSKÖPSLÄNGD 1613–1614 
 

218 
 

Bølle 
 Henrick Hendricksen vj daler 
 

Wockerøe11 
 Biørn Jacobßen vij daler 
 Joen Anderßen ibithem vij daler 
 Mortten Thørrißen ij daler 
 

Haldnes sougen  
Hommenes 

 Errick Joenßen xvj daler 
 Mortten Morttensen ibithem ix daler 
 Jacob Morttenßen ibithem vij daler 
 

Summa latris 
  Pendinge jct xj daler | 
 
 Anders Pouelßen ibithem viij daler 
 Joenn Elliamßen och hans  
    broder søn wed naffnn Joen vij daler 
 

Handellmou 
 Olluff Gunerßen xiiij daler 
 

Backe 
 Anders Joenßen viij daler 
 

Goije 
 Mortten Jeppeßen xij daler 
 Thørris Thørißen ix daler 
 Mortten Joenßen vij daler 
 

Huchstadt 
 Zigrj encke ij daler 
 Rogier ibithem ij daler 
 

Hellesund 
 Børge Anderßen ij daler 
 Errick Olluffsen ij daler 
 

Mortensundt 
 Jens Pederßen xv daler 

                                                 
11  Fel för ”Werckønn” e.d., se t.ex. jordebok 1618–19 (länsräk. 5:5). 
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Wagge 
 Olluf Thørißen vij daler 
 Per Thørrißen vj daler 
 

Summa lateris 
  Pendinge jct vj daler | 
 

Henndrichsøenn 
 Jenns Olluffßen xij daler 
 

Offuerhallen 
 Anders Lauritzen xxvj daler 
 Olluff Niellsßen vij daler 
 

Ytterhallendt 
 Suend Jacobßen vij daler 
 Jacob Suendßen ibithem v daler 
 Joenn Joenßen ibithem ix daler 
 Pouell Joenßen ibithem vij daler 
 

Høllee 
 Olluff Joenßen vij daler 
 Anders Pederßen ibithem viij daler 
 Mortten Nielßen  viij daler 
 Joenn Nielßen ibithem viij daler 
 Anders Olluffßen ibithem v daler 
 

Lassbøllitt 
 Niells Mickellßen  viij daler 
 Peder Mickellßen  vij daler 
 

Thrapnnes 
 Peder Anderßen  x daler 
 

Summa lateris 
  Pendinge jct xxxiiij daler |  
 
 Halduord Joenßen  vij daler 
 Thoerd Karlßen  ix daler 
 

Halbacke 
 Lauritz Laurizsen  x daler 
 

Quidtleff 
 Mortten Olluffßen  ix daler 
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 Mortten Olßen mindre ij march 
 Joen Quidtleff  xij daler 
 

Bye 
 Halduord Olluffßen  xij daler 
 Jep Morttensßen ibithem ij daler 
 Einner Anderßen ibithem iiij daler 
 

Henndricksaas12 
 Olluff Hendrickßen vij daler 
 Errick Hendrickßen xix daler 
 Arffue Joenßen ibithem vj daler 
 

Bølle wed Henrichsaassen13 
 Olluff Jenßen iiij daler 
 

Arffuesund 
 Stoere Joen Erickßen v daler 
 Lille Joen Erickßen v daler 
 

Summa lateris 
  Pendinge jct xj daler ij mark |  
 

Offuerhalden i Byenn 
 Olluff Olluffßen iiij daler 
 

Kierckebye 
 Errick Joensßen vij daler 
 

Marrebye sogenn  
Kleppe 

 Joenn Olluffßen vij daler 
 Peder Olluffßen viij daler 
 Olluff Joenßen ibithem ij daler 
 

Hungge14 
 Niells Anderßen vij daler 
 

Hieldstedt 
 Peder Niellsßen xij daler 

                                                 
12  En jordebok 1618–19 (länsräk. 5:5, SRA) har ”Henndrichs aaenn”, avseende Ån. 
13  Tiondelängden 1613–14 (länsräk. 2:4, SRA) har ”Bølle wed Hindrichs aaen”. 
14  En jordebok 1618–19 (länsräk. 5:5, SRA) har ”Huge”, avseende Höge. 
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Suege 
 Gunder Estensßen iiij daler 
 

Bølle 
 Peder Olluffsen vj daler 
 Joen Olluffsen iiij daler 
 

Summa lateris 
  Pendinge Lxj daler |  
 

Giettaas 
 Halduord Steensßen vij daler 
 Olluff Olluffßen ibithem vij daler 
 

Møchaas 
 Siffuer Enderßen15 iij daler 
 Halduor Henrickßen iij daler 
 

Weijlle 
 Suend Pouelßen vij daler 
 Suend Olluffßøn Kleppe ij daler 
 

Knegter 
 Olluff Elliamßen Homnes j daler 
 Suend Hendrickßen Aaen j daler 
 Olluff Halduorsen Bye  j daler 
 Peder Pederßen Lasbøll  j daler 
 

Lidtz sogen och t ing laug 16 
Westerhuus17 

 Niells Mickellßen  iiij daler 
 

Kløstadt 
 Halduor Ericksen  vij daler 
 

Summa lateris 
  Pendinge xLiij daler | 
 
 Anders Andersen  viij daler 
 Mortten Kieldßen  xij daler 

                                                 
15  Tiondelängden 1613–14 (länsräk. 2:4, SRA) har ”Einerssen”. 
16  Här följer Lits gäll (socknarna Lit–Häggenås–Föllinge–Kyrkås). 
17  Tiondelängden 1613–14 (länsräk. 2:4, SRA) har ”Westerneesitt”, dvs. nuv. Litsnäset. 
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 Olluff Morttensßen  x daler 
 Las Andersßen ibidem iiij daler 
 

Bye 
 Niells Erickßen  vij daler 
 Las Ollufßen  vj daler 
 

Backe 
 Niellß Joenßen  ix daler 
 

Kaldstedt 
 Gunder Morttensen  xviij daler 
 Olluff Andersßen  vij daler 
 Joen Anderßen  vij daler 
 Anders Lauritzen ibithem ij daler 
 

Ottergaardtt 
 Anders Olluffßen  iij daler 
 

Huxaas 
 Las Olluffßøn x daler 
 Mickell Olluffßen  ij daler 
 Hendrick Olluffßen iiij daler ij mark 
 

Summa lateris 
  Pendinge jct viij daler ij march | 
 

Priisgaardt 
 Anders Joenßen xvij18 daller 
 Lauritz Rickertzen  j daler 
 

Ringstedt 
 Olluff Olluffßen  iij daler 
 Hening Pederßen  vij daler j march 
 Haagen Karlßen ibithem ix daler j march 
 

Budde 
 Siffuer Anderßøn  iij daler j march 
 Niells Anderßen  vj daler 
 

Holdt och Kiørstadt 
 Hening Pederßen  vij daler 
 Ouden Eskildßen  viij daler 
 Jffuer Eskildsen  viij daler 

                                                 
18  Härefter överstruket: schilling. 
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Søure 
 Mogenns Pederßen  viij daler 
 Joen Pedersen  viij daler 
 Errik Ollufßen  v daler 
 Biørn Biørnßen  vj daler 
 Mogens Pedersen  ix daler 
 

Summa latteris 
  Pendinge jct iiij daler iij mark | 
 

Brewogh 
 Olluff Olluffsen  xiiij daler 
 Jsßaack Joenßen ibithem vij daler 
 Jffuer Olluffßen ibithem v daler j mark 
 

Skeche 
 Olluff Suendßen  vj daler 
 

Handmou 
 Olluff Pederßen  vij daler 
 Peder Buddesßen  vij daler ij march 
 Esbiørn Joenßen ibithem vij daler 
 Olluff Olluffßen ibithem iiij daler 
 Las Olluffßen ibithem iiij daler 
 

Fielde 
 Olluff Morttenßen  vij daler 
 Peder Kieldßen19 vj daler 
 Aagj Olluffßen v daler 
 Jens Suendsßen ibithem vij daler 
 

Aassenn 
 Steen Olluffßen  v daler 
 

Østeraas 
 Olluff Pouelßen  iij daler 
 

Summa lateris 
  Pendinge Lxxxxiij daler iij march | 
 

Balleraassen 
 Niells Hemingßen  xiiij daler 

                                                 
19  RmJ och andra källor har ”Carlsenn” o.d. 
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Bølledtt 
 Joenn Joensßen x daler 
 

Mou 
 Stteen Olluffßen  ij daler 
 Olluff Steenßen  iiij daler j mark 
 

Bye i Lidt 
 Jffuer N. xxx daler 
 

Hoijbeck 
 Niells Eßbiørnßen  vij daler 
 Niells Errickßen  vij daler 
 

Smedstadt 
 Peder Errickßen  v daler 
 Olluff Olluffßen ibithem iij daler 
 Peder Nielßen ibithem20 viij daler 
 Anders Errickßen vj daler 
 Halduor Erickßen ibithem vj daler 
 Niells Anderßen ibithem vj daler 
 Jens Mogenßen ibithem vij daler 
 

Halaas 
 Errick Halduordsen  v daler 
 

Summa lateris 
  Pendinge jct xx daler j mark | 
 

Halduerssiøe21 
 Niells Olluffsen  ij daler 
 Niells Halduorßen  iiij daler 
 

Heggennaas  
 Olluff Mickellsen  vij daler 
 Las Olluffßen i Joensgaard  vij daler 
 Gunder Helleßen Backe  vij daler ij march 
 Anders Lauritzen ibithem iij daler j march 
 Knud Guttormsen i Gunegaard  viij daler  
 Niells Joenßen ibithem iiij daler j march 
 Errick Joenßen i Hogne  vij daler 

                                                 
20  Denne och följande fyra bönder upptas i RmJ och andra källor under Hölje. 
21  Felaktig rubrik. RmJ s. 99 har ”Niels Oelssenn Haldworssenn”, väl fel för ”Niels Olluf 
Haldworssenns” e.d., avseende en son till nyss avlidne Olof Halvarsson i Halåsen. I ett 
senare skrivarled kan ”Haldworssenn(s)” ha misstagits för ett ”Halduerssiøe”. 
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 Peder Persen Staffborgaard  vj daler ij march 
 Per Persen Lungaard vj daler  
 Gißleff Pederßen ibithem22 v daler 
 Olluff Suendßen ibithem ij daler 
 Heming Karlßen ibithem vij daler 
 Joen Nielßen ibithem vij daler 
 Per Karlsßen ibithem v daler 
 Biørn Mogenßen  vj daler 
 Knud Errickßen   vij daler 
 

Summa lateris 
  Pendinge jct j daler j mark | 
 
 Niells Joenßen23 i Hegesta iij daler j mark 
 Stteen Pedersßen i Grøtten  iij daler 
 Joen Karlßen  ij daler 
 Arffue paa Husße  viij daler 
 Joen Ericksen paa Kierkebye  vij daler 
 Olle Olßen i Helßinggaard  viij daler 
 

Føll ing  cappel l  
 Laß Pedersßen paa Nyland  iiij daler 
 Christoffer Laurßen ibithem ij daler 
 Las Lauerßen ibithem ij daler 
 Olle Joenßen i Nyegaard  vij daler 
 Olle Morttensen Fisckebeck  iiij daler 
 Las Pedersen Tholmenes  viij daler 
 Per Heckenes24 vij daler 
 Per Morttenßen iiij daler 
 

Kierckeaas  
 Niells Erickßen [och]25 
 Jens Erickßen  xvj daler 
 Olluff Erickßen i Lagett26  vij daler ij mark  
 Errick Andersen Bringaas  v daler j mark 
 Anders Olluffsen ibithem iij marker 
 

Summa lateris 
  Pendinge Lxxxxvij daler j mark | 

                                                 
22  Denne och följande sex bönder upptas i RmJ och andra källor under Österåsen. 
23  RmJ och andra källor har ”Ollssenn” o.d. 
24  Troligen felskrivning för ”Per Hackensen” e.d.; en P. H. i Tornäs nämns i RmJ s. 105. 
25  Handskriften har en klammer för båda namnen. 
26  RmJ har ”Louge”, sölvskattelängden 1613 (länsräk. 12.5.1, NRA) har ”Lunger”. 
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 Jørgenn Olluffßen Brynie vij daler j mark 
 Olluff Pedersßen [och]27 
 Joen Pederßen Brynie  vj daler 
 Las Andersßen i Kleppe  vj daler 
 Olluff Hogenßen ibithem vj daler 
 Faste Mogenßen ibithem vj daler 
 

Brønf lodt  sogenn 28 
Oensall 

 Jenns Hagenßen  vj daler 
 Las Haagenßen vj daler 
 Stteen29 Simenßen vj daler 
 Olluff Mogenßen  vij daler 
 Las Joenßen ij daler 
 Joen Lauritzen  j daler 
 Niells Pederßen  ij daler 
 Lauritz Nielßen  xxx daler 
 Per Anderßen  ix daler 
 Østeen Mogenßen  iiij daler 
 Peder Ollufßøn  xvj daler 
 Joen Lauerßen  v daler 
 Olluff Olluffßen  iij daler 
 Anders Hemingßen  ix daler j mark 
 

Summa latris 
  Pendinge jct xxxvj daler | 
 

Thorwaldtt 
 Siffuer Erickßen  iiij daler 
 Joenn Brødesßen  vij daler 
 Olluff Nielßen  iiij daler 
 Olluff Errickßen  iij daler 
 Anders Anderßen  viij daler 
 Pouell Olluffßen ibithem iiij daler 
 

Oppe 
 Anders Benttßen  v daler 
 Joen Pederßen  x daler 
 Siffuerd Biørnßen  vj daler 

                                                 
27  Handskriften har en klammer för båda namnen. 
28  Brunflo och de följande socknarna Lockne, Näs och Marieby utgjorde Brunflo gäll. 
29  Tiondelängden 1613–14 (länsräk. 2:4, SRA), fredsköpslängden 1615–16 (bil. 2) och 
andra källor har ”Suennd” o.d. 
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Optandt 
 Peder Olluffßen  v daler 
 Jens Pederßen  iiij daler 
 Karll Lauerßen  iiij daler 
 Gudmand Laursen ibithem iiij daler 
 Niells Lauritzen ibithem iiij daler 
 Niells Ericksen ibithem iij daler 
 

Grøttum 
 Jens Pederßen  ij daler 
 Gudmand Joensen  iiij daler 
 

Weigenn 
 Errich Pederßen  iiij daler 
 

Summa latris 
  Pendinge Lxxxv daler |  
 

Ecker30 
 Olluff Joensßen  v daler 
 

Gudstadt 
 Olluff Jensßen  ij daler 
 Jenns Pouelßen  vij daler 
 Peder Olluffßen  v daler 
 

Bergge 
 Jens Joenßen  ij daler 
 

Lundt 
 Peder Suendtzen  vij daler 
 

Backe 
 Per Lauerßen  iij daler ij mark 
 Jens Olluffßen vj daler 
 

Hillih 
 Olluff Thoerdßen  iij daler 
 Olluff Mogenßen  vij daler 
 

\ Budumb 
 Jens Mogenßen  vij daler / 

                                                 
30  Tiondelängden 1613–14 (länsräk. 2:4, SRA) har ”Ocker”, avseende Åkre. 
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Bøllerdt 
 Mogens Olluffßen j daler 
 Niells Jffuerßen  j daler 
 

Suidie 
 Joen Nielßen  vj daler 
 Mogens Nielßen  iij daler 
 

Summa lateris 
  Pendinge Lxiiij daler ij mark | 
 

Solberig 
 Mattiis Suendßen  v daler 
 Goutte Otterßen31 iiij daler 
 Olle Gutterßen  v daler 
 Engiold N. iij daler j mark 
 Erick Erickßen Grøttum ij daler 
 Olluff Ollufßen Thoruold  ij daler 
 Kield Ericksen Grøttum ij daler 
 Siffuer Pederßen Acker  ij daler 
 Mogens Oluffßen Blecke  j daler 
 Anders Anderßen Oesall  iiij daler 
 

Lockne sogen  
Welbacke 

 Niells Sigertßen  vij daler 
 Anders Niellsßen  vij daler 
 

Eedt 
 Olluff Olluffßen  vij daler 
 Østeen Pederßen  viij daler 
 

Haxeng 
 Peder Olluffßen iiij daler 
 Olluff Pederßen x daler 
 

Summa lateris 
  Pendinge Lxxij daler j mark | 
 
 Olluff Niellsßen vij daler 
 Niells Jensen vij daler 
 Olluff Jensen iij daler 
 

Rossbøll 
 Olluff Olluffßen vij daler 

                                                 
31  Sölvskattelängden 1623 (länsräk. 7:7, SRA) och andra källor har ”Joennsenn” o.d. 
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 Faste Joenßen vij daler 
 Peder Joenßen  v daler 
 Siffuord Olluffsßen vij daler 
 

Døwiggenn 
 Olluff Joenßen vj daler 
 

Espennes 
 Errick Bendtzen viij daler 
 Joen Pederßen viij daler 
 

Haggenn 
 Errick Lauerßen vij daler 
 Østenn Olluffßen vij daler 
 Marette encke ij daler 
 Joen Olluffßen iij daler 
 Anders Mogenßen v daler 
 Niells Olluffßen vj daler 
 

Wallmou 
 Peder Olluffßen vij daler 
 

Summa lateris 
  Pendinge jct iij daler | 
 
 Anders Oelßen vij daler 
 

Berøenn 
 Jngebrett Pederßen v daler 
 Peder Joenßen vj daler 
 Las Pederßen v daler 
 Stteen Estenßen vj daler 
 Olluff Lauritzen32 viij daler 
 

Berrigh 
 Jens Lauritzen v daler 
 Olluff Karlßen iij daler 
 

Lockne sogen33 
 Jacob Ericksen vij daler 
 Errick Gielmßen34 vij daler 

                                                 
32  RmJ och andra källor har ”Joenn Lauridssen” o.d. 
33  Tiondelängden 1613–14 (länsräk. 2:4, SRA) har ”Loche”, avseende Loke. 
34  Nyssnämnda längd har ”Gierlogsenn”. 
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 Suend Lauritzsen ij daler 
 Errick Olluffßen j daler 
 

Thrambstadt 
 Siffuer Pederßen viij daler 
 Joenn Anderßen iiij daler 
 Olluff Clemindtzen iij daler 
 

Blecke 
 Olluff Ollufßøn x daler 
 Niells Joenßen viij daler 
 Niells Olluffßen ix daler 
 

Summa lateris 
  Pendinge jct iij daler | 
 

Thandenn 
 Raßmus Pederßen iij daler 
 Joen Elliamsßen vij daler 
 Peder Elliamßen ij daler 
 Jens Lauritzen vj daler 
 Olluff Pederßen vij daler 
 Per Olluffßen ix daler 
 

Enngenn 
 Joen Olluffßøn xiiij daler 
 Olluff Ollufßen iij daler 
 

Byenn 
 Errick Niellßen vij daler 
 Errick Erickßen viij daler 
 Joen Niellßen vj daler 
 

Laasbyenn 
 Helge Lauritzen v daler 
 Mogens Joenßen iij daler 
 

Engestadt 
 Niells Nielßen v daler 
 Niells Persen Risße v daler 
 Olluff Olluffßen v daler 
 

Summa lateris 
  Pendinge Lxxxxiiij daler | 
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Forstadt 
 Christoffer Olluffßen vij daler j mark 
 Stteen Joenßen ij daler j mark 
 

Lungenge 
 Olluff Madßen iij daler j mark 
 

Nordenberig 
 Olluff Ollufßen viij daler j mark 
 

Neess sogenn  
Bleding 

 Anders Ollufßen v daler 
 Søffren Siffuertßen ij daler 
 

Bierme 
 Olluff Erickßen vij daler 
 Reder Pederßen vij daler 
 Henrick Siffuerßen v daler 
 Niells Biørnßen vj daler 
 Peder Biørnßen iij daler 
 Kield Joenßen vj daler 
 Joen Joenßen vj daler 
 Peder Olluffßen v daler 
 

Summa lateris 
  Pendinge Lxxij daler j mark | 
 

Gierre 
 Joenn Siffuertßen vj daler j mark 
 Olluff Siffuertßen vj daler 
 Joßeph Siffuerßen vj daler 
 

Sthandgielldt 
 Las Olluffßen vij daler 
 

Grønwiggen 
 Olluff Staffenßen vj daler 
 Per Thostenßen vij daler 
 

Kluxaas 
 Errick Olluffßen ijct daler 
 Niells Karelßen vij daler 
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Wiigenn 
 Jens Olluffßen iiij daler 
 

Sindberigh 
 Olluff Lauritzen viij daler 
 

Gielle 
 Errick Boelßen x daler 
 Olluff Erickßen iiij daler 
 

Summa lateris 
  Pendinge ijct Lxxj daler j mark | 
 

Nessitt 
 Peder Morttenßen v daler 
 

Monstadt 
 Mickell Olluffßen viij daler 
 Olluff Pederßen vj daler 
 Errick Fasteßen ij daler 
 

Ølstadt 
 Thomis Gudfastßen v daler 
 Anders Joenßen vj daler 
 Peder Joenßen iiij daler 
 Peder Anderßen vij daler 
 

Wiig 
 Peder Olluffßen iiij daler 
 

Føcker 
 Peder Pederßen iij daler 
 Anders Ericksen v daler 
 Per Anderßen Aaste iij daler35 
 Pollj Olßen Grønuigen j daler j mark 
 Joen Brødßen Klußaas ij daler 
 Suend Steffanßen36 \i Steenßgaarden/  ij daler 
 

Summa lateris 
  Pendinge Lxiij daler j mark | 

                                                 
35  Härefter en överstruken post: ”Stteenßgaarden – ij daler”. 
36  RmJ s. 37 har ”Swend Jacobssenn”; oklart vad som är korrekt. 
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Knegter 
 Kielld Kierckeboell ij daler 
 Jørgen Kierckeboell ij daler 
 Einner Errickßen j daler 
 Joen Morttenßen Brene37 j daler 
 Olluff Olßen Bildstad ij daler 
 

Mareboe sogen i  Brønf lodt  giel ldt  
Bye 

 Peder Thorßen v daler j march 
 Johan Stteenßen viij daler 
 Olluff Lauritzen vij daler 
 

Offuerbye 
 Joenn Olluffsen x daler 
 Olluff Joenßen x daler 
 

Fulstadt 
 Olluff Thoersen vij daler 
 Errick Joensßen v daler 
 Niells Nielsßen viij daler 
 Thoerd Jffuerßen v daler 
 

Summa lateris 
  Pendinge Lxxij daler j mark | 
 

Eedt 
 Olluff Nielßen vij daler 
 Kield Olluffßen xxxv daler 
 Hendrick Kieldßen i Kierckeboll v daler 
 

Hammerdals g ie ld  och t ing laug  
Hammerdals sogenn 

Loraass 
 Heming Olluffßen vj daler 
 Olluff Anderßen iiij daler 
 Laß Pouelßen iiij daler 
 

Fyraass 
 Peder Hendricksen x daler 
 Jenns Pederßen v daler 
 Anders Pederßen iiij daler 
                                                 
37  Trol. fel för ”Bierme”; jfr t.ex. tiondelängden 1613–14 (länsräk. 2:4, SRA) och JD 1 s. 
203. 
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 Errick Olluffßen iiij daler 
 Biørn Hemingßen iiij daler 
 Lauritz Erickßen ij daler 
 Olluff Lauritzen iij daler 
 

Solberigh 
 Suend Lauritzen vij daler 
 Joen Barttelßen38 vj daler 
 Per Joenßen iiij daler 

Summa lateris 
  Pendinge jct x daler | 
 

Wiiggenn 
 Peder Olluffsen viij daler 
 

Eedt 
 Niells Suendtßen ij daler j mark 
 Olluff Hanßen vij daler 
 Errick Hansßen v daler 
 Olluff Olluffßen viij daler 
 Peder Olluffßen v daler 
 Anders Nielßen viij daler 
 Jßraell Anderßen j daler 
 Kiersten Erickßen iiij daler 
 Mogens Pederßen iiij daler 
 Errick Pederßen viij daler 
 Jens Erickßen iij daler 
 Stteen Biørnßen j daler 
 

Hugaas 
 Olluff Erickßen vj daler 
 Las Joenßen viij daler 
 Jßraell Lauritzen vj daler 
 Anders Nielßen paa Aaßen j daler j mark 
 Suend Pederßen ibithem viij daler 
 

Summa lateris 
  Pendinge Lxxxxij daler | 
 

Øysemb39 
 Hans Erickßen iiij daler 

                                                 
38  Tiondelängden 1613–14 och andra källor har ”Biørnn Botelsenn” o.d. 
39  Nyssnämnda tiondelängd har ”Ossen”, avseende Åsen. 
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 Thommes Pederßen ij daler 
 Olluff Pouelßen ij daler 
 Anders Pouelßen iiij daler 
 

Sichaas 
 Joen Gunnerßen v daler 
 Per Erickßen v daler 
 Suend Olluffßen iiij daler 
 Per Errickßen v daler 
 Niells Pederßen iij daler 
 Pouell Pederßen v daler 
 Errick Anderßen j daler j mark 
 Peder Anderßen j daler 
 Claus Joenßen v daler j mark 
 

Gocksiøe 
 Niells Erickßen iij daler 
 Per Anderßen iiij daler 
 Joen Pederßen v daler 
 Olluff Ollufßen vj daler 
 

Summa lateris 
  Pendinge Lxiij daler | 
 

Gisleaas 
 Siffuord Pederßen iij daler 
 Peder Siffuertßen iiij daler 
 Matz Anderßen ij daler 
 

Hallenn 
 Peder Carlßen iiij daler 
 Thrond Pedersen40 iiij daler 
 Joen Olluffßen iiij daler 
 Jsraell Joensen ij daler 
 Anders Thorßen ij daler 
 Olluff Jørgenßen iij daler 
 Anders Hanßen ij daler 
 

Grannaas 
 Errick Erickßen j daler 
 Mogens Olluffßen j daler 
 Olluff Mogenßen j daler 

                                                 
40  Tiondelängden 1613–14 (länsräk. 2:4, SRA) m.fl. källor har ”Thord Pouelsenn” o.d. 
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Giøruig 
 Niells Lauritzen41 v daler 
 Peder Heningßen iiij daler 
 

Faderdall 
 Peder Olluffßen v daler 
 

Summa lateris 
  Pendinge xLvij daler | 
 

Strø mb sogenn  
Thullesaas 

 Suend Jørgenßen viij daler 
 Olluff Errickßen vj daler 
 Pouell Anderßen vj daler 
 Per Jenßen j daler 
 Peder Olluffßen v daler 
 Daniell Jensßen iij daler 
 Niells Anderßen ij daler 
 

Øyenn 
 Errick Olluffßen xij daler 
 Engbritt Erickßen v daler 
 Olluff Anderßen iiij daler 
 Anders Olluffßen v daler 
 Anders Morttenßen v daler 
 Jens Joenßen viij daler 
 

Sthrandt 
 Siffuerdtt Pederßen v daler 
 Mickell Hagenßen vj daler 
 

Risleaas 
 Jørgen Thoerßen v daler 
 Peder Olluffßen iiij daler 
 

Summa lateris 
  Pendinge Lxxxix daler | 
 
 Karll Siffuordßen ix daler 
 

Bredtgaardt 
 Per Hiermanßen vj daler 

                                                 
41  RmJ och andra källor har ”Siwordsenn” o.d. 
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Gierre 
 Niells Pederßen42 v daler 
 Jenns Erickßen v daler 
 

Gresgaardt 
 Niells Hellisßen iiij daler j mark 
 Siffuerdt Erickßen iiij daler 
 Per Pederßen iij daler 
 Joenn Pederßen iij daler 
 

Joensgaardt 
 Errick Olluffßen vj daler 
 Olluff Joenßen vj daler 
 

Wallenn 
 Siffuerdtt Pederßen iiij daler 
 Anders Anderßen ij daler 
 

Summa lateris 
  Pendinge Lvij daler j marker | 
 

Reffsundtz prestegieldt t  
Anduiggen 

 Jens Olluffßen  x daler 
 

Farberig 
 Jenns Esckildßen x daler 
 

Oppenn 
 Peder Pedersen viij daler 
 

Wdbye 
 Effuerdt Pederßen viij daler 
 

Gielløenn 
 Peder Mogenßen viij daler 
 Peder Olluffßen vij daler 
 Joen Thoersen viij daler 
 

Hoffdesiøe 
 Olluff Anderßen v daler 
 Suend Siffuertßen iij daler 

                                                 
42  RmJ och andra källor har ”Michell Pedersenn” o.d. 



 
 
BILAGA 1: FREDSKÖPSLÄNGD 1613–1614 
 

238 
 

Melgaardt 
 Siffuertt Olluffßen43 xx daler 
 

Grimenes 
 Olluff Oluffßen v daler 
 

Malgaas 
 Jonn Nielsßen v daler 
 

Summa lateris 
  Pendinge Lxxxxvij daler | 
 
 Niells Ottesen vj daler 
 Joenn Otteßen vj daler 
 

Sthaure 
 Suend Jngertßen44 iiij daler 
 Jngelbritt Biørnßen iij daler 
 Olluff Erickßen iiij daler 
 

Ammeren 
 Hendrick Joensen i Nord iiij daler 
 

Gordtzbølle 
 Niells Gutterßen vj daler 
 

Rinnen 
 Siffuertt Pedersen iij daler 
 

Yssiøe 
 Olluff Hemingsen45 vij daler 
 

Døuiggen 
 Kielld Gundersßen46 ix daler 
 

Bratbyen 
 Niells Gundersßen v daler 
 

Sund 
 Kield Joenßen ix daler 

                                                 
43  Tiondelängden 1600–01 (länsräk. 1:2, SRA) och andra källor har ”Jennßønn” o.d. 
44  RmJ och andra källor har ”Ingbrettsenn” o.d. 
45  RmJ och andra källor har ”Hermanssenn” o.d. 
46  RmJ och andra källor har ”Pederssenn” o.d. 
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Wettuiggen47 
 Jngemand48 Nielßen iiij daler 
 

Summa lateris 
  Pendinge Lxx daler | 
 

Sundtzøe  sogenn  
Fannebyenn 

 Mickell Jacobßen jct xL daler 
 Olluff Sigerttßen xij daler 
 Niells Gierleffßen vij daler 
 

Thorsundtt 
 Jens Jørgenßen xij daler 
 

Marset 
 Benntt Suendßen xx daler 
 Errick Jacobßen iiij daler 
 

Sødwigen 
 Joenn Suendßen49 xij daler 
 

Aassenn 
 Joenn Olluffßen xxiiij daler 
 

Sombstadt 
 Zigridt encke ij daler 
 

Løstadt 
 Kield Pederßen v daler 
 Peder Joenßen xiiij daler 
 

Hossiøe 
 Joen Olluffßen iij daler 
 

Summa lateris 
  Pendinge iijct v daler | 
 

Biørnsiøe 
 Olluff Fastenßen vij daler 
 Jngier encke ij daler 
                                                 
47  Avser Värviken. 
48  Sölvskattelängden 1617 (länsräk. 4:7, SRA) har ”Ingmard”, JD 1 s. 220 f. har ”Jng-
mar”. 
49  JD 1 s. 245 och andra källor har ”Zefastssön” o.d. 
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Miøsioe 
 Mickell Ollufsen x daler 
 Olluff Mickellßen vj daler 
 

Bergesiøe50 
 Joenn Olluffßen v daler 
 Jffuer Nielßen vij daler 
 

Thaffnes 
 Siffuer Mogenßen vij daler 
 Olluff N. vj daler 
 

Landsumb 
 Errick Biørnßen iij daler 
 

Budde 
 Suend Pederßen j daler 
 

Staffnes 
 Kield Joensen ix daler 
 

Bodtzøe sogen 
Zidtzøe 

 Gudmand51 Fastensen iij daler 
 Joen Raueldsen iij daler 
 

Summa lateris 
  Pendinge Lxviij daler | 
 

Hungge 
 Giødde52 Wildbiørnsen vij daler 
 Mogens Joensen vj daler 
 

Walle 
 Errick Suendtzen xij daler 
 

Funnes 
 Olluff53 Joensen v daler 
 

Bodtzøe 
 Olluff Olluffßen xij daler 

                                                 
50  RmJ har ”Boxöe”; avser Boggsjö. 
51  RmJ och andra källor har ”Guttorm” o.d. 
52  RmJ och andra källor har ”Bröde” o.d. 
53  RmJ har ”Gull”; sölvskattelängd 1617 (länsräk. 4:7, SRA) har ”Gulle”. 
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Fladtnordt 
 Niells Joensen vj daler 
 

Skurre 
 Birgette encke ij daler 
 

Høuigen 
 Thomes Fastenßen vij daler 
 Matz Joenßen vj daler 
 

Foße 
 Peder Fastensen vj daler 
 

Brecke cappell  
Moruigen 

 Niells Thorckildßen iij daler 
 

Summa lateris 
  Pendinge Lxxij daler | 
 
 Olluff Thorckildßen iij daler 
 

Siørøe54 
 Stoer Olluff Ollufßen v daler 
 Lille Olluff Olluffsen vij daler 
 Peder Baardßen vij daler j mark 
 

Brøcklingh 
 Olluff Olluffßen ij daler 
 

Biendtzøe 
 Olluff Halduorßen vj daler 
 Lauritz Halduorßen vij daler 
 

Rawens sougenn  
Krangedt 

 Joenn Nielßen xj daler iij mark 
 Per Esbensßen vj daler 
 

Døuiggen 
 Joen Andersen vij daler 
 

Bolledt 
 Errick Kieldßen vj daler 

                                                 
54  RmJ har ”Södsö/Setsöe”; avser Sösjö. 
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 Olluff Kieldßen vj daler 
 

Summa lateris 
  Pendinge Lxxiiij daler | 
 

Ammerenn 
 Joen Jensen  xx daler 
 Olluff Joensen  v daler 
 

Krøgwogh 
 Olluff Anderßen vj daler 
 Per Anderßen vj daler 
 Olluff Pedersen vj daler 
 Peder Nielßen iiij daler 
 Thosten Nielßen ij daler 
 

Giewogh 
 Joenn Biørnßen vij daler 
 Mortten Nielsen v daler 
 Per Pederßen viij daler 
 

Skougenn 
 Hans Esbiørnßen v daler 
 Mickell Erickßen iiij daler 
 

Thoesgaardt 
 Olluff Erickßen [och]55 
 Niels Olluffsen  iiij daler 
 

Polsgaardt 
 Olluff Joenßen iiij daler 
 Joenn Ollufßen x daler 
 

Summa lateris 
  Pendinge Lxxxxvj daler | 
 

Hammersgaardtt 
 Mogenns Ericksen v daler 
 

Lidenn 
 Anders Biørnßen vij daler 
 

Neessitt 
 Peder Erricksen v daler 

                                                 
55  Handskriften har en klammer för båda namnen. 
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 Olluff Erickßen v daler 
 

Konckebacke 
 Olluff Joenßen vij daler 
 

Hammeren 
 Biørn Anderßen viij daler 
 

Køellstadt 
 Olluff Gudmandßen ij daler j mark 
 Errick Niellsßen iiij daler 
 Olluff Erickßen vij daler 
 Errick Suendßen iij daler 
 

Fos sogenn  
 Suend Olluffsen v daler 
 Suend Jensen iij daler 
 Errick Erickßen v daler 
 

Summa lateris 
  Pendinge Lxvj daler j mark | 
 

Bispgaardt 
 Pouell Biørnsen x daler 
 Joenn Jnguoldsen56 xij daler 
 

Byenn 
 Ellias Heggesen57 vij daler 
 Gulle Morttensßen vij daler 
 Peder Olluffßøn iij daler 
 Niells Pedersen iij daler 
 Olluff Raueldßen vj daler 
 Joen Morttenßen x daler 

Wtteneidtt 
 Per Anderßen xij daler 
 Anders Jenßen vij daler 
 Peder Pederßen v daler 
 

Østeraas 
 Peder Joenßen x daler 
 Joenn Pouelßen vij daler 

                                                 
56  Ett brev 7/3 1609 (Jämtl. läns fornminnesfören. tidskr. 3 s. 170 f.) har ”Ingmardssen”. 
57  Tiondelängden 1613–14 (länsräk. 2:4, SRA) har ”Elliam Helgesenn”; sölvskatte-
längden 1617 (länsräk. 4:7, SRA) har ”Ilian”. 
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Westeraas 
 Peder Rasmusßen v daler 
 

Summa lateris 
  Pendinge jct iiij daler | 
 

Bøllerdt 
 Joen Nielßen och hans søn viij daler 
 Errick Erickßen v daler 
 

Stouen i Rawen 
 Errick Olluffsen viij daler 
 Errick Simensßen x daler 
 Jffuer Ericksen v daler 
 Joen Ericksen iiij daler 
 Benntt Olluffsen viij daler 
 Benntt Hemingsen xx daler 
 

Hellesøe sogenn  
Bye 

 Errick Nielßen iiij daler 
 

Kaldtzgaardt 
 Matz Andersßen vij daler 
 

Miøsiøe 
 Las Pouellßen v daler 
 

Horgaardt 
 Niells Christensßen vij daler 
 

Westenbeck 
 Lauritz Suendßen xv daler 
 

Summa lateris 
  Pendinge jct v daler | 
 

Lunde 
 Niells Joensßen iiij daler 
 Joen Lauritßen v daler 
 

Thomisgaardenn 
 Niells Joenßen iiij daler 
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Anndtzøe 
 Pouell Heggesßen58 vij daler 
 Peder Niellsßen vij daler 
 Siffuer Errickßen vij daler 
 

Hosøe sogenn  
Suidie 

 Niells Olluffsen v daler 
 Anders Nielßen v daler 
 

Westeneidt 
 Las Olluffsen v daler 
 Olluff Joenßen iiij daler 
 Olluff Lauerßen iiij daler 
 

Walde 
 Bentt Lauerßen xij daler 
 

Bye 
 Errick Pederßen xv daler 
 

Summa lateris 
  Pendinge Lxxxiiij daler | 
 

Hosse 
 Olluff Eßbiørnsen vij daler 
 Errick Niellsßen iij daler 
 Lauritz Niellßen iij daler 
 Peder Nielßen v daler 
 

Østennsøe 
 Errick Olluffsen v daler 
 Biørn Anderßen ij daler 
 

Owiggens g iel ldt  och thing laug  
Westeraas59 

 Errick Pederßen60 xij daler 
 Anders Oelßen iij daler 
 Niells Joenßen ij daler 
 

Backenn 
 Per Jenßen iiij daler 
                                                 
58  RmJ och andra källor har ”Hellgesen” o.d. 
59  RmJ har ”Westenaar”; avser Västnår i Ovikens socken. 
60  Sölvskattelängden 1611 (länsräk. 1:9, SRA) och andra källor har ”Poullsen” o.d. 
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Gisleaas 
 Anders Andersßen vj daler 
 

Kienneraas 
 Jens Olluffsen vij daler 
 Jacob Nielsßen v daler 
 

Summa lateris 
  Pendinge Lxiij daler | 
 

Hollme61 
 Mogens Suendtzen vj daler 
 Joenn Kieldsßen ij daler 
 Suend Olluffßen v daler ij mark 
 Suend Pedersßen viij daler 
 Olluff Joenßen iiij daler 
 

Heggenn 
 Joen Jenßen ij daler 
 Jenns Anderßen j daler 
 Anders Erickßen iiij daler 
 

Nammen 
 Toerd Erricksßen iiij daler 
 Errick Guttersßen iiij daler 
 

Borggenn 
 Niells Olluffßen iij daler 
 Eßbiørnn Eßbiørnßøn62 iiij daler 
 

Østerbacke 
 Biørn Joenßen vj daler 
 Hendrick Biørnßen iiij daler 
 

Westerbacke 
 Mogens Joensßen v daler 
 

Summa lateris 
  Pendinge Lxij daler ij mark | 
 
 Peder Joensßen iiij daler 
 Hanns Joenßen vj daler 

                                                 
61  Tiondelängden 1613–14 (länsräk. 2:4, SRA) har ”Helne”; avser Hällne. 
62  RmJ och andra källor har ”Erichsenn o.d. 
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Westeraas 
 Einner Niellsßen iiij daler 
 Olluff Joenßen iiij daler 
 

Guxaas 
 Per Andersßen iij daler 
 Stteen Anderßen iij daler 
 

Bollaas 
 Reedder Joensen ij daler j mark 
 Halduor Suendtzen iiij daler 
 

Rørøloyenn63 
 Jenns Olluffßen ij daler 
 

Haxaas64 
 Reeder Ollufsen iiij daler 
 

Huadkie 
 Anders Helgesßen [och]65 
 Helge Anderßen ix daler 
 Jenns Olluffßen ij daler 
 Anders Kiempe ij daler 
 Lauritz Thollesen ij daler 
 

Wbaas 
 Anders Halduorßen v daler 
 Jens Jenßen vj daler 
 

Summa latteris 
  Pendinge Lxij daler j mark |  
 
 Per Madtzen iij daler 
 Errick Jensßen vij daler 
 

Wiiggenn 
 Errick Niellsßen vj daler 
 Matz Niellßen v daler 
 

Boegaarden 
 Niells Errickßen j daler 

                                                 
63  RmJ har ”Röröenn”. 
64  Sölvskattelängden 1611 (länsräk. 1:9, SRA) har ”Hachaas”, avser Hackåsen. 
65  Handskriften har en klammer för båda namnen. 
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Hellebacke 
 Suend Jenßen ij daler 
 Suend Jenßen v daler 
 Suend Olluffßen ij daler 
 Anders Olluffßen v daler 
 

Myrre 
 Joenn Olluffßen iij daler 
 

Fastgaardt 
 Peder Andersßen xx daler 
 

Siidde 
 Per Andersßen iij daler 
 Jens Pouellsßen ij daler 
 

Diille 
 Peder Pouellsßen iij daler 
 Pouell Pedersßen j daler 
 

Summa lateris 
  Pendinge Lxxviij daler |  
 

Suendtzaas 
 Joenn Erricksßen ij daler 
 Joenn Andersßøn iij daler 
 Jørgenn Jensßøn iij daler 
 Errick Olluffßen iij daler 
 Lauritz Dragge ij daler 
 

Silbacke 
 Joenn Pederßen v daler 
 Joenn Jørgenßen iiij daler 
 Olluff Pouellsßen x daler 
 Halduor Pedersßøn j daler 
 Anders Joensen ij daler 
 

Alnes66 
 Halduor Olluffsen ij daler 
 

Gielle 
 Errick Anderßøn v daler 
 Peder Lauritzen ij daler 

                                                 
66  RmJ har ”Eltenes”. 
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 Suend Joenßen Side iij daler 
 Jens Pedersen i Hugen iij daler 
 Niells Pederßen i Solbacke ij daler 
 Per Jørgenßøn i Sneeaas67 ij daler 
 Olluff Pederßen i Gielle ij daler 
 

Summa lateris 
  Pendinge Lv daler | 
 
 Gudßen Pedersen68 i Vestenbeck iij daler 
 Niells Pedersßen i Halle ij daler 
 Morttenn Suendsßen ij daler 
 Errick Pedersßen i Backe ij daler 
 Peder Pedersßen i Vllaas69 ij daler 
 

Møsche sogenn  
Alttsunb70 

 Anders Olluffsen vij daler 
 Niells Joenßen vj daler 
 

Funnes 
 Giord Karlßen iiij daler 
 Las Jenßen vj daler 
 Olluff Morttenßen iij daler 
 

Bye 
 Peder Rauildßen vij daler 
 

Madtnees 
 Errick Halduordßen iij daler 
 Jenns Anderßen iij daler 
 Gudmand Pedersen ij daler 
 

Mogle71 
 Madtz Biørnßen v daler 
 Joenn Niellsßen ij daler 
 

Summa lateris 
  Pendinge Lix daler | 

                                                 
67  Tiondelängden 1613–14 (länsräk. 2:4, SRA) har ”Suennsaas”; avser Svensåsen. 
68  RmJ s. 75 har ”Gundbiörnn Pederssen”, utan angiven bostadsort. 
69  RmJ s. 75 har ”Ubaas”, avseende Åbbåsen. 
70  Tiondelängden 1613–14 (länsräk. 2:4, SRA) har ”Landsomb”. 
71  Tiondelängden 1613–14 (länsräk. 2:4, SRA) har ”Mielle”. 
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Lungsuedt 
 Olluff Pederßen v daler 
 Jenns Morttenßen viij daler 
 

Angerøenn 
 Errick Joenßen ix daler 
 Karll Olluffßen vj daler 
 

Hormou 
 Olluff Einerttßen xL daler 
 Sunduis Pederßen72 vij daler 
 Suend Niellßen viij daler 
 

Torsaas 
 Anders Suendßen iiij daler 
 Jngeborre encke [och] 
 Gundbore encke j daler 
 Niells Joensen v daler 
 

Pedersaas 
 Olluff Einnertßen vj daler 
 Joenn Pedersßen ix daler 
 Joenn Olluffßen viij daler 
 Peder Olluffßen v daler 
 

Suidie 
 Olluff Siffuerttßøn vij daler 
 

Summa lateris 
  Pendinge jct xxvij daler | 
 
 Olluff Anderßen v daler 
 Romborre encke j daler 
 

Kiøbre 
 Joenn Morttenßen vij daler 
 Siffuertt Gutterßen vj daler 
 Morttenn Erickßen viij daler 
 Niells Anderßen Landtzøe ij daler 
 Olluff Erickßen Angerøen ij daler 
 Olluff Joenßen Kiøbre ij daler 
 Olluff Gunnerßen Kierckebye iij daler 
 Niells Pederßen Mysken j daler 

                                                 
72  Sölvskattelängden 1611 (länsräk. 1:9, SRA) och andra källor har ”Poullsen” o.d. 
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Westerhallandt 
 Suend Henricksen x daler 
 Niells Joensßen iij daler 
 

Lochaas 
 Joenn Pederßen iiij daler 
 Suend Stteenßen73 iij daler 
 Suend Olluffßen j daler 
 

Østerelffuen 
 Biørnn Jacobßen v daler 
 

Westerelffuen 
 Peder Olluffßen iij daler 
 

Summa lateris 
  Pendinge Lxv daler | 
 
 Hoggenn Joenßen iiij daler 
 

Østerhallendt 
 Suend Jenßen v daler 
 Niells Jenßen iij daler 
 Niells Hemingßen74 v daler 
 Joenn Suendßøn iij daler 
 Jøes Olluffßøn i Aaßen ij daler 
 Aarj Anderßen75 ij daler 
 Olluff Joenßen ij daler 
 Jenns Suendßen Hallum xxx daler 
 

Hackaas sogen 76 
Scheede 

 Peder Olluffßen x daler 
 

Feestadt 
 Christoffer Erickßen v daler 
 

Wolle 
 Joenn Siffuerttsen v daler 
 Heming Olluffßen vj daler 

                                                 
73  Sölvskattelängden 1611 (länsräk. 1:9, SRA) m.fl. källor har ”Joen Steensenn” o.d. 
74  Sölvskattelängden 1611 och andra källor har ”Halluordsen” o.d. 
75  RmJ s. 84 har ”Örrie Anndersenn i Langswed”. 
76  Hackås räknades inte till Ovikens tingslag men väl till Ovikens gäll (pastorat). 
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Nogstadt 
 Einner Pederßen v daler 
 

Summa lateris 
  Pendinge Lxxxvj daler | 
 
 Peder Erricksen vij daler 
 Halduor Thostensen77 ij daler 
 Siffuertt Gregersen iij daler 
 Peder Olluffßen vij daler 
 

Thøndwoggenn 
 Matz Suendzen ij daler 
 

Fellunng 
 Siffuer Suendtzen iij daler 
 

Dødder 
 Anders Oudenßen iij daler 
 

Rostadt 
 Siffuertt Errickßen ix daler 
 

Østenaas78 
 Niells Joenßen xxiiij daler 
 Errick Oelßen vj daler 
 Mortten Joenßen xij daler 
 Jngebore encke ij daler 
 

Bildstadt 
 Las Jørgensßen iiij daler 
 Appellonne encke ij daler 
 Engebore Andersdatter j daler 
 

Summa lateris 
  Pendinge Lxxxvj daler | 
 

Harre 
 Niells Olluffsen iij daler 
 

Sande 
 Errick Jørgenßen ij daler 

                                                 
77  RmJ och andra källor har ”Thorbersen” o.d. 
78  Tiondelängden 1613–14 (länsräk. 2:4, SRA) har ”Østnordtt”; avser Östnår. 
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 Thorgaard79 Thostenßen iiij daler 
 Laß Joenßen vj daler 
 

Gierre 
 Olluff Morttenßen viij daler 
 Olluff Karlßen vij daler 
 Errick Karlßen v daler 
 Anders Niellsßen v daler 
 Olluff Niellsßen Ottenøe iij daler 
 Olluff Pederßen Døder iij daler 
 Niells Anderßen Negstad ij daler 
 Anders Pederßen Skeede iiij daler 
 

Berg sogen och t ing laug 80 

Dallaas 
 Peder Halduorßen x daler 
 Anders Boelßen vj daler 
 

Quisle 
 Errick Stteenßen vj daler 
 

Summa lateris 
  Pendinge Lxxiiij daler | 
 
 Anders Joenßen viij daler 
 

Mou 
 Niells Biørnßen x daler 
 Olluff Pederßen81 x daler 
 Thørris Biørnßen j daler 
 Pouell Biørnßen j daler 
 Anders Stteenßen vij daler 
 Mortten Joensen v daler 
 

Wiigge 
 Olluf Niellßen iiij daler 
 Willum Mickellßen iiij daler 
 Olluff Hemingßen iiij daler 
 Olluff Nielßen iiij daler 
 

                                                 
79  Saköreslängden 1623–24 (ovan s. 81) och andra källor har ”Thorgoedt” o.d. 
80  Även socknarna i Bergs tingslag ingick i ovan rubricerade Ovikens gäll. 
81  RmJ och andra källor har ”Powelssen” o.d. 
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Medtwigenn 
 Olluff Joenßen v daler 
 Errick Joenßen v daler 
 Anders Pederßen xx daler 
 Joenn Nielsen viij daler 
 Olluff Olluffsen viij daler 
 Niells Pederßen vj daler 
 

Østerwige 
 Joen Olluffsen x daler 
 

Summa lateris 
  Pendinge jct xx daler | 
 
 Staffenn Olluffsen vj daler 
 

Berigsbyenn 
 Joenn Lauritzen xij daler 
 Olluff Lauritzen xij daler 
 Staffenn Steenßen iiij daler 
 Laß Pederßenn iiij daler 
 Stteen Pederßen ij daler 
 Peder Pederßen ij daler 
 

Altennes 
 Jenns Pederßen iiij daler 
 Einner Olluffsen v daler 
 Errick Ericksen iiij daler 
 Jenns82 Kielldßen iiij daler 
 Pouell Pedersen iiij daler 
 

Wedtwiggenn 
 Stteen Anderßen viij daler 
 Joenn Christofferßen iiij daler 
 

Sthanderaas83 
 Pouell Niellsßen v daler 
 

Skockou 
 Olluff Siguerttßen x daler 
 

Østerskockou 
 Laß Olluffsen j daler 
                                                 
82  RmJ och andra källor har ”Joenn”. 
83  Avser Skanderåsen. 
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Summa lateris 
  Pendinge Lxxxxj daler | 
 
 Niells Erricksen j daler 
 

Bindstadt 
 Joenn Anderßen iij daler 
 Anders Stteenßen ij daler 
 

Brønie 
 Jenns Pederßen vj daler 
 

Østberig 
 Errick Olluffsen vj daler 
 

Berghwiigh 
 Joen Lauritzen viij daler 
 Jenns Kieldßen v daler 
 Zackarias Ericksen ij daler 
 Peder Kieldßen iij daler 
 Karen encke j daler 
 

Rødde84 
 Niells Ericksen v daler 
 Jenns Olluffsen v daler 
 Redder Olluffsen vj daler 
 

Thackaas85 
 Pouell Olluffsen vij daler 
 Karll Ericksen viij daler 
 Thomes Olluffsen iiij daler 
 

Summa lateris 
  Pendinge Lxxij daler | 
 
 Mogens Siffuertßen iiij daler 
 Stteen Erricksßen ij daler 
 

Westeraas 
 Øudden Gudmandßen iiij daler 
 Siffuer Gudmandßen iiij daler 
 Olluff Staffenßen iij daler 

                                                 
84  RmJ har ”Röröe”. 
85  RmJ har ”Thösaas/Thorssaas”. 
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Østeraas 
 Joenn Jenßen v daler 
 Joen Joenßen vj daler 
 Olluff Joenßen v daler 
 Joenn Halduordßen v daler 
 Errick Karlßen iiij daler 
 Mortten Karlßen iiij daler 
 

Quersiøe 
 Per Roluerßen x daler 
 Anders Hanßen paa Skocke j daler 
 Joen Jenßen Wettuig ij daler 
 Joenn Thostenßen Berig v daler 
 Jørgen Christoffuersen Wettuig ij daler 
 Jens Biørnßen i Skeede86 iij daler 
 Per Jensßen Mou ij daler 
 

Summa lateris 
  Pendinge Lxx daler | 
 
 Jenns Suendtzen ibithem ij daler 
 Jenns Pederßen i Bøgsted j daler 
 Suend Steenßen i Wigge j daler 
 Her Errick i Berig Lxxx daler 
 

Kløffsiøe  cappel l  
Kløffsiøe 

 Joenn Suendtzen vj daler 
 Peder Erickßen iiij daler 
 Joen Olluffsen vj daler 
 Jens Anderßen vj daler 
 Halduor Oluffsen v daler 
 Niells Pederßen vj daler 
 Jens Pederßen v daler 
 Halduord Siffuertßen vj daler 
 Gudmund Østenßen iiij daler 
 Eßbiørn Jenßen v daler 
 Gudmund Hemingßen87 vij daler 
 Jens Ericksen iiij daler 
 Suend Ericksen iiij daler 
 Per Pederßen vij daler 

                                                 
86  RmJ s. 51 har ”Skolle”, avseende Skålan. 
87  Sölvskattelängden 1613 (länsräk. 12.5.1, NRA) m.fl. källor har ”Henrichsenn” o.d. 
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Summa lateris 
  Pendinge ijct ix daler | 
 

Skollenn 
 Suend Erickßen v daler 
 Per Steenßen v daler 
 Suennd Steensßen v daler 
 

Hallenn 
 Gotter Pederßen vij daler 
 Anders Gudmandßen v daler 
 Olluff Olluffßen vj daler 
 Niells Joenßen iiij daler 
 

Gallumb 
 Niells Biørnßen vj daler 
 Joen Joenßen iiij daler 
 Joen Joenßen vj daler 
 Jenns Lauritzen vij daler 
 Olluff Steenßen iij daler 
 Peder Eßbiørnßen Klefføe88 ij daler 
 Olluff Pouelßen ibithem v daler 
 Peder89 Joenßen ibithem v daler 
 Peder Olluffßen ibithem iiij daler 
 

Rettens sougen  
Rettennbye 

 Morttenn Pederßen x daler 
 

Summa lateris 
  Pendinge Lxxxix daler | 
 
 Lauritz Olluffsen x daler 
 Niells Anderßen x daler 
 Olluff Niellßen v daler 
 Errick Pederßen vj daler 
 Joenn Olluffßen iiij daler 
 Errick Olluffßen j daler 
 

Thuoringen 
 Jenns Pederßen viij daler 
 Halduor Pedersen viij daler 
                                                 
88  RmJ s. 54 har ”Peder Erichssen, Klöffsöe”; oklart vilket farsnamn som är korrekt. 
89  RmJ s. 54 har ”Powell”; oklart vad som är korrekt. 
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 Anders Olluffsen viij daler 
 Halduor Olluffsen vj daler 
 

Yther Thøringe 
 Mickell Anderßen vij daler 
 Mogenns Andersen vj daler 
 

Huittwatten 
 Jenns Berttelßen vij daler 
 Berttell Guttormßen iiij daler 
 

Sødhøy 
 Gunmer Joensen ix daler 
 

Bølledtt 
 Jenns Suendtzen iij daler 
 

Summa lateris 
  Pendinge jct j daler | 
 
 Olluff Olluffsen i Hugum iiij daler 
 Siffuord Halduordßen vij daler 
 

Offerdals sogen och thinglaug  
Thangeraas 

 Olluff Mogensßen v daler 
 Peder Joensßøn iiij daler 
 Joenn Biørnßen ij daler 
 Suend Lauritzen Auffne v daler 
 Niells Lauritzen ibithem vij daler 
 

Setter 
 Las Haagenßen v daler 
 

Nyegaarden 
 Mogenns Olluffsen iiij daler 
 

Offlow 
 Laß Gregersßen iij daler 
 Olluff Stteenßøn xiiij daler 
 Joenn Zigreßen v daler 
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Klockaas90 
 Peder Niellsßen ij daler 
 Olluff Simenßen v daler 
 Per Pedersßen v daler 
 

Summa lateris 
  Pendinge Lxxvj daler | 
 
 Niells Siffuerttsen iij daler 
 Olluff Suendßen ij daler 
 

Liidenn 
 Joenn Fastesßen iiij daler ij mark 
 

Søderaas 
 Olluff Olluffßen v daler 
 

Bungaas 
 Niells Joenßen v daler 
 Niells Olluffsen iij daler 
 Helge Joenßen iiij daler 
 Thorckill Helleßen j daler 
 

Eeggeberigh 
 Olluff Hemingßen iij daler 
 Peder Hemingßen ij daler 
 Benntt Joenßen v daler 
 

Allmaas 
 Errick Olluffsen v daler 
 

Landøe 
 Mortten Olluffsen iij daler 
 Olluff Ericksßen iij daler 
 Simen Joenßen iij daler 
 Joen Pedersen iiij daler 
 

Summa lateris 
  Pendinge Liiij daler ij mark | 
 

Bredtbye 
 Benntt Pedersßøn iiij daler 

                                                 
90  RmJ har ”Kogsaas”. 
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Berrigh 
 Peder Joenßen iij daler 
 

Wlffaas 
 Errick Hogenßen ij daler 
 Thoerd Olluffsen iij daler 
 

Staffre 
 Mortenn Niellsßen v daler 
 Lauritz Lauritzen iij daler 
 Elliam Joenßøn iiij daler 
 

Eeidt 
 Las Joensßen iiij daler 
 Halborre Olluffsen v daler 
 

Suidie 
 Holgier Niellßen iij daler 
 

Øster Risse 
 Pouell Olluffßen v daler 
 

Offuerdall 
 Olluff Niellßen j daler 
 

Flattmou 
 L. Bentt Pederßen iiij daler 
 

Summa lateris 
  Pendinge xLv daler | 
 

Kleppe 
 Olluff Weggerßen iij daler 
 Joen Hogenßen iij daler 
 

Berge 
 Olluff Thørrißen iiij daler 
 

Wdtgaardt 
 Torber Arnesßen iij daler 
 Niells Simenßen vij daler 
 

Bølledt 
 Arnne Guttersßen iij daler 
 Lisßabett encke j daler 
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Thulleraas 
 Errick Erickßen v daler 
 Per Lauritzen Offuerdall ij daler 
 Gundj Nielßen ibithem ij daler 
 Joenn Thørrißen i Berge91 ij daler 
 Olle Olluffsen Thørißaas92 j daler 
 Niells Haagensßen Hillisaas93 j daler 
 

Alssenn sogen och t inglaug  
Norderberigh94 

 Mortten Jenßen vij daler 
 Niells Joensßen ij daler 
 

Summa lateris 
  Pendinge xLiij daler | 
 

Westerbacke 
 Joenn Olluffsen vj daler 
 

Kluch 
 Kield Sannerßen95 v daler 
 

Blegaass 
 Errick Hemingßen iiij daler 
 Haldour Niellsßen viij daler 
 

Helberig 
 Las Haldoursßen iij daler 
 Gregers Halduorßen ij daler 
 

Køwstadt 
 Jenns Lauritzen vj daler 
 Errick Lauritzen vj daler 
 Thorckild Lauritzen iiij daler 
 Niells Morttenßen x daler 
 Per Niellßen vij daler 
 Gregers Niellsßen vij daler 

                                                 
91  RmJ s. 241 har ”Joenn Kristenn[senn] i Berig”; oklart vad som är korrekt. 
92  RmJ s. 241 har ”Tolffaas”; ovisst vilket ortnamn som avses. 
93  RmJ s. 241 har ”Niels Helgessen i Almaas”; oklart vad som är korrekt. 
94  RmJ har ”Norbyen”. 
95  RmJ och andra källor har ”Lauritzen” o.d. 



 
 
BILAGA 1: FREDSKÖPSLÄNGD 1613–1614 
 

262 
 

Hoff 
 Olluff Pouellßen ij daler 
 Per Niellsßen vj daler 
 

Landwogh96 
 Niells Olluffßen v daler 
 

Summa lateris 
  Pendinge Lxxxj daler | 
 

Wangh 
 Joenn Morttenßen iij daler 
 

Ottberig 
 Joenn Pederßen iij daler 
 Anders Simensßen iiij daler j mark 
 Olluff Madtzen ij daler 
 

Brecke 
 Mortten Helgeßen v daler 
 

Rødde 
 Niells Lauritzen iij daler 
 

Thrangh 
 Gregers Joenßen v daler 
 

Rommersberigh 
 Pouell Lauritzen v daler 
 

Eeidt 
 Niells Jensen97 vj daler 
 Bennt i Backe ij daler 
 Olluff Halduordßen Roneßberg j daler 
 Simen Olluffßen Hoff j daler 
 Las Nielßen i Berg j daler 
 Jonas Pederßen i Alßen j daler 
 Joen Nielßen j daler 
 

Summa lateris 
  Pendinge xLiij daler j mark | 

                                                 
96  Tiondelängden 1613–14 (länsräk. 2:4, SRA) har ”Lanndwerck”. 
97  RmJ s. 225 har ”Nielssen”. 
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Madtmer sogenn  
Oppne 

 Einner Niellsßen vij daler 
 Joenn Nielsßen ix daler j mark 
 

Holbacke 
 Errick Jensßen xij daler j mark 
 Olluff Joenßen iij daler 
 Olluff Olluffßen iij daler 
 Gunder Olluffßen Opne iiij daler 
 

Thosberigh 
 Heming Olluffßen iij daler 
 Anders Berttelßen vj daler 
 

Østerkou98 
 Benntt Niellsßen xj daler 
 Joenn Morttenßen ix daler 
 Errick Hellesßen ij daler 
 

Wdbye 
 Joenn Olluffßen x daler 
 

Greffte 
 Errick Anderßen xj daler 
 Olluff Olluffsen v daler 

Summa lateris 
  Pendinge Lxxxxv daler | 
 

Wdtgaardt 
 Olluff Suendßen v daler 
 

Bye 
 Niells Hansßen ij daler 
 Niells Olluffßen ij daler 
 Morttenn Erickßen j daler 
 Gregers Greffte j daler 
 Goutte Olluffßen i Kierckebye ij daler 
 

Rødens sogen och t inglaugh 99 
Hismou 

 Jenns Arnneßen iiij daler 

                                                 
98  Tiondelängden 1613–14 (länsräk. 2:4, SRA) har ”Østerklugk”. 
99  Vad som här följer är Rödöns gäll (socknarna Rödön–Näskott–Aspås–Ås). 
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Vdgaardt 
 Mortten Mickellßen x daler 
 Laß Nielßen v daler 
 

Leidenn 
 Matz Nielßen v daler 
 

Lundenn 
 Olluff Nielßen x daler 
 

Krogsgaardt 
 Søffrin Pederßen iij daler 
 

Summa lateris 
  Pendinge xLix100 daler | 
 

Thompte 
 Niells Halduordßen iiij daler 
 

Berge 
 Joenn101 Olluffßen iij daler 
 

Nyelandt 
 Siffuer Erickßen iiij daler 
 

Fonnebyenn 
 Errick Nielßen iij daler 
 

Hegre 
 Siffuertt Nielßen v daler 
 Errick Siffuertßen iij daler 
 Anders Nielßen j daler 
 Einner Anderßen iij daler 
 

Duergsetter 
 Heming Olluffßen iiij daler 
 Joenn Erickßen iiij daler 
 Siffuerd Erickßen102 ij daler j mark 
 Niells Olluffßen ij daler 

                                                 
100  Ändrat från ”xLviij”. 
101  RmJ och andra källor har ”Jörgenn” o.d. 
102  RmJ, fredsköpslängden 1615–16 (bil. 2) och andra källor har ”Lauritzenn” o.d. 
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Wiigenn 
 Olluff Pouelsen iij daler 
 Biørn Pederßen iij daler 
 

Bye 
 Joen Matzen iiij daler 
 

Summa lateris 
  Pendinge xLviij daler j mark | 
 

Solle 
 Anders Stteenßen iiij daler 
 Kield Joenßen j daler 
 Errick Gutterßen iiij daler 
 Anders Nielßen iiij daler 
 

Wnnderenn 
 Matz Jørgenßen iiij daler 
 

Røddenn 
 Peder Joenßen iij daler 
 Olluff Anderßen xij daler 
 

Thrustadt 
 Simen Einnerßen v daler 
 Olluff Anderßen iij daler 
 

Hestedt 
 Peder Siffuertßen v daler 
 Peder Nielßen ij daler 
 Heming Biørnßen x daler 
 Joenn Lauritzen iiij daler 
 

Mielle 
 Per Anderßen v daler 
 

Wermoenn 
 Anders Anderßen [och]103 
 hans broders søn vij daler 
 

Summa lateris 
  Pendinge Lxxij daler | 

                                                 
103  Handskriften har en klammer för båda namnen. 
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 Thoruig Pedersen104 iiij daler ij mark 
 

Kiellenn 
 Siffuertt Andersen iiij daler 
 Niells Ericksen iiij daler 
 Simen Nielßen iiij daler 
 Eskild Morttenßen v daler 
 Heming Anderßen ij daler 
 Errick Hogenßen xvj daler 
 Stteen Olluffßen105 j daler 
 

Nesgot  sogenn  
Thullaas 

 Niells Steenßen iiij daler 
 Jffuer Steenßen iiij daler 
 Joenn Oudensen v daler 
 Laß Gottßen j daler 
 Joen Simenßen iij daler 
 Olluff Simenßen iij daler 
 Siffuer Hogenßen iij daler 
 Olluff Hogenßen iij daler 
 

Summa lateris 
  Pendinge Lxvj daler ij mark | 
 

Throlsaas 
 Gunder Joenßen ij daler 
 Jenns Ericksen ij daler 
 

Kingstedt 
 Suend Suendßen vj daler 
 Einner Pederßen v daler 
 

Smidtzaasenn 
 Niells Nielßen v daler 
 

Nordweiden106 
 Las Hogenßen iiij daler 
 Gunder Pedersen iiij daler 
 Hagenn Simenßen ij daler 

                                                 
104  RmJ, fredsköpslängden 1615–16 (bil. 2) och andra källor har Thorchill Pederssen i 
Wiig, Thorckill i Wiigenn o.d., bosatt i Huvulsviken. 
105  I RmJ m.fl. källor upptas denne under ”Bache” o.d., avseende Kälabacken. 
106  RmJ har ”Nordenelff”. 
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Aaspaas sogenn  
Søllet107 

 Haagen Estenßen vij daler 
 

Liude108 
 Per Joensen vj daler 
 Errick Pederßen vij daler 
 Olluff Nielßen vij daler 
 

Greffte 
 Errick Pedersen vj daler 
 

Summa lateris 
  Pendinge Lxiij daler | 
 
 Peder Pedersen ix daler 
 Niells Simenßen vij daler 
 Olluff Niellßen hußmand iij daler 
 

Krogenn 
 Olluff Suendßen v daler 
 

Storgaardtt 
 Errick Einnerßen vij daler 
 Joenn Olluffßen v daler 
 

Reijenn109 
 Errick Andersen x daler 
 

Thanemb110 
 Siffuerd Olluffßen iiij daler 
 

Nyegaardt 
 Olluff Olluffßen v daler 
 

Nessitt 
 Peder Nielßen vj daler 
 Olluff Olluffßen iij daler 
 Olluff Olluffßen ix daler 

                                                 
107  RmJ har ”Bølled”. 
108  Avser byn Lien. 
109  Sölvskattelängden 1613 (länsräk. 12.5.1, NRA) har ”Reen”. 
110  Sölvskattelängden 1613 har ”Thanden”. 



 
 
BILAGA 1: FREDSKÖPSLÄNGD 1613–1614 
 

268 
 

Bølle 
 Esteen Hogensen ij daler 
 

Aaspaas 
 Joen Niellsßen ij daler 
 

Summa lateris 
  Pendinge Lxxvj daler | 
 

Aas sogenn 
Bye 

 Matz Hemingßen ix daler 
 

Øster Semb 
 Halduor Olluffsen v daler 
 Maritte encke ij daler 
 Olluff Olluffsen viij daler 
 

Wester Semb 
 Niells Lauritzen vij daler 
 Aagge Pedersen v daler 
 

Sødderbye 
 Anders Jenßen [och]111 
 Jens Jenßen x daler 
 

Rostadt 
 Olluff Simensßen viij daler 
 Peder Olluffßen x daler 
 Olluff Lauritzen vij daler 
 Niells Kieldßen vij daler j mark 
 

Thang 
 Anders Siffuertßen v daler 
 

Summa lateris 
  Pendinge Lxxxij daler j mark | 
 

Øysse 
 Siffuertt Jørgenßen vij daler 
 Karll Thørrißen x daler 
 Mattis Joenßen ix daler 

                                                 
111  Handskriften har en klammer för båda namnen. 
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Gielle 
 Peder Nielßen vij daler 
 Joenn Stteenßen v daler 
 

Landsumb 
 Joenn Siffuertßen v daler 
 Olluff Joenßen ibithem xij daler 
 

Backe 
 Olluff Erickßen v daler j mark 
 Jenns Pederßen iiij daler 
 Pouell Olluffsen vij daler 
 

Dille 
 Effuerdtt112 Pederßen vij daler 
 

Graabøll113 
 Thoer Anderßen iiij daler 
 Laß Pederßen v daler 
 

Øsgaardt114 
 Olluff Joenßen iiij daler 
 

Summa lateris 
  Pendinge Lxxxix daler j mark | 
 
 Mogenns Jenßen ibidem iiij daler 
 

Hallaassenn 
 Eskild Oudenßen vij daler 
 

Liidenn 
 Niells Jenßen  v daler 
 

Kiernes115 
 Joenn Nielßen v daler 
 Mogens Fastenßen xiij daler 
 

Seeff116 
 Joenn Jenßen iiij daler 
                                                 
112  Sölvskattelängden 1613 (länsräk. 12.5.1, NRA) och andra källor har ”Iffuer”. 
113  Tiondelängden 1613–14 (länsräk. 2:4, SRA) har ”Grandbøll”, avser Granbo. 
114  Ovannämnda källa har ”Oskott”, avser Åskott. 
115  I nämnda källa står ”Kiernnaas”, avser Kännåsen. 
116  Fredsköpslängden 1615–16 (bil. 2) har ”Semb”. 
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 Peder Joenßen Askott iiij daler 
 

Wndersagger sogen och t ing laugh  
Hallem117 

 Gunder Suendtzen j daler 
 

Eeggenn 
 Mortten Jenßen vij daler 
 

Rømme 
 Helge Olluffsen ix daler 
 

Summa lateris 
  Pendinge jct viij daler | 
 

Sthandtgiell 
 Niells Olluffßen x daler 
 

Aare sougen  
Saae 

 Suend Olluffsen v daler 
 Karll Niellßen viij daler 
 Suend Thørrisßen vj daler 
 

Harbørst 
 Egboell118 Pedersen v daler 
 Peder Joenßen iiij daler 
 

Wiigh 
 Peder Hendrickßen iiij daler 
 Mickell Hemingßen119 iij daler 
 

Kaldt  sogenn  
Bratte120 

 Mortten Øudenßen vj daler 
 

Solwedt121 
 Jingier Joensdatter iij daler 

                                                 
117  RmJ, fredsköpslängden 1615–16 (bil. 2) och andra källor har ”Hierpen” o.d. 
118  RmJ har ”Ingund”; sölvskattelängden 1617 (länsräk. 4:7, SRA) har ”Ingmund”. 
119  RmJ m.fl. källor har ”Henrichssen” o.d. 
120  Tiondelängden 1613–14 (länsräk. 2:4, SRA) har ”Brattegge”. 
121  RmJ har ”Sölffswed”. 
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Summa lateris 
  Pendinge jct iiij daler | 
 

Hoelle122 
 Joenn Lauritzen ix daler 
 

Nedergaardt 
 Niells Aagesßen xviij daler 
 Mortten Karlsen x daler 
 

Mou 
 Olle Lauritßen123 vij daler 
 

Westergaardt 
 Hendrick Lauritzen iiij daler 
 

Bølle 
 Benntt Nielßen iiij daler 
 

Mørsild sogenn 
Optandt124 

 Errick Olluffsen j daler 
 

Enggi125 
 Olle Erickßen j daler 
 

Ytter aacke 
 Gunder Guttormßen j daler 
 

Summa lateris 
  Pendinge jct v daler | 
 
 

Summa summarum fredkiøbet t  
offuer  a ldt  Jempte land t .  Beløber  s ig  

 
  Pendinge vijm iijct xxx daler126  

 
_ _ _ _ _ 

                                                 
122  Sölvskattelängden 1613 (länsräk. 12.5.1, NRA) har ”Hullj”; avser Hårdlund. 
123  RmJ och andra källor har ”Carlssen” o.d. 
124  Sölvskattelängden 1613 har ”Opland”. 
125  Sölvskattelängden 1613 har ”Eggenn”. 
126  I marginalen: ”Her aff er lenßmanden den 6 partt tilschreffuet”. 
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Bilaga 2: Längd över fredsköp i Jämtland 1615–1616 

Denna lista är, liksom saköreslängderna för Jämtland och Härjedalen från samma 
räkenskapsår, intagen i huvudräkenskapen för Jämtland och Härjedalen 1615–16, 
i Från norska Riksarkivet år 1900 överlämnade räkenskaper och handlingar, 
volym 3, häfte 3, SRA. Om bakgrunden till kronans uppbörd av s.k. fredsköp i 
Jämtland, se Sörlin ovan, s. XX samt ingressen till saköreslängderna 1613–14. 
 Under räkenskapsåret 1615–16 var Baltzer Karde fogde i Jämtland utom i 
Brunflo, Ovikens, Hackås och Bergs tingslag, medan Peder Henriksson var fogde i 
nyssnämnda tingslag (samt i Härjedalen, se Holm nedan, s. 281). 
 
 

Fredkiøb som jempternne dette aar haffuer wdgiffuett,  
for de nest forledenn feigde ginge de suensche tilhaannde. 

 
Wndersaggers gield och thinglaug 

 Gunder Suendßøn Hierpenn vj daler 
 Heming Hollanndt ij daler 
 Per Jonßønn Harbrøst iij daler 
 Jngier Selsuedt  vj daler ij marker 
 Oluff Ericksøn Eggenn j daler 
 Helge Rømma  j daler 
 Michel Henrichßøn Wiig iij daler j marker 
 Morten Nerrgaardt j daler 
 Jon Laurßøn Holland j daler 
 Nielße Neergaardt  j daler 
 

Allsenn tinglaug 

 Anders Simenßøn Aadbergh j marker 
 Laß Benndtzønn Walne vij daler 
 Olluff Gregerßønn Røningsberg j daler 
 Einer Opnne  iij daler 
 Jonn Nielßønn ibithem j daler 
 Erick Jonnßønn Holback vj daler j marker 
 Olluff Thoßberg  iij daler 
 Heming Olßønn ibithem v daler 
 

Summa lateris 
  Penndinge L daler iij marker | 
 
 Erick Thordßøn ibithem iiij daler 
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 Erick Annderßønn Greffte j daler 
 Morten Erichßønn Holbackenn j daler 
 Gregers Greffte  j daler 
 

Offerdals tinglaug 

 Laß Gregerßøn Offloe iij daler 
 Peder Hemingßønn j daler 
 Oluff Thomißøn Lanøenn iij daler 
 Anders Jonnßøn Berg iij daler 
 Stoer Benndt Flatnou j daler 
 Oluff Wigorßøn Kleppe ij daler 
 Oluff Thørrißøn Berge ij daler 
 Jon Arnßøn Vdgaardenn ij daler 
 Jon Fasterßønn i Lin j daler 
 Lauritzs Lauritzøn Staffre j daler 
 

Rødens tinglaug 

 Siur Lauritzønn Dueresetter ij daler j marker 
 Thorckill i Wiigenn vij daler 
 Stheenn Olßøn Kiellenn j daler 
 Jonn Olßøn i Nesßitt j daler 
 

Hammerdals tinglaug 

 Oluff Lauritzøn Thougaardt j daler 
 Niels Suendßøn Eedt ij daler j marker 
 Jsrael Annderßønn ij daler 
 Oluff Hugaas  j daler 
 Pouell Pederßøn Sickaas iiij daler 
 

Summa lateris 
  Penndinge xxxvij daler j marker | 
 
 Claus Jonnßønn  j marker 
 Oluff Mogenßøn Greenaas j daler 
 

Strøms sogenn 
 Niels Anderßønn Thullißaas iij daler 
 Oluff Annderßønn Øyenn ij daler 
 

Haldenns tinglaug 

 Peder Mortenßønn Backe ij daler 
 Erick Erickßønn Ølstedt ij daler 
 Morten Thørißøn Werckøen ij daler 
 Mortenn Olßønn Quitle vij daler j marker 
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 Einer Anderßønn Bye j daler 
 Einer Pederßønn ibithem j daler 
 Ragnild enncke  j daler 
 Per Pederßøn Laugsbøll  j daler 
 

Sunde sogenn 
 Laß Oruigenn  j daler 
 Laß Jngulßøn ibithem j daler 
 Oluff Pederßøn Thorp j marker 
 L. Anders Erßøn Brecke ij daler 
 Jens Laurßøn Suidj iij marker 
 Jonn Munnßaas  ij daler 
 

Summa lateris 
  Penndinge xxviij daler ij marker| 
 
 Oluff Pederßøn  j daler 
 

Frøsøe 
 Stheenn Olßøn Hoff j daler 
 Samuel Gladßett  iij daler 
 Erick Erickßøn Hoff ij daler 
 Gunder Thande  v marker 
 Jenns Annderßønn v marker 
 Oluff Steenßgaardt j daler 
 Mogenns Slandrumb v daler 
 Jon Hockensøn Nauffn iij daler j marker 
 Oluff Gienuoldt  iiij daler 
 Niels Nielsøn ibithem ij daler 
 Gunder Thande och Hans Nauffn  ij daler 
 

Liidtzs tinglaug 

 Oluff Olßøn i Bye ij daler 
 Laß Prijßgaardt  ij daler 
 Hemingh Ringstedt ij daler   
 Siguor Anderßøn Bude j daler ij marker  
 Oluff Steennßønn  j marker 
 Peder Langgaardt  ij daler 
 Gißle Pederßøn  ij daler 
 Oluff Suenndßønn iij daler 
 Heming Carlßønn  iij daler 
 Niels Jonßøn Gunnggaardt j daler 
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Summa lateris 
  Penndinge xLij daler j marker | 
 
 Anders Siuorßøn Theng ij daler 
 Jonn Jennßønn Semb j daler 
 Niels Annderßøn Høle j marker 
 Peder Carlßønn   j daler 
 Biørnn Mogenßønn j daler 
 Nielß Olßøn Hegenstedt iiij daler 
 Christopher Laurßøn Følling iij daler 
 Laurs Lauritzønn ibidem iij daler 
 Jørgenn Olßønn Bryne j marker 
 Marite Østersemb  ij daler 
 Niels Pederßøn Thenng iiij daler 
 Oluff Jonßøn Aaschott iij daler 
 Jonn Jonnßønn Semb j daler 
 Siur Kunnckebacke ij daler 
 Jenns Mortennsøn Fiere j daler 
 

Reffsundtzs tinglaug 
 Erick Jacobßøn Marßeett j daler 
 Oluff Thorckilßøn Møruigen vij daler 
 Peder Baarßønn Brecke iij daler j marker 
 Jngbritt Staffre  j daler 
 Michel Fornnebye xviij daler 
 Samuell Biørßøe  j daler 
 

Summa lateris 
  Penndinge Lvij daler j marker | 
 

Raffuens tinglaug 
 Erick Suendßønn Kaastedt vj marker 
 Hellge Biørnnßønn Aaßenn ij daler j marker 
 Jonn Erickßønn Stuenn j daler 
 Jonn Biørnnßøn Krongeedt xx daler 
 Jonn Nielßønn Krongeedt j daler 
 

Brøndfloldt tinglaug 

 Jenns Hogenßønn Ounßall j daler 
 Suennd Simenßønn iiij marker 
 Jonn Lauritzßønn  j daler 
 Anders Berge  iij daler 
 Mogenns Nielßøn Suedj j daler 
 Jngull Solberg  v marker 
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 Jon Olßønn Hagenn iiij daler 
 Anders Olßøn Berge iij daler 
 

Marriby annex1 
 Mogenns Hagenn  iij marker 
 Niells Erßøn i Bye ij daler 
 

Hachaas tinglaug 

 Peder Olßønn Wiig j daler 
 Oluff Pederßøn Moustadt ij daler 
 Oluff Siurßøn Bierme ij daler 

 
Summa lateris 

  Penndinge xLvj daler ij marker | 
 
 Anders Bleding  ij daler 
 Eijner Negstedt  j daler 
 

Aawigs thinglaug 
 Peder Baalaas  j daler 
 Laß Drage  j daler 
 Niels Halduorßøn Østerhallen ij daler 
 Suennd Helnne  j marker 
 Laß Nielßøn Borgen  j daler 
 

Berrigs tinglaug 

 Per Olßønn Garlemb j daler 
 Erick Olßønn i Retenn j daler 
 Per Olßøn Elltnes  j daler 

 
Summa huius  

  Pendinge  x daler j marker 
 

Summa summarum 
paa a l ld  forschref fne fredkiøb,  er  

  Penninghe  iijct xxij daler j marker 
 

[Tillskrivet:] Forgangen aar vor ingen saadan jndtegt mens fra anno 1613 och til 
1614 bleff anammit vdj saa maader — vijm iijct xxx daler, som berettis aff 
schriffueren, at dette er den restantz som schulle haffue verrit jndførdt i for-
gangen aars regenschaff fra 1614 oc til 1615, huilcket icke da skede formedelst 
at fogden der i landet ved døden affgick same aar, oc derforre nu same rest i 
dette aar til regenschab ført. 

                                                 
1  Läs: ”Lockne annex”. 
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Jämtlands och Härjedalens dansk-norska 
länsherrar och fogdar 1601–1645 

 
Olof Holm 

 
Inledning 

Saköreslängderna från Jämtland och Härjedalen 1601–45 är produkter av olika 
fogdars och länsherrars ämbetsutövning. De däri noterade böterna är sådana som 
fogdarna drivit in på kronans vägnar och som de ansett sig behöva redovisa. Fog-
darna i Jämtland respektive Härjedalen var underställda länsherren i Trondheim.1 
Denne hade rätt till en sjättedel av bötesintäkterna och hade således ett personligt 
intresse därav (resten gick till kung Kristian IV:s räntekammare). Både den 
enskilde fogden och hans ”husbonde”, länsherren, kunde påverka de inkrävda 
bötesbeloppens storlek genom att ingå förlikningar med förövare av brottsliga 
gärningar – i fogdens fall i samband med den löpande rättskipningen i fögderiet, 
i länsherrens fall i synnerhet i samband med dennes då och då genomförda 
visitationsresor till Jämtland och Härjedalen.2 
 I tidigare forskning har det rått en del oklarheter kring de dansk-norska fog-
darna i Jämtland och Härjedalen och deras ämbetsperioder under 1600-talets 
första hälft.3 Vilka år Jämtland och Härjedalen låg under olika länsherrar har i 

                                                 
1  Alla Jämtlands och Härjedalens länsherrar under perioden innehade Trondheims län 
som sitt huvudlän. Jämtland och Härjedalen räknades som ett underlän eller ”smålän” och 
bestod av två fögderier, de två landskapen. Villkoren för innehavet av Jämtland och Här-
jedalen som län reglerades i det separata förläningsbrev, som varje ny länsherre fick av 
kungen (breven är förtecknade under respektive länsherre nedan). Jfr Fladby 1963, s. 19–
22. – Tidvis hade Härjedalen, som var ett befolkningsmässigt litet fögderi, samma fogde 
som det angränsande fögderiet Gauldalen i Trondheims län (se fogdelistan för Härjedalen 
nedan). Kronans intäkter från Härjedalen redovisades då ändå tillsammans med dem från 
Jämtland. Nämnas kan också att åren 1615–18 såg fögderiindelningen annorlunda ut; en 
del av Jämtland var då sammanslagen med Härjedalen. 
2  Se Sörlin ovan, s. XI–XIII. 
3  Till exempel uppges Peder Grum ha varit fogde i Jämtland från 1601 i Bromé 1945, s. 
171, medan han på annat ställe i samma bok, s. 331 (jfr s. 310), sägs ha varit fogde där 
”något år före och några år efter Baltzarfejden”. I själva verket var han fogde i Jämtland 
1603–11. I Dahl 1999 anges Baltzer Karde ha varit fogde i Jämtland 1613 och Anders 
Svensson fogde i Härjedalen samma år. Men Anders Svensson var då fogde i Jämtland 
och Baltzer Karde blev fogde i en del av Jämtland först 1615. Jfr Sörlin 2004, s. 36 not 3. 
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och för sig varit känt sedan länge,4 men vilka år ”landsherrarna” företog visita-
tionsresor hit har aldrig blivit undersökt.5 Av dessa skäl har jag nedan samman-
ställt listor baserade på en ny genomgång av det bevarade samtida källmate-
rialet.6 Här ges uppgifter om alla dansk-norska länsherrar och fogdar som verkat 
i Jämtland och Härjedalen under perioden 1601–45. Uppgifterna består av per-
sonernas namn (såsom de vanligen skrevs i källorna, men med normaliserad 
norsk stavning beträffande fogdarna),7 belagda tjänstgöringsår (årtal inom pa-
rentes anger utnämningsår), för länsherrarnas del också tidpunkter för visita-

tionsresor till Jämtland eller Härjedalen samt för fogdarnas del residensorter 
(om de är kända).8 Här redogörs också för en del förändringar i fögderiindel-

ningen som ägt rum under perioden. 
 Ett kors (†) efter avgångsår anger att vederbörande avlidit under innehavande 
av sin befattning. Om det är känt att en fogde i tjänst samtidigt haft en annan 
befattning, har detta anmärkts. Kommentarerna berör också eventuell tidigare el-
ler senare tjänstgöring i Jämtland eller Härjedalen, däremot inte på annat håll.9 
För många av de anförda uppgifterna redovisas endast ett urval belägg. 
 Svenska ämbetsmän som styrt över och verkat i Jämtland och Härjedalen från 
augusti 1611 till april 1613 (under Baltzarfejden), mars/april–maj 1644 (under 
Hannibalsfejden) samt från november 1645 (efter freden i Brömsebro), är inte 
medtagna i listorna.10 För Härjedalens del är det alltjämt oklart vilka som tjänade 
som fogdar räkenskapsåren 1600–01 och 1621–22. 

                                                 
4  Detta är väl utrett i Bromé 1945. 
5  Det visar sig att länsherrarna visiterat Jämtland normalt vart tredje år, ibland tätare, t.ex. 
Oluf Parsberg 1630, 1633, 1636, 1638 och 1641. I Härjedalen har endast två eller tre 
visitationer av länsherren kunnat spåras i källorna (1601/02?, 1623 och 1636/37). 
6  Tack till Christer Kalin för värdefull assistans angående Härjedalsmaterialet. 
7  Om stavningen av personnamn, se inledningen till personregistret nedan, s. 314. 
8  Ingen fogde i Härjedalen under den här aktuella perioden har veterligen bott i land-
skapet. Det fanns ingen kungsgård här, liknande den på Frösön i Jämtland. Under peri-
oden, troligen på 1620-talet (för omkring 60 år sedan enligt vittnesmål 1686, Svegs tings-
lags domboksprotokoll, s. 137), byggdes dock på allmogens bekostnad ett ”herrehus” på 
Svegs prästgård, där överhetens representanter kunde logera och hålla möten när de be-
fann sig på orten. Jfr Bromé 1945, s. 25. 
9  Fogdarnas tjänstgöring på andra håll i Mitt-Norge är i stor utsträckning kartlagd i Dahl 
1999. 
10  Om dessa händelser, se Bromé 1945, kap. 7 och 11. På titelbladet till räkenskapen 
innehållande saköreslängd för Jämtland 1643–44 (i denna utgåva) är 21/2 1644 utsatt som 
slutdatum för den dansk-norske fogdens förvaltning i Jämtland under detta räkenskapsår. 
På titelbladet till motsvarande räkenskap 1645 är 31/10 utsatt som slutdatum. Det sista 
spåret av en dansk-norsk fogdes närvaro i Härjedalen är från 10/11 1645, se fogdelistan 
för Härjedalen nedan. 
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Länsherrar över Jämtland och Härjedalen, residerande i 
Trondheim 

Jacob Trolle 1596–1601† 

Fick förläningsbrev på Jämtland och Härjedalen 1597 22/7 (NRR 3, s. 506 f.), 
men övertog i praktiken länsförvaltningen efter den avsatte Ludvig Munk re-
dan hösten 1596 (se brev 1596 17/9 och 25/9 samt 1597 16/1, NRR 3, s. 435, 
442, 443, 453 f.). Visiterade Jämtland vintern 1599 (ÖLApp 12/2, ÖLAp 28/2 
m.fl. brev), avled 1601 16/1 (A. Thiset i DBL1, 17, s. 542 f.) – Se f.ö. Bromé 
1945, s. 166 f., 170 f.; O. Schmidt i NBL1, 17, s. 129 f. 

Sten Bille 1601–1611 samt 1613 

Fick förläningsbrev på Jämtland och Härjedalen 1601 4/4 (NRR 3, s. 626 f., jfr 
brev 2/4, s. 620 f.). Visiterade Jämtland vintern 1602 (SRAp 28/9 m.fl. brev), 
vintern 1605 (SRApp I 23/2 m.fl. brev), vintern 1608 (SRAp 4/2) samt vintern 
1611 (SRAp 2/2 m.fl. brev). I saköreslängden 1601–02 (ovan s. 6) uppges 
”Steens folck” ha rest genom Härjedalen, vilket torde avse en visitation där av 
antingen Sten själv (med tjänare) eller av någon som företrädde honom. – Se 
f.ö. Bromé 1945, s. 171, 188, 190, 223 f., 226–228, 260–262, 264 f., 269 f., 
292 f.; A. Thiset och H. Bruun i DBL2, 3, s. 51 f. – Anm.: Från augusti 1611 
till april 1613 låg Jämtland och Härjedalen under svenskt styre. 

Claus Daa 1613–1620 

Fick förläningsbrev på Jämtland och Härjedalen 1613 1/5 (NRR 4, s. 491). Vi-
siterade Jämtland vintern 1615 (avskrift av brev 26/1 i vidimation 1633 23/3, 
varav avskr. i Brunflo J:2, ÖLA), vintern 1616 (referat av brev 13/1 i JD 3, s. 
30); påskrift 16/1 på brev 1489 11/6, JHD II 209; Claus Daas egna uppgifter 
cit. i Bromé 1945, s. 285) och möjligen även vintern 1617 (JD 3, s. 8, såvida 
årtalet inte råkat bli felskrivet här). – Se f.ö. Bromé 1945, s. 265 f., 285–287, 
289; S. Heiberg i DBL3, 4, s. 89 f. 

Tage Thott 1620–1627 

Fick förläningsbrev på Jämtland och Härjedalen 1620 31/3 med löfte om att 
tillträda 1/5 (NRR 5, s. 91). Visiterade Jämtland vintern 162111 (brev från 
Thott till kanslern Kristian Friis 1/3, Norske innlegg, Danske kanselli, NRA) 
och både Jämtland och Härjedalen vintern 1623 (landstingsprotokoll 19–20/2, 
JD 3, s. 5; tingsprotokoll 3/2 m.fl., JD 1, s. 62–75; brev från ståthållaren i Da-
larna Karl Bonde till Thott 12/1 i Norske innlegg, NRA).12 – Se f.ö. Bromé 

                                                 
11  Ahnlund (1948, s. 148) uppger felaktigt årtalet 1622. 
12  I nämnda brev omtalas en förestående länsherrevisitation i Härjedalen. 
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1945, s. 289–291, 295 f.; H. H. Fussing och J. A. Fridericia i DBL2, 24, s. 62–
65. 

Jens Juel 1627–1629 

Fick förläningsbrev på Jämtland och Härjedalen 1627 4/2 med löfte om att 
tillträda 1/5 (NRR 5, s. 570). Visiterade Jämtland vintern 1628 (enligt bl.a. 
tingsprotokoll 18/1–11/2, JD 1, s. 245–254; landstingsprotokoll 5/2, JD 3, s. 
27; SRApp I 9/2 m.fl. brev). – Se f.ö. Bromé 1945, s. 295–297; Ø. Rian i 
NBL2, 5, s. 164–166. 

Oluf Parsberg (1628) 1629–1642 

Fick förläningsbrev på Jämtland och Härjedalen 162813 29/10 med löfte om 
att tillträda 1629 1/5 (NRR 6, s. 80 f.). Visiterade Jämtland vintern 1630 (en-
ligt påskrift 14/2 på brev 1622 15/10, varav avskrift i Heimbygdas deposition, 
vol. 29, bok 7, ÖLA), vintern 1633 (brev 7/1 m.fl. i Danske kanselli, Skåpsa-
ker, skåp 8, pakke 152 A, NRA; brev 28/1 i Äggen nr 2, Mörsils socken, 
gårdsarkiv, ÖLA; Bromé 1945, s. 312 f.), vintern 163614 (landstingsprotokoll 
10–13/2, JD 3, s. 31), 1638 (JD 3, s. 62 f.) och i december 1641 (enligt bl.a. 
landstingsprotokoll 13/12, JD 3, s. 54). – Visiterade även Härjedalen 1636 el-
ler 1637 (enligt ett par poster i saköreslängden för Härjedalen 1636–37 i 
denna utgåva). – Se f.ö. Bromé 1945, s. 297–300, 315, 317, 334 f., 346 f., 
350–352; A. Bjarne Fossen i NBL2, 7, s. 208 f. 

Frederik Urne 1642–1644 samt 1644–1645 

Fick förläningsbrev på Jämtland och Härjedalen 1642 30/4 (NRR 8, s. 194 f.). 
Visiterade Jämtland sensommaren 1643 (enligt landstingsprotokoll 1/8, JD 3, 
s. 81 samt påskrift 1643 5/8 på brev 1643 8/6, varav avskr. i ÖLApp odat. nr 
14). – Se f.ö. Bromé 1945, s. 316–318 och 1954, s. 22 f.; H. H. Fussing och 
J. A. Fridericia i DBL2, 24, s. 541 f. – Anm.: Våren 1644 låg Jämtland och 
Härjedalen under svenskt styre. 

                                                 
13  Bromé (1945, s. 298) uppger felaktigt årtalet 1629. 
14  Bromé (a.a., s. 337) uppger felaktigt årtalet 1637. 
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Fogdar i Jämtland 

Arild Olsson 1597–1603 

Brev 1597 10/4 (ÖLAfot), 1598 6/7 (SRApp I), 1599 21/6 (ÖLAp), 1600 12/7 
(SRAp), 1601 17/2 (DN XV 633), 1603 16/3 (ÖLApp), 26/7 (avskr. i Ra-
gunda tingslags häradsrätts arkiv, vol. A I: 164, ÖLA) m.fl. – Residens: 
Kungsgården på Frösön. 

Peder Grum 1603–1611 

Brev 1603 7/12 (SRAp), påskrift 1604 28/10 på brev 1499 u.d. (JHD II 255), 
brev 1605 24/10 (SRApp I), 1606 21/4 (SRAp), 2/9 (SRAp), 1607 1/2 
(SRAp), 1608 10/5 (SRAp), 1609 25/2 (SRAp), 10/10 (SRApp I), 1610 28/11 
(ÖLAp), 1611 16/3 (se bakre omslaget) m.fl.; länsräk. 1604 och 1611 (1:3, 
1:8, 1:9, SRA); räk. för Aspås kyrka avseende 1:a halvåret 1611 (Aspås 
L I a:1, ÖLA); se äv. Bromé 1945, s. 229 f. – Residens: Kungsgården. – Var 
även stiftsskrivare i Jämtland, åtminstone 1606–10 (uppgjorde då kyrkoräk., 
t.ex. Aspås L I a:1, Ås L I a:1, ÖLA), och var 1623–30 lagman i Trondheims 
län och Jämtland (Bromé 1945, s. 331; se f.ö. Schjelderup 1631). – Anm.: 
Augusti 1611–april 1613 låg Jämtland under Sverige. 

Anders Svensson 1613–1614/15† 

Skattelängder 1613–14 (länsräk. 12.5.1, NRA; länsräk. 2:3, SRA); räk. för 
Alsens kyrka 161315 (Alsen L I a:1, pag. 28, 30, ÖLA). – Död före 1615 20/4, 
då hans efterträdare Baltzer Karde och Peder Henriksson samt (tingsskrivaren 
i Jämtland) Jens Mickelsson och (fogden i Orkdal) Hans Kristoffersson får in-
struktion av Claus Daa om att uppbära restansen efter honom, både på kronans 
och hans egna vägnar (referat i SRApp I 1615 1/7). I fredsköpslängden 1615–
16 (bil. 2 ovan) anges att han hade avlidit under räkenskapsåret 1614–15. 

Baltzer Karde 1615–1621, med Peder Henriksson 1615–1618 

Under åren 1615–18 var Baltzer Karde fogde i Jämtland utom i Brunflo, Ovi-
kens, Hackås och Bergs tingslag (motsvarande Brunflo och Ovikens pastorat), 
medan Peder Henriksson var fogde i nyssnämnda tingslag i Jämtland samt i 
Härjedalen (jfr nedan under fogdar i Härjedalen). Brev 1615 20/4 (se under 
Anders Svensson ovan), 1615 28/9 (avskr. i vidimation 1640 31/5, varav 
avskr. i Hammerdal O II a:1, ÖLA), 1616 4/2 (ÖLApp), 6/2 (dat. Galhammar, 
referat i JD 1, s. 93), 16/2 (ÖLApp), 30/7 (SRApp I), 6/9 (länsräk. 14.5.1, 
NRA), 1/10 (referat i JD 1, s. 84), 23/10 (SRApp I), 12/12 (ÖLApp), 1617 4/2 
(ÖLApp), 30/12 (SRApp I); räkenskaper av olika slag 1615–18 (länsräk. 2:6, 

                                                 
15  Olsson (1897, s. 88) uppger felaktigt årtalet 1611 och att källan skulle vara ett brev. 
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2:7, 5:2 m.fl., SRA; länsräk. 16.1.1 och 16.1.2, NRA). – Baltzer Kardes 
residens: Kungsgården; Peder Henrikssons: Galhammar i Bergs socken. 

Räkenskapsåret 1618–19 var Baltzer Karde uppenbarligen fogde i båda 
nämnda fögderier, motsvarande hela Jämtland och Härjedalen, eftersom han 
undertecknat skattelängder för bägge distrikten (länsräk. 5:3 och 5:5, SRA). 

Perioden 1619–21, slutligen, var Baltzer Karde fogde i Jämtland. (Nils An-
dersson var fogde i Härjedalen, se nedan.) Brev 1619 16/7 (ÖLApp), 6/9 
(SRApp I), 1620 31/1 (ÖLApp), 16/3 (SRApp I), 23/10 (ÖLApp) m.fl.; tings-
protokoll 1620 19/9 Hackås (referat i JD 1, s. 103); länsräk. med saköresläng-
der upprättade 1620, 1621 (i denna utgåva); skattelängder 1619–21 (5:6, 5:7, 
5:9, 6:1, SRA). 

Daniel Rasmusson 1621–1625 

Länsräkenskaper med saköreslängder 1622 5/3, 1623, 1624 7/4, 1625 (i denna 
utgåva); brev 1621 oviss dag i augusti (JD 1, s. 1), 29/9 (bilaga till sak-
öreslängden 1622), 10/10 (dito), 25/10 (ÖLApp), 1622 4/1 (ÖLApp), 1624 
16/8 (ÖLAfot) m.fl.; tingsprotokoll 1624 8/3 (JD 1, s. 166) m.fl. Uppgjorde 
räkenskap i Jämtland sista gången 1625 15/3 (JD 3, s. 22, länsräk. 8:12, SRA; 
jfr brev 1626 27/4, NRR 5, s. 530). – Residens: Kungsgården på Frösön. 

Kristen Rasmusson (1624) 1625–1631 

Länsräkenskaper med saköreslängder 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631 (i 
denna utgåva); brev 1625 9/9 (ÖLApp), 1631 20/4 m.fl.; tingsprotokoll 1625 
4/7 (JD 1, s. 169) m.fl. Utsedd till fogde med vissa militära befälsbefogen-
heter i Jämtland 1624 26/8 (NRR 5, s. 526), beviljades avsked som fogde 1631 
14/3 för att därefter enbart tjäna som kapten i Jämtland (NRR 6, s. 299). Tjä-
nade som sådan till 1640 (tidvis med befäl även över Härjedalen) samt under 
krigsåren 1644–45, se Bromé 1945, s. 343–353, 358–360. – Residens under 
tiden som fogde: Kungsgården på Frösön. 

Erik Kristensson 1631–1638 

Länsräkenskaper med saköreslängder 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 
1638 (ovan); brev 1631 28/11 (avskr. i Hammerdal O II a:1, ÖLA), 1632 18/1 
(ÖLApp), 1638 2/6 (avskr. i Västanede nr 2, Norderö socken, gårdsarkiv, 
ÖLA) m.fl. – Residens: Kungsgården. 

Henning Skytte 1638–1644 samt 1644–1645 

Länsräkenskaper med saköreslängder upprättade 1639, 1640, 1641, 1642, 
1643, 1644 omkr. 21/2, 1645 efter 24/8 och omkr. 31/10 (ovan); brev 1638 
19/10 (avskr. i brev 1639 11/6, Äggen nr 2, Mörsils sn, gårdsarkiv, ÖLA), 
1645 20/7 (ÖLAfot) m.fl. – Residens: Kungsgården. – Anm.: Våren 1644 låg 
Jämtland under Sverige. 
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Fogdar i Härjedalen 

Nils Hansson 1602 

Brev 1602 1/2 (utg. i Härjedalsbrev). 

Jens Hegelund 1603 

Brev 1603 16/3 Kungsgården (ÖLApp, skadat).16 – Verkade samtidigt som 
tings- eller sorenskrivare i Jämtland (enligt nämnda brev). Hösten 1603 upp-
ges han ha insamlat kronans tiondekorn i Näs i Jämtland (SRAp 1603 7/12). 

Hans Lauritsson 1604–1611 samt 1613/14 

Var under dessa år fogde i Härjedalen och Gauldalen. Påskrift 1604 24/2 på 
brev 1603 29/5, brev 1605 3/2, påskrift 1605 28/12 på brev 1591 2/2, brev 
1606 2/1, 1607 14/1, 1608 16/1, 21/12 (samtliga utgivna i Härjedalsbrev), 
brev 1611 16/1 Svegs vinterting (avskr. i BEH 8, SRA), m.fl.; skattelängder 
1610 (länsräk. 7.1.2, NRA), 1611 (länsräk. 8.4.2, NRA), 1613 (länsräk. 
12.1.2, NRA). – Residens: Øye i Melhus sogn, Gauldalen (Dybdahl 1989, s. 
86). – Anm.: Från hösten 1611 till våren 1613 låg Härjedalen under svenskt 
styre. 
 Hade verkat som fogde i Härjedalen och Gauldalen även under en tidigare 
period, åtminstone åren 1591–97, enligt bl.a. brev 1591 4/2 (se Härjedals-
brev), 1596 9/12 (avskr. i Sunnanå nr 16, Lillhärdals socken, gårdsarkiv, 
ÖLA), 1597 11/2 (avskr. i NHD rekke 1, 4, s. 97 f.). 
 Hans Lauritsson verkade i praktiken dessutom som stiftsskrivare i Härjeda-
len åtminstone åren 1585–97 och 1605–11 (uppgjorde kyrkoräkenskaper 
1585, 1588, 1591, 1594 och 1597 respektive 1605, 1608 och 1611, Lillhärdal 
L I a:1, ÖLA). 

Peder Henriksson 1614–1618 

Var under räkenskapsåret 1614–15 fogde i Härjedalen och Gauldalen. Skatte-
längd 1614 (länsräk. 13.3.2, NRA). 
 Verkade 1615–18 i ett fögderi omfattande Härjedalen med Brunflo, Ovi-
kens, Hackås och Bergs tingslag (motsvarande Brunflo och Ovikens pastorat) 
i Jämtland, jfr ovan under fogdar i Jämtland. Räkenskaper av olika slag 1615–
18 (länsräk. 2:7, 4:4, 4:8, 5:2 m.fl., SRA, länsräk. 16.1.1 och 16.1.2, NRA); 
brev 1616 4/2 (ÖLApp), 12/12, 1617 4/2, 1618 19/1 och 26/1 (utg. i Härje-
dalsbrev). – Residens under denna period: Galhammar i Bergs socken, Jämt-
land. 

                                                 
16  Kallas i brevet ”erlig och velact karll Jenns Hegelu[ndt .…..] vdj Herdalen och schrif-
fuer offuer Jemtelandt”. Där papperet är borta har det rimligen stått ”fouget” e.d.; någon 
annan ämbetstitel kan knappast komma i fråga. 
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Baltzer Karde 1618/19 

Under räkenskapsåret 1618–19 verkade uppenbarligen Baltzer Karde tillfälligt 
som fogde i båda fögderierna i Jämtland och Härjedalen, se ovan under fogdar 
i Jämtland. – Residens: Kungsgården på Frösön i Jämtland. 

Nils Andersson 1619/20–1621 

Var fogde i Härjedalen, som nu åter utgjorde ett eget fögderi. Länsräkenskap-
er med saköreslängder upprättade 1620 (avseende räkenskapsåret 1619–20) 
och 1621 (i denna utgåva); skattelängd över sölvskatt påbjuden att erläggas till 
Martini (11/11) 1620 (länsräk. 5:10, SRA). 

Eiler Kristoffersson 1622/23–1627 

Länsräkenskaper med saköreslängder 1623, 1624, 1625, 1626, 1627 (i denna 
utgåva); skattelängder 1623 (länsräk. 7:9, 7:10, 9:14 m.fl., SRA); brev 1626 
25/1 (SRApp I). – Residens: i Trondheim (NRR 5, s. 373; 6, s. 56; jfr Berg 
1951, s. 270 f.). – Verkade samtidigt som fogde över Bakke klosters län i 
Trøndelag (se Dahl 1999, s. 135). 

Anders Jensson Helkand (Hellekande) 1627–1632 

Länsräkenskaper med saköreslängder 1628, 1629, 1630, 1631, 1632 (i denna 
utgåva); skattelängder 1627 11/8 Trondheim (länsräk. 9:16, SRA), 1632 (läns-
räk. 12:7, SRA, länsräk. 48.6.2, NRA) m.fl.; brev 1630 1/3 och 5/3 (utg. i 
Härjedalsbrev) m.fl. – Residens: i Trondheim. – Verkade samtidigt som fogde 
över biskop Peder Schjelderups ämbetsintäkter i Nordlandene (självbiografi 
utg. av Thomle 1891, s. 2). – Se f.ö. H. J. Huitfeldt-Kaas i DBL1, 7, s. 298 f.; 
O. Schmitt i NBL1, 5, s. 607 f. 

Peder Jensson Års (Aars) 1632/33–1643 

Länsräkenskaper med saköreslängder 1633, 1635, 1636, 1637 1/5, 1638 1/7, 
1641 1/5, 1642 1/5, 1643 1/5 (ovan); andra länsräk. 1639–40 (SRA); brev 1636 
9/2 (utg. i Härjedalsbrev). Namnet ”Aars” är utsatt i hans sigill. – Residens: 
Øye i Melhus sogn, Gauldalen (jfr brev 1633 10/7, NRR 6, s. 564 f.). 

Jens Jensson Riber 1643–1644 samt 1644–1645 

Skattelängder 1643 8/7 (länsräk. 21:14, SRA), 1645 (länsräk. 23:6, 23:8, 
SRA) m.fl.; länsräkenskap med saköreslängd avseende räkenskapsåret 1643–
44, dat. ”1644” (fel för 1645) 26/4 (ovan); brev 1644 5/3 (utg. i Härjedals-
brev), 25/9 (bilaga till saköreslängden 1643–44), 1645 15/1, 18/1 och 25/1 
(tingsvittnen i länsräk. 79.2.3, NRA), 10/11 (vidimation av utdrag ur Härje-
dalens dombok, utg. i Härjedalsbrev). – Residens: i Trondheim (jfr Berg 
1951, s. 318 f.). – Anm.: Våren 1644 låg Härjedalen under svenskt styre. 
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Ortsregister 
 

Karl Göran Eriksson 
 
 
Registret upptar alla i saköreslängderna förekommande ortnamn, utom landskaps-
namnen Jämtland och Härjedalen. 
 Angivelser av sockentillhörighet avser dåtidens socknar, som dock för det 
mesta överensstämmelser ganska väl med det som numera officiellt kallas di-
strikt (f.d. församlingar). 
 När endast sockentillhörighet anges efter ett ortnamn, rör det sig om namn på 
en by eller gård. 
 Frågetecken ? framför ett ortnamn eller en sidhänvisning betyder att identi-
fieringen är osäker. Framför allt gäller frågetecknen byar och gårdar som hette 
likadant på flera olika håll, samt ortnamn som återgivits med missförstådda 
namnformer av de danskspråkiga skrivarna. 
 Hänvisningar i registret görs från beläggsformer till nutida ortnamnsformer 
när beläggsformen starkt avviker från den moderna stavningen. 
 Förkortningar: sn, snr = socken, socknar; gd = gård. 
 
 
”Aabaaßen”, se Åbbåsen, Ovikens sn 
”Aacker”, se Åkre, Brunflo sn 
”Aadbergh”, se Åberg, Alsens sn 
”Aaen”, ”Aan” o.d., se Ån, Bräcke sn 

resp. Hallens sn 
”Aangsted”, se Ångsta, Lockne sn 
”Aare”, se Åre 
”Aarmou”, se Orrmo, Lillhärdals sn 
”Aaruigen”, se Orrviken, Sunne sn 
”Aas”, ”Aaßen”, ”Aaßumb” o.d., se Ås, 

Åse, Åsen och Persåsen  
”Aaschott” o.d., se Åskott, Ås sn 
”Aaste”, se Ånnsta, Näs sn 
”Aawig”, se Oviken 
”Ache”, se Ocke, Mörsils sn 
”Ackereng”, se Åkeräng, Sunne sn 
”Alffuenn”, se Älven, Myssjö sn 
Almås (Allmaas), Offerdals sn, 143, 

152, 259 
”Alnes”, se Eltnäs, Ovikens sn 
Alsen (Allsen o.d.), sn, 126, 261, 262 
Alsen (Allsen, Alßing o.d.), tingslag, 

33, 39, 45, 57, 67, 70, 75, 91, 102, 
109, 115, 120, 125, 131, 133, 143, 
147, 162–164, 166, 175, 186, 192, 
196, 199, 209, 261, 272 

Alsen (Allßenn), sn eller tingslag, 162 
(2:a belägget), 171, 207 

”Altennes”, se Eltnäset, Bergs sn 
”Alttsunb”, se Landsom, Myssjö sn 
Ammer (Ammer, Ammeren o.d.), Rag-

unda sn, 103, 185, 242 
Ammer (Ammer, Ammeren, Amrenn), 

Revsunds sn, 9, 65, 238 
Andersön (Anderßøen o.d.), Sunne sn, 

212, 214 
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”Anduigenn” o.d., se Anviken, Rev-
sunds sn 

”Angeraaen”, ”Anngronn” o.d., se Ång-
ron, Myssjö sn 

”Angsted”, se Ångsta, Lockne sn 
Ansjö (Anndtzøe), Hällesjö sn, 245 
Anviken (Anduigenn o.d.), Revsunds 

sn, 13, 32, 60, 138, 183, 237 
”Arbøst”, se Hårbörsta, Åre sn 
”Armw” o.d., se Orrmo, Lillhärdals sn 
Arvesund (Arffuesund), Hallens sn, 220 
”Askott”, se Åskott, Ås sn 
Aspås (Aaspaas, Aspaas), sn, 164, 267, 

268 
Aspåsnäset, Aspås sn, se Näset 
”Auffne”, se Önet, Offerdals sn 
 
”Baalaas”, se Bölåsen, Ovikens sn 
?”Bache”, gd, troligen i Linsell, Svegs 

sn (nu i Linsells distrikt), 158 
”Backe” o.d., se Backegård, Backen 

och Kälabacken 
Backegård (Backe), Häggenås sn, 224 
Backen (Bache, Backe, Backen), (= 

Väst- eller Östbacken), Alsens sn, 
135, 162, 168, 169, 262 

Backen (Backe, Backen), förr by intill 
Lunne, Brunflo sn, 114, 227 

Backen (Backe), intill Viken, Brunflo 
sn, 2 

Backen, Föllinge sn, 225 (Fisckebeck) 
Backen (Bache, Backe), Hallens sn, 

199, 218 
Backen (Backe, Backenn), Kalls sn, 75 
Backen (Backe), gd i Hallen (= Stor-

Hallen), kyrkligt troligen i Klövsjö 
sn, judiciellt oklart om Bergs eller 
Klövsjö sn (nu i Åsarna distrikt), 33 

Backen (Bache), gd i Kyrkbyn, Lill-
härdals sn, 189 

Backen (Backe, Backen o.d.), Lits sn, 
118, 166, 222 

Backen (Bache, Backe), Norderö sn, 
98, 217, 273 

”Backen”, Offerdals tingslag, se Bäc-
ken 

Backen (Backenn) (= Klockarbacken), 
Ovikens sn, 245 

?Backen (Backe), Ovikens sn, 249, 
avser Backen (= Klockarbacken), al-
ternativt Väster- eller Österbacken 

Backen (Bache) (= Västerbacken [nu 
del av Borgen] eller Österbacken 
[nuv. Backen]), Ovikens sn, 150 

Backen (Bachen) (= Grimnäsbacken), 
Revsunds sn, 49 

Backen (Bache), Rödöns sn, 181 
Backen (Bache), gd i Vemdalen, Vem-

dalens sn, 153 
Backen (Backe), Ås sn, 54, 63, 268 
”Balleraassen”, se Palleråsen, Lits sn 
”Becchen”, se Bäcken, Offerdals sn 
”Bech”, ”Beche”, se Bäck, Marby sn 
”Beckenn”, se Bäcken, Offerdals sn 
?”Beinsiøe”, oidentifierad by eller gd, 

14, möjl. avses Bensjö, Bräcke sn 
”Beldsted”, se Billsta, Hackås sn 
Beljom (Bellie), Kalls sn, 31 
”Belldstadt”, se Bällsta, Frösö sn 
Bensjö (Biendtzøe), Bräcke sn, 241 
”Berg”, se Berg, Berge och Bergsbyn 
Berg (Berg o.d.), sn, 70, 172, 206, 

253, 256 
Berg (Berrigs o.d.), tingslag, 33, 42, 

51, 56, 67, 70, 81, 89, 101, 107, 115, 
124, 132, 135, 142, 155, 166, 185, 
193, 253, 276 

Berg (Berig), sn eller tingslag, 211 
Berg (Berg, Berrigh), Offerdals sn, 

260, 273 
Berge (Berg), Alsens sn, 262 
Berge (Berge o.d.), Brunflo sn, 65, 80, 

106, 121, 227, ?276 (alternativt av-
ses Berge i Lockne sn) 
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Berge (Berg, Berge o.d.), Frösö sn, 2, 
63, 141, 215 

Berge (Berge), Kalls sn, 183 
Berge (Berrigh), Lockne sn, 229 
Berge (Berge, Bergum), Offerdals sn, 

18, 22, 58, 76, 193, 260, 261, 273 
Berge (Berrie), ”en liden jordeplatz” i 

Herrö, Svegs sn, 110 
Berge (Berge, Bergh), Åre sn, 69, 157, 

200 
?Berge (Berge), Brunflo eller Lockne 

sn, 50, 275 
Bergen, stad, Norge, 184 
”Bergesiøe”, se Boggsjö, Sundsjö sn 
Bergom (Berge), Rödöns sn, 264 
Bergsbyn (Berg, Berigsbyenn o.d.), 

Bergs sn, ?15 (1:a belägget), 15 (2:a 
belägget), 21, 67, 70, 107, ?124, 125, 
254, 256 

Bergsviken (Berßuigh, Berßuigenn, 
Berghwiigh), Bergs sn, 82, 90, 255 

”Bergøenn”, ”Berøen”, se Börön, Lock-
ne sn 

”Berrie”, se Berge, Svegs sn 
”Biendtzøe”, se Bensjö, Bräcke sn 
”Bierme”, se Bjärme, Näs sn 
”Bierte”, se Bjärte 
”Bildsted”, se Bällsta, Frösö sn 
Billsta (Bildstad, Bildstedt o.d.), Hac-

kås sn, 24, 71 (Bildsted mend, Bil-
sted), 81, 175, 233, 252 

Bingsta (Bindstadt, Bingsted), Bergs 
sn, 42, 255, 256 (Bøgsted) 

Bispgården (Bißgaard o.d.), Fors sn, 
49, 103, 201, 243 

”Biørnnøe”, se under Björnänge 
”Biørnsøe”, se Björsjö 
Bjärme (Bierme, Biermen), Näs sn, 13, 

14, 23 (två belägg), 24, 231, ?233 
(Brene), 276; se även Storgården 

Bjärte (Biert, Bierte, Biertte), Näskotts 
sn, 36, 124, 172, 181, 199, 206 

Björnsgård (Biørnnßgaard), gd i Fyr-
ås, Hammerdals sn, 78 

?Björnänge, Åre sn, 23 (Biørnnøe) 
Björsjö (Biørnsøe, Biørßøe), Sundsjö 

sn, 239, 275 
Bleckåsen (Blechaaß, Bleckaas, Bleg-

ass), Alsens sn, 16, 90, 162, 169, 
186, 193, 261 

Bledäng (Bleding, Bledinge), Näs sn, 
3, 15, 231, 276 

Bleka (Bleche, Blecke), Lockne sn, 
21, 180, 228, 230 

Boda (Bude), gd, slåtteräng (= nuv. 
Bodlägden), Hackås sn (nu i Sunne 
distrikt), 108, 173 

Boda (Bude, Budde), Lits sn, 222, 274 
Boda (Bude, Budde) (motsv. del av 

nuv. Stamnäs), Sundsjö sn, 131, 240 
Bodal (Budumb), Brunflo sn, 227 
Bodsjö (Bodtzøe), sn, 240 
Bodsjöbyn (Bodsø, Bodtzøe), Bodsjö 

sn, 3, 240 
”Boegaarden”, se Bugården, Ovikens sn 
Boggsjö (Bergesiøe), Sundsjö sn, 240 
”Bolaasenn”, ”Bollaas”, se Bölåsen, 

Ovikens sn 
”Bolledt”, se Böle, Ragunda sn 
Borgen (Borgen, Borggenn), Ovikens 

sn, 246, 276 
Botåsen (Bottaas), Ovikens sn, 146 
Brasta (Bradsted, Bragsted o.d.), Hall-

ens sn, 25, 176, 207 
”Brataaß”, se Brattåsen, Sunne sn 
Brattbyn (Bratbyen, Brotbye), Rev-

sunds sn, 49, 238 
Bratteggen, Kalls sn, 270 (Bratte) 
Brattåsen (Brataaß), ”slotte goedtzs” 

(ödegd), Sunne sn (nu en by i Frösö 
distrikt), 134 

”Brechens”, se Brekken 
”Brecke”, ”Breckenn” o.d., se Bräcke 
Bredbyn (Bredtbye), Offerdals sn, 259 
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Bredgård (Bredtgaardt), Ströms sn, 236 
Brekken (Brechens), Røros sn, Sør-

Trøndelag fylke, Norge, 190 
”Brene”, se Bjärme, Näs sn 
Brevåg (Breuog, Brewogh), Lits sn, 

36, 37, 223 
Bringåsen (Bringaas o.d.), Kyrkås sn, 

77, 118, 171, 225 
”Brotbye”, se Brattbyn, Revsunds sn 
Brunflo, gäll (pastorat), 200, 233 
Brunflo (Brøndflodt o.d.), sn, 11, 121, 

142, 161, 174, 177, 191, 199, 207, 
208, 226 

Brunflo (Brøndflods o.d.), tingslag, 
33, 41, 50, 64, 79, 88, 93, 99, 106, 
114, 118, 121, 123, 128, 135, 142, 
147, 151, 167, 275 

Brunflo, gäll (pastorat) eller tingslag, 
121, 192, 201 

Brunflo, sn, gäll eller tingslag, 10, 161 
Brynje (Brynne, Brønie, Brønne), 

Bergs sn, 156, 185, 255 
Brynje (Brynde, Bryne o.d.), Kyrkås 

sn, 171, 226, 275 
Bräcke (Brecke), sn (kapellförsamling), 

241, 275 
Bräcke (Brecke), Alsens sn, 262 
Bräcke (Bre[c]henn, Breke), Bräcke sn, 

65, 147 
Bräcke (Brecke, Breckenn), Sunne sn, 

88, 213, 274 
Bröckling (Brøcklingh), Bräcke sn, 241 
”Bude”, ”Budde”, se Boda 
”Budumb”, se Bodal, Brunflo sn 
Bugården (Boegaarden, Buggaardt 

o.d.), Ovikens sn, 24, 122, 247 
”Bungaaß”, se Bångåsen, Offerdals sn 
By (Bye, Byenn), Håsjö sn, 21, 245 
By (Bye), Rödöns sn, 264 
Bye (Bye, Byenn), Marieby sn, 50, 

114, 119, 151, 233 
Bye, Lits sn, 224 (Bye i Lidt) 

”Bye”, Lits sn, se även Byom 
Bye (Bye), Mattmars sn, 58, 186, 263 
Bye (Bye), Mörsils sn, 75, 169, 183, 

188 
?”Bye”, 174, oidentifierat; ortnamnet 

fanns i Bergs, Fors, Hallens, Ham-
merdals, Håsjö, Hällesjö, Lits, Lock-
ne, Mattmars, Myssjö, Mörsils, Röd-
öns och Ås snr 

Byn (Byenn), Fors sn, 185, 243 
Byn (Bye), Hällesjö sn, 92, 244 
Byn (Bye, Byen, Byenn), Lockne sn, 

80, 121, 230, 276 
Byn (Bye), Svegs sn, 19, 52, 154 
Byn (Bye), Ås sn, 268 
Bynom (Byenn) (= Östervigge), Bergs 

sn, 15 (1:a belägget) 
Bynom (Bye, Byen, Byenn), Hallens 

sn, 15 (2:a belägget), 67, 74, 188, 
220, 221, 274 

Bynom (Bye, Byenn), Myssjö sn, 82, 
250 

Byom (Bye), Lits sn, 222, 274 
”Bysgaard”, se Bispgården, Fors sn 
Bångåsen (Bungaas, Bungaaß), Offer-

dals sn, 168, 259 
Bäck (Bech, Beche), Marby sn, 131, 

202, 207 
Bäcken (Beckenn), Offerdals sn, 22, 

46, 58 
Bällsta (Belldstadt, Bildsted), Frösö 

sn, 2, 206 
”Bøgsted”, se Bingsta, Bergs sn 
Böle (Bølle), Aspås sn, 267 (Søllet), 

268 
Böle (Bølle), Bodsjö sn, 13 
Böle (Bølle) (= Västerböle), Brunflo 

sn, ?194 
Böle (Bøllerdt, Bøllid) (= Österböle), 

Brunflo sn, 33, 228 
Böle (Bølle, Bøllerdt), Fors sn, 120, 

201, 244 
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Böle (Bølle wed Henrichsaassen), Hal-
lens sn, 220 

Böle (Bølle, Bøllidt), Kalls sn, 31, 271 
Böle (Bølle, Bølledtt), Lits sn, 118, 224 
Böle (Bøle, Bølle), Marby sn, 61, 221 
Böle (Bølle, Bøllett), Norderö sn, 11 

not, 157, 218 
Böle (Bølle, Bølledt), Offerdals sn, 

168, 260 
Böle (Bolledt, Bølled), Ragunda sn, 

121, 241 
Böle (Bølledtt), Rätans sn, 258 
”Bølle wed Henrichsaassen”, se Böle, 

Hallens sn 
”Bøllerdt”, se Böle, Brunflo sn resp. 

Fors sn 
Bölåsen (Bolaasenn o.d.), Ovikens sn, 

15, 129, 247, 276 
Börön (Bergøenn, Børøenn o.d.), Lock-

ne sn, 50, 65, 80, 93, 94, 99, 100, 
118, 162, 192, 201, 229 

 
Dalen (Dall, Dalle), förr by på Anders-

ön, Sunne sn, 88, 208, 214 
Dalåsen (Dallaas), Bergs sn, 51, 253 
Digernäs (Deggernes, Digernis), Sun-

ne sn, 48, 141 (Digernnes mend), 
213, 214 (Døuigen) 

Dille (Dille), Ås sn, 59, 269 
Dillne (Diille), Ovikens sn, 248 
Duved (Duunitt), Åre sn, 23, 102 
Dvärsätt (Dueresetter, Duergsetter), 

Rödöns sn, 264, 273 
Dödre (Dødder, Døder), Hackås sn, 

252, 253 
”Døuigen”, se Digernäs, Sunne sn 
Döviken (Döwiggenn), Lockne sn, 229 
Döviken (Døuigenn), Ragunda sn, 53, 

241 
Döviken (Døuigenn o.d.), Revsunds 

sn, 3, 161, 238 
”Ecker”, se Åkre, Brunflo sn 

Ede (Eedh, Eeidt, Eid, Eide), Alsens 
sn, 16, 46, 186, 187, 262 

Ede (Ed, Eidt) (= Västerede), Fors sn, 
106, 116 

Ede (Eedt, Eid o.d.), Hammerdals sn, 
78, 109, 126, 183, 234, 273; se även 
Grubbgård och Knutsgård 

Ede (Eedt), Lockne sn, 228 
Ede (Eeidt), Offerdals sn, 260 
Ede (Eid), nu del av Stamnäs, Sundsjö 

sn, 79 
Edsåsen (Eidtz aas o.d.), Undersåkers 

sn, 108, 187 
”Eedt”, se Ede och Öd 
Eggarna (Egge), Svegs sn, 96, 111 
Eggen (Egge), gd i Kyrkbyn, Lillhär-

dal, 96 
Eggen, Mörsils sn, 44, 69, 88, 115, 

183, 188, 191, 271 (Enngi), 272 
Eggen, Undersåkers sn, 187, 193, 270 
”Eid” o.d., se Ede 
Ekeberg (Eckeberig, Eeggeberigh o.d.), 

Offerdals sn, 47, 71, 107, 259 
”Elffueraas” o.d., se Älvros 
Eltnäs, Ovikens sn, 248 (Alnes) 
Eltnäset (Altennes, Elltnes), Bergs sn, 

135, 254, 276 
”Eng(e)”, ”Enngenn”, se Äng o. Änge 
”Engestadt”, se Ångsta, Lockne sn 
”Enggi”, se Eggen, Mörsils sn 
England (Engelanndh), Åre sn, 44 
Eriksgård (Erichsgaard, Erichsgaardt, 

Erßgaard), förr namn på gd på Frös-
ön, Frösö sn, 169, 177, 178 

”Espnnes”, se Äspnäs, Lockne sn 
 
”Faacker”, se Fåker, Näs sn 
Fagerdal (Faderdall), Hammerdals sn, 

236 
Fanbyn (Fannebyenn, Forneby o.d.), 

Sundsjö sn, 60, 79, 131, 157, 239, 
275; se även Simonsgården 
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Fannbyn (Fonnebyenn, Fornebye), Röd-
öns sn, 25 (1:a belägget), 264 

Fannbyn (Fannebyen, Fornebye o.d.), 
Sunne sn, 9, 15, 25 (2:a belägget), 
214 

”Farberig”, se Förberg, Revsunds sn 
Fastgården (Fastgaardt o.d.), Ovikens 

sn, 4, 10, 37, 248 
Faxnälden (Faxenelff), Näskotts sn, 

80, 188 
”Feestadt”, se Fäste, Hackås sn 
Felingen (Fellunng), Hackås sn, 252 
”Fielde”, ”Fierre”, se Fjäl, Lits sn 
Fillsta (Fieldstadt, Fiilstadt), Frösö sn, 

9, 216 
Finnäs (Findnes, Finnes, Funnes), Bod-

sjö sn, 116, 171, 240 
”Fisckebeck”, Föllinge sn, se Backen 
”Fiuraas”, se Fyrås, Hammerdals sn 
Fjäl (Fielde, Fierre o.d.), Lits sn, 17, 

48, 92, 223, 275 
Fjösåsen (Fioßaaß), Ovikens sn, 67 
Flatmon (Flatmoe, Flatmou, Flatnou, 

Flattmou, Flattnordt), Offerdals sn, 
4, 22, 76, 143, 260, 273 

Flatnor (Flatmou, Fladtnordt, Flat-
nvrdt), Bodsjö sn, 21, 125, 241 

”Flattnordt”, se Flatmon, Offerdals sn 
”Focher”, ”Foeker”, se Fåker, Näs sn 
”Foenesdall”, se Funäsdalen, Tännäs sn 
”Fornebyenn” o.d., se Fanbyn och 

Fannbyn 
Fors (Fos), sn, 243 
Forsa (Forße, Forsße, Foße), Bodsjö 

sn, 192, 201, 241 
Forsta (Forsted, Forstadt), Lockne sn, 

65, 231 
”Foße”, se Forsa, Bodsjö sn 
Frösö (Frødtzøe, Frøesøen o.d.), sn, ö, 

69, 177, 214, 274 
Frösö, ting, 109 (Frøßø allmindelig 

lanndzthing) 

Fugelsta (Fuelstedt, Fulstadt, Fulsted, 
Fullsted, Fusta), Marieby sn, 14, 21, 
50, 83, 151, 233 

”Funnes”, se Finnäs, Bodsjö sn 
Funäs (Fuenes, Funes, Funnes), Mys-

sjö sn, 67, 142, 164, 181, 249 
Funäsdalen (Foenesdall o.d.), Tännäs 

sn, 95, 96, 103, 149, 190, 197, 203, 
204, 205 

”Fusta”, se Fugelsta, Marieby sn 
”Fylling”, se Föllinge 
Fyrås (Fiuraas o.d.), Hammerdals sn, 

26, 64, 70, 78, 171, 233; se även 
Björnsgård, Skallgård och Togård 

Fåker (Foeker, Føcker o.d.), Näs sn, 
14, 90, 175, 232 

Fäste (Feestadt), Hackås sn, 251 
Föllinge (Fylling o.d.), sn (kapellför-

samling), 9, 55, 63, 225, 275 
Förberg (Farberig), Revsunds sn, 237 
 
”Gaasbøll”, ”Gaaßboll”, se Gåsböle, 

Revsunds sn 
Galhammar (Gallumb, Garlemb), Bergs 

sn, 257, 276 
Genvalla (Giereuoldt o.d.), Frösö sn, 

2, 17, 59, 63, 134, 137, 216, 274 
Getåsen (Giettaas, Giettaaßenn), Mar-

by sn, 207, 221 
Gevåg (Giewogh), Ragunda sn, 242 
”Gielle”, se Gäle och Gärde 
”Gielløenn”, se Gällö, Revsunds sn 
”Gienuold”, ”Giereuoldt”, se Genval-

la, Frösö sn 
”Giere”, ”Gierre”, se Gäle och Gärde 
”Giernne”, ”Gire”, se Gärde, Hackås sn 
”Giewogh”, se Gevåg, Ragunda sn 
Gisselgård, Ragunda sn, 202 
Gisselås (Gisleaas o.d.), Hammerdals 

sn, 2, 32, 153, 177, 235 
Gisselåsen (Gisellaasen, Gisleaas), 

Ovikens sn, 176, 246 
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”Giøruig”, se Görvik, Hammerdals sn 
Glasätt (Gladstadt, Gladßett), Frösö 

sn, 214, 274 
Glissjöberg (Glisberig, Glißberigh), 

Svegs sn, 52, 153 
Glöte (Gløtte), Svegs sn (nu i Linsells 

distrikt), 144, 153, 189 
”Godzbøll”, ”Gordtzbølle”, se Gåsbö-

le, Revsunds sn 
”Goije”, se Gåje, Hallens sn 
”Goßøe”, ”Goxßiø”, se Gåxsjö, Ham-

merdals sn 
Gottand (Gouthand), Lockne sn, 80 
”Gousted” o.d., se Gusta, Brunflo sn 
Granbo, Ås sn, 269 (Graabøll) 
”Granduigenn”, se Grönviken, Bräcke 

sn 
”Grannaas”, se Grenås, Hammerdals sn 
?”Greffuen”, oidentifierad gd, trol. i 

Svegs sn, 6 
”Grefte” o.d., se Gräfte 
Grelsgård (Gresgaardt), Ströms sn, 237 
Grenås (Greenaas, Grannaas), Ham-

merdals sn, 235, 273 
Grimnäs (Grimenes, Grimneß, Grin-

nes), Revsunds sn, 13, 125, 238; se 
även Mellgård och Östergård 

Grimnäsbacken, se Backen, Revsunds 
sn 

”Gronnuigenn”, se Grönviken, Näs sn 
Grubbgård, del av Ede, Hammerdals 

sn, 101 (Grubegaardtz mendt) 
Grytan (Grytten, Grøttum o.d.), Brun-

flo sn, 14, 79, 100, 121, 128, 180, 
227, 228 

”Gryttenn”, se Grytan och Grötom 
Gräfte (Grefft, Greffte), Aspås sn, 71, 

267 
Gräfte (Grefte o.d.), Mattmars sn, 16, 

22, 263, 273 
Grönviken (Granduigenn, Grønuigen 

o.d.), Bräcke sn, 13, 55, 78, 209 

Grönviken (Gronnuigenn o.d.), Näs 
sn, 24, 50, 108, 231, 232 

Grötom (Grøttum o.d.), Häggenås sn, 
4, 26, 185, 225 

Grötom (Gryttenn), Kalls sn, 169 
Grötom (Grøtum), Offerdals sn, 22 
Gungård (Gunegaard, Gunnggaardt), 

Häggenås sn, 224, 274 
Gusta (Gousted, Gudstadt o.d.), Brun-

flo sn, 41, 124, 173, 227 
”Guxaas”, se Gåxåsen, Ovikens sn 
Gåje (Goije), Hallens sn, 67, 207, 208, 

218 
Gåsböle (Gaaißbøell, Gaasbøll, Gaaß-

boll, Godzbøll, Gordtzbølle), Rev-
sunds sn, 13, 49, 125, 138, 238 

Gåxsjö (Gocksiøe), Hammerdals sn 
(nu i Gåxsjö distrikt), 101 (Goxßiø 
[mendt]), 209, 235 

Gåxåsen (Guxaas), Ovikens sn, 247 
Gäle (Gielle, Giere o.d.), Näs sn, 14, 

36, 120, 232 
Gällö (Gielløen o.d.), Revsunds sn, 

49, 237 
Gärde (Giere), Aspås sn, 164 
Gärde (Giere), Brunflo sn, 106 
Gärde (Giernne o.d.), Hackås sn, 3, 

33, 37, 50, 56, 80, 81, 108, 115, 
170, 173, 176, 253 

Gärde (Giere, Gierre), Näs sn, 51, 231 
Gärde (Gierre), Offerdals sn, 168 
Gärde (Gielle), Oviken, 248, 249 
Gärde (Gierre), Ströms sn, 237 
Gärde (Gierre), Sunne sn, 59 (1:a be-

lägget), 212 
Gärde (Gielle, Gierre), Ås sn, 59 (Gi-

erre, 2:a belägget), 268 
Görvik (Giøruig), Hammerdals sn, 176, 

236 
 
”Haaff”, se Hov, Norderö sn 
”Haaland”, se Hårdlund, Kalls sn 



 
 

ORTSREGISTER 
 

294 
 

”Haan”, se Hån, Vemdalens sn 
”Haasiø”, se Håsjöbyn, Håsjö sn 
”Hackaas”, se Hackås och Hackåsen 
Hackås (Hackaas o.d.), sn, 33, 170, 

175, 176, 209, 251 
Hackås (Hachaas o.d.), tingslag, 41, 

50, 56, 71, 80, 90, 102, 108, 115, 
120, 124, 136, 138, 152, 183, 276 

Hackås (Hackaas), sn eller tingslag, 10 
Hackåsen (Hackaas), Ovikens sn, 15 

(Hakaaß drenger), 67, 247 (Haxaas) 
”Hacskaas”, se Håxås, Hammerdals sn 
Haga (Hagenn, Haggenn), Lockne sn, 

230, 276 
”Hagensted”, se Håkansta, Brunflo sn 
”Hagseng” o.d., se Haxäng, Lockne sn 
”Hakaaß”, se Hackåsen, Ovikens sn 
”Halaas”, se Halåsen, Lits sn 
Halabacken (Halbacke, Hallebacke), ju-

diciellt tilllhörande Hallens sn, kyrk-
ligt Mattmars sn (nu i Mattmars di-
strikt), 90, 219 

”Halden”, ”Haldnes”, se Hallen 
?”Halgerslett”, oidentifierad jordegen-

dom under Hållskaven, Ås sn, 2 
”Hallaassenn”, se Halåsen, Ås sn 
”Halldenn” o.d., se Hallen och Nord-

hallen 
”Halle”, se Hällne, Ovikens sn 
”Hallem” (felskrivet), se Järpen, Und-

ersåkers sn 
Hallen (Haldenn o.d.), sn, 207, 208, 

218 (Haldnes); sockenstuga 131 
Hallen (Halldens o.d.), tingslag, 40, 

48, 56, 61, 67, 69, 74, 87, 90, 98, 
105, 113, 125, 128, 131, 136, 142, 
148, 150, 157, 160, 164, 176, 199, 
207, 273 

Hallen, sn eller tingslag, 15, 18, 163, 
175, 176, 194 

Hallen (Hallenn) (= Ytter- eller Över-
hallen), Hallens sn, 67, 74, 85 

Hallen (= Hallviken) (Hallenn o.d.), 
Hammerdals sn, 49, 131, 235; se 
även ”Storum” 

Hallen (Hallenn, Hallinndt) (= Stor-
Hallen), kyrkligt troligen tillhörande 
Klövsjö sn, judiciellt oklart om Bergs 
sn eller Klövsjö sn (nu i Åsarna di-
strikt), 20, 124, 257; se även Backen 

Hallen (Hallem), Undersåkers sn, 270 
?”Hallenn”, 174, oklart om belägget 

avser by, sn eller tingslag 
”Hallend”, se Hårdlund, Kalls sn 
”Hallinnd”, se Hallom, Myssjö sn 
”Hallinndt”, se Hallen (= Stor-Hallen), 

Klövsjö/Bergs sn 
Hallom (Haldum, Hallinnd, Hallum 

o.d.), Myssjö sn, 21, 24, 67, 82, 88, 
122, 141, 251; se även Väster- och 
Österhallom 

”Hallschouffenn”, se Hållskaven, Ås sn 
Hallviken, se Hallen, Hammerdals sn 
Halåsen (Halaas), Lits sn, 224 
Halåsen (Hallaassenn), Ås sn, 269 
Hammaren (Hammeren), Ragunda sn, 

243 
Hammaren (Hamere), gd i Älvros, Älv-

ros sn, 72 
Hammarnäs (Homines o.d.), Hallens 

sn, 25, 123, 135, 142, 188, 189, 218, 
221 

Hammarsgård (Hammersgaardtt), Ra-
gunda sn, 242 

”Hammer”, se Hamre, Åre sn 
Hammerdal, gäll (pastorat), 233 
Hammerdal (Hammerdall o.d.), sn, 

127, 162, 176, 177, 209, 233 
Hammerdal, ting (Hamerdalls høste 

thing), 126 
Hammerdal (Hammerdalls), tingslag, 

32, 49, 54, 64, 77, 100, 107, 109, 
116, 120, 125, 131, 148, 152, 184, 
191, 233, 273 
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Hammerdal (Hammerdall), sn eller 
tingslag, 28 

Hamre (Hammer), Åre sn, 44 
”Handall”, se Handöl, Åre sn 
”Handellmou”, se Mon, Hallens sn 
Handog (Handmou, Handou o.d.), Lits 

sn, 141, 163, 171, 185, 223 
Handöl (Handall), Åre sn, 44, 45 
Hara (Harre o.d.), Hackås och Sunne 

snr (nu i Sunne distrikt), 83, 141, 
169, 213, 252 

”Harbrøst” o.d., se Hårbörsta, Åre sn 
”Harstad”, se Hårsta, Undersåkers sn 
”Harø”, se Herrö, Svegs sn 
”Hauge”, se Höge, Marby sn 
”Haxaas”, se Hackåsen, Ovikens sn 
”Haxßaas”, se Håxås, Hammerdals sn 
Haxäng (Hagßenng o.d.), Lockne sn, 

10, 14, 63, 93, 194, 228 
Hede (Heijde) gäll (pastorat), 179 
Hede (Heide), sn, 153, 204 
Hede (Heijde o.d.) tingslag, 111, 197, 

203, 204 
Hede (Heeide o.d.) (= kyrkbyn), Hede 

sn, 5, 136, 204; se även Mon 
Hedeviken, se Viken, Hede sn 
Hedmark (Hedemarken), landskap, del 

av nuv. Hedmark fylke, Norge, 43 
”Hegensted”, ”Hegesta” o.d., se Häg-

gesta, Häggenås sn 
”Heggenn”, se Häggen, Ovikens sn 
”Heggennaaß”, se Häggenås 
Hegled (Heglid, Helde, Helle), Sunne 

sn, 58, 119, 214 
”Hegre”, se Hägra, Rödöns sn 
”Heijde”, se Hede 
”Helberig”, se Häljeberg, Alsens sn 
”Helde”, se Hegled, Sunne sn 
Helgebacken (Helleback, Hellebacke), 

Ovikens sn, 134, 248 
Heljesund (Hellesund o.d.), Hallens 

sn, 36, 207, 218 

”Helle”, se Hegled, Sunne sn, Hälle, 
Brunflo sn och Hällne, Ovikens sn 

”Helleberg”, se Häljeberg, Alsens sn 
”Hellene”, se Hällne, Ovikens sn 
”Hellesøe”, se Hällesjö 
”Hellne”, se Hälle, Brunflo sn 
”Helßinggaard”, se Hälsinggård, Häg-

genås sn 
Hemsjö (Hiembsøe o.d.), Bräcke sn, 

66, 79, 92 
”Henndrichsøenn”, ”Henndricksaas”, 

se Ån, Hallens sn 
”Hernøßannd”, se Härnösand 
Herrö (Harø, Herøe o.d.), Svegs sn, 

18, 43, 52, 103, 104, 110 
”Hested”, se Häste, Rödöns sn 
”Hieldstedt”, ”Hielstadt” o.d., se Jäl-

sta, Norderö sn och Järsta, Marby sn 
”Hierppenn”, se Järpen, Undersåkers sn 
”Hillih”, se Hälle, Brunflo sn 
?”Hillisaas”, oidentifierad by eller gd, 

Offerdals sn, 261 
”Hinthill”, se Linsell, Svegs sn 
Hissmon (Hismou), Rödöns sn, 263 
”Hockensted”, ”Hokenstedt”, se Håk-

ansta, Brunflo sn 
?”Hoelandt”, avser Hålland, Unders-

åkers sn el. Hårdlund, Kalls sn, 200 
”Hoelbacke”, se Hållbacken, Matt-

mars sn 
”Hoelle”, se Hårdlund, Kalls sn 
”Hoff”, se Hov 
”Hoffdall”, se Överhogdal 
”Hoffdesiøe”, se Håvdsjö, Revsunds sn 
”Hoffsøe”, se Hosjö, Sundsjö sn 
”Hogbeck”, ”Hoijbeck”, se Hökbäck, 

Lits sn 
”Hogennstedt”, se Håkansta, Brunflo sn 
”Hogne”, se Högen, Häggenås sn 
”Hoijen”, se Högen 
”Hokenstedt”, se Håkansta, Brunflo sn 
”Holanndh”, se Hårdlund, Kalls sn 
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”Holbackenn”, se Vålbacken, Lockne sn 
”Holdenn”, se Hallen, sn 
?”Holdt”, oidentifierad by eller gd, 

Lits sn, trol. felskrivet för Högen, gd 
i Korsta, 222 

”Holland” o.d., se Hårdlund, Kalls sn 
och Hålland, Undersåkers sn 

”Hollme”, se Hällne, Ovikens sn 
Holm (Hollm), gd i Älvros, Älvros sn, 6 
”Hombneß”, ”Homines”, se Hammar-

näs, Hallens sn 
”Horgaardt”, se Hårdgård, Hällesjö sn 
”Hormou”, se Hovermo, Myssjö sn 
”Horstad”, se Hårsta, Undersåkers sn 
Hosjö (Hoffsøe, Hossiøe), Sundsjö sn, 

32, 239 
”Hosse”, se Håsjöbyn, Håsjö sn 
”Hosøe”, se Håsjö 
”Houdall”, se Överhogdal 
”Houg(e)”, se Höge och Högen 
”Hougsted”, se Högsta, Hallens sn 
”Houin”, se Vinälven, Hackås sn 
Hov (Hoff, Houff), Alsens sn, 75 

(Hoffs mend), 126, 186, 262 
Hov (Hoff, Houff), Frösö sn, 1, 107, 

215, 274 
Hov (Hoff), Hackås sn, 136 
Hov (Haaff o.d.), Norderö sn, 68, 74, 

217 
Hovermo (Hormou o.d.), Myssjö sn, 

82, 122, 142, 250 
”Huadkie”, ”Huatkimb”, se Vattjom, 

Ovikens sn 
”Huaßnes”, se Vassnäs, Kalls sn 
”Huchstadt”, se Högsta, Hallens sn 
Hudiksvall (Huußuoelld), stad, Häls-

ingland, Sverige, 121 
”Hudsted”, se Högsta, Hallens sn 
”Hugaas”, ”Hugßaas”, se Håxås, Ham-

merdals sn 
”Hugen”, se Häggen, Ovikens sn 
”Hugum”, se Högen, Rätans sn 

”Huinelff”, se Vinälven, Hackås sn 
”Huittwatten”, se Vitvattnet, Rätans sn 
Hunge (Hungge), Bodsjö sn, 240 
”Hungge”, se Hunge och Höge 
Huse (Huuße o.d.), Häggenås sn, 55, 

225 
Husås (Huxaas), Lits sn, 222; se även 

Kroksgård 
”Huusßuolld”, se Hudiksvall 
Huvulsviken (Wiigenn), Rödöns sn, 

266 not, 273 
”Huxaas”, se Husås, Lits sn 
”Hylle”, se Hölje, Lits sn 
Håkansta (Hagensted, Hockensted o.d.), 

Brunflo sn, 14, 17, 21, 50, 65, 94 
Hålland (Hollanndt), Undersåkers sn, 

272; se även ”Hoelandt” 
Hållbacken (Hoelbacke, Holbackenn 

o.d.), Mattmars sn, 70, 102, 263, 
272, 273 

Hållskaven (Hallschouffenn o.d.), Ås 
sn, 2, 40, 59 

Hån (Haann), Vemdalens sn, 86, 179 
Hårbörsta (Arbøst, Harbrøst, Har-

børst), Åre sn, 11, 69, 270, 272 
Hårdgård (Horgaardt), Hällesjö sn, 246 
Hårdlund (Haaland, Hallend, Holanndh, 

Hølannd o.d.), Kalls sn, 45, 68, 75, 
102, 115, 271 (Hoelle), 272 (Hol-
land); se även ”Hoelandt” 

Hårsta (Horstad o.d.), Undersåkers sn, 
39, 44, 69, 75, 170, 187 

Håsjö (Hosøe), sn, 245 
Håsjöbyn (Haasiø o.d.), Håsjö sn, 40, 

121, 245 
Håvdsjö (Hoffdesiøe), Revsunds sn 

(nu i Nyhems distrikt), 237 
Håxås (Haxßaas, Hugaas, Hugßaas 

o.d.), Hammerdals sn, 8, 109, 126, 
162 (Hacskaas), 234, 273 

Häggen (Heggenn o.d.), Ovikens sn, 
51, 114, 246, 249 (Hugen) 
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Häggenås (Hegennaaß o.d.), sn, 17, 
26, 118, 140, 175, 182, 211, 224 

Häggesta (Hegensted, Hegenstedt, He-
gesta), Häggenås sn, 211, 225, 275 

Hägra (Hegre), Rödöns sn, 76, 264 
Häljeberg (Helberig, Helleberg o.d.), 

Alsens sn, 109, 169, 186, 261 
Hälle (Helle), Brunflo sn, 119, 121, 

?143 (Hellne), 227 (Hillih) 
Hällesjö (Hellesøe), sn, 244 
Hällne (Hellene o.d.), Ovikens sn, 24, 

107, 129, 174, 246 (Hollme), 249 
(Halle), 276 

Hälsinggård (Helßinggaard), gd med 
okänt läge, Häggenås sn, 225 

Hälsingtuna, sn, se Tuna 
Härnösand (Hernøßannd), stad, Ång-

ermanland, Sverige, 121 
Häste (Hested o.d.), Rödöns sn, 71, 

124, 132, 156, 162, 265 
Höge (Hauge, Houge), Marby sn, 68, 

175, 220 (Hungge) 
Högen (Hogne), Häggenås sn, 224 
Högen (Houg), Lillhärdals sn, 5 
Högen (Hoijenn), Mörsils sn, 45, 188 
Högen (Høijenn) (= Neder- eller Sö-

derhögen), Rätans sn, 42, 51, 258 
(Hugum) 

Högen (Hoijen, Høijen), Sunne sn, 62, 
88, 210 

Högsta (Hougsted, Huchstadt, Hud-
sted o.d.), Hallens sn, 36, 69, 75, 87, 
113, 207, 218 

Hökbäck (Hogbeck, Hoijbeck, Houg-
beck), Lits sn, 17, 123, 140, 224 

Höla (Hølle, Høllee), Hallens sn, 10, 
25, 68, 98, 194, 219 

”Hølannd”, se Hårdlund, Kalls sn 
Hölje (Hylle, Høle), Lits sn, 157, 224 

not, 275 
Höviken (Høuigen), Bodsjö sn, 241 
 

Imnäs (Jmenes), Sunne sn, 212 
 
”Jelsted” o.d., se Jälsta, Norderö sn 
Jonsgård (Joensgaard), Häggenås sn, 

224 
Jonsgård (Joensgaardt), Ströms sn, 237 
Joxåsen (Jux aas), Ovikens sn, 42 
Jälsta (Hielsted, Jeldstad, Jelsted, Jell-

sted), Norderö sn, 90, 113, 142, 188 
Järpen (Hierpen o.d.), Undersåkers sn, 

45, 119, 270 (Hallem), 272 
Järsta (Hieldstedt), Marby sn, 220 
 
”Kaabberbergett”, se Stora Koppar-

berget 
”Kaalaas”, se Kolåsen, Kalls sn 
”Kaastedt”, se Kullsta, Ragunda sn 
Kall (Kald, Kaldt), sn, 87, 270 
Kallsta (Kaldstedt o.d.), Lits sn, 118 

(Kalsted mannd), 184, 222 
Karlsgård (Kaldtzgaardt), Hällesjö sn, 

244 
Kaxås (Kaxaas o.d.), Offerdals sn, 4, 

46, 47, 107 (Klagßaas), 151, 259 
(Klockaas) 

”Kiellen”, se Kälen, Rödöns sn 
”Kienensgierde”, se Tivarsgård, Nord-

erö sn 
”Kiennaas”, se Kännåsen, Ås sn 
”Kierckeaas”, se Kyrkås 
”Kierckeboll”, se Kyrkbordet 
”Kierckebye”, se Kyrkbyn 
”Kiernes”, se Kännåsen, Ås sn 
Kinderåsen (Kienneraas), Ovikens sn, 

246 
Kingsta (Kingsted, Kingstedt), Näs-

kotts sn, 22, 71 (Kingsted mend), 
181, 195, 266 

”Kiøbre”, se Kövra, Myssjö sn 
”Kiørstadt”, se Korsta, Lits sn 
”Kiøstadt”, se Kösta, Alsens sn 
”Klagßaas”, se Kaxås, Offerdals sn 
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Klaxåsen (Klaxaas, Kloxaas), Rätans 
sn, 35, 42 

”Kleffßiø”, ”Klefføe”, se Klövsjöbyn, 
Klövsjö sn 

”Kleppe”, se Kläppe och Kläppen 
”Klockaas”, se Kaxås, Offerdals sn 
Klockarbacken, Ovikens sn, se Backen 
Klockarbacken (Klockebacke), förr gd, 

Sunne sn, 214 
Klocksåsen (Klugs aas o.d.), Näs sn, 

50, 231, 232 
”Kloxaas”, se Klaxåsen, Rätans sn 
Kluk (Kluch, Klug o.d.), Alsens sn, 

148, 169, 186, 261 
Kluk (Klug), Mattmars sn, 47, 263 

(Østerkou) 
?Kluk (Klugh), Alsens eller Mattmars 

sn, 58 
”Klußaas”, ”Kluxaas”, se Klocksåsen, 

Näs sn 
Kläppe (Kleppe), Kyrkås sn, 226; se 

även Svensgård 
Kläppe (Kleppe o.d.), Marby sn, 48, 

74, 220, 221 
?Kläppe (Kleppe), Kyrkås eller Marby 

sn, eller Kläppen, Offerdals sn, 17, 
137 

Kläppen (Kleppe), Offerdals sn, 76, 
260, 273 

Klösta (Kløstadt), Lits sn, 221 
Klövsjö (Kløffsiøe), sn (kapellförsam-

ling), 256 
Klövsjöbyn (Kleffßiø, Kløffzøe o.d.), 

Klövsjö sn, 42, 81, 89, 101, 132, 
142, 143, 178, 256, 257 (Klefføe); 
se även Moren 

Knutsgård (Knudsgaard), del av Ede, 
Hammerdals sn, 184 

Knytta (Knøtte), Frösö sn, 207, 216 
”Koestadt”, se Kösta, Alsens sn 
Kogsta (Koustedt o.d.), Häggenås sn, 

48, 77, 99, 113, 147, 185 

Kolsätt (Kornnßetter o.d.), Älvros sn, 
7, 19, 29, 86, 95, 104, 158 

Kolåsen (Kaalaas o.d.), Kalls sn, 31, 
35, 69 

”Konckebacke”, se Kånkback, Rag-
unda sn 

”Kongsnes”, se Kungsnäs, Näs sn 
”Konngens gaardt”, se Kungsgården, 

Frösö sn 
Konäs (Kounes o.d.), Kalls sn, 31, 57, 

68, 131, 183 
”Kopperberget”, se Kvikne kopparverk 
”Korgier”, se Kårgärde, Hackås sn 
”Kornnßetter”, se Kolsätt, Älvros sn 
Korsta (Kostad o.d.), Lits sn, 17, 54, 

164, 171, 184, 222 
”Korsted”, se Kougsta, Alsens sn 
”Kosta”, se Kösta, Alsens sn 
Kougsta (Korsted o.d.), Alsens sn, 39, 

162, 186 
”Koustedt”, se Kogsta, Häggenås 
”Krogenn”, se Trången, Aspås sn 
”Kroghuogh”, ”Krøgwogh”, se Krok-

våg, Ragunda sn 
”Krogstad”, se Kråksta, Frösö sn 
Krokom (Krochum o.d.), Rödöns sn, 

bebyggelse bestående av flera byar, 
8, 16, 171, 181 (Krochum mend) 

Kroksgård (Kroxgaardt), del av Husås, 
Lits sn, 99 

Kroksgård (Krogsgaardt), Rödöns sn, 
264 

Krokvåg (Kroghuogh, Krøgwogh o.d.), 
Ragunda sn, 40, 66, 121, 201, 242 

”Kroxgaardt”, se Kroksgård, Lits sn 
Kråksta (Krogstad), förr by på Frösön, 

Frösö sn, 83 
Krångede (Krangedt, Kronngeid o.d.), 

Ragunda sn, 66, 185, 208, 241, 275 
”Krøgwogh”, se Krokvåg, Ragunda sn 
Kullsta (Kulsted, Køellstadt), Ragunda 

sn, 185, 243, 275 (Kaastedt) 
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Kungsgården (Konngens gaardt o.d.), 
Frösö sn, 61, 76, 88 (Kongens gords 
marck), 157, 207 

Kungsnäs (Kongsnes), Näs sn, 90, 
152, 232 (Nessitt) 

”Kunnckebacke”, se Kånkbacken, Ås sn 
Kvarnsjö (Quersiøe), kyrkligt tillhör-

ande Klövsjö sn, judiciellt oklart om 
Bergs sn eller Klövsjö sn (nu i Klöv-
sjö distrikt), 256 

Kvikne kopparverk (Kopperberget o.d.), 
Hedmark fylke, Norge, 144, 181, 182 

Kvissle (Quisle, Quitle), Bergs sn, 10, 
253 

Kvissle (Quitle o.d.), judiciellt tillhö-
rande Hallens sn, kyrkligt Mattmars 
sn (nu i Mattmars distrikt), 45, 46, 
90, 105, 115, 131, 170, 171, 207, 
219, 273 

Kyrkbordet (Kierckeboll), Marieby sn, 
233 

Kyrkbordet (Kierckeboll), Näs sn, 233 
Kyrkbyn (Kiercheby), Aspås sn, 164 
Kyrkbyn (Kierckebye), Hallens sn, 220 
Kyrkbyn (Kierkebye), Hallens sn eller 

tingslag, 176 
Kyrkbyn (Kierkebye), Häggenås, 225 
Kyrkbyn, Lillhärdals sn, se Backen, 

Eggen, Lillhärdal och Åsen 
Kyrkbyn (Kierckebye), Mattmars sn, 263 
Kyrkbyn (Kierckebye) (= nuv. Präst-

bordet), Myssjö sn, 250 
Kyrkbyn (Kierckebye), Undersåkers 

tingslag, 69 
Kyrkås (Kierckeaas), sn, 225 
Kånkback (Konckebacke), Ragunda 

sn, 243 
Kånkbacken (Kunnckebacke), Ås sn 

(nu i Östersunds distrikt), 275 
Kårgärde (Korgier), Hackås, 176, 182 
Kälabacken (Backe), Rödöns sn, 17, 

266 not 

Kälen (Kiellen, Kiellenn), Rödöns sn, 
132, 266, 273 

Kännåsen (Kiennaas o.d.), Ås sn, 77, 
107, 269 (Kiernes) 

”Køellstadt”, se Kullsta, Ragunda sn 
Kösta (Kiøstad, Koestadt, Køwstadt 

o.d.), Alsens sn, 4, 9, 16, 39, 66, 75, 
133, 186, 261 

Kövra (Kiøbre), Myssjö sn, 250 
 
”Laasbyenn”, se Lassbyn, Lockne sn 
”Lagett”, se Lungre, Kyrkås sn 
Landgård (Landgaard, Langgaardt o.d.), 

gd i Österåsen, Häggenås sn, 182, 
184, 185, 225 (Lungaard), 274 

Landsom (Landtzøe), Myssjö sn, 249 
(Alttsunb), 250 

Landsom (Landsum o.d.), Sundsjö sn, 
13, 79, 240 

Landsom (Landsumb, Landum o.d.), 
Ås sn, 4, 17, 269 

”Landwogh”, se Landverk, Alsens sn 
Landverk (Lannduerck o.d.), Alsens 

sn, 22, 25, 262 (Landwogh) 
Landön (Langøenn, Landrøn, Landøe, 

Lanøenn), Offerdals sn, 9, 18, 91, 
259, 273 

”Lang aae”, se Långå, Hede sn 
”Langengh”, se Långänge, Lockne sn 
”Langgaardt”, se Landgård, Häggenås 

sn 
”Langsued”, se Långsved, Myssjö sn 
”Langøenn”, se Landön, Offerdals sn 
”Lasbøll”, ”Lassbøllitt”, se Låsböle, 

Hallens sn 
Lassbyn (Laßbyen o.d.), Lockne sn, 

121, 124, 151, 192, 201, 230 
Lassgård (Laßgaard), Häggenås sn, 193 
”Laughsued”, se Långsved, Myssjö sn 
”Laugsbøll”, se Låsböle, Hallens sn 
?”Leernes”, oidentifierad ort, 160 
”Leigdenn” o.d., se Lägden, Rödöns sn 
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”Lenndtzell”, se Linsell, Svegs sn 
”Lid”, ”Liid”, se Lien och Lit 
Lien, Aspås sn, 267 (Liude) 
Lien (Lienn, Liidenn, Lin), Offerdals 

sn, 76, 259, 273 
Lien (Lid, Lidenn), Ragunda sn, 66, 242 
Lien (Lienn), Åre sn, 22, 23, 75 
Lien (Liidenn), Ås sn, 269 
”Lille Sthoche”, se Stocke, Frösö sn 
Lillhärdal (Lildherdall), sn, 43 
Lillhärdal (Lille Herdals), tingslag, 111 
Lillhärdal (Lille Herdall o.d.), sn, tings-

lag eller kyrkby (= Kyrkbyn), 18, 
34, 73, 85, 104, 110, 117, 145, 189 

Linsell (Lenndtzell o.d.), Svegs sn (nu 
i Linsells distrikt), 6 (Hinthill), 7 
(Hintzill), 37, 153 

Lit (Liid o.d.), sn, 165, 171, 184, 221, 
224 

Lit, ting, 59 (Lids seinste høste tinngh) 
Lit, tingslag (Liidts o.d.), 32, 48, 54, 

59, 60, 63, 77, 92, 99, 106, 109, 
113, 118, 123, 129, 130, 135, 138, 
140, 147, 152, 157, 166, 184, 193, 
194, 221, 274 

Lit (Lid), gäll (pastorat) eller tingslag, 
195, 211 

Litsnäset, Lits sn, se Näset 
”Liude”, se Lien, Aspås sn 
Lockne, sn, 177, 228, 229 
”Lockne sogen”, se Loke 
Lockne, ting, 121 (Locknne thingh) 
Lockåsen (Lochaas, Lockaas o.d.), 

Myssjö sn, 89, 114, 122, 146, 251 
Loke (Loche), Lockne sn, 177, 229 

(Lockne sogen) 
Lorås (Loraas o.d.), Hammerdals sn, 

54, 191 (Loraasmendt), 233 
”Loßbøll”, se Låsböle, Hallens sn 
Lund, Brunflo sn, 119 
Lund (Lund, Lunde), Hällesjö sn, 194, 

201, 244 

Lund (Lund, Lundenn), Rödöns sn, 
195, 264 

Lundsjön, Aspås sn, 166 (Lønsßøe 
bygger) 

”Lungaard”, se Landgård, Häggenås sn 
”Lungenge”, se Långänge, Lockne sn 
Lungre (Lunger), Kyrkås sn, 77, 225 

(Lagett) 
Lunne (Lundt), Brunflo sn, 227 
Långsved (Langsued, Lungsuedt o.d.), 

Myssjö sn, 41, 51, 100, 107, 250 
Långå (Lang aae o.d.), Hede sn, 86, 

110, 197, 204; se även ”Schandt 
gaarden” 

Långänge (Langengh o.d.), Lockne sn, 
64, 231 

Låsböle (Loßbøll o.d.), Hallens sn, 15, 
56, 131, 219, 221, 274 (Laugsbøll) 

Lägden (Leidenn, Leigdenn), Rödöns 
sn, 195, 263 

”Lønsßøe”, se Lundsjön, Aspås sn 
Lövsta (Løffsted, Løstadt o.d.), Sund-

sjö sn, 49, 56, 60, 239 
 
”Malgaas”, se Mälgåsen, Revsunds sn 
”Malsgaarsenn”, se Mälgåsen, Rev-

sunds sn 
Marby (Marrebye o.d.), sn, 61, 68, 220 
Marieby (Mareboe, Marriby), sn, 233, 

276 
Marsätt (Maarßetter, Morsett o.d.), 

Sundsjö sn, 4, 49, 170, 239, 275 
”Matmer”, se Matnäset, Myssjö sn 
Matnäset (Madtnees), Myssjö sn, 24 

(Matmer), 249 
Mattmar (Madtmer, Matmer), sn, 58, 

263 
Medstugan, Åre sn, ?119 (Stuen, avser 

alternativt Skalstugan eller Stalltjärn-
stugan), 156 (Mittstuen) 

Medvigge (Medtwigenn), Bergs sn, 
254; se även Vigge 
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”Meielbye”, ”Melby” o.d., se Mäll-
byn, Mattmars sn 

Mellgård (Mellgaard o.d.) (del av Grim-
näs), Revsunds sn, 40, 49, 65, 93, 
192, 238 

”Mellings aaß”, se Mälgåsen, Rev-
sunds sn 

”Meruigenn”, se Mörviken, Åre sn 
Meråker (Mir agger bøgdt) sn, Nord-

Trøndelag fylke, Norge, 70 
”Mielbye”, se Mällbyn, Frösö sn 
”Mittstuen”, se Medstugan, Åre sn 
Mjäla, Myssjö sn, 82 (Miellombs), 249 

(Mogle) 
Mjäla (Mielle), Rödöns sn, 91, 265 
Mjälle (Mielle), Frösö sn, 215 
Mjösjö (Miøß, Miøßøe o.d.), Hällesjö 

sn, 37, 67, 244 
Mjösjö (Miøßioe), Sundsjö sn, 240 
Mo (Mou o.d.), Alsens sn, 91, 102 
Mo (Mou o.d.), Bergs sn, 10, 21, 24, 

42, 56, 81, 101, 155, 253, 256 
Mo (Mou), Hammerdals sn, 54 
Mo (Mou o.d.), Kalls sn, 75, 102, 183, 

271 
Mo (Moe o.d.), Lits sn, 26, 141, 224 
?”Moe” (osäker läsning), oidentifierad 

gd eller by i Jämtland, 178 
”Moenn”, se Mon, Hede sn 
?”Moenstadt”, oidentifierad jordegen-

dom under Hållskaven, Ås sn, 2 
”Mogens aas”, se Månsåsen, Sunne sn 
”Mogle”, se Mjäla, Myssjö sn 
”Mollsted”, se Målsta, Frösö sn 
”Mollungh”, se Måläng, Sunne sn 
Mon, Hallens sn, 10 (Mou, 3:e beläg-

get), 218 (Handellmou) 
Mon (Moenn), någon av Mogårdarna i 

Hede, Hede sn, 136 
Mon (Mou o.d.), Överhogdals sn, 6 
”Mons agger”, se Munsåker, Ragunda sn 
”Monstadt” o.d., se Månsta, Näs sn 

Mordviken (Moruigen, Møruigen o.d.), 
Bräcke sn, 55, 79, 92, 93, 241, 275 

Moren (Morn o.d.), gd i Klövsjöbyn, 
Klövsjö sn, 89, 101, 178, 211 

”Morsett”, se Marsätt, Sundsjö sn 
”Mortennsund”, se Mårdsund, Hallens 

sn 
?”Mou”, oidentifierad gd, trol. i Hede 

tingslag, 109 
”Mou”, se f.ö. Mo och Mon 
”Moustadt”, se Månsta, Näs sn 
”Mullung”, se Måläng, Sunne sn 
”Munnßaas”, se Månsåsen, Sunne sn 
Munsåker (Mons agger), Ragunda sn, 

185 
My (Mye), Frösö sn, 177, 178 
Myre (Myre, Myrre), Oviken, 24, 248 
”Myrsell”, se Mörsil 
Myssjö (Mysche, Møsche), sn, 249; 

kyrka 10 
Myssjö (Mysken) (motsv. nuv. Präst-

bordet eller en del därav), Myssjö 
sn, 250; se även Kyrkbyn 

Målsta (Mølstedt, Molsted o.d.), Frösö 
sn, 25, 83, 84, 141 (Mollsted [mend]), 
217 (Wolstadt) 

Måläng (Mullung, Mollungh), Sunne 
sn, 1, 213 

Månsta (Monsta o.d.), Näs sn, 14, 90, 
152, 232, 276 (Moustadt) 

Månsåsen (Mogens aas o.d.), Sunne sn 
(nu i Marby distrikt), 58, 62, 63, 68, 
84, 85, 107, 213, 274 

Mårdsund (Mortennsund o.d.), Hall-
ens sn, 25, 26, 56, 61, 67, 113, 131, 
135, 208, 218 

Mälgåsen (Malgaas, Malsgaarsenn, 
Mellings aaß), Revsunds sn, 3, 32, 
79 not, 238 

Mällbyn (Mielbye), Frösö sn, 215 
Mällbyn (Meielbye, Melbye o.d.), Matt-

mars sn, 22, 39, 58 
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Möckelåsen (Møchaas), Marby, 221 
”Mølstedt”, se Målsta, Frösö sn 
Mörsil (Myrsell, Mørsell, Mørsild), 

sn, 24, 58, 271 
”Møruigen”, se Mordviken, Bräcke sn 
Mörviken (Møruigenn o.d.), Åre sn, 

22 (Meruigenn), 23, 69, 87, 101 
”Møsche”, se Myssjö 
 
Namn (Naffnn, Nahmen, Namb o.d.), 

Frösö sn, 9, 25, 59, 216, 274 
Namn (Nammen), Ovikens sn, 246 
”Nederøen”, se Norderö 
Nedgård (Nedergaardt, Neergaard, Nerr-

gaardt, Norgaardh, Nærgaard), Kalls 
sn, 44, 87, 169, 270, 272 

”Neess”, se Näs sn 
”Neessitt”, se Näset, Ragunda sn 
”Neestadt”, ”Negstad” o.d., se Näck-

sta, Hackås sn 
”Nes”, ”Nessitt” o.d., se Näset och 

Kungsnäs 
Nifsåsen (Nibsaas), äng, Ås sn, 58 
”Nogstadt”, se Näcksta, Hackås 
Nor (Noer, Noerd, Nord), Revsunds 

sn, 65, 132, 238 
Nordanberg (Norennberig o.d.), Lock-

ne sn, 64, 151, 231 
Nordannälden, Näskotts sn, 266 (Nord-

weiden) 
Nordbyn (Norbye, Noerbye), Alsens 

sn, 58, 186, 261 (Norderberigh) 
”Norderberigh”, se Nordbyn, Alsens sn 
Norderö (Nederøen, Norderøe), sn, ö, 

11, 217 
Nordhallen (Norhalldenn o.d.), Åre sn, 

45, 102 (Halldenn), 108, 134 
”Nordweiden”, se Nordannälden, Näs-

kotts sn 
”Norenberig”, se Nordanberg, Lockne 

sn 
”Nor gaardh”, se Nedgård, Kalls sn 

Norge, 125, 143, 156 
Norrgård, Föllinge sn, 225 (Nyegaard) 
Norrgård (Nørgaardt), Ovikens sn, 4 
Nustad (Nøstum), Meråkers sn, ”Stør-

dals lenn” (nu i Nord-Trøndelag fyl-
ke), Norge, 70 

”Nyegaard”, se Norrgård, Föllinge sn 
Nygård (Nygaard), Häggenås sn, 193 
Nygård (Nyegaardt), Mattmars sn, 22 
?Nygård (Nyegaardt), oidentifierad gd, 

Norderö sn, 217 
Nygård (Nyegaarden), Offerdals sn, 258 
Nygård (Nygaardt), Sunne sn, 177 
Nygården (Nyegaardt), Aspås sn, 267 
Nygården (Nygaard), gd i Undrom, 

Rödöns sn, 164 
Nyhus (Nyhuß), gd i Vemdalen, Vem-

dalens sn, 109 
Nyland (Nyland), Föllinge sn, 225 
Nyland (Nyelandt), Rödöns sn, 264 
Nyland (Nyllannd o.d.), Undersåkers 

sn, 16, 163, 170, 187 
Näcksta (Negstedt, Nestad o.d.), Hack-

ås sn, 14, 23, 24, 80, 81, 144, 252, 
253, 276 

”Nærgard”, se Nedgård, Kalls sn 
Näs (Neess), sn, 231 
Näset (Nessitt o.d.) (= Aspåsnäset), Asp-

ås sn, 267, 273 
Näset (= Litsnäset), Lits sn, 221 (Wes-

terhuus) 
Näset (Neessitt), Ragunda sn, 242 
?Näset (Nes), gd i Ulvkälla, Svegs sn 

eller i Älvros, Älvros sn, 95 
Näskott (Nesgot), sn, 266 
”Nørgaardt”, se Norrgård, Ovikens sn 
”Nøstum”, se Nustad 
 
Ocke (Ache, Ocke) (= Ytter- eller Över-

ocke), Mörsils sn, 57, 175, 200; se 
även Ytterocke 

Odensala (Oennsall o.d.), Brunflo sn 
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(nu i Östersunds distrikt), 21, 25, 64, 
93, 100, 128 (Onsallmand, Onsall), 
135, 183, 200, 226, 228, 275 

Offerdal, gäll (pastorat), 168, 172 
Offerdal, sn, 88, 171, 258, 260 
Offerdal, ting, 22 (Offerdals ting) 
Offerdal (Offerdalls o.d.), tingslag, 46, 

58, 71, 76, 91, 101, 107, 114, 130, 
135, 138, 143, 151, 193, 258, 273 

Offerdal (Offerdallenn o.d.), gäll (pas-
torat) eller tingslag, 163, 192 

”Offloe”, se Åflo, Offerdals sn 
Offne (Openn, Oppne o.d.), Mattmars 

sn, 35, 143, 172, 175, 186, 187, 196, 
263, 272 

”Offuer-”, se Över- 
”Offwiggenn”, se Orrviken, Sunne sn 
Oldberg, Näs sn, 152 (Vlberigs mand) 
”Ollßaas”, se Ulvsås, Offerdals sn 
”Olsted”, se Ålsta, Näs sn 
”Onsall”, se Odensala, Brunflo sn 
”Opaaßenn”, se Åbbåsen, Ovikens sn 
Ope (Oppe o.d.), Brunflo sn, 41, 65, 

79, 94, 99 (Opnne), 100, 123, 128, 
208, 226 

”Openn”, ”Opnne” o.d., se Offne, Ope 
och Oppne 

”Opland”, se Uppland, Mörsils sn 
”Oppne”, Mattmars sn, se Offne 
Oppne (Opne, Oppenn), Revsunds sn, 

9, 237 
Optand (Opthand o.d.), Brunflo sn, 41, 

65, 79, 100, 173, 227 
”Optandt”, se Uppland, Mörsils sn 
Orrmo (Aarmou o.d.), Lillhärdals sn, 

5, 6, 43 
Orrviken (Aaruigen, Oruigenn o.d.), 

Sunne sn, 25, 59, 62, 63, 83, 84, 85, 
88, 115, 132, 174, 210, 212 (Off-
wiggen), 214, 274 

”Ottberig”, se Åberg, Alsens sn 
”Ottenøe”, se Östnår, Hackås sn 

Ottersgård (Ottergaardtt), Lits sn, 222 
”Ounit”, se Önet, Näskotts sn 
”Ounsall”, se Odensala, Brunflo sn 
”Ounum”, se Önet, Frösö sn 
Oviken (Owiggens), gäll (pastorat), 245 
Oviken (Ouighen o.d.), sn, 82, 93, 

122, 150, 174 
Oviken, ting, 122 (Ouigs schatte thing) 
Oviken (Ouigens o.d.), tingslag, 42, 

51, 56, 67, 82, 88, 100, 107, 114, 
120, 122, 125, 129, 134, 141, 146, 
156, 169, 245, 276 

Oviken, gäll (pastorat) eller tingslag, 
24 (Ouigenns bygger), 161, 164 

 
Palleråsen (Balleraassen, Pelleraas), Lits 

sn, 140, 224 
Persåsen, Myssjö sn, 114 (Aaßen), 

250 (Pedersaas), 251 (Aaßen) 
Prisgård (Priisgaardt o.d.), Lits sn, 32, 

36, 118, 222, 274 
Prästgården (Prestgaard), Offerdals sn, 

168 
Prästgården (Prestegordenn), Unders-

åkers sn, 69 
Pålgård (Polsgaardt), Ragunda, 242 
 
”Quersiøe”, se Kvarnsjö, Klövsjö/Bergs 

sn 
”Quidtleff”, ”Quitle”, se Kvissle, Bergs 

sn resp. Hallens/Mattmars sn 
 
Ragunda (Raffuenn, Rawen o.d.), sn, 

202 (2:a belägget), 208, 241 
Ragunda (Raagens o.d.), tingslag, 40, 

49, 53, 66, 92, 103, 106, 109, 116, 
120, 121, 125, 148, 174, 185, 194, 
275 

Ragunda (Raffuenn o.d.), gäll (pasto-
rat) eller tingslag, 121 (Ragens byg-
ger), 161, 170, 176, 195, 201, 202 
(1:a belägget), 244 
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”Ramen”, se Remmen, Älvros sn 
Ransjö (Ranndsiø), Svegs sn (nu i 

Linsells distrikt), 153 
”Raßbuordt”, se Rossbol, Lockne sn 
Rasten (Rastenn o.d.), Frösö sn, 83, 

199, 206, 216 
”Rawen”, se Ragunda 
”Ree”, se Remmen, Älvros sn 
”Reijenn”, se Ren, Aspås sn 
”Reitenn”, se Rätansbyn, Rätans sn 
Remmen (Rem, Ree o.d.), Älvros sn, 

5, 6, 18, 29, 111, 117, 122, 203 
Ren (Reenn o.d.), Aspås sn, 164, 181, 

183, 267 (Reijenn) 
”Restedt”, se Rösta, Ås sn 
”Rettenn”, ”Rettens” o.d., se Rätan 

och Rätansbyn 
Revsund (Reffsundtz prestegieldtt), 

gäll (pastorat), 237 
Revsund, sn, 162 
Revsund, ting, 60 
Revsund (Reffsunds o.d.), tingslag, 32, 

40, 49, 55, 60, 61, 65, 78, 92, 106, 
116, 125, 131, 138, 147, 157, 166, 
202, 275 

Revsund, gäll (pastorat) eller tingslag, 
191, 192, 209 

”Rexßiø”, se Räcksjön, Sunne sn 
”Rim”, ”Rimmen”, se Remmen, Älv-

ros sn 
Rind (Rinden, Rinnen o.d.), Revsunds 

sn, 65, 78, 238 
Ringsta (Ringstedt), Lits sn, 36, 222, 

274 
Rise (Riiße, Risße), Lockne sn, 142, 

230 
Rise (Rise o.d.), Offerdals sn, 18, 58; 

se även Österrise 
Rise (Riiße o.d.), Sunne sn, 187, 214 
Rise (Riise), Vemdalens sn, 12 
Rismyr (Riismyr o.d.), Älvros sn, 6, 

37, 43, 104 

Risselås (Risleaas), Ströms sn, 236 
Rista (Ristad), Undersåkers sn, 69 
”Rixøe”, se Räcksjön, Sunne sn 
Rogsta (Roegsted, Rostadt), Hackås, 

71, 252 
Romo (Rømma, Rømme), Unders-

åkers sn, 16 (Rønneß), 270, 272 
Rossbol (Roeßbøll, Roßberig, Roß-

bord o.d.), Lockne sn, 14, 80, 94, 
99, 100, 119, 151, 161, 209, 228 

”Rostadt”, se Rogsta, Hackås sn och 
Rösta, Ås sn 

Räcksjön (Rexßiø, Rixøe o.d.), Sunne 
sn, 141, 167, 212, 214 

Rätan (Rettens sougen), sn, 257 
Rätansbyn (Reitten, Rettenn o.d.), 

Rätans sn, 11, 15, 51, 67, 81, 89, 
101, 193, 257, 276 

Röde (Rødde, Røed, Røud, Røudt), 
Alsens sn, 39, 131, 133, 186, 206, 
262 

”Rødde”, se Röde och Rörön 
”Rødt”, se Rör, Kalls sn 
Rödögården (Røddenn, Røden, Rød-

enn), Rödöns sn, 183, 188, 265 
Rödön, gäll (pastorat), 162, 164, 175, 

195 
Rödön, sn (Rødens sogen), 263 
Rödön, ting, 63 (Rødens thingh) 
Rödön (Rødenns o.d.), tingslag, 39, 

47, 58, 71, 76, 91, 98, 106, 124, 
132, 137, 147, 150, 156, 172, 177, 
178, 193, 196, 263, 273 

Rödön (Rødenn), Rödöns gäll (pasto-
rat) eller tingslag, 80, 169, 181, 188, 
206 

Rödösundet, se ”Sundet” 
”Røed”, se Rör, Kalls sn 
”Rømma”, ”Rømme”, se Romo, Und-

ersåkers sn 
”Rønneß”, se Romo, Undersåkers sn 
Rönningsberg (Ronningzberg, Røm-
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mißberg o.d.), Alsens sn, 9, 33, 46, 
58, 70, 116, 169, 187, 192, 209, 
262, 272 

Rör (Rødt, Røed), Kalls sn, 87, 183 
Rörön (Rørøhien), Bergs sn, 20, 255 

(Rødde) 
Rörön (Rørøeenn), Ovikens sn (nu i 

Marby distrikt), 181, 247 (Rørøloy-
enn) 

Rösta (Restedt, Rostadt, Røstedt o.d.), 
Ås sn, 26, 32, 48, 54, 177, 186, 268 

”Røud”, ”Røudt”, se Röde, Alsens sn 
 
”Saaed”, se Så, Åre sn 
Salom (Salum, Sallum), Hackås sn, 

21, 138 
Salomslägden (Sallums leide), krono-

jord, Hackås sn, 3 
Samsta (Sambsted o.d.), Sundsjö, 56, 

60, 239 
Sanne (Sannde o.d.), Hackås sn, 3, 15, 

81, 124, 136, 176, 209, 252 
”Schaallenn”, se Skålan, Klövsjö/Bergs 

sn 
”Schanderaas”, se Skanderåsen, Bergs 

sn 
?”Schandt gaarden”, oidentifierad gd i 

Långå, Hede sn, 197 
”Schede”, ”Scheede”, se Skede, Hack-

ås sn 
”Schellgaard”, se Skallgård, Hammer-

dals sn 
”Schicke”, se Skickja, Lits sn 
”Schockou”, se Skucku, Bergs sn 
”Schurre”, se Skurun, Bodsjö sn 
”Seeff”, se Sem, Ås sn 
”Selbackenn”, se Sölvbacken, Ovikens 

sn 
”Sellei”, ”Sellie”, se Silje, Rödöns sn 
”Selsiø” o.d., se Sällsjö, Mörsils sn 
”Selsued”, se Sölvsved, Kalls sn 
Sem (Seimb o.d.), Ås sn, 77, 138, 147, 

269 (Seeff), 275; se även Väster- 
och Östersem 

”Setter”, se Säter och Sätern 
”Sichaas”, ”Sigaas”, se Sikås, Ham-

merdals sn 
Side (Side, Siidde), Ovikens sn, 248, 

249 
Sidsjö (Sidtzßøe, Zidsøe o.d.), Bodsjö 

sn, 40, 166, 240 
”Sijer”, se Sjör, Kyrkås sn 
Sikås (Sigaas o.d.), Hammerdals sn, 3, 

26, 32, 78, 235, 273 
”Silbackenn”, se Sölvbacken, Ovikens 

sn 
Silje (Sellie, Sille o.d.), Rödöns sn, 17, 

25, 39, 47, 91, 98, 209, 265 (Solle) 
Simonsgården (Simmensgarden), gd i 

Fanbyn, Sundsjö sn, 60 
Sinnberg (Sindberigh, Sinnberge), Näs 

sn, 24, 232 
”Siørøe”, se Sösjö, Bräcke sn 
”Siøuigen”, se Sörviken, Sundsjö sn 
Sjör (Sijer), Kyrkås sn, 77 
Skallgård (Schellgaard), gd i Fyrås, 

Hammerdals sn, 184 
Skanderåsen (Schanderaas, Skannder-

aas, Sthanderaas), Bergs sn, 155, 
174, 254 

Skede (Schede o.d.), Hackås sn, 80, 
90, 251, 253 

”Skeede”, se Skålan, Klövsjö/Bergs sn 
Skickja (Skicke o.d.), Lits sn, 130, 

141, 172, 223 
”Skoelenn”, ”Skollenn”, se Skålan, 

Klövsjö/Bergs sn 
Skogen (Skougenn), Ragunda sn, 242 
”Skorsted”, se Skårsta, Sundsjö sn 
Skucku (Schockou, Skocke, Skockue), 

Bergs sn, 89, 254, 256; se även 
Österskucku 

Skurun (Schurre, Skurre), Bodsjö sn, 
55, 241 
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Skylnäs (Skyllnes), Revsunds sn, 40 
Skålan (Schaallenn, Skoelenn, Skoll-

enn), kyrkligt trol. tillhörande Klöv-
sjö sn, judiciellt oklart om Bergs sn 
eller Klövsjö sn (nu i Klövsjö di-
strikt), 20, 156, 256 (Skeede), 257 

Skårsta (Skorsted), jordegendom (öde-
gård), Sundsjö sn, 60 

Slandrom (Slandrumb o.d.), Frösö sn, 
25, 83, 183, 216, 274 

Slåtte (Slotte o.d.), Alsens sn, 45, 70, 
125, 166 

Smedsta (Smedstadt, Smestad), Lits 
sn, 54, 224 

Smedsåsen (Smidsaas, Smidtzaasenn), 
Näskotts sn, 76, 266 

”Snaßen”, se Snåsa 
”Sneeaas”, se Svensåsen, Ovikens sn 
Snåsa (Snaßen), sn och gäll (pastorat), 

Nord-Trøndelag fylke, Norge, 100, 
195 

”Solbacke”, se Sölvbacken, Ovikens sn 
Solberg (Solberig o.d.), Brunflo sn, 

180, 181, 228, 275 
Solberg (Solbergh o.d.), Hammerdals 

sn, 54, 78, 184, 234 
”Solle”, se Silje, Rödöns sn 
”Solwedt”, se Sölvsved, Kalls sn 
”Sombstadt”, se Samsta, Sundsjö sn 
Sta (Sted), Åre sn, 23 
Stackris (Stachriis, Stackruus o.d.), 

Sunne sn, 9, 40, 213 
”Staffbogaard”, se Stavsgård, Hägge-

nås sn 
Stamgärde (Stambgier, Sthandtgiell), 

Undersåkers sn, 45, 270 
Stamnäs (Staffneß o.d.), Sundsjö sn, 

60, 240; se även Boda 
Stavre (Stauffre o.d.), Offerdals sn, 

75, 135, 143, 171, 193, 260, 273 
Stavre (Staffre, Sthaure o.d.), Rev-

sunds sn, 49, 65, 238, 275 

Stavsgård (Staffborgaard), Häggenås 
sn, 225 

”Sted”, se Sta, Åre sn 
Stengärde (Stiengierde o.d.), Näs sn, 

14, 51, 81, 231, 232 (Steenßgaarden, 
Stteenßgaarden) 

Stensgård (Stheenns gaardt, Sttens-
gierde o.d.), Frösö sn, 32, 215, 274 

”Sthanderaas”, se Skanderåsen, Bergs 
sn 

”Sthandtgiell”, se Stamgärde, Unders-
åkers sn 

”Sthandtgielldt”, se Stengärde, Näs sn 
”Sthrandt”, se Strand, Ströms sn 
Stocke (Stoche o.d.), Frösö sn, 1 (Stoc-

kis), 59, 84, 215 (Lille Sthoche) 
Stora Kopparberget (Kaabberbergett vdj 

Suerig), Falun, Dalarna, Sverige, 88 
Storgården (Storgaardtt), Aspås sn, 267 
Storgården (Stoergaard, Storgaard), gd 

i Bjärme, Näs sn, 80, 81 
Stor-Hallen, nuv. Åsarna distrikt, se 

Hallen, Klövsjö/Bergs sn 
”Storum” (paa Storum), gd i Hallen (= 

Hallviken), Hammerdals sn, 2 
Strand (Sthrandt), Ströms sn, 236 
Ström (Strömb o.d.), sn, 236, 273 
”Stteenßgaarden”, se Stengärde, Näs 

sn 
”Sttensgierde”, se Stensgård, Frösö sn 
”Stuen”, se under Medstugan, Åre sn 
Stugun (Stuen o.d.) (= Stugubyn), Stu-

guns sn, 37 (Stuffuenmenderne), 40, 
54, 66, 109, 121, 148, 185, 192, 
201, 244, 275 

”Størdals lenn”, nu Nord-Trøndelag 
fylke, Norge, 70 

?”Suedt”, oidentifierad by eller gd, 
möjl. avses Svedje i Sunne sn, 24 

”Suege”, se Svedje, Marby sn 
”Sueig”, ”Sueije”, se Sveg 
”Suendsgaard”, se Svensgård, Kyrkås sn 
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”Suendtzaas”, se Svensåsen, Ovikens sn 
”Suidie”, ”Suidj”, se Svedje 
”Suinßaas”, se Svensåsen, Ovikens sn 
Sulviken (Suiluig, Sulluigh), Kalls sn, 

31, 45 
Sund (Sund), Revsunds sn, 60, 61, 238 
”Sundet”, färjesundet mellan Sunds-

lägden, Rödöns sn och Frösön (= 
Rödösundet), 135, 147 

Sundsbacken (Sundsbacke, Sundtz-
backe o.d.), Hallens sn, 90, 105, 131 

Sundsjö (Sundzsøe o.d.), sn, 60, 239 
Sundsjö, ting, 121 (\høst/thing i Sund-

ßø) 
Sundsjöåsen, Sundsjö sn, se Åsen 
Sunne, gäll (pastorat), 208, 212 
Sunne (Sunde o.d.), sn, 1, 2, 214, 274; 

kyrka 9 
Sunne (Sunde), sockenstuga, 88 
Sunne (Sunde o.d.), tingslag, 31, 40, 

48, 58, 62, 82, 84, 85 not, 88, 101, 
107, 115, 119, 132, 134, 137, 141, 
167, 169, 189, 199, 206, 210, 212 

Svedje (Suedj o.d.), Brunflo sn, 65, 
228, 275 

Svedje (Suidie o.d.), Håsjö sn, 121, 
170, 185, 245 

Svedje (Suege), Marby sn, 221 
Svedje (Suedj, Suidie), Myssjö sn, 82, 

146, 250 
Svedje (Suidie), förr namn på gd med 

okänt läge, Offerdals sn, 17, 260 
Svedje (Suidie, Suidj o.d.), Sunne sn, 

36, 59, 62, 83, 132, 135, 141, 175, 
189, 208, 212, 213, 274 

Svedje (Suedj o.d.), Åre sn, 69, 187, 
200 

Sveg (Sueig), gäll (pastorat), 37 
Sveg (Sueije), sn, 43, 127 
Sveg (Sueige, Sweige), tingslag, 111, 

197 
Sveg (Sueig), sn eller tingslag, 37 

Svensgård (Suendsgaard), gd i Kläp-
pe, Kyrkås sn, 92 

Svensta (Suensta o.d.), Undersåkers 
sn, 57, 69, 169 

Svensåsen (Suinßaas, Suendtzaas o.d.), 
Ovikens sn, 10, 11, 122, 248, 249 
(Sneeaas) 

Sverige (Suerig o.d.), 10, 55, 60, 66, 
70, 71, 76, 78, 88, 91, 94–97, 100, 
102, 103, 119, 146, 189, 195 

Så (Saaed o.d.), Åre sn, 70, 176, 270 
Sällsjö (Selsiø, Selßøe, Selsøe), Mör-

sils sn, 75, 115, 157 
Säter (Setter), Offerdals sn, 258 
Säter (Setter), Rödöns sn, 99, 137, 169 
Sätern (Setter), del av Överhogdal, 

Överhogdals sn, 6 
”Sødderbye”, se Sörbyn, Ås sn 
Söderhögen (Sødhøy), Rätans sn, 258; 

se f.ö. Högen 
Söderåsen (Søderaas, Søraas o.d.), Of-

ferdals sn, 46, 58, 130, 135, 143, 259 
”Søllet”, se Böle, Aspås sn 
Sölvbacken (Selbackenn o.d.), Ovik-

ens sn, 10, 15, 122, 248, 249 (Sol-
backe) 

Sölvsved (Selsued, Selsuedt), Kalls sn, 
23, 270 (Solwedt), 272 

”Søraas” o.d., se Söderåsen, Offerdals 
sn 

Sörbyn (Sødderbye, Sørbye), Ås sn, 
59, 268 

Söre (Søuffre, Søure o.d.), Lits sn, 77, 
135, 140, 141, 152, 194, 223 

Sörviken (Siøuigen, Sødwigen o.d.), 
Sundsjö sn, 132, 192, 239 

Sösjö (Siørøe), Bräcke sn, 241 
 
Tand (Tanndenn, Thandenn, Thanemb 

o.d.), Aspås sn, 8, 17, 22, 267 
Tand (Tande, Thannde o.d.), Lockne 

sn, 33, 99, 121, 147, 200, 201, 230 
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Tanne (Thande), Frösö sn, 69, 215, 274 
Tavnäs (Thaffnis o.d.), Sundsjö, 49, 

131, 166 (Taffnißmenndt), 240 
Tege (Teijge), Åre sn, 157 
”Tendnis” o.d., se Tännäs 
”Tenngh”, se Täng, Ås sn 
”Thackaas”, se Tossåsen, Bergs sn 
”Thaffnes”, ”Thaffnis”, se Tavnäs, 

Sundsjö sn 
”Thande”, se Tanne, Frösö sn 
”Thandenn”, ”Thandt”, ”Thannde”, se 

Tand, Lockne sn 
”Thang”, se Täng, Ås sn 
”Thangeraas”, se Tångeråsen, Offer-

dals sn 
”Thend”, ”Theng”, se Täng, Ås sn 
”Thenndneß”, se Tännäs 
?”Thenttes”, avser möjl. Tännäs (= 

kyrkbyn), Tännäs sn, 29 
”Thoesgaardt”, se Torsgård, Ragunda sn 
”Thoeßaas”, se Tosåsen, Myssjö sn 
”Tholmenes”, se Tornäs, Föllinge sn 
”Thommisgaard”, se Tomasgård, Häl-

lesjö sn 
”Thompte”, se Tomte, Rödöns sn 
”Thorgaard”, se Torsgård, Ragunda sn 
”Thorp”, ”Thorup”, se Torp, Sunne sn 
”Thorstad”, se Torsta, Ås sn 
”Thorsundtt”, se Torsäng, Sundsjö sn 
”Thoruoldt” o.d., se Torvalla, Brunflo sn 
”Thosaas”, se Tossåsen, Bergs sn 
”Thoßbergh”, se Tossberg, Mattmars sn 
”Thougaard” o.d., se Togård, Hammer-

dals sn 
”Thounes”, se Tornäs, Föllinge sn 
”Thouttenn”, se Totten, Åre sn 
”Thrambstadt”, ”Thramsted”, se Tram-

sta, Lockne sn 
”Thrapnes” o.d., se Trappnäs, Hallens 

sn 
”Throlsaas” o.d., se Trollsåsen, Näs-

kotts sn 

”Throngh” o.d., se Trång, Alsens sn 
och Trången, Aspås sn 

”Thrudsted”, ”Thrygstad”, ”Thrøgstadt” 
o.d., se Trusta, Norderö resp. Röd-
öns sn 

”Thullaas”, ”Thullus”, se Tullus, Näs-
kotts sn 

”Thullesaas”, ”Thulißaas” o.d., se Tul-
lingsås, Ströms sn och Tullus, Näs-
kotts sn 

”Thune”, se Tuna 
”Thuoringen”, se Turingen, Rätans sn 
”Thøndwoggenn”, se Tunvågen, Hack-

ås sn 
”Thøngbøll”, se Tångböle, Åre sn 
”Thørißaas”, se under Tulleråsen, Of-

ferdals sn 
”Thørringen”, se Turingen, Rätans sn 
”Tindneß”, se Tännäs 
Tivarsgård (Kienensgierde, Tyuogß-

gaard), Norderö sn, 194, 217 
”Toeßaas”, se Tosåsen, Myssjö sn 
Togård (Thougaard, Thougaardt), gd i 

Fyrås, Hammerdals sn, 78, 273 
Tomasgård (Tomißgaard o.d.), Hälle-

sjö sn, 194, 201, 244 
Tomte (Thompte), Rödöns sn, 264 
Tornäs (Tholmenes, Thounes, Thou-

neß), Föllinge sn, 77, 92, 225 
Torp (Thorp o.d.), Sunne sn, 17, 36, 

63, 141, 167, 173, 212, 274 
”Torsaas”, se Tosåsen, Myssjö sn 
Torsgård (Thoesgaardt, Thorgaard), 

Ragunda sn, 202, 242 
Torsta (Thorstad), Ås sn, 59 
Torsäng (Thorsundtt), Sundsjö sn, 239 
Torvalla (Thoruoldt o.d.), Brunflo sn, 

2, 21, 23, 33, 41, 64, 93, 124, 157, 
209, 226, 228 

Tossberg (Toßbierg o.d.), Mattmars 
sn, 16, 70, 76, 116, 163, 167, 186, 
263, 272 
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Tossåsen (Thosaas), Bergs sn, 51, 255 
(Thackaas) 

Tosåsen (Thoeßaas, Toeßaas, Tors-
aas), Myssjö sn, 82, 114, 250 

Totten (Thouttenn), Åre sn, 173 
Tramsta (Thramsted o.d.), Lockne sn, 

200, 230 
”Trang”, se Trång, Alsens sn 
Trappnäs (Trapnis o.d.), Hallens sn, 

25, 35, 61, 98, 147, 176, 188, 207, 219 
”Trelsaas”, se Trollsåsen, Näskotts sn 
”Trettgierd”, se Trättgärde, Ås sn 
”Trojenn”, se Tråden 
Trollsåsen (Trelsaas o.d.), Näskotts sn, 

22, 47, 178, 266 
Trondheim (Trundhiemb o.d.), stad, 

39, 84 (T:s raadstuffue), 127, 144, 
167 (T:s gaard), 184, 210 (T:s gaard) 

Trusta (Thrygstad, Thrøgstadt), Nord-
erö sn, 61, 217 

Trusta (Thrudsted, Thrustadt, Thrøg-
stadt), Rödöns sn, 4, 47, 265 

?Tråden (Trojenn), gd i Hede tingslag, 
111 

Trång (Thrangh, Thronngh, Trang), 
Alsens sn, 16, 46, 262 

Trången (Throng o.d.), Aspås sn, 47, 
76, 267 (Krogenn) 

Trättgärde (Trettgierd), Ås sn, 182 
Tulleråsen (Tulleraas o.d.), Offerdals 

sn, 193, 261 (Thulleraas), ?261 (Thø-
rißaas) 

Tullingsås (Thulißaas, Tullesaas o.d.), 
Ströms sn, 3, ?27 (alternativt avses 
Tullus, Näskotts sn), 49, 236, 273 

Tullus (Thullaas, Thullus, Tullesaas, 
Tulleßaaß), Näskotts sn, 22, 106, 
169, 266 

Tuna (Thune) (= Hälsingtuna), sn, Häl-
singland, Sverige, 60 

Tunvågen (Thøndwoggenn, Tønuogh), 
Hackås sn, 183, 252 

Turingen (Thuoringen, Thørringen o.d.) 
(= Ytter- eller Överturingen), Rätans 
sn (nu i Haverö distrikt, Medelpad), 
33, 156, 257 

”Tyuogßgaard”, se Tivarsgård, Nord-
erö sn 

Tångböle (Thøngbøll), Åre sn, 11 
Tångeråsen (Thangeraas), Offerdals 

sn, 71, 258 
Täng (Tenngh, Thang, Thend o.d.), Ås 

sn, 26, 55, 59, 60, 77, 130, 268, 275 
Tännäs (Tindneß o.d.) (= kyrkbyn), 

Tännäs sn, 43, 190, 203, 204; se 
även ”Thenttes” 

”Tønuogh”, se Tunvågen, Hackås sn 
”Tørringenn”, se Turingen, Rätans sn 
 
Ubyn (Wdbye, Vdbyenn), Mattmars 

sn, 16, 263 
Ubyn (Vdbyen o.d.), Revsunds sn, 9, 

49, 60, 202, 237 
Ugård (Vdgaard, Wdtgaardt), Matt-

mars sn, 120, 264 
Ulvkälla, Svegs sn, se Näset 
Ulvsås (Ollßaas, Wlffaas), Offerdals 

sn, 130, 260 
Undersåker, gäll (pastorat), 165, 272 
Undersåker (Vndersager, Wndersagg-

er o.d.), sn, 163, 187, 270 
Undersåker (Vnndersagger o.d.), tings-

lag, 31, 39, 44, 57, 68, 70, 75, 87, 
101, 108, 115, 119, 134, 157, 193, 
200, 270, 272 

Undersåker, gäll (pastorat) eller tings-
lag, 102, 131, 162, 163, 169, 173, 
175, 176, 183, 270 

Undrom (Vndrumb o.d.), Rödöns sn, 
17 (Wandrumb), 58, 71, 91, 265 
(Wnnderenn); se även Nygården 

Uppland (Opland), Mörsils sn, 176, 
183, 271 (Optandt) 

Utanede (Wtteneidtt), Fors sn, 243 
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Utgård (Vdgaard, Vdgaardenn o.d.), 
Offerdals sn, 76, 260, 273 

Utgård (Wdgaard o.d.), Rödöns sn, 
106, 171, 195, 196, 264 

 
”Waage”, ”Wagge”, se Våge, Hallens sn 
Vagle (Waglumb), Frösö sn, 215, 216 
Valla (Walle o.d.), Frösö sn 115, 215 
Valla (Walde), Håsjö sn, 245 
”Walle”, se Valla och Våle 
Vallen (Wallenn), Ströms sn, 237 
”Wallmou”, se Valne, Lockne sn 
Valne (Vallne, Walne), Alsens sn, 

126, 272 
Valne (Walne, Wallmou), Lockne sn, 

94, 229 
Vamsta (Vambsted), Brunflo sn, 65 
”Wandrumb”, se Undrom, Rödöns sn 
”Wang”, ”Vangenn” o.d., se Vången, 

Alsens sn 
”Varbachen”, ”Ward bachen”, se Vål-

backen, Lockne sn 
Vassnäs (Huaßnes), Kalls sn, 87 
Vattjom (Huat kimb o.d.), Ovikens sn, 

51, 247 
Vattviken (Wedtwiggenn, Wettuig), 

Bergs sn, 254, 256 
”Wbaas”, se Åbbåsen, Ovikens sn 
”Wdbye”, ”Vdbyen”, se Ubyn 
”Vdgaard”, ”Wdtgaardt” o.d., se 

Ugård, Mattmars sn, Utgård, Offer-
dals sn och Utgård, Rödöns sn 

”Weigenn”, se Viken, Brunflo sn 
”Weijlle”, se Välje, Marby sn 
”Vej”, se Vi, Näs sn 
Vejmon (Weijemoe, Veijmou o.d.), 

Rödöns sn, 151, 156, 186, 265 (Wer-
moenn) 

”Welbacke”, se Vålbacken, Lockne sn 
”Welluigen” o.d., se Vällviken, Sunne 

sn 
Vemdalen (Wembdall, Wimdallenn, 

Vindall o.d.) (= kyrkbyn), Vemdal-
ens sn, 5, 12, 96, 117, 153, 179, 203, 
204; se även Backen och Nyhus 

Verkön (Werchøen, Werckøen), Nord-
erö sn, 142, 218 (Wockerøe), 273 

”Wermoenn”, se Vejmon, Rödöns sn 
”Werndall”, se Vemdalen 
”Werre”, se under Våle, Hackås sn 
”Weruigen” o.d., se Värviken, Rev-

sunds sn 
”Westbye” o.d., se Västbyn, Frösö sn 

resp. Offerdals sn 
”Vestenbeck”, se under Västerbacken, 

Ovikens sn 
”Westenbeck”, se Västanbäck, Hälle-

sjö sn 
”Vesteneed” o.d., se Västanede, Håsjö 

sn 
”Westennø”, se Västanede, Norderö sn 
”Westensiøe”, se Västansjö, Hammer-

dals sn 
”Westeraas”, se Västeråsen och Väst-

når 
”Westerbacke”, se Västbacken, Alsens 

sn och Västerbacken, Ovikens sn 
”Westerelffuen” o.d., se Västerälven, 

Myssjö sn 
”Westerhallandt”, se Västerhallom, 

Myssjö sn 
”Westerhuus”, se Näset, Lits sn och 

Västerhus, Frösö sn 
”Wester Semb”, se Västersem, Ås sn 
”Westerøen”, se Västanede, Håsjö sn 

resp. Norderö sn 
”Westgaard”, se Västgård, Kalls sn 
”Wettuig”, se Vattviken, Bergs sn 
”Wettuiggen”, se Värviken, Revsunds sn 
Vi (Vej, Wiig), Näs sn, 200, 232, 276 
”Vigen”, ”Wigen”, se Viken 
Vigge (Wigenn o.d.) (byar), Bergs sn, 

20, 21, 67, 253, 256; se även Med-
vigge och Östervigge 
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”Viggenn”, ”Wiggenn”, se Viken, He-
de sn resp. Ovikens sn 

”Vigh”, ”Wigh”, se Vik, Åre sn 
”Wiig”, se Vi och Viken 
?”Wiige”, 4, avser Huvulsviken eller 

Vike, Rödöns sn, Vigge, Bergs sn, 
Viken, Ovikens sn eller möjl. Bergs-
viken, Bergs sn 

”Wiigen”, ”Wiigenn”, ”Wiiggenn”, se 
Huvulsviken, Vike och Viken 

Vik (Wigh, Wiig, Wiigh o.d.), Åre sn, 
11, 39, 68, 75, 200, 270, 272 

Vike (Wigge, Wiigen, Wiigenn), Röd-
öns sn, 47, 91, 265 

Viken (Wigen, Wiig), Alsens sn, 9, 133 
Viken (Weigenn, Vigge o.d.), Brunflo 

sn, 64, 65, 93, 123, 208, 227 
Viken (Vigen o.d.), Hammerdals sn, 

54, 234 
Viken (Wigen, Wiggenn) (= Hedevik-

en), Hede sn, 197, 203 
Viken (Wiigenn), Näs sn, 234 
Viken (Viggenn, Wiige, Wiiggenn), 

Ovikens sn, 4, 134, 247 
”Wimdallenn”, ”Vindall”, se Vemdalen 
Vinälven (Houin, Huinelff), Hackås 

sn, 3, 56 
Vitvattnet (Huidwattenn, Huittwatten), 

Rätans sn, 20, 258 
”Vlberigs mand”, se Oldberg, Näs sn 
”Wlffaas”, se Ulvsås, Offerdals sn 
”Vllaas”, se Åbbåsen, Ovikens sn 
”Wnnderenn”, se Undrom, Rödöns sn 
”Vnndersagger”, se Undersåker 
”Vnsall”, se Odensala, Brunflo sn 
”Wockerøe”, se Verkön, Norderö sn 
”Woge”, se Våge, Hallens sn 
”Wolstadt”, se Målsta, Frösö sn 
”Worde”, se Våle, Hackås sn 
”Wtteneidtt”, se Utanede, Fors sn 
Våge (Waage, Wagge, Voge, Woge), 

Hallens sn, 61, 67, 208, 219 

Vålbacken (Waard backen o.d.), Lock-
ne sn, 14 (Holbackenn), 50, 142, 
180, 194, 228 

Våle (Walle), Bodsjö sn, 240 
Våle, Hackås, ?14 (Werre), 23 (Worde 

mend), 251 (Wolle) 
Vången (Wang o.d.), Alsens sn, 35, 

126, 162, 166, 171, 172, 186, 199, 
262 

Välje (Weijlle), Marby sn, 221 
Vällviken (Welluigen o.d.), Sunne sn 

(nu i Marby distrikt), 11, 48, 56, 63, 
83, 101, 132, 157, 199, 214 

Värviken (Veruigen o.d.), Revsunds sn, 
11, 49, 239 (Wettuiggen) 

Västanbäck (Westenbeck), Hällesjö 
sn, 244 

Västanede (Westeneidt, Westerøen 
o.d.), Håsjö sn, 174, 201, 203, 245 

Västanede (Westennø, Westerøen), 
Norderö sn, 61, 217 

Västansjö (Westensiøe), ödegd (mel-
lan Gåxsjön och Lillsjön), Hammer-
dals sn (nu i Gåxsjö distrikt), 101 

Västbacken (Westerbacke), Alsens sn, 
261; se även Backen 

Västbyn (Westbye, Westbyenn), Frösö 
sn, 35, 214 

Västbyn (Vestbye), Offerdals sn, 138 
Västerbacken (Westerbacke) (nu motsv. 

del av Borgen), Ovikens sn, 246, 
?249 (Vestenbeck); se även Backen 

Västerböle, Brunflo sn, se Böle 
Västerede, Fors sn, se Ede 
Västerhallom (Westerhallandt), Mys-

sjö sn, 251; se även Hallom 
Västerhus (Westerhuus o.d.), Frösö sn, 

25, 32, 48, 62, 84, 88, 137, 214 
Västersem (Wester Semb), Ås sn, 268; 

se även Sem 
Västeråsen (Westeraas), Bergs sn (nu i 

Åsarna distrikt), 255 
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Västeråsen (Westeraas), Fors sn, 244; 
se även Åsen 

Västeråsen (Westeraas), Ovikens sn, 
247 

Västerälven (Westerelffuen, o.d.), del 
av Älven, Myssjö sn, 125, 146, 251 

Västgård (Westergaardt, Westgaard), 
Kalls sn, 57, 271 

Västnår, Ovikens sn, 245 (Westeraas) 
 
”Yssiøe”, se Ösjö, Revsunds sn 
Ytterberg (Ytterbierg o.d.), Svegs sn, 

12, 72, 96, 136, 145, 158 
Ytterhallen (Ytterhallendt), Hallens 

sn, 219; se även Hallen 
”Ytter Houffdaall”, se Överhogdal 
Ytterocke (Ytteraake o.d.), judiciellt i 

Mörsils sn, kyrkligt Mattmars sn (nu 
i Mattmars distrikt), 45, 69, 70, 75, 
87, 88, 187, 271; se även Ocke 

Ytterturingen (Yther Thøringe), Rä-
tans sn (nu i Haverö distrikt, Medel-
pad), 258; se även Turingen 

 
”Zidsøe” o.d., se Sidsjö, Bodsjö sn 
”Zille”, se Silje, Rödöns sn 
 
Åbbåsen (Aab-, Opaaßen, Wbaas o.d.), 

Ovikens sn, 24, 156, 247, 249 (Vll-) 
Åberg (Aadbergh, Ottberig o.d.), Al-

sens sn, 186, 262, 272 
Åflo (Offloe, Offlou o.d.), Offerdals 

sn, 46, 76, 143, 258, 273 
Åkeräng (Acherenngh o.d.), Sunne sn, 

36, 210 
Åkre (Aacker o.d.), Brunflo sn, 80, 81, 

170, 174, 227 (Ecker), 228 
Ålsta (Ølsted o.d.), Norderö sn, 142 

(1:a belägget), 188, 217, 273 
Ålsta (Olsted, Ølstedt o.d.), Näs sn, 

14, 41, 108, 142 (2:a belägget), 232 
Ån (Aaen o.d.), Bräcke sn, 106, 125 

Ån (Aaen o.d.), Hallens sn, ?11 (trol. 
felskrivet), 56, 67, 68, 91, 150, 208, 
219 (Henndrichsøenn), 220 (Hennd-
ricksaas), 221 

Ångron (Angeraaen, Anngronn o.d.), 
Myssjö sn, 4, 10, 100, 250 

Ångsta (Angsted), Lockne sn, 80, 119, 
121, 230 (Engestadt) 

?Ånnsta (Aaste), Näs sn, 232 
Åre (Aare), sn, 270 
Ås (Aas), sn, 268 
Åse (Aaßenn, Aaßum), Alsens sn, 

102, 187 
Åsen (Aas o.d.) (= Väster- eller Öster-

åsen), Fors sn, 53, 66, 185, 202, 275 
Åsen (Aaßen o.d.), Hammerdals sn, 

32, 107, 126, 234 (Øysemb) 
Åsen (Aaß), by, Lillhärdals sn eller gd 

i Kyrkbyn, samma sn, 73 
Åsen (Aassenn, Østeraas), Lits sn, 

181, 223 
?Åsen (Aaßumb), Ovikens tingslag, bör 

avse Persåsen, Myssjö sn eller Väs-
ter- eller Österåsen, Ovikens sn, 146 

Åsen (Aassenn) (= nuv. Sundsjöåsen), 
Sundsjö sn, 239 

Åskott (Aaschott o.d.), Ås sn, 129, 
269 (Øsgaardt), 270, 275 

 
Älven (Alffuenn), Myssjö sn, 82; se 

även Väster- och Österälven 
Älvros (Elffueraas o.d.) (= kyrkbyn), 

Älvros sn, 30, 43, 72, 73, 94, 95, 96, 
103, 104, 110, 111, 122, 145; se 
även Hammaren, Holm och Näset 

Äng (Eng, Enge), Kalls sn, 31, 57, 68 
Änge (Enge o.d.), Brunflo sn, 167, 

170, 174 
Änge (Enge, Enngenn o.d.), Lockne 

sn, 21, 121, 128, 230 
Änge (Enge o.d.), Offerdals sn, 88, 

168, 171, 193 
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?Änge (Enge), Brunflo el. Lockne sn, 94 
Äspnäs (Espennes o.d.), Lockne sn, 

99, 100, 200, 229 
 
Öd (Eedt, Øudt), Marieby sn, 2, 88, 233 
”Ødsøe”, se Ösjö, Revsunds sn 
”Øffuer-”, se Över- 
”Øffnit”, se Önet, Frösö sn 
”Ølstadt”, ”Ølstedt” o.d., se Ålsta, 

Norderö resp. Näs sn 
Ön (Øuenn, Øyenn), Ströms sn, 3, 

236, 273 
Önet (Ounum, Øffnit), Frösö sn, 137, 215 
Önet (Ounit, Øuffnet), Näskotts sn, 

71, 91, 175 
Önet (Auffne, Øunet o.d.), Offerdals 

sn, 46, 101, 161, 258 
Önsta (Ønsted, Øenndtzstadt), Nord-

erö sn, 150, 217 
Ösa (Øeße, Øsenn, Øsße, Øysse), Ås 

sn, 47, 59, 162, 181, 268 
”Øsgaardt”, se Åskott, Ås sn 
Ösjö (Yssiøe, Ødsøe), Revsunds sn, 

60, 238 
Östansjö (Østennsøe), Håsjö sn, 245 
Östberg (Østberig), Bergs sn, 255 
Östberg (Østberg, Østerberge o.d.), 

Frösö sn, 1, 63, 215 
”øst paa Moen”, se Östmon, Över-

hogdals sn 
”Østenaas”, ”Østeraar”, se Östnår 
”Østeraas”, se Åsen, Lits sn 
Österbacken (= nuv. Backen), Ovikens 

sn, 246; se även Backen 
Österböle, Brunflo sn, se Böle 
Østerdalen, del av nuv. Hedmark fyl-

ke, Norge, 96 
Östergård (Østergaard, Østgaard) (= 

Östergrimnäs), Revsunds sn, 49, 78 
Österhallom (Østerhallendt, Østerhal-

len), Myssjö sn, 251, 276; se även 
Hallom 

”Østerkou”, se Kluk, Mattmars sn 
Österrise (Øster Risse), del av Rise, 

Offerdals sn, 260 
Östersem (Østerseimb, Østersemb), Ås 

sn, 77, 268, 275; se även Sem 
Österskucku (Østerskockou), Bergs 

sn, 254; se även Skucku 
Östervigge (Østerwige), Bergs sn, 

254; se även Bynom och Vigge 
Österåsen (Østeraas), Bergs sn (nu i 

Åsarna distrikt), 256 
Österåsen (Østeraas), Fors sn, 49, 121, 

243; se även Åsen 
Österåsen (Østeraas), Häggenås sn, 

77; se även Landgård 
Österälven (Østerelffuen), del av Älv-

en, Myssjö sn, 251 
Östmon (øst paa Moen), gd i Överhog-

dal, Överhogdals sn, 158 
Östnår (Østnnaa o.d.), Hackås sn, 14, 

24, 41, 50, 81, 147, 252, ?253 (Otte-
nøe) 

”Øudt”, se Öd, Marieby sn 
”Øuenn”, se Ön, Ströms sn 
”Øuffnet”, ”Øunet”, se Önet, Näskotts 

resp. Offerdals sn 
Överberg (Offuerberrig, Øffuerberg 

o.d.), Svegs sn, 19, 52, 86, 95, 104, 
111, 136, 145, 197 

Överbyn (Offuerbye, Øffuerbyenn), 
Marieby sn, 106, 157, 192, 233 

Överhogdal (Offuerhoedall, Hoffdall 
o.d.), sn och kyrkby, 6, 12, 43, 72 
(Ytter Houffdall), 133, 149, 153, 158, 
189; se även Sätern och Östmon 

Överhallen (Offuerhallen), Hallens sn, 
219, 220 (Offuerhalden i Byenn); se 
även Hallen 

”Øyenn”, se Ön, Ströms sn 
”Øysemb”, se Åsen, Hammerdals sn 
”Øysse”, se Ösa, Ås sn 
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Register över stånds- och ämbetspersoner 
 

Olof Holm 
 
 
I detta register upptas stånds- och ämbetspersoner belagda i texterna i denna ut-
gåva samt undertecknande fogdar nämnda i ingresserna till de olika räkenskaps-
åren. Som ämbetspersoner räknas även fogdars och länsherrars tjänare och om-
bud, samt bondelänsmännen. Även några tjänstemän (krutbruksföreståndare, fär-
jemän) är medtagna. Personerna är ordnade efter förnamn, med hänvisningar från 
i texterna belagda släktnamn. Socken förkortas ”sn”. Kursiverade sidnummer an-
ges vid länsmännen för att markera att de omtalas eller framträder i länsmans-
rollen i de aktuella beläggen (många av de övriga beläggen gäller tidpunkter då 
vederbörande inte innehade sysslan som länsman). 
 Personuppgifter inom parentes har hämtats från andra källor. Om inte annat 
anges, har sådana uppgifter hämtats från JD 1–4, Bygdén 1923–26, Bromé 1945, 
Hasselberg 1964 samt Holms bidrag ovan i denna volym. 
 Namnen har här liksom i andra delar av denna bok normaliserats enligt föl-
jande principer: 
 1. Högadliga danska länsherrar listas under de danska namnformer som de i 
allmänhet är kända under i litteraturen. 
 2. Namnen på dansk-norska ämbetsmän som tjänstgjort i Jämtland eller Härje-
dalen under en begränsad period återges med normaliserad, modern norsk stav-
ning, således med farsnamn på -son (inte -sen eller -søn). 
 3. För präster som förblev kvar i Jämtland eller Härjedalen livet ut, liksom för 
jämtar och härjedalingar som tjänat som bondelänsmän eller haft andra sysslor, 
används svenska namnformer (t.ex. Jöns, inte Jens). 
 De flesta bönder som uppträder i saköreslängderna och som inte medtas här 
kan sökas genom ortsregistret ovan, om man känner till bostadsort. Ett antal 
personer med mer eller mindre fasta namnattribut (binamn) kan sökas genom 
listan med ordförklaringar nedan, under orden bagge, find, guldsmed, jude, 
klocker, maaller, sadelmager, schoemager, schreder, smed och snedicker. 
 
 
Adam Vilhelmsson, kyrkoherde i Un-

dersåkers pastorat, 165 
”Agustinus”, se Augustin 
Aletta (Alhed) Klock (Kloch) (kapten 

Kristen Rasmussons svärmor), 181 
Anders, kaplan i Brunflo pastorat, 11 
Anders Jensson Helkand (Hellekan-

de), fogde i Härjedalen, senare by-
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fogde i Trondheim, bosatt där, 113, 
118, 123, 126–128, 130, 144 

Anders Kristiansson i Mo, Hammer-
dals sn, länsman i Hammerdals tings-
lag, 54 

Anders (Olofsson), kyrkoherde i Hede 
pastorat, 153 

Anders Svensson, f.d. fogde i Jämt-
land, 35, 36 

Arild Olsson, f.d. fogde i Jämtland, 8, 
10, 15 

Augustin (Agustinus), troligen kaplan 
i Brunflo pastorat, 65 

 
Baltzer Karde, fogde i Jämtland, 39, 

44, 64 
Bertil, tjänare åt Arild Olsson, 8 
Bille, se Sten Bille 
Boldich, se Hieronymus Boldich 
 
”Chresten”, ”Christenn”, se Kristen 
Claus Daa, länsherre i Trondheim, 28, 

31, 35, 38 
Claus, se även Klaus 
 
Daa, se Claus Daa 
Daniel, troligen kaplan i Revsunds pa-

storat, 138 
Daniel Rasmusson, fogde i Jämtland, 

bosatt på Kungsgården, Frösö sn, 
53, 59–62, 74, 84, 85, 87, 98, 99, 
101, 106 

 
Eiler Kristoffersson, fogde i Härjedal-

en, 62, 74, 87, 98, 105, 111 
Elisabet Persdotter i Härnösand, dot-

ter till kyrkoherden Per (Andersson) 
i Brunflo, hade arv i Lund, Brunflo 
sn, 121 

Erik (Andersson), kaplan i Berg, 256 
Erik Eriksson, kaplan i Oviken, 21 
Erik Kristensson, fogde i Jämtland, 

130, 133, 134, 137, 140, 146, 150, 
155, 160, 167, 170, 174, 178, 184, 
186, 192, 200, 201 

Erik Månsson i Stavre, Offerdals sn, 
länsman i Offerdals tingslag, 76 

Erik Persson i Överbyn, Marieby sn, 
länsman i Brunflo tingslag, 121, 
157, 192 

 
Grum, se Peder Grum 
 
Halvar Engelbrektsson i Långå, Hede 

sn, länsman i Hede tingslag, 197, 
203, 204 

Hans Ankersson, tings- eller sorenskri-
vare i Jämtland, 165, 172, 179, 196 

Hans Klasson (Klockovius), kyrkoher-
de i Lits pastorat, 165, 182 

Hans (Kristiansson), kyrkoherde i Un-
dersåkers pastorat, 44, 69 

Hans Mikkelsson, lagman i Jämtland, 
141 

Hans Mutzhas, kapten, Trondheimska 
nationella infanteriregementet, del-
tog i inmarschen i Jämtland 1644 
(Ovenstad 1948–49, 2, s. 193), 211 

Hans Nilsson, kaplan i Berg, 166 
Helkand (Hellekande), se Anders Jens-

son Helkand 
Hemming Olofsson Slängfot i Toss-

berg, Mattmars sn, länsman i Alsens 
tingslag, 70, 76, 116, 163, 167, 186, 
263, 272 

Henning Skytte, fogde i Jämtland, 160, 
169, 173, 180, 191, 198, 206, 211 

Hieronymus Boldich, fullmäktig på 
fogden i Jämtland Daniel Rasmus-
sons vägnar, 60 

 
Ivar Pedersson, löjtnant vid Jämtlands 

kompani (med boställe i Kluk i 
Mattmars sn), 163, 186, 187, 192 
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Jakob (Jensson Riber), kyrkoherde i 
Lits pastorat, 54, 55 

Jens Jensson Riber, fogde i Härjeda-
len, bosatt i Trondheim, 198, 203 

Jens Mickelsson, tings- eller soren-
skrivare i Jämtland, senare lagman 
(med boställe i Södergård, Brunflo 
sn), 49, 61, 65, 84, 121, 122, 126, 
127, 133, 165, 180, 188 

Jens, se även Jöns 
”Jeronimuß”, se Hieronymus 
Jon i Älvros, Älvros sn, s.k. prostman 

(jfr ordförklaringar nedan), 122 
Jöns Andersson i Jälsta, Norderö sn, 

länsman i Hallens tingslag, 90, 113, 
188 

Jöns Hemmingsson, kyrkoherde i Ovik-
ens pastorat, 164, 187 

Jöns Persson i Korsta, Lits sn, inneha-
vare av (länsherrens) fullmakt med 
rätt till skjutsning (för att fullgöra 
vissa uppdrag), senare dömd för 
olaga suppliker, 152, 164, 171, 184 

Jöns, se även Jens 
Jørgen Hansson, fogdetjänare i Jämt-

land, senare tingsskrivarens tjänare,   
88, 142, 165, 174 

 
Karde, se Baltzer Karde 
Kjell Jonsson i Stamnäs, Sundsjö sn, 

länsman i Revsunds tingslag, 60, 240 
Klaus Lauritsson, lagman i Jämtland, 

157, 166 
Klaus, se även Claus 
Klock, se Aletta Klock 
Knut (Persson), kyrkoherde i Rev-

sunds pastorat, 191 
Kristen Mauritsson, troligen en tjäna-

re åt eller företrädare för länsherren 
Sten Bille, besökte Härjedalen, 6 

Kristen Rasmusson, fogde i Jämtland, 
senare kapten för Jämtlands kom-

pani (med boställe i Galhammar, 
Bergs sn), 98, 105, 109, 113, 118, 
121, 123, 134, 128, 135, 138, 152 

Kristoffer Kristensson (stiftsskrivare i 
Jämtland, åtminstone senare bosatt i 
Kråksta, Frösö sn), 9 

 
Lars Eriksson (Blix), kaplan i Oviken, 

146 
Lars (Månsson), kyrkoherde i Rödöns 

pastorat, 47 
Laurits Jørgensson, skrivare, 130 
Leth, se Peder Pedersson Leth 
Lorck, se Otte Lorck 
 
Mattis Pedersson, länsherrens skrivare 

i Trondheim, 167 
Mutzhas, se Hans Mutzhas 
Måns (Persson), kyrkoherde i Svegs 

pastorat, 127 
Mårten (Halvarsson), kaplan i Offer-

dals pastorat, 143 
 
Nils Andersson, fogde i Härjedalen, 

39, 44 
Nils Pris i Hölje, Lits sn, länsman i 

Lits tingslag, 60, 157 
 
Olav, borgare i Trondheim, 39 
Olof (Gudfastsson) i Tossberg, Matt-

mars sn, kaplan i Offerdals pastorat, 
70 

Olof Jonsson, kaplan i Offerdals pa-
storat, senare kyrkoherde i Hede, 76, 
203 

Olof Nilsson, färjeman, Undersåkers 
tingslag, 57 

Olof Nilsson i Mo, Alsens sn, kyrko-
herde i Offerdals pastorat, 91, 102, 
172 

Oluf Parsberg, länsherre i Trondheim, 
151, 165, 166 
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Otte Lorck, slottslovens förvaltare i 
Trondheim i länsherrens frånvaro, 
172 

 
Parsberg, se Oluf Parsberg 
Peder Grum, fogde i Jämtland, senare 

lagman, 152 
Peder Henriksson, f.d. fogde i Härje-

dalen och en del av Jämtland, 41 
Peder Jensson Års (Aars), fogde i Här-

jedalen, bosatt i Øye, Melhus sogn, 
Gauldalen, 134, 140, 146, 150, 155, 
173, 180, 191 

Peder Pedersson Leth, tings- eller so-
renskrivare i Härjedalen, 204, 205 

Per (Andersson), kyrkoherde i Brun-
flo pastorat, 121 

Per Andersson, kyrkoherde i Hede pa-
storat, senare i Ragunda, 12, 66 

Per Andersson i Fastgården, Ovikens 
sn, länsman i Ovikens tingslag, 4, 
10, 248; håller olovligt ting 37 

Per Andersson i Trappnäs, Hallens sn, 
länsman i Hallens tingslag, 61, 98, 
147, 176, 219 

Pris, se Nils Pris 

Riber, se Jens Jensson Riber 
 
Selfast (Sølfast), (färjeman) vid Rödö-

sundet, Rödöns sn, 147 
Sigurd Hansson, kyrkoherde i Ovik-

ens pastorat (och prost i Jämtland-
Härjedalen), 51, 82 

Skytte, se Henning Skytte 
Slängfot, se Hemming Olofsson Slängfot 
Sten Bille, länsherre i Trondheim, 1, 6 

(Steens folck), 8, 12, 13, 20 
Sundvis Olofsson i Skucku, Bergs sn, 

länsman i Bergs tingslag, 89 
Sven, föreståndare för ett salpetersju-

deri (krutbruk) i Jämtland, 144 
”Sølfast”, se Selfast 
Sören (Matsson), kyrkoherde i Sunne 

pastorat, 1, 2 
 
Ursula Persdotter i Hudiksvall, dotter 

till kyrkoherden Per (Andersson) i 
Brunflo, hade arv i Lund, Brunflo 
sn, 121 

 
Års (Aars), se Peder Jensson Års 
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Ordförklaringar 
 

Christer Kalin 
 
 
I denna ordlista ges inte bara förklaringar av enskilda ord, utan i åtskilliga fall 
också sidhänvisningar till de i utgåvan förekommande beläggen. Sidhänvisning-
arna gäller framför allt mindre vanliga ord eller ord som bedömts vara av särskilt 
kulturhistoriskt intresse. Listan fyller därmed i någon mån även funktionen av ett 
sakregister. 

Vid utarbetandet av ordförklaringarna har, förutom gängse historiska ordböc-
ker och lexika (främst Kalkar 1881–1918, Fritzner 1883–1972, SAOB, Hvidtfeldt 
1952–56 och NHL), två samtida juridiska glossarier kommit till användning: Jens 
Bjelkes Termini Juridici (1634) och C. O. Weylles Glossarium juridicum Danico-

Norvegicum (1652). 
 
 
aasted, mark eller ställe som är före-

mål för rättslig tvist 
actum, gjort (i), avhandlat (i) 
adschillie, åtskilliga 
affsonit, genom förlikning uppgjort 
ager, agger, åker, åkerjord 
album, alba (pl.), vitten, mynt motsva-

rande 1/3 skilling 
andrettet, gjort, utfört 
arre, åra 
 
baad, baaed, båt (47, 155, 176) 
baardagh, se boerdag 
bagge, bag(g)i, norrman (27, 68, 197) 
barselquinde, nybliven mor (161) 
barßellßeng, barnsäng (174) 
beblande, ha olovligt könsumgänge 
bed, beed, bet 
bededagh, böndag (helgdag) 
bedrifft, verksamhet 
beligge, lägra, ha olovligt könsum-

gänge med en kvinna 

besaade, satt i, besatt (164) 
besalling, besoldning, lön (144) 
beschemis, kränkas, vanäras (63) 
beslaug, reseförbud (9) 
besoffue, lägra, ha olovligt könsum-

gänge med en kvinna 
best, djur (9) 
bethidenn, betimmelig, i rätt tid 
billig, rimlig, rättvis 
blodscham, blodskam, incest (144) 
boerdag, bordagh, baardagh, slagsmål 
boes loed, boeßlod, bosloedt, en per-

sons hela egendom, förutom jorden, 
ofta i samband med konfiskation vid 
svåra brott 

boger eed, ed svuren med handen på 
lagboken eller bibeln 

bonde lensmand, se bunde lensmand 
bouslett, troligen fäbodslåtter (58) 
breffbrod, böter för brott mot kungliga 

bestämmelser (135, 151) 
brefpenning, ersättning till skrivaren 
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för utfärdande av brev eller bevis 
(85) 

brød, se hellig dags brøde 
brød sig, förbröt sig (14) 
budbør, ersättning för utfört uppdrag 

(60) 
bunde lensmand, lensmand, en till läns-

man (statens lägsta tjänsteman) ut-
sedd bonde i respektive tingslag (4, 
13, 54, 58, 60, 61, 66, 68, 69, 74–
76, 79–81, 83, 84, 89, 90, 114, 121, 
183, 189, 203, 204) 

byeflytt, rykte, byskvaller (17) 
byen (122), staden (Trondheim) 
bygsel, bøxell, avgift som betalats (el-

ler mottagits) i samband med in-
gående av ett arrendeavtal rörande 
kronojord 

bøede, bøtte, bøtt, böta, bötade, bötat 
 
caperall, korpral (164) 
clammerj, bråk, träta, slagsmål 
 
dannemend, aktningsvärda, hederliga 

män 
denom, de, dem, dessa 
diß, dessa detta 
diur, dyer, djur, oftast avses älg 
dobbellet, dobblade, spelade (135) 
dog, dock, ändå, likväl 
dombroff, domrou, dombrott, olydnad 

mot en given dom 
drab, mandrab, dråp (116, 170, 204, 

209); jfr mandslett 
dulte, dullde, undanhöll 
dune, se slottedune 
dølget, undanhållit 
dølßmaall, hemlighet, orättmätigt för-

döljande (206) 
 
echte-, egtteschabff, äktenskap 
edrulig, nykter, sansad (78) 

eedßornne, edsvurna 
egte, ta thill egte, gifta sig (med) 
egte, gift 
eigermand, ägare 
els-, elß- (t.ex. elskiød), älg- 
elßføttling, möjl. skinn från nedersta 

delen av älgs ben (29) 
endelig, slutligen 
engeslett, slett, slåtteräng; används äv-

en om ödegårdar (ödesbölen) bru-
kade till slåtter (9, 22, 24, 50, 58, 
100, 161) 

epterlatt, efterlåtit, efterskänkt 
erclere, förklara 
 
fee, fä, kreatur 
feld fraß, järv (88) 
felde brend, svedja, svedjeland (88) 
fellitz, gemensam(t) 
festens øll, fest i samband med trolov-

ning (119) 
festepige, trolovad kvinna, fästmö 
fetallie, matvaror (57) 
fieldt finndt, (fjäll)same (76, 100) 
fiering, fjärding, 1/4 tunna (korn) 
find, same (105?, 195; det första be-

lägget avser möjl. alternativt en per-
son med finskt ursprung); se även 
Snaasfinder 

finndlappe, same (26) 
findkonge, lokalt ansedd same (57); jfr 

Holm 2010, s. 126; se även konngh 
find thøes, samekvinna (57, 100) 
fiske dret, notdragning eller plats för 

fiske med notdragning (116) 
fladsengh, olovligt delande av säng-

plats på golv el. bord (jfr Sörlin 
ovan, s. XV) (157, 161, 162, 175) 

flijdt, rensat (korn) (199) 
fordenschabf, forenskaff, fortskaff-

ning, skjuts; bönders skjutsplikt 
fordulte, undanhöll 
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forfaldz wittnne, vittne som kan intyga 
att någon inte kunnat inställa sig in-
för rätta på grund av laga förfall (69, 
83, 164) 

forholtt, förhöll (sig), uppträdde; un-
danhöll 

forkiøb, olovlig handel (6) 
forligelße, förlikning, försoning 
forloddiß, innan bodelning 
forloff, lov, tillåtelse, tillstånd 
formedelst, genom, på grund av 
formoffue, formue, förmögenhet; be-

talningsförmåga 
forraadnitt, (för)ruttnade (106) 
forschreffuen, ovan nämnd 
forsømpte, försummade, misskötte 
forteilig, for tilligh, i förtid (om tid-

punkt för nedkomst i förhållande till 
vigsel, 160, 161, 163, 174, 181) 

fouget, fougidt, fogde 
fourdringschabff, se fordenschabf 
fredkiøb, böter som en till fredlöshet 

dömd person betalade för att erhålla 
fred 

fredle- / frelle- / frille leffnit, föräkten-
skaplig sexuell förbindelse 

frende, manlig släkting 
frøtt, moget 
fyrrethiuge, fyrtio 
føije, föga, knappt 
 
gaardkiøb, gårdfarihandel (147) 
gaartzled, öppning i gärdsgård, gårds-

port (205) 
geraaden: ehr geraaden, råkat ut för, 

är iråkad (209) 
gestenndig: were gestenndig (189), 

medge, tillstå 
geualt, våld 
geuinst, vinst, förtjänst (10) 
gield, (penning)skuld 
gielder, gillder, giller, fällor 

gied, gieder, get, getter 
giere, gärdsgård eller åkergärde (164) 
giette dreng, gätarpojke, vallgosse (10) 
goedz, goudts, gods, föremål, ägode-

lar, jord 
graffuer, fångstgropar för älg (108, 

109) 
guldsmed, person som utför guld- och 

silversmide och sigillgravyr m.m. 
(10, 73) 

 
haffue, hauge, gärdsgård (180, 194) 
haigestøuffre, gärdsgårdsstörar (78) 
hallff tridie, half ottende, halff nittende 

2 ½, 7 ½, 18 ½; o.s.v. 
Hans afften, se Sancte Hans afften 
helede, gömde (171) 
hellig dags brøde, helgdagsbrott 
Hellig tre kongers dagh, trettondagen, 

6 januari 
her dagen, herredagen, i Norge ett ut-

skott av det danska riksrådet med 
funktion bl.a. som högsta domstol 
(under kungen); hölls som regel vart 
tredje år (102, 184) 

herhoes følgende, medföljande, bifo-
gade 

hiembthing, ting i det egna tingslaget 
hin anden, varandra 
hinder, hindis, henne, hennes 
hoersag, hor, horsbrott 
holdß hester, skjutshästar 
hosbund, hoßboundt, husbonde 
hudstrøgen, slagen, pryglad, hudstru-

ken (101) 
huer, var och en; varje 
huis, om; vilket, vad, vars 
huius, dennes, dennas, dettas 
huorudoffuer, varefter 
husmand, inhysesman, inneboende 
høstede, skördade (3) 
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ibidem, på samma ställe 
item, likaså, jämväl, också 
 
jempte marckidt, marknaden på Frösön 

under vårvintern (23, 69, 108, 115, 
131) 

jld, eld 
jlde, illa 
jndwelitt, gjort intrång (122) 
jude, jyde, jute, person från Danmark 

(6, 95) 
 
kaaber, koppar 
kiedell, kiegell, kittel, gryta 
kiendis, tillkännager 
kiettervnge, kättarunge (använt som 

glåpord, 76) 
kiøbmandschaff, köpenskap, handel 
klammer, se clammerj 
klocker, klockare (17, 33, 63, 141, 177) 
konngh (Tørckil) (26), lokalt ansedd 

same; se även findkonge 
koue, ko 
kuollbrennder, som framställer träkol 

(144) 
 
lags-, laxmend, medhjälpare, kompan-

joner 
landkiøb, taxa (fastställd prissättning) 

på vissa varor (138) 
landrotten, jordägaren (36) 
landschyld, årlig avgift (avrad) för 

bruk av kronans jord 
lap find, same (195) 
lateris, sidans 
laugrettis mend, nämndemän 
laxmennd, legxmend, se lagsmend 
leide, lägd, igenlagd åker, hårdvalls-

äng (22); (fri) lejd 
leij, lie (164) 
leijlighed, tillstånd, belägenhet 
leijmaal, leiermal, lägersmål, utomäk-

tenskaplig sexuell förbindelse mel-
lan man och kvinna 

lemsterit, lemlästade 
lensmand, se bunde lensmand 
leße, leßning, läsa, läsning (av magi-

ska formler) (1, 138, 140, 148) 
liaa, lie 
liudelße, lydelse 
loedt, lod, 1/32 skålpund 
loffuer-, løffuerdag, lördag 
lougting, lagting (108, 193) 
lunder, till egendom hörande förmåner 
læße, se leße 
løenn leije, lönskaläge, olovligt köns-

umgänge mellan ogifta personer 
løgthett, beskyllde någon för lögn (66) 
løßdreng, man utan tjänst, kringstry-

kande dräng 
 
maade, sätt, vis 
maarschind, morschind, mårdskinn 
maaller, maler, målare (21, 121) 
mandslett, mandråp (203) 
manu propria, med egen hand 
marckegang, -proff, ägosyn 
markesteenn, gränssten 
meduidere, (invigd) medbrottsling 
meell, mjöl 
meijße thoug, meståg, ryggsäcksrep 

(90) 
melling, mäling, ytmått för åker och 

äng (ca 26,5×26,5 m, se Holm 2012, 
s. 119) 

merckis thiuff, troligen en person som 
flyttat eller avlägsnat råmärke (93) 

mestermand, bödel (144, 165, 196) 
Michells daug, se Sancte Michells 

daug 
middell: brugte middell o.d., använde 

magiska metoder (65, 130) 
minde, samtycke, tillåtelse 
mollett, malde 
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morschind, se maarschind 
moxen, nästan 
myrde, myert, mörda, mördat (55, 60) 
mølle, kvarn 
mønsterting, sammankomst för (mili-

tär) mönstring 
 
natthold, fritt nattlogi för myndighets-

personer; vakthållning på natten (14) 
neffuehugh, slag med knytnäven 
noch, vidare, ytterligare, även 
noddregt, notdragning eller ställe för 

notdragning (125) 
noedt, nødt, not, ett slags fiskeredskap 

(26, 162) 
 
offuerhørig, olydig, ohörsam 
offuerlast, övergrepp, övervåld, skada 
offuermaals korn, årlig avgift till präs-

ter (9) 
omkommett, bragt livet av (165) 
opliuste, upplyste, meddelade 
oplobett, löpt ikapp 
opreijßningh, upprättelse (165) 
opstutzett, uppviglade, hetsade upp 
ordinantzen, den kungliga kyrkoord-

ningen för Norge från 1607 (jfr Sör-
lin ovan, s. XIII) 

 
paasche, påsk 
padde, padda (använt som glåpord, 21) 
perlament, oro, kiv, strid 
Philippi (och) Jacobi dag, den 1 maj 
pige, ogift kvinna 
pigebarn, (liten) flicka (80) 
pindtzafften, pingstafton 
prob, prouff, rättslig undersökning; be-

vis, vittnesbörd 
proffue, vittna 
prouffsbreff, brev om rättslig under-

sökning (197) 
proustmand, lekman med oklar funk-

tion inom kyrklig förvaltning (122; 
jfr brev 14/2 1576 och 16/1 1582 
utg. i Härjedalsbrev) 

pust, slag med öppen hand på kinden, 
örfil 

 
queg, kreatur 
 
raad, raaed, råd 
raadføringh, överläggning 
raffuell, skadad, trasig (107) 
raffuer, trasiga (älg)hudar (109) 
rambte, stötte till, träffade 
reffse, avrätta; straffa (6, 144, 165, 196) 
reigse, omreigse, forreigse, resa 
restands, restans, resterande skuld 
restedt, resterade 
retitt, avrättad (26) 
roer karlle, roddare (209) 
rogsueder, rågsvedjor (88) 
rog, roug, rugh, råg 
romb tidt, lång tid 
rydet, röjde (skogsmark) 
ræb, rep 
røgge, röka (kött) (77) 
røme, rømpt, rymma, rymde 
 
saaed, soed, satt 
saaed, saaidt, sådde 
sach, sag, rättssak, mål 
sadelmager, sadelmakare (80, 92, 180) 
sage-, saigefald, sakören, böter 
salpittersyrer, person som framställer 

salpeter (144) 
samb, sammie, överenskommelse 
samblaigh, samarbete, förening (med) 
Sancte Hans afften, midsommarafton, 

23 juni 
Sancte Michells daug, 29 september 
scharhud (16, 107, 108), hudar av 

älgar jagade i förbjuden tid om vår-
en (jfr Sörlin ovan, s. XXVII) 
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scharrenning, älgjakt på skarföre, skid-
ränning efter älg 

schenderij, se skennderi 
schielde, beskylla 
schierre dune, se slotte dune 
schiffte, skifta, dela; arvskifte 
schiud, se skiud 
schiudtz- o.d., se skiudts- 
schiull, skyl(ar) 
schiødt, överlåtit (55) 
schoemager, skomager, skomakare (10, 

194) 
schoett, skjutit 
schoff, schoug, skog 
schoukierling, skogskäring, skogsrå (an-

vänt som glåpord, 55) 
schreder, skräddare (68, 166) 
schriffuern, tings- eller sorenskrivaren 
schrin, skrinda (hömått) 
schuatmølle, skvaltkvarn, mindre vat-

tenkvarn 
schydtz-, se skiudts- 
schyld, skuld 
schyld, skylld, (för någots) skull 
schyr vnge, skatunge (använt som 

glåpord, 55) 
schøtt, skjutit 
secht, segt, sakören, böter 
seignen, ßeinnelß quinde, se signelße 

resp. signequinde 
selff femte, niennde (o.s.v.), en person 

samt fyra resp. åtta andra (o.s.v.) 
seme- / semie- / semj- / simie- / sømmie 

roff, brott mot överenskommelse 
semme, överenskommelse, förlikning 
senge søigning, olovligt delande av 

sängplats (jfr Sörlin ovan, s. XV) 
(54, 71, 83, 92, 93, 147) 

setterhuusße, hus på fäbod (71, 75, 
110) 

signelße (32), seignen (138), signeri, 
magiska metoder avsedda att fram-

kalla eller avvärja övernaturliga makt-
ers verkningar genom trollformler 

signequinde (8), ßeinnelß quinde (132), 
signerska, kvinna som utöver signeri 

signet, (litet) sigill 
skaatt, skjutna 
skaer, skare 
skarrenden, se scharrenning 
skennderi, skenndts- / skinds ord, hån, 

smädelse(r) 
skielmercke, gränsmärke (17) 
skiellning, skielden, beskyllning 
skiud, schiud, sto, märr (119, 138) 
skiudts- / skydz ferdt, allmän skjuts-

plikt 
skydschickere, -schaffer, person som 

bringar bud om skjuts (67, 102, 172, 
176, 209) 

sleffred- (Ehnn sleffred fieldt finndt), 
person född i ett parförhållande där 
båda var ogifta (100) 

sleffte, släppte 
slem, dålig; elak 
slett, se engeslett. 
slottedune, slotte och schierre dune, del 

av festligheterna i samband med 
bröllop (75, 79, 87, 93); förbjöds att 
hållas på lördagsaftnar genom kungl. 
brev 16/5 1622 till länsherren Tage 
Thott i Trondheim (NRR 5, s. 236) 

slotzlougen, länsherrens ämbetsmyn-
dighet och förpliktelser (121) 

smed, smed; hantverkare (40, 95, 113) 
Snaasfinder, samer från Snåsaområdet 

i Nord-Trøndelag (195) 
snedicker, snickare (64, 156) 
soedt, satt 
sogenstue, -stouffue, sockenstuga (88, 

131) 
sonidt, sounet, se affsonit 
sorenschriffuer, (edsvuren) tingsskri-

vare (ämbetstitel) 
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spand, spandt, spann, ett rymdmått 
staar (200), starr (myrhö) 
stackell, stackare (143) 
staffbordt, -burd, härbre, visthus 
sted, -e, ställe, plats 
steffnestuffue, sammankomst (37) 
steffnings falld, (böter för) uteblivelse 

efter stämning 
stibfader, styvfader (108) 
stille, stall/steoll, stolled, stjäla, stal, 

stulit 
støffnings faldt, se steffnings falld 
støffuer, stör 
støll, stöld 
suplicerit, skrivit en böneskrift (166) 
supplicatz, supplik, böneskrift (165, 

182) 
sødschind, syskon 
søenn, søer, sjön, sjöar 
søige, söka, inställa sig till 
sølff, silver 
sølffkoschen, silverkåsa 
sølffske, silversked 
sølffschatt, en skattetitel 
sølffschatteting, ting i samband med 

att sølffschatt upptogs 
sømmie, se semie roff 
sømsket, sämskat (skinn) (107) 
 
talercken, tallrik 
tellebiill, täljbila, täljyxa 
telle- / thielle kniff, täljkniv 
thag, thage, tak, ringare form av stöld 
thalit, klagat, påtalat i rätten 
therring, omkostnader 
thieniste thøes / -pige, piga, tjänste-

flicka 
thiennde, tionde (till kyrkan) 
thiennde, (att) utge tiondet 
thiffuerj, thiufferij, tjuvnad, stöld 
thiig drenng, tiggarpojke? (1) 
thingboeg, dombok (150, 186, 197) 

thingstue, tingsstuga, tingslokal (135) 
thing winde, skriftligt intyg om vitt-

nesmål från ting eller annan förrätt-
ning 

thiuffue, tjugo 
thold, tull, avgift 
three, thræ, tre, thre, trästycke; träd 
threj, thrende, tre, trenne 
throld folck / -mand / -quinde / -domb, 

troll- (10, 62, 65, 78, 196) 
thrye, tryga, snösko för häst (4) 
thuennde, thuinde, tvenne, två 
thølt, tolft, 12 stycken (ett dussin) 
thøre hug, hugg eller slag, varav ej 

blodvite uppstått 
tilligh, se forteilig 
tillkient, tilldömt 
tillneffndt, utnämnd(a), tillsatt(a) 
ting rulle, tingskavle, budkavle som 

användes för att sända bud om före-
stående ting 

tore hug, tøre-, se thøre hug 
tradtzeligenn, trotsigt 
trold-, se throld- 
trælle, träla, arbeta (157) 
 
uedt, vid 
uii, uij, vi 
uindis-, se windisbyrd 
ut (vt) supra, som ovan (är angivet) 
 
v- eller w-, vanligt skrivsätt för u-, 

dvs. ’o-’; t.ex. wansett, whørsom 
vaadeuerck, olyckshändelse 
waaren, varorna; våren 
waar huder, hudar av älgar jagade i 

förbjuden tid om våren (109) 
waffuidendis, ovetande, överraskande 
vanfør, handikappad, rörelsehindrad 
wbequem, -ellig, otillbörlig, opassan-

de, olämplig 
wbesindig, obesinnad, obetänkt 
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wbygslett, icke-arrenderat (brukat utan 
att ha ingått arrendeavtal) 

wden, utan; utom 
vdførmit, förorätta, behandla illa 
vdj, uti, i 
vdslegger, wdsleiger, fredlös (56, 61) 
wdstollit, stulit 
vdt, ut 
ved, wedt, vid; genom 
wederpart, motpart 
vedmell, vadmal (tyg) 
weigett (6), vägde 
weigning, jakt, fångst 
weijdett, jagat 
velbiurdig, välboren 
vellacht, välaktad 
werfader, svärfar 
werger, verie, värja, vapen 
werlig, wærligh, oärlig 
veste, visste 
westmoder, svärmor 
vforligelße, oförsonlighet 
wfortholldett, oförtullat 
wforwarendis (18), av misstag 
wfrødt, omoget 
wførmellße, se vdførmit 
wge, vecka 
v-høffusche, ohövliga 
viiett, wiielße, vigda, vigsel 
windisbyrd, vittnesbörd 
winn korn (187), troligen den del av 

tiondeuppbörden som var avsedd för 
inköp av nattvardsvin m.m. i kyr-
korna (och som fogden tog upp) 

visitatz, visitation 
viße jgien, påvisa var något stulet eller 

bortkommet gods är (65, 130) 
vissitatz ting, ting i samband med läns-

herrens visitation (183) 
wlffue, vargar (109) 

wlyd, oljud, oväsen 
wmage, yngling, ej fullvuxen 
wnderschedelige, olika 
vndrømpt, rymt iväg 
wndsigelse, hot 
wngfee, kalvar 
vnnderførßell, urskuldande, rättfärdig-

görelse (11) 
vnnderwerge, svärd, spjut m.m. (26); 

jfr overwerge, skjutvapen 
wnndt (109), ont 
vnte, unnade, upplät 
vog, woug, 1/8 skeppund, ca 18,5 kg 
wquemb, wquemmelig, se wbequemb 
wthages jord, jord i utmarken (50) 
vthørt, otorkat 
w-tiidig, v-thidig, (gjort) i förbjuden 

tid 
wuisse, vwiße, ovissa, osäkra; länsin-

täkter som inkom med varierande 
belopp för vart år, t.ex. bygsel, sak-
ören och tull 

wuitterlig, ovetande 
w-ægtte (100), född utom äktenskap 
 
zignet, se signet 
 
ærre schielden, ärerörig beskyllning 
 
øde goedtz, ödegård (101) 
øffrighedenn, överheten, de styrande 
øffuerhørig, se offuerhørig 
øllschall, ölskål (170) 
ømell, ärekränkande rykten eller falska 

beskyllningar (43) 
ørtug, enhet i det gamla norska viktsy-

stemet för ädelmetaller; här i uttryck-
et 8 ørtuger och 13 march (i silver), 
en vanlig lagstadgad straffbot 
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