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Förord 

Under snart ett decennium har jag till och från arbetat med och grunnat 
över hjälpskattelängden »gärder och hjälper» från år 1535. Från början 
hade jag tänkt mig att endast utge själva skattelängden, men efterhand 
har kommentarerna och utredningarna i anslutning till denna källa 
svällt. Det visar sig - tror jag - att denna källa kan innehålla avsevärt 
mycket mera än vad man kan tro vid en första genomgång. Det är i anled-
ning härav som jag är tämligen utförlig i kommentardelen. Jag hoppas 
läsaren skall finna något av den »upptäckarglädje» jag har haft, då jag 
nästan som en kirurg utrustad med skalpell successivt dissekerat fram 
olika lager i texten och till synes dold information. 

Att utge en gammal skriven urkund är normalt ett ensamt företag. 
Flera är dock de som på olika sätt hjälpt till under detta arbete och som 
därför förtjänar mitt tack. Doc. Göran Dahlbäck, Stockholm, har läst 
kap. Hälsinglands äldre beskattning vid medeltidens slut, och därvid 
gett värdefulla kommentarer och förslag till förbättringar. Jag har råd-
bråkat flera forskare med svårlästa partier, däribland doc. Per-Axel 
Wiktorsson, doc. Svante Strandberg och doc. Eva Brylla. De två sist-
nämnda tackar jag också varmt för tidsödande genomläsning av manu-
skript, varvid detta har kunnat förbättras på otaliga punkter. Slutligen 
är det ett kärt nöje att tacka just Eva Brylla i egenskap av arkivchef för 
att hon påskyndat utgivningen i slutskedet och för att hon låtit arbetet 
ingå i Ortnamnsarkivets serie C. Källskrifter. 

Det material som alltså här läggs fram är en förteckning av mitt 
hemlandskap Hälsinglands bönder år 1535. Naturligtvis har jag närmat 
mig detta material med speciella utgångspunkter, då några av dessa 
bönder i Färila socken är mina förfäder; vilket kan konstateras och anas 
vid släktforskningar. Det är dessa, samt såväl äldre som yngre tiders 
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bönder, som format det hälsingska kulturlandskap, som bl.a. jag har ett 
mycket speciellt förhållande till. Det är också dessa bönder som varit de 
traditionsbärare, som vårdat den nedärvda kunskapen och dialekten. 
Med den forskningsinriktning jag har valt, står jag således i en mycket 
stor tacksamhetsskuld till just de hälsingska bönderna. 

Alldeles särskilt sänder jag härvidlag en tacksamhetens tanke till 
två bönder och traditionsbärare av rang som kom att forma mig alltifrån 
unga år och lära mig elementa om dialekt och jordbruk i västra Hälsing-
land, nämligen mina två alldeles för tidigt bortgånga farbröder Lennart 
Brink i Gjutars, Sjövästa, Järvsö och kanske särskilt Ragnar Brink i 
Brinks, Ytteryg, Färila, den gård där jag f.ö. själv är född. Som ett ringa 
tack för den hjälp jag erhållit dedicerar jag föreliggande bok till dem. 

Uppsala en vacker vårdag i slutet av april 1994 

Stefan Brink 



Inledning 

Sedan lång tid tillbaka sysselsatt med de norr-
ländska ortnamnens studium, har undertecknad 
kommit till den öfvertygelsen, att detta skulle 
bäst främjas genom utgifvande af våra äldsta 
skattelängder. 

Johan Nordlander i företalet till Skatteboken af Medelpad 
pro anno 1543. (Norrländska samlingar W. 1896.) 

Alla som sysselsatt sig med vår äldre historia vet vilken betydelse det 
äldsta kamerala materialet har i form av jordeböcker, saköres-, tionde-, 
mantalslängder osv. i Kammararkivet (nu i RA). Det är inte bara histo-
riker som använt sig av dessa källor, utan även geografer, ortnamns-
forskare, etnologer, arkeologer m.fl. För att underlätta för forskningen 
har i många fall våra äldsta jordeböcker utgivits landskapsvis. För 
Hälsinglands del har sedan 1933 den äldsta jordeboken från 1542 funnits 
tryckt.' Detta är dock inte den äldsta kamerala längd vi äger för detta 
landskap. Det är istället en hjälpskattelängd från 1535, vanligtvis kal-
lad Gärder och hjälper-längden (ghj). 

Särskilt för Norrlands del utgör de kamerala 1500-talskällorna ett 
oumbärligt urkundsmaterial. Med undantag för Jämtland finns endast ett 
fåtal medeltida brev och urkunder bevarade.2  Ett någorlunda täckande 
material över en del av eller ett helt landskaps bosättning och bönder 
får vi först med de jordeböcker som dyker upp under 1540-talet. I ljuset 

2 Det jämtländska medeltida urkundsmaterialet finns utgivet i Jämtlands och 
Härjedalens diplomatarium 1:1—. 1943 ff. 

i I Gammal hälsingekultur 1933, med kort inledning av A. VESTLUND. 
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härav blir hjälpskattelängden från 1535 intressant. Tidigare finns den 
utgiven för landskapen Medelpad och Ångermanland.3  Att just ghj 1535 
har ansetts värdefull som källa för Norrlands del torde bero på att 
längden här förefaller att vara heltäckande med angivande av alla i 
landskapen befintliga, skattskyldiga bönder. 

I ett annat arbete har jag för avsikt att lägga ghj 1535 till grund för en 
analys av det kamerala 1500-talsmaterialets representativitet som 
bebyggelsehistorisk källa, varvid denna hjälpskattelängd från 1535 
ställs mot den äldsta jordeboken från Hälsingland (1542) samt den äldsta 
någorlunda täckande tiondelängden (1558).4  Härvid jämförs bonde för 
bonde i socken efter socken. Redan här kan jag föregripa denna studie med 
att peka på att vissa lakuner finns i enskilda längder, bl.a. kan fram-
hållas att endast en del av bönderna i Skogs socken i södra delen av 
landskapet finns medtagna i den äldsta jordeboken från 1542; intressant 
nog tycks dock ghj 1535 vara tämligen täckande för Hälsingland. 

Efter en inledning och en beskrivning av handskriften ges några 
inledande synpunkter på ghj 1535 som onomastisk källa, varvid diskute-
ras dels hur denna längd uppfattats hittills i den onomastiska forsk-
ningen, dels mera generellt det kamerala materialets värde som namn-
källa. Härefter ges en ganska bred bakgrundsteckning för att sätta in ghj 
1535 i sitt rätta historiska sammanhang och förstå dess tillkomst; sist i 
detta kapitel framgår också de redigeringsprinciper som använts vid 
denna källutgåva. Sedan följer skattelängden in exstenso, diplomata-
riskt återgiven. Ett särskilt kapitel om identifiering av by- och gård-
namn följer så. Kommentarer till ghj 1535 för Hälsinglands del har 
delats upp i en språklig resp. en historisk del. Eftersom denna längd är 
den äldsta bondeförteckning vi har för detta landskap, har jag vidare 
valt att separat i ett eget kapitel något kommentera de i ghj förekom-
mande personnamnen. I ett särskilt kapitel tar jag slutligen upp frågan 
om Hälsinglands beskattning under senmedeltid, fram till och med 
Gustav I:s omorganisering av den statliga förvaltningen och skatte-
organisationen; detta för att ställa denna hjälpskattelängd i relief mot 
den mera ordinarie beskattningen av landskapet. De källor vi har att 

3 
A. HELLBOM, Medelpads äldre urkunder (1972) s. 197-209 resp. H. SKOGSJO, 

Ångermanlands äldsta skattelängd (1535) (1986). 
4 

S. BRINK, Jordeböcker och bosättningshistoria. Kameralt material som källa vid bosätt-
ningshistoriska undersökningar. (Manuskript.) 
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ösa ur är dessvärre inte så många, men det går dock att få en viss upp-
fattning av hur situationen varit. Här meddelas också för första gången i 
tryck en hälsingefogdes räkenskap (1543) från landskapet och vad den 
innefattade i fasta och ovissa persedlar eller skatteintäkter. 

Beskrivning av handskriften 

Ghj 1535 är bunden i fyra volymer, där en är helt tunn och omfattar 
Kopparberget och Järnbergslagen. Den är genomgående sidnumrerad med 
en yngre hand, dock endast så att sidnummer förekommer på varje höger-
sida. På omslaget till den första volymen finns skrivet: 

Mantal på then hielpe schat som vtgich anno 35 

Det är inte min avsikt att här presentera ghj 1535 som handskrift och 
utreda vilka som kan ha varit skrivare. Detta torde måhända kunna 
göras vid en jämförelse med olika kammarskrivares händer. En allmän 
reflektion man dock kan göra vid ett ytligt betraktande av handskriften 
är att minst fyra skrivarhänder torde kunna konstateras. Den skrivare 
som handhaft Hälsingland har nedtecknat en stor del av handskriften. 
Förutom Hälsingland torde han ha skrivit längderna för Dalsland, delar 
av Södermanland (Rönö, Åkers, Selebo, Ö. och V. Rekarne hdr), delar av 
Uppland (Lagunda, Hagunda, Olands, Färentuna, Frösåkers, Sjuhundra, 
Långhundra, Ärlinghundra och Håbo hdr), delar av Östergötland 
(Björkekinds och Bankekinds hdr), Öland, Gästrikland, Finland, delar 
av Dalarna samt troligen också Västmanland. För övriga Norrland 
(Medelpad och Ångermanland) har vi uppenbarligen en annan skrivare, 
som också nyttjar en annan uppställning; ett skriftprov på denna hand ges 
i SKOGSJÖ 1986 s. 10. En tredje hand kan kanske konstateras i den lilla 
volymen med Kopparberget och Järnbergslagen. Möjligen tillhör den 
samme skrivare som den som nedtecknat bl.a. Hälsingland, dock med en 
avsevärt mer vårdad handstil. En fjärde skrivare kan konstateras för 
bl.a. Värmland osv. 

Denna hjälpskattelängd från 1535 finns mer eller mindre komplett för 
stora delar av det dåtida Sverige: Uppland, Södermanland, Östergöt-
land, Småland, Öland, Västergötland, Dalsland, Värmland, Västman- 
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land, Dalarna, Gästrikland, Hälsingland, Medelpad, Ångermanland 
och Finland. För vissa landskap finns endast några härader och vissa 
socknar medtagna. Några landskap upptar endast byar och gårdar med 
deras skatt. Ibland finns endast ett övergripande skattedistrikt angivet 
med sitt skattetal; så är det exv. för Gästrikland, som ryms på en och en 
halv sida i handskriften och upptar endast tingslagens skattetal. I 
andra fall - särskilt för Norrlands del - har dock upprättats en komplett 
mantalslängd med varje skattepliktig, såväl frälse- som skattebonde, 
med angivande av bytillhörighet. I dessa fall synes man kunna räkna 
med en tämligen fullständig förteckning. 

Skattelängden är skriven utan direkt systematik. Hälsingland börjar 
på en vänstersida. Före detta landskap förekommer Bankekinds i Öster-
götland skattebönder nedtecknade med samma hand. Efter Hälsingland 
följer först Gästrikland (2 sid.), sedan Väddö sn i Uppland (1 sid.) och 
Vilske hd i Västergötland (står Östergötland!), alla uppenbarligen ned-
tecknade av samme skrivare. 

Ghj 1535 är för Hälsinglands del oenhetligt uppbyggd i flera avseen-
den. I vissa socknar uppräknas bönderna utan underindelning och normalt 
även utan angivande av ortstillhörighet,5  och i tre fall saknas under-
avdelningar, men ortstillhörighet anges för varje bonde.6  Det normala är 
att varje socken är indelad i undergrupper omfattande byar. Alfta tings-
lag är unikt så till vida att vi här har en underindelning i sköllar, vilket 
är det tidigaste belägget vi äger på en sköllindelning och vad dessa har 
omfattat i en socken.7  

Hjälpskattelängden förefaller alltså att vara nedtecknad av en och 
samme skrivare för Hälsinglands del. Sannolikt har vi att räkna med 
att denne suttit i Kammaren i Stockholm. Redan här kan kommande 
utredning föregripas i så måtto att skrivaren uppenbarligen bör ha haft 
tingslagslängder framför sig, vilka han skrivit av. Mindre troligt är att 
någon officiell person med ämbete i Hälsingland nedskrivit handskrif- 

5 Ljusdals tingslag med socknarna Ljusdal, Färila och Ytterhogdal, Järvsö tingslag, 
Norrbo tingslag med socknarna Norrbo och Bjuråker och Ilsbo sn i Rogsta tingslag. 
6 Delsbo tingslag, Tuna tingslag med socknarna Tuna och Idenor samt Enångers 
tingslag med socknarna Enånger och Njutånger, där ortstillhörigheten är mera 
sporadiskt angiven. 
7 Jfr JONSSON 1971 s. 144. 
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ten,8  eftersom en och samme skrivare nedtecknat en stor del av ghj 1535.9  
Hur förlagan eller förlagorna till denna renskrift sett ut är intressant att 
spekulera kring, men naturligtvis svårt att komma åt. Man kan för det 
första tänka sig att fogden, landsskrivaren eller den som var redovis-
ningsskyldig till Kammaren inlämnat konceptmantalslängder för de 
olika tingslagen med angivande av skatt för respektive bonde samt 

8 . Vissa egenheter i ortografien (jfr nedan) skulle kunna knytas till en känd hand 
från Hälsingland, inte till någon fogde eller annan väntad person utan till 
underlagmannen Mäns Gadd eller en av hans skrivare. Gadd innehade detta ämbete 
omkring 1533-1540, mellan vilka år han utfärdar brev. (1528 var Peder Rålamb 
underlagman i landskapet och från 1543 Lasse Nilsson.) Av de enstaka 
originalbrev som finns bevarade av Måns Gadd tilldrar sig ett brev från 1535 u.d. 
Harmånger (RApp) särskilt intresse. Man finner vid en jämförelse mellan detta brev 
och ghj 1535 vissa, som det förefaller mig, påfallande likheter i ortografien. Några 
exempel är sättet att skriva a, w, h, 9, if, 1, e etc. De nedan angivna egenheterna att 
skriva -tth- och ett »onödigt» e (ev. c) förekommer även i brevet 1535. Avviker gör g 
och k. Att ghj 1535 vore nedtecknad av underlagmannen i Hälsingland vid denna tid, 
Måns Gadd, skulle dock vara påfallande. Om inte ghj 1535 är att uppfatta såsom en 
renskrift i Kammaren, vilket förefaller sannolikast, väntade man sig snarare att 
fogden i Hälsingland eller hans skrivare författat hjälpskattelängden. Det var 
uppenbarligen någon av dessa som nedskrev de senare jordeböckerna (jfr BROBERG 
1952 s. XXVI ff.), vilka kontrollerades i Kammaren. Olof Mortensson var fogde i 
Hälsingland enligt brev från 1531, Per Larsson 1540 och 1541. Den förre har en 
handstil som företer vissa likheter med ghj 1535, men som uppvisar klart avvikande 
drag på väsentliga punkter, varför denne Olof Mortensson knappast torde vara 
författaren till ghj. 

Mot detta talar också alla felskrivningar i ghj 1535. Det vore onekligen 
påfallande om Måns Gadd — som själv var hälsing och bodde i Fiskvik, Tuna sn (jb 
1542), enl. Gustav I:s brev 1535 23 / 5 i Överby (GR 10 s. 155) — skulle ha 
läst/skrivit ortnamnen så fel i flera fall, namn som han troligen var bekant med. 
Allt detta samt danismerna i längden och det faktum att samma hand skrivit en stor 
del av ghj 1535 talar istället just för att skrivaren suttit i Kammaren med 
tingslagslängder av olika ortografisk kvalitet framför sig, vilka han sökt tyda för 
att uppställa en enhetlig längd, ghj 1535. En möjlighet man naturligtvis inte kan 
bortse ifrån är att skrivaren i Kammaren av ghj 1535 varit samme person som en 
underlagmannen Måns Gadds skrivare. 
9 Jfr dock I. COLLINS (1914s. 17 ff.) iakttagelse om att mänga handlingar och längder 
inkommit färdiginbundna till Kammaren. Det kan antas att handlingen förfärdigats 
och bundits av någon fogde. 
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uppgift om skattebonde eller landbo. Ett andra - kanske mera troligt - 
alternativ är att denne i Hälsingland rest runt i landskapet och uppburit 
hjälpskatten, varvid han själv fört räkenskaperna, säkerligen dock med 
tingslagens mantalslängder som förlaga. Detta koncept har sedan legat 
till grund för Kammarens renskrift.10  

Ett av de viktigare resultaten som denna undersökning kan redovisa 
är just påvisandet av sannolika äldre mantalslängder, vilka i flera fall 
bör ha legat till grund vid upprättandet av ghj 1535. Denna slutsats kan 
dras särskilt av behandlingen av ortnamnsformerna, och därvid särskilt 
förekomsten av i många fall reliktartade namnformer. För några tingslag 
har uppenbarligen den till grund liggande mantalslängden varit av 
sådan art att den berett skrivaren avsevärda problem att tyda. Detta 
visar sig antagligen genom de många korrupta namnformer och uppen-
bara felskrivningar och/eller felläsningar som förekommer i ghj.11  

10 Jfr SJÖDIN 1950 s. 387. 
Se vidare nedan i den språkliga kommentaren. 



Inledande synpunkter på 
ghj 1535 som onomastisk källa 

Som alltså redan Johan Nordlander konstaterade för snart 100 år sedan,1  
innehar de kamerala 1500-talslängderna och räkenskaperna en central 
ställning för bl.a. den norrländska ortnamnsforskningen. Med undantag 
av Jämtland är vanligtvis hjälpskattelängden ghj 1535 eller den första 
jordeboken från 1540-talet den äldsta källan varur namnformer för en 
majoritet av Norrlands bebyggelsenamn kan hämtas. Ett belysande 
exempel är Torsten Buchts mönstergilla utgåva av Sveriges ortnamn för 
Ångermanlands del, Ortnamnen i Västernorrlands län 1-4. Av de här be-
handlade omkr. 1 573 ångermanländska bebyggelsenamnen saknar 1 457 
skrivningar äldre än 1535 / 1542. 12 bebyggelsenamn har sitt äldsta 
belägg från 1500-1535 / 42, medan 104 namn har medeltida belägg (före 
1500). De senare förekommer inte spridda i landskapet utan finns kon-
centrerade till vissa socknar som exv. Torsåker och Nordingrå. Vanligt-
vis får ett enskilt brev stor betydelse, såsom exv. ett från 1489 med många 
namnf ormer .2  Naturligtvis leder detta till ytterligare källkritiska 
aspekter, då enda medeltida och tillika äldsta belägg för många ort-
namn härrör från en och samma urkund eller avskrift. Man kan för Ånger-
manlands del konstatera att merparten bebyggelsenamn har sina äldsta 
skrivningar i ghj 1535. 

Mot bakgrund av detta blir - som alla inser - det kamerala 1500-
talsmaterialet av utomordentlig betydelse för ortnamnsforskningen. 
Problemet är bara att det vidlåder speciella källkritiska problem med 
detta material, såsom längdernas proveniens och avhängighet av äldre 

1 Se det inledande citatet i föregående kapitel. 
2 Se SOVN passim. 
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förlagor, skrivarnas härkomst och kännedom om ortnamnen osv. Dessa 
längder och räkenskaper borde därför underkastas speciella käll-
kritiska analyser och tester av ortnamnsforskare. Föreliggande arbete 
skall bl.a. ses som ett försök i denna strävan. Tidigare källkritiska 
utvärderingar saknas i princip. Man har vanligtvis hämtat sina belägg 
ur de befintliga kamerala längderna, utan hänsyn tagen till källans 
reliabilitet. Till viss del kan ortnamnsforskaren hänvisa till att ej 
heller historiker underkastat dessa längder någon källkritisk prövning, 
men detta medför ju endast att ortnamnsforskaren själv har att företa 
detta mödosamma arbete. 

En källkritisk allmän reflexion som tidigare ofta gjorts och åberopats 
är att tiondelängdema är språkligt mera tillförlitliga än jordeböckema. 
Detta har sin bakgrund i de olika längdernas och räkenskapernas till-
komstplats och skrivare. Tiondelängderna upprättades före 1557 av 
sockenprästen, vilken kan förväntas ha haft god kännedom om det 
genuina, lokala uttalet av namnen. jordeböckerna liksom fogdens räken-
skaper är däremot renskrivningar, i vissa fall kanske nedskrivningar av 
muntliga föredragningar, utförda av någon skrivare i Kammaren. Här 
finns risk för felaktiga och korrupta former. En annan bekant reflexion 
som gjorts är att man bör hämta sina namnformer från en så tidig jordebok 
som möjligt. Detta har i sin tur som bakgrund att de olika skatte-
längderna som ingick i jordeböckerna avskrevs år från år från en äldre 
förlaga. Ibland möter man dock nya, påfallande former i vissa jorde-
böcker, varför man skulle kunna anta att föregående längd inte av-
skrivits. Frågan är då vad denna nya jordebok byggde på. Här väntar 
intressanta forskningsuppgifter. När det gäller hjälpskattelängder har 
för dessa upprättats särskilda mantalslängder, eftersom dessa »gärder 
och hjälper» inte uttogs efter jordatal, såsom bl.a. den årliga räntan 
gjorde, utan efter mantal. 

Detta källkritiska problem har tidigare uppmärksammats av ett par 
forskare. För Norges del har Gustav Indrebo gjort vissa reflexioner om de 
kamerala längdernas språk, naturligtvis framförallt med avseende på 
hur det danska kanslispråket successivt tar överhand.3  

Lars Sjödin har poängterat betydelsen av källkritik av dessa kame-
rala längder, framförallt för just ortnamnsforskningens de1:4  

3 
INDREB0 1927. 

4 
SJÖDIN 1950 s. 393 f. 
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Den källkritiska granskningen har ännu ej tillräckligt sysslat med de 
många olikartade problem, som kammararkivets landskapshandlingar 
erbjuda. Här finnes alltjämt ett tacksamt, nästan jungfruligt verksam-
hetsfält för vetenskapliga mödor. Ej minst gäller det frågorna om 
räkenskapernas tillkomst. En noggrann kännedom därom är nödvändig för 
en bedömning av räkenskapernas vetenskapliga värde i olika avseenden 
och ur skilda synpunkter. 
[— — 
Det är givet, att en ingående kunskap om jordeböckernas handstilar [...] är 
behövlig, så att man skaffar sig representativa excerpter av samtliga 
jordeboksskrivares ortnamnsformer. [— — —1 Allt vad man kan veta om 
dessa olika skrivare, om deras börd och härstamning, skrivvanor, nog-
grannhet och andra egenskaper har betydelse för den kritiska gran-
skningen av ortnamnsformerna. Samtidigt bör man givetvis även söka 
utreda, efter vilka förlagor varje jordebok är skriven. 

Sjödin trycker således särskilt på efterforskandet av de eventuella äldre 
förlagor som kan ha funnits som koncept för jordeböcker och andra skatte-
längder, ett påpekande som äger relevans för denna undersökning. 

Liknande argument har vidare framförts av Richard Broberg i kom-
mentaren till hans utgåva av 1540 års jordebok för Värmland.5  Broberg 
tycker sig kunna konstatera att det existerat en äldre förlaga för denna 
jordebok, vilket bl.a. avslöjas av vissa ursprungligare stavningar av 
namn samt av felaktiga skrivningar, som kan tänkas härröra från en 
slarvigt skriven förlaga eller en felläsning av renskrivaren. En noggrann 
källkritisk analys av jordeboken, säger Broberg, ger viktiga upplys-
ningar om dess tillkomst »och än mera för bedömandet av ortnamns-
materialets värde.» 

En diskussion rörande värdet av ghj 1535 som ortnamnskälla, går mig 
veterligen ej att finna i litteraturen. Hjälpskattelängdens olika namn-
former används och har tidigare använts, dock utan att någon explicit 
har meddelat någon kommentar eller gjort en evaluering av källan. Dock 
tycks en viss uppfattning finnas, som muntligt förts vidare mellan ort-
namnsforskare, om att ghj 1535, med sina många korrupta namnformer, är 
en ganska dålig källa för ortnamnsforskningens del. I det följande skall 
jag pröva om denna i forskarsamhället implicita hållning äger relevans. 

5 BROBERG 1952. 



Bakgrund till hjälpskatte- 
längden 1535 

Den äldsta mantalslängd vi känner från Hälsingland är alltså en 
hjälpskattelängd från 1535. Den lämnar de tidigaste uppgifterna om 
böndernas antal i landskapet, normalt även bytillhörighet. Den är inte 
lika informationsrik som en regelrätt jordebok, då den saknar uppgifter 
om böndernas jordinnehav och beskattning. Ghj 1535 visar dock bonde-
talet samt - och det är viktigt i sammanhanget - skiljer på skattebönder 
och landbor, där de förra är i kraftig majoritet. 1535 års hjälpskatte-
längd har för Hälsinglands del tidigare endast uppmärksammats av 
P. H. Widmark och E. R. Wahrenberg,1  dock endast helt en passant. Den 
förre har ur längden sammanställt mantalet sockenvis i en tabell (se 
vidare nedan) och konstaterar att Hälsinglands 2 525 bönder2  erlade 
3 249 mark vid detta tillfälle, vilket var nära tre gånger så mycket som 
den ordinarie skatten. 

Överhuvud har inte denna hjälpskatt kommenterats i någon nämn-
värd utsträckning i litteraturen. De veterligt enda - förutom Widmark 
och Wahrenberg samt Skogsjö och Hellbom i deras delutgåvor - som om-
nämnt den är P. E. Bergfalk generellt, L. E. Larsson för Värends del och J. 
Westin för Ångermanlands de1.3  Den sistnämnde framhåller att hjälp- 

1 
vv IDMARK 1860 s. 302 f., WAHRENBERG 1848 S. 10. 

2 
WAHRENBERG 1848 s. 10 har ur samma längd (1535) räknat fram 2 192 skatte- 

bönder och 107 landbor, dvs. mantalet i Hälsingland 1535 skulle vara 2299. Nedan 
meddelas, efter förf:s beräkning av ghj 1535, mantalet 2 615 för Hälsingland, varav 
111 landbor. 
3 

SKOGSJÖ 1986, HELLBOM 1972, BERGFALK 1893 s. 16, LARSSON 1964 S. 238, WESTIN 
1943 s. 51 f. — Jfr också HAFSTRÖM (1928 s. 157) — med instämmande av CARLSSON 
(1961 s. 81 ff.) och LARSSON (1964 s. 239) — som med uppgifter från denna skatte- 
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skatten här uppgick till 2 400 mark, vilket motsvarade 1/10 av värdet 
av landskapets årliga spannmålsskörd vid 1540-talets början. 

Redan av dessa uppgifter ser vi att hjälpskatten år 1535 måste ha 
varit betungande. Bönderna hade att inleverera en summa penningar som 
för flertalet överskred den ordinarie beskattningen. Eftersom skatteut-
taget var generellt - varje skattebonde hade att erlägga 10 öre och varje 
landbo 1 mark (dvs. 8 öre) - torde hjälpskatten ha känts särskilt be-
tungande för landskapets mindre besuttna bönder. 

Lyckligtvis är Gustav I:s i mars/ april 1535 utfärdade brev till rikets 
allmoge, om utgivande av denna hjälpskatt, bevarat.4  Det är visserligen 
tidigare tryckt, men det kan vara skäl att återge det in extenso i detta 
sammanhang, då det bl.a. ger en god bakgrund till denna hjälpskatt och 
återger Gustav I:s bevekelsegrunder för densamma. Brevet har följande 
lydelse: 

Skreffz kringom menige Riigit epter thet szätt 
szom Her epter Fölgier vm enn Penninge Hielp. 

Wij Gustaff etc Helsse ider oss Elskelige Dandemenn alle Cronones 
skatskyllige bönder och menige almuge szom byggia och boo j N: Euin-
nerliga med gudh, Käre Dandemenn szom ether ytan tuilff alle vell 
vitterligit är, Huickeledis szedhan then =fide Konnung Christiernn, aff 
tesse Riger (med szå szwår bekosthnat tunge och vedermödo) foriaget och 
fordriffuen bleff, Haffue sig monga hans wenner och tiilhielpere (szom 
gerne hade velat haffue honom till Regimentet igen) kastad sig vp, stundom 
her j Riigit stundom j Danmardc och stundom j Norige, medt monge Fientlige 
och Forrätlige handlinger på szame Konnung Christierns vegna och hans 
besthe, Endog wij (tess loff gud warj) ther szå nöge på acgthet haffwe, ath 
the icke haffue fåt främiet theris onde sinne och mennung, Ther vppå wij 
kostat haffue enn oszäylig szumma gull, och peninga, For thet myckne 
främande krigzfolck skull, både rytther och kneckter, szom wij for szamma 
orszack skull altid haffua varet nödgat ath holla, szå frampt riigit icke 
skulle komma vnder hans Tyrannij och vchristelige Regimente igenn, 
Tesligis formoder oss atj Dandemenn och weil hört och sport haffue, 
huickeledis the Lubske haffue och tagit sig eth megtigt vbestond fore, på 
szame Konnung Christierns vegna, jcke allenast emot oss eller thetta Fatige 

längd från Möre menar sig kunna datera bondeledaren Nils Dackes första 
upprorshandling, dråpet på ridfogden Ingel Arvidsson på Kalmar slott, vilket 
skulle ha ägt rum ca sju år före den egentliga Dackefejden. 
4 GR 10 s. 136 ff. Brevet finns tidigare tryckt i DIPL. DAL. 2 (1844) s. 225 ff. 
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Riige, ytan jennwell emoth Danmarckz Riige, och vor käre Her Swåger 
Hogborne Furste Hertug Christiann Och hans Fursthendome Landtho-
holsthenn, Ther szamme Konung Christiernn sitter än nu j Fengilsze, Och 
fulle the Lubske j then agt och menung j hans Landh, ath the ville forlossa 
szamme Konung Christiernn vtaff slit Fengisle (!), Och komma szå honom 
oss och tesse trij Riiger på Halszen igenn, på thet the genom honom plat j 
grunden forderffue kunde tesse lij Riiger, Sedann the ingen framgong finge 
ther j Fursthendomet, Hade the sina hemlige stemplann med nogre vtaff the 
faste Städer j Danmarck szom äre Malmö och Kobnhaffn, szå ath när the j 
flordh tiit kommo, stode szamme städer them aldelis vpne, Och finge them in 
på Konung Christierns vegna, ytan alth motstond eller szwerdzslag, och 
fullo szå szamme Kiöbstäder j frå then gode Herre Hertug Christiann och 
then gode Herris och Furstis Konnung Frederickz szonn, Huilken the 
tilforende keest korat och vthualdt haffue for theris Herre och Konnung, 
Huilken gode Herre och haffuer eskiat och begärat hielp och tröst vtaff 
oss, emot szame beggis våre hedzske Fiender Szå wette j och vell sielffue 
Dandemenn ath all then stund for:ne Högboren Furste Konnung Frederyck 
liffde och hade Regimenthet j Danmarck, thå stod wäll rigeme emellom szå 
ath then ene Riigisens jnbyggere motte fara till then annen köbzslaga 
handle och vandle huar med annenn szom venner och gode grannar, Och 
tyktis oss Forthenskul fast bätre och nytteligere vara, ath möte vore 
Fiender szom szå dråpeligen eptertrengte och åstunde tesse rigers euige 
schada och forderff for en anners döör, än for vor egne, 

Szom oss inthet tuiler j Dandemenn ytterligere sielffue beszinna kunne, 
och endels forsögt haffue Huarfore wij och haffue skicket vort krigzfolck 
in j Danmarck emot szådanna alles vores hedzske Fiender, och haffue the 
Gud tess loff giort thom ther stort niderlagh szom j alle nog hördt och 
spordt och endelz szeet haffue, Szå nödgas wij än nu for szame szack 
skuld, ath holla eth szwårt tall krigzfolck både Rytther och knecte tiil 
Land och vathen, till ath beskyde och beskerme thetta Fatige Riige och oss 
alle for szamme Konung Christiemn och hans anhangg. Ther wij och haffue 
kostad vppå, och ännu dagliga koste szwåra peninger Och än nu ytermere 
tiilstunde viil, Huilckit wij jngelunde formegte ath vppeholle vtaff 
Cronones ränthe eller rättighet, med minne wij ther till åthniutendis varde 
eders och then menige mans hielp kringom hele Riigit Huarfore bede och 
råde wij ider Dandemenn alle, atj forst betencice och beszinne vele, huru 
ochristelige och vbarmhertelige szamme Konnungh Christiem sig skickede 
medhan Regimenthet vari  hans hender, och huru han sig nu ytermere skicke 
skulle, huar Regimenthet komme i hans hender igenn, Tesligis huru mong 
erlig mandz liifflåt j swårt gull och peninger thet kosted haffuer, for än 
szamme Konnung Christiernn foriaget bleff Tesligis huad szwår tunge then 
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menige mann vdj andre framlidhne herres och Furstis tiidher hafft haffue, 
med månge szwore vtreszor, emot Rikisens Fiender szom skedde for 
Vardberg Jtem på Tiffwedhen, på Holleweden, vid Vpszala och anner-
stadz, ther then menige mann skulle gå frå theris hustru, barnn, huss, 
hemman och alth thet the åtte, kurme the Lichuel föga ting vtretta när the 
framkomme, Forszumede theris arbethe Ååker och Eng och annet theris 
gagrm hema, för Huilckin tunge haffue wij (szedan Regimenthet kom j vå're 
hender) frelst och friet ider, icke veliendis betunge ider med nogre vtreszor 
ytan haffue j then stadh fåt oss fremande krixfolck, szom Riigit kunne 
yttermere vara tiil bestondh, och the szom vane äre, och alle theris dagar 
haffue vmgåt med krig och örlig, Är forthenskul vor villie och begären atj 
Dandemenn alle vele med thet snareste fortenckte vara tiil ath komma oss 
tiil vndsethning på Riigisens vegnna med en mögelig hielp, szom är, huar 
skattabonde xij öre och huar Landbo j marck ortuger vel xx skijllinger, 
Och forhoppes ati Dandemenn oss szådana hielp icke vigra vele, beszyn-
nerlige epter j tess plictuge äre, ath affwärie iders och menige rigisens 
schada och forderff, szom thet clarlige nog vttryckis j Laghboken j 
Konungz Balckenn At när vtländzsker här vii Landet härie, eller 
jndlendsk här sig emot konungen vpszetter, thå skal then menige mann 
plictig vara ath hielpe ther tiil epter theris ytterste magt och formoge, Szå 
behöffue j Dandemenn icke heller twile, ath huar then gode herre Hertug 
Christiann vår käre Swåger, och andre flere Herrer och Furster icke stode 
oss szå mannelige bij, och finge the Lubske szå mygit taga tiil vara på 
thenn sidhe szom the nu göre, Thå skulle wij visseliga formode oss szamme 
Konnung Christiems partij hilt jn for våra dör, Huarf öre bedie och begäre 
wij atj dandemenn szådana dråplig legenhet szom nu för honden är, anszee 
vele, och icke lathe thet minste briste, kenne gud epter vår ytterste magt och 
formuge vele wij gerne göre vort ther tiil, med Liiff och magt, thet beste gud 
giffuer oss nåden tiil, Käre Dandemenn, later ider finnes veluillige, szom 
wij betro ider vm, och aller störste magt på ligger Eder her medth gud 
beffalendis Aff Vadstena aff Linkopung aff Grimffzholm och aff 
Stocholm. 

Som framgår av brevet anges som orsak till hjälpskatten 1535 vara den 
betungande utgift som de utländska legoknektarna utgjorde i kriget mot 
Liibeck. För att bekosta dessa krigsansträngningar uppmanar kung Gustav 
alla skattebönder att erlägga 12 öre och alla landbor 1 mark (dvs. 8 öre) i 
extra skatt. Det är dock märkligt att skattebönderna i bl.a. Hälsingland, 
att döma av den bevarade skattelängden, erlade 10 öre och inte 12 öre, 
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såsom Gustav anmodade i brevet och som var vanligt för andra hjälp-
skatter vid denna tid.5  

Själva brevet är upplysande om den demagogiske och didaktiske 
Gustav Vasa. I det långa och vältaliga brevet inleder han med att på-
minna allmogen om den tidigare svåra situationen under den danske 
»vmilde» kung Kristian II, som »foriaget och fordriffuen bleff». Härför 
har Gustav varit nödgad att utbetala »enn oszäylig szumma gull, och 
peninga», för att betala sina utländska legoknektar. Han pekar även på 
skuldbetalningarna till Liibeck. Längre fram tar han udden av eventuell 
kritik mot den stora utländska knektstyrkan med att framhålla att han 
med detta drag »frelst och friet» den enskilde bonden, vilken nu inte be-
höver »gå frå theris hustru, barnn, huss, hemman och alth thet the åtte 
[ägde]» vid krigshot mot riket. Härför äskar han »en mögelig hielp» om 
12 öre för skattebonde och 1 mark för landbo av rikets allmoge.6  

5 
Detta har också tidigare uppmärksammats av WAHRENBERG 1848 s. 10, som 

påpekar att denna hjälpskatt 1535 utgick med olika belopp i olika provinser. Han 
tillfogar också, i anledning av de olika skattetalen, att »Verkställigheten har sällan 
svarat mot förordningarne». 

Förhållandet är samma för Medelpad och Ångermanland, där varje skattebonde 
hade att likaledes erlägga 10 öre och en landbo 1 mark. För dessa två landskap 
tillkommer dock att de som betecknas som »husarma» erlade en reducerad avgift om 
5-9 öre i Medelpad, 4 1 / 2-7 öre i Ångermanland. Härutöver förekommer att vissa, 
särskilt fattiga, inte betalade denna skatt. I längden anges då vanligtvis »han haffur 
jntthe gijorth ffor ty han har intthe», »han haffur jntthe gyortth ffor ty han har 
platth jntthe». I Medelpad slipper 7 bönder betala skatt och i Ångermanland hela 
24. Bönder som räknades som »husarma» och således betalade reducerad avgift 
fanns i Medelpad 42 och i Ångermanland 53. För Hälsinglands del saknas dylika 
uppgifter i ghj 1535. 
6 

Samma mönster återkommer i flera brev från Gustav I. Så heter det exv. i ett brev 
13/2 1533 till allmogen i Uppland, Väster-Dalarna, Närke, Östergötland, Tjust och 
Södermanland, med uppmaning om en »kostgärd» till krigsfolkets underhåll (GR 8 
s. 186 f.): 

[...] Jder är allom nogh witterligit, huad stoor bekostning wij i tesse ärr hafft haffue, 
for thet stora tall krigxfollc wij hollett haffue och än nw holle emott alles woris 
hedzske Fiende k: Christiärn på thet han ecke skulle få framgong her i riikit som 
han acktat hade, och tyckis oss ecke wara rådeligit, att öffuergiifua sama wortt 
krigxfolk forre än wij ytterligare forwethe oss hurv same k Christiärns venner wele 
tage sakene fore i tilkomande sommar [—] Och hoppas oss, ati ecke skole beswära 
eder her wtijnnan om en mogelig kostgerd (hielp) epter thet som i well wetha 
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Bakgrunden till hjälpskatten var följande: Under 1500-talets början 
rådde labila politiska förhållanden i Östersjöområdet. Den starka 
maktfaktorn var Hansan i Liibeck. Den danske kungen Kristian II närde 
en tanke om att återupprätta en nordisk union, detta trots att han i början 
av 1530-talet levde i landsflykt; i Danmark regerade istället hans 
brorson Fredrik. Under dessa omständigheter utgjorde Labeck en stabili-
serande faktor. Redan tidigt hade Gustav I lierat sig med de mäktiga 
köpmännen från Liibeck och andra hansestäder. Han erhöll betydande 
krigshjälp från detta håll, såväl i form av hjälptrupper som rena subsi-
dier. Som motprestation beviljades Hansan att tullfritt införa varor i 
Sverige. Betydande inkomster fråntogs härigenom kronan. Vidare fick 
liibeckarna privilegium på all utrikeshandel, vilket implicerade att 
svenska fartyg ej fick passera Öresund eller Bälten. Betalningen av 
skulden till Liibeck kom att bli betungande, särskilt som de viktiga 
tullinkomsterna uteblev. Under stora ansträngningar gjordes den ena av-
betalningen efter den andra, såväl i penningar som i järn, smör, hudar etc. 
1533 utbröt stridigheter mellan Liibeck, som nu hade fått en ny politisk 
ledning, och Holland. Gustav slog mynt av denna nya situation och efter 
en dispyt om det återstående skuldbeloppet kom han att beslagta all 
lilbsk egendom i Sverige, arrestera alla ltibska köpmän och upphäva 
tullfriheten. 

Något senare avled Fredrik i Danmark. Vid en härpå följande herre-
dag i Köpenhamn vägrade den katolskt sinnade högadeln att erkänna 
Fredriks äldste son Kristian som ny regent, då den senare antagit den nya 
protestantiska läran. Det härigenom interimistiska rådet i Danmark, 
bestående av högaristokratin, kom i stark motsatsställning till det vid 
denna tid protestantiska Lilbeck. Den 2 februari 1534 bildades så en 
nordisk försvarsallians mellan Danmark och Sverige mot Ltibeck, vilket 
retade hanseaterna ursinnigt. Man slöt snabbt stillestånd med hollän-
darna och gick i maj 1534 till anfall mot hertigdömet Holstein för att 
sedan falla in i Danmark. Dessa stridigheter har kallats Grevefejden, 
efter lilbeckarnas överbefälhavare greve Kristofer av Oldenburg. 

huad swåra bekostning i hade i her Swantis, her Stens och flere gode herris tijd, 
med monga wtreser, som eder fast mera kostade, ther wij nw haffue hafft eder 
fordrag vtijnnan, och hollat fremmande krigxfolk, på thet i motte bliffua hemma, 
och ackta huar på siith betzsta. 
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Gustav I såg här en möjlighet att tillfoga antagonisten Kristian II 
militär och politisk skada, varför han alltså lierade sig med den danska 
adeln. Efter kung Fredrik I:s död 1533 kom således Likbeck, tillsammans 
med de danska opriviligierade stånden, att stödja den landsflyktige 
Kristian II i den instabila situation som följde. Till att börja med hade 
det liibeckska partiet framgång. Mot slutet av år 1534 var bl.a. såväl 
Jylland som Skåne i deras händer. Året därpå vände dock krigslyckan. 
Hertig Kristian blev i augusti samma år vald till ny kung, Kristian III. 
På hösten inföll den svenska hären i Halland, erövrade Halmstad och i 
början av följande år bröt man in i Skåne. Fred slöts mellan Kristian III 
och Liibeck i febr. 1536.7  Inga krigsförvecklingar försiggick inom då-
varande Sveriges gränser, men kriget kom att få stora inrikespolitiska 
följder för Sverige. 

Redan något tidigare hade Gustav I börjat att sätta upp en krigsorga-
nisation med legoknektar som stomme. Inför Grevefejden 1534-36 företogs 
omfattande värvningar inom- och utomlands. I januari 1535 tillfångatogs 
vidare ett par fänikor tyska landsknektar, varav de flesta övergick i 
svensk tjänst.8  Härutöver erhöll Gustav I i april fyra fänikor knektar av 
hertig Kristian.9  I ett brev till Kristian III i febr. 1536, angav Gustav I 
att Sveriges löneutgifter till legosoldaterna 1534 och 1535 översteg 
200 000 mark.10  Hur stor del av det utländska krigsfolket som behölls 
efter Grevefejden vet vi ej, men i avlöningslistor från 1536-37 upptas en 
stor kontingent tyska knektar och 1536 företogs ånyo värvningar, denna 
gång i Danmark. Av Kammarens räkenskaper framgår att Sverige efter 
Grevefejden inte återgick till den gamla fredsbudgeten.11  

Betalningen av skulden till Liibeck förklarar de många hjälpskatter 
som påfordras under 1520-30-talen. Häribland kan nämnas den kanske 

9 Se HAMMARSTRÖM 1956 s. 357. Hur stor en fänilca var är tämligen ovisst. Man 
kan jämföra med att en normal tysk fänika omfattade 500 man, men då någon egentlig 
militär organisation med fast befälskader ej existerade i Sverige vid denna tid, är 
det egentligen oriktigt att bruka beteckningen fänika (HAmiviARsTRöm 1956 s. 356 n. 
12.). 
10 GR 11 s. 21 ff., 29 f., jfr HAMMARSTRÖM 1956 s. 357. 

Se HAMMARSTRÖM 1956 s. 359. 

7 S. Bolin i SU 11 sp. 1254, SVALENIUS 1963 s. 142 ff. 
8 

Jfr Rasmus Ludvigssons krönika om kung Gustav I (HH 20:1 s. 16). 
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mest kända, den s.k. klockskatten år 1531,12  som innebar att varje kyrka i 
Sverige skulle avstå en av sina klockor eller motsvarande i penningar. 
Detta ovanliga drag av Gustav I möttes mestadels med ovilja och kom 
att bli orsaken till det bekanta s.k. Klockupproret. 

Andra extraordinära hjälpskatter med anledning av den liibska 
skulden är den »frivilliga» silverskatten 1522 som utgick av kyrkor,13  
ett »lån», även den benämnd silverskatt, från kyrkor och kloster 1523,14  
en kröningsgärd 1526, en hjälpskatt 1526 etc.15  Den senare hjälpskatten 
möttes med stark ovilja av hälsingebönderna.16  I räntekammarboken 
från 1527 saknas Hälsingland (liksom Dalarna, Medelpad och Ånger-
manland). Detta har tagits till intäkt för att hälsingarna vägrat betala 
denna hjälpskatt.17  En synbarligen motsvarande hjälpskatt till 1535 års 
dito, tycks ha utkrävts 1532, varvid varje bonde skulle erlägga 12 öre och 
varje landbo 1 mark. Det är uppenbarligen denna »kostgärd», som Gustav 
åberopar i ett brev 13/2 1533 till allmogen i flera landskap i Mellan-
sverige. Här framhålls att hälsingarna redan utgjort denna gärd, som 
skulle omfatta en »Gerd så stoor som her epter följer Sex Skattebönder i 
Giärdene och ix landbönder och the wth gorde, Först iiij spenn malt, ij 
spen miöll, ij pund kött, ij pund flesk, i pund szmör, j fåår, ij marcer 
penninga till att köpe ffisk före».15  Sannolikt avsåg denna »kostgärd» 
således att tjäna som utspisning av den uppsatta hären. 

Bara två månader senare, den 13/4 1533, skriver Gustav I till inbyg-
garna i Hälsingland och utkräver en ny gärd.19  Detta brev har följande 
lydelse: 

12 Klockskatten drabbade städernas kyrkor 1530, medan landsortens socken-
kyrkor brandskattades på en kyrkklocka 1531. Denna klockskattelängd finns för 
Hälsinglands del tidigare utgiven av J. HANztN 1930, dessvärre med felaktigheter. 
Jfr vidare WIDMARK 1860 s. 133 if., 301 och WAHRENBERG 1848 s. 9. 
13 

WIDMARK 1860 s. 294. 
14 

BERGFALK 1893 s. 11, WIDMARK 1860 s. 194 f. 
15 Se BERGFALK 1893 s. 11 if. 
16 Jfr brev från Gustav I till hälsingeallmogen 19/11 1526, 4/1 1527. 
17 

BERGFALK 1893 s. 15, WIDMARK 1860 s. 297. 
18 GR 8 s. 188. 
19 GR 8 s. 203 f. 
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Jtem Screffz till Helssingeland vm Gerd epther 
sama sinne szom her effther fölier 

Wij gustaff mett gudz nåde Suerigis och göttis etc konnungh, Helsse ider 
Dannemen alle som byggia och boo j Helssingeland euinnerligha mett gudh 
etc, Käre wener wij tacke ider alle samans ganske kärlige och gerne för 
thet hulskap troskap och manskap som j oss altiidh beuist haffue, och 
sunnerlige för then hielp j oss j nest forlidin Somar sende, huilkit wij ider 
altiid till thet besta betenckie wele, yttermere käre gode menn formoder oss 
attj wäl hörth och sporth haffue huadt stora kostgerdar och anner tunga 
thenn menige mann både her j vpland, såå wel som j Westergötland och 
småland j thetta nest förlidna åår altiid hafft haffue för konnung 
Christernns Fegde skul, på thet hann icke thesz mecktig bliffua skulle oss 
och Suerigis Rike yttermere vnderkuffua som hann ey eller gudj thesz loff, 
mecktig wartt, och nu senast när the giorde thenn gerd som lop wild xij öre 
påå skattebondenn och en marc Landbonn, Så wette j wäl sielffue att 
for:ne hielp som j senden j Sommars drager neplige j öre på huar mann ther j 
iders Landzenda, huilkit fast olikann drager, emoth thet the annerstadz 
gijorth haffue Anseendis attj haffue sittit j godh friidh och Roligheth 
vthann all gestning och annann swår tunga, Huarföre forsee wij oss attj 
Dannemenn alle änn nu göre som the andre Dannemenn her j Landet gijort 
haffua, thet oss hoppas ider karm wara vthann all skadha, Dogh huadt 
som ther på huar mann löpa karm, på thenn Suma som j tilforenne vth gijort 
haffue neplige the ixc marcer, thå äre wij till fridz att thet änn nu åffkortis 
så mykit åff szama Suma så attj må göra thess mindre som wår Fogde 
Eneuald Hansonn yttermera j befalning [haffuer] att handla mett ider ther 
vm, Lather ider her vthinnan finnas weluillige som tro vndersåther bör att 
göre Thesz till wisso lathe 

Motiveringen för denna gärd var således dels att andra landskap utgjort 
densamma, dels att hälsingarna varit fredade från gästning. Om gärden 
utbetalades hade vidare hälsingarna kungens löfte om att få under-
handla med fogden Envald Hansson om »skälig» nedsättning av den 
årliga skatten. Enligt räntekammarboken från 1533 uppgick gärden i 
Hälsingland till 1 000 mark, vilket skall ställas mot den tidens årliga 
ränta från landskapet, som var 900 mark." 

När sedan Gustav I påbörjar en omfattande värvning av legoknektar 
omkring 1534-36, vilka vid denna tid efter kontinentalt mönster kom att 

20 BERGFALK 1893 s. 16, WIDMARK 1860 s. 302. 
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avlönas månadsvis med en årslön på 90 mark,21  är det förståeligt att 
extra inkomster måste till för att hålla denna krigsmakt på fot. Gustav I 
lämnade uppenbarligen vidare bidrag till hertig Kristian. Det är i ljuset 
härav som den här behandlade hjälpskatten skall ses. I Rasmus 
Ludvigssons krönika om kung Gustav I förekommer en kort notis från maj 
1535 i anledning av detta:22  

I thenne månet, effter h[ertug] C[hristiern] begärede på samme tijd aff 
k[onung] G[ustaff] förstreckning ffi 100,000 g[yl]lene,  dherföre lades en 
almennelig peninge hielpe schatt utöffver heele rikit, så at hvar skatte-
bonde skulle utgöre 1 1/2 mark Och hvar landboo 1 mark ort:r. 

Den förändring som äger rum vid denna tid, med uppställandet av en 
permanent krigshär - vilken naturligtvis utgjorde en nödvändig exekutiv 
maktfunktion, som Gustav I behövde för att kunna genomföra omfattande 
politiska och finansiella förändringar - och en begynnande central-
byråkrati, krävde att kronan måste tillförsäkra sig ökade skatte-
inkomster.23  Det är mot denna bakgrund man får se Gustav I:s skatte-
omläggning, som sedan sker omkring 1540, med upprättande av nya jorde-
böcker.24  För Hälsinglands del är den äldsta jordeboken från 1542, vilken 
alltså finns tidigare utgiven.25  Den har fram till utgivandet av denna 
hjälpskattelängd från 1535 varit den äldsta mantalslängd för 
Hälsingland som förelegat i tryck. 

21 Se HAMMARSTRÖM 1956 s. 357. n HH 20:1 s. 22. 
23 Så bl.a. ökade Gustav I hälsingarnas stående skatt från 900 mark till 1 200 mark 
år 1529 (DoviuNG 1951 s. 158, 381). Redan 1531 beviljades dock nedsättning till 
det gamla beloppet efter flera framstötar från hälsingeallmogen (DoviuNG 1951 s. 
161, jfr GR 6 s. 187 ff., 7 s. 8 ff., 7 s. 305, WIDMARK 1860 s. 299 f.). 
24 Jfr LÖNNROTH 1945 s. 140, BOETHIUS 1957 s. 37, DOVRING 1951 s. 162 ff., 
WIDMARK 1860 s. 306 ff., JONSSON 1971 s. 49 f., 67, WAHRENBERG 1848. 
25 I GHK 1933. 
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Redigeringsprinciper 

Nedan följer en diplomatarisk återgivning av hjälpskattelängden 
»gärder och hjälper» från 1535 avseende Hälsingland. 

Några redigeringsprinciper: Förkortningar har på vanligt sätt upp-
lösts med kursiv stil. Att punkt över i i vissa fall saknas, anges ej särskilt 
i textkommentaren. Det är synnerligen svårt att avgöra om begynnelse-
bokstaven i de olika namnen skall uppfattas som stor eller liten. En 
princip har varit att återge stor och liten bokstav i klara fall samt i 
ovissa fall generalisera begynnelsebokstav med stor bokstav och bokstav 
inne i namn med liten. En sådan princip leder naturligtvis till svåra 
gränsdragningar, men jag har ansett denna något subjektiva princip vara 
bättre än att exv. förallmänliga stor bokstav hos egennamn. Beträffande 
öre, har liten begynnelsebokstav generaliserats. 

För övrigt torde inte skattelängden bereda några större problem vid 
läsningen mer än kanske de latinska vidua 'änka' och et filius eius 'och 
hans son'. Mark har konsekvent upplösts mark och mark, därest ej ett c 
eller h förekommer varvid ordet upplösts som march. Placering och 
stavning av landbo(r) har i möjligaste mån följt längden. I vissa fall har 
dock av utrymmesskäl vissa sammanslagningar och andra förenklingar 
vid angivandet av landbor ägt rum. Osäkerhet råder, särskilt för Delsbo 
socken, hur en final förkortning i många ortnamn skall upplösas: -um 
eller -en. Några fall talar snarast för det förra. Jag har därför valt att 
förallmänliga denna upplösning av den aktuella förkortningen,26  utan 
att i varje enskilt fall ange denna osäkerhet och alternativet -en. Slut-
ligen skall tillfogas, att ett antal Helsinglandh o.1., som förekommer 
här och där, bl.a. överst på arken, ej medtagits. 

I notapparat anges särskilda smärre kommentarer, förklaringar och 
alternativa läsningar till texten. För att inte tynga utgåvan av hjälp-
skattelängden har jag valt att inte införa identifieringar av byar och 

26  Denna princip resulterar i ett stort antal belägg med dat. pk  -um. Detta talar mot 
den toponymiska bilden i Hälsingland, där plurala bebyggelsenamn är tämligen 
sällsynta. Som kan konstateras är det istället vanligtvis den singulara formen som 
segrat, och då särskilt dat. sg., som i Berge, Hamre etc.; i något fall gen. sg., som i 
Bers. 

Det bör också som en följd av ovanstående påpekas att ghj 1535 således ej ger en 
tillförlitlig bild av förekomsten av plurala/singulara namnformer i detta landskap. 
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gårdar i notapparaten utan meddelar dessa i ett särskilt kapitel efter 
längden. Sedan följer ett avsnitt med utförligare kommentarer och en 
evaluering av denna hjälpskattelängd som historisk och onomastisk 
källa.27  

Den yngre, befintliga sidnumreringen av längden anges med kursiv 
text i marginalen. Endast högersidorna bär sidnummer, men nedan anges 
inte särskilt att en vänstersida saknar sidnummer. Ghj börjar för 
Hälsinglands del på en vänstersida. 

271 ett särskilt appendix redovisar jag skrivarens piktur och dennes ortografiska 
egenheter och manér, dvs, med avseende på den här transkriberade handskriften ghj 
1535, som bl.a. rör Hälsingland. 
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Fig. 1. 	Första bladet (s. 224) av hjälpskattelängden »Gärder och hjälper» 1535 
för Hälsinglands del. 



Mantthall wppa Then Hielppeskath Bom 
wtgik aff HelBingelandh Anno 35 

Aff Szörestadha Tinghlagh 
Mantthaleth 

Mornes byn 	 Oleff andersgon 	x öre 
niels Jonsgon 	 x öre 

Her Larens 	 j march 	niels Olsgon 	 x öre 
Kadhrin 	 j march 	Per Ionsgon 	 x öre 
Margaretha 	 j march 	Oleff nielsgon 	 x öre 
Per Larsgon 	 x öre 

Actiarn 
Rotemoor 

pedher engelbrictzgon 	x öre 
Jon persgon 	 x öre 	Niels Olsgon 	 x öre 
Jon per[gor] 	 x öre 	Oleff germundgon 	x öre 
Per Dauidgon 	 x öre 	Oleff persgon 	 x öre s. 225 
Per nielsgon 	 x öre 	Per Ionsgon 	 x öre 
Eric nielsgon 	 x öre 	Lasse Olsgon 	 x öre 
Niels nielsgon 	 x öre 

Bööledh 
Grännebodha 

Jon Siwrdsgon 	 x öre 
Engelbricth 	 x öre 	Lasse Olsgon 	j mark landboo 
Oleff Larsgon 	 x öre 	Anders Larsgon 	 x öre 
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Oleff ersgon 
Håkon Olsgon 
Lasse andersgon 

x öre 
x öre 
x öre 

Niels nielsgon 
Oleff Swerkelsgon j mark 
Oleff Screddare 
Engelbricth Smedh 
Joghan Persgon 

x öre 
landboo 

x öre 
x öre 
x öre 

Beeckinghe 

Lasse persgon 	 x öre 
	 Landa 

Oleff persgon 	 x öre 
Oleff Jonsgon 	 x öre 	Oleff Olsson 	 x öre 
gwdhmundh Jonsgon 	x öre 	Per Larsson 	 x öre 

Eric Klockare j mark Landboo 

Swedhen 	 s. 226 

Siwll Jonsson 
Jon polsgon 
powall Ericxgon 
Oleff persgon 

x öre 
x öre 
x öre 
x öre 

Byn 

Torsten Siwordgon j mark 

Oleff Siwordsgon j mark 

 

Landboor 

   

x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 

Bredhåker 

Joghan nielsgon 
per Monsgon 
Lasse Monsgon 
Per Nielsson 
Niels Jonson 
Anders persgon 

Gäffwerstadha 

Eric Larsgon 
Joghan Ericxgon 
Håkon Esbiörnsgon 
Eric Håkonsgon 

Swidhia 

x öre 
x öre 
x öre 
x öre 

Diwpa 	 Oleff Olsson 	 x öre 
Per engelbrictzgon 	x öre 

Anders Jonsson j march landboo 	Oleff Olsgon 	 x öre 
Oleff halwardsgon 	x öre 
Per andersgon 	 x öre 
Per persson 	 x öre 



Hjälpskattelängden »Gärder och hjälper» 1535 	33 

Mantthaleth i Hanebo 
Socken 

Litzle Kerneby 
	

Hambre 

Mortthen Ols13on 
Per Nielsf3on 
Oleff nielsBon 
Eric hendricxf3on 
Oleff Larensf3on 
Bencth Jonsf3on 
Oleff persf3on 
Hans Masfionl 

Kyla 

x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 

Kelbiörn Ericxf3on 

Hallan 

Mattes 
Engelbricth OlsBon 
Kristin 
Jon persBon 
per eric.xf3on 
Oleff EricxBon 

X öre 

s. 227 

x öre 
j mark landboo 

x öre 
x öre 
x öre 
x öre 

Eric persBon 	 x öre 
Oleff SiwordBon 	x öre2 

	
Löthen 

Oleff Ericxfion j mark landboo 
Lasse NielsBon 	 x öre 
Siwldh Olsf3on 	 x öre 

Ledhenghe 

Oleff persf3on 	 x öre 
	

Östarboferne 
Niels persf3on 	 x öre 

  

Jon polsBon 
Niels persf3on 
Eric Siwrsf3on 
Japer3  Nielsf3on 
Engelbricth olsson j mark 
Oleff persf3on 
per olsf3on 

x öre 
x öre 
x öre 
x öre 

landbo 
x öre 
x öre 

1 Sannolikt avses Matsf3on — vilket 
MasBon bevisligen gör på flera 
ställen — eller också skall namnet 
upplösas MansBon, då den över-
skrivna förkortningsslängen är o-
motiverat stor. 
2 Tre (ev. fyra) överskrivna prickar 
föregår x. Om dessa skall tolkas som 
markeringar för iii 	eller om de 
är kladd av skrivaren, är svårt att 
veta. 3 Kanske Joper eller Jacop? 
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Westerboofören 	 Kyrkebyn 

Anders jonsgon 	 x öre 	Per ericxgon 	j mark landbo() 
Joghan Ericxgon 	x öre 	powell Olsgon 	 x öre 
Joghan Hendricxgon 	x öre 	per ericxgon 	 x öre 
Eric Hindricxgon 	x öre 	Swen vifastegon 	x öre 
Litzle Swen 	 x öre 	Oleff Masgon 	 x öre 
Oleff olsgon 	 x öre 	Hans Olsgon 	 j mark 
Niels Screddare 	x öre 
Per Jonsgon 	 x öre 	per klockare 	 j mark 

Oleff persgon 	 x öre 
Ingeborgh 	 x öre 

Fly 

 

Landboor 

 

Oleff Larsson 	 x öre 	 Jnnantiarn 

Södherfly 

Oleff persgon 	 x öre 
niels Jonsgon 	j mark landboo 
Powell persgon 	 x öre 
Oleff persgon 	 x öre 
Oleff Largon 	 x öre 
Lasse powelsgon j mark landboo 

Suerebole4  

Niels Jonsgon 	 x öre 
Arma 	 x öre 

4 Uppenbarligen fel för Querebole, 
vilket bör avse Kvarnböle. 

per Larseon 	 x öre 

Bergha 

Per Olson 	 x öre 
Oleff Olsi3on 	 x öre 

s. 228 
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Aff Alttha Tingh 
Lagh 

s. 229 

Kyrkebyn 

Pedher i Rodhmo 	x öre 
per Screddare 	 x öre 
per Mongon 	 x öre 
Jon persgon 	 x öre 
Oleff skynnere 	 x öre 
Siwll i becken5 	 x öre 
Joghan Hansson 	x öre 
Vnga bondhen 	 x öre 
niels kelbrorgon 	x öre 
Per Jonsg [on] 	 x öre 
Joghan powelsgon 	x öre 
per powelsgon 	 x öre 
per olsfgon 	 x öre 
Oleff klokare 	 x öre 
Eric Nielsgon 	 x öre 
Eric pergon 	 x öre 
Pelle persgon 	 x öre 
Eric Olsgon 	 x öre 
Hwstrw gwnborgh 	x öre 
Eric Olsgon 	 x öre 
Oleff Jonsgon 	 x öre 
Lasse persgon 	 x öre 
Joghan persgon 	 x öre 
Oleff Olgon 	 x öre 
Joghan Olsgon 	 x öre 
Oleff persgon 	 x öre 
Eric Olsgon 	 x öre 
Joghan i malwik 	x öre 

5 Svårläst namnform, ev. backen e.d. 

Oleff nielsgon 	 x öre 
per Olsfgon 	 x öre 
Swerke Hwstrv 	x öre 
per Larsgon 	 x öre 
Niels Olsgon 	 x öre 
per Skreddare 	 x öre 
Margith enlcia 	 x öre 
Jngeborgh enkla 	x öre 
Dalekaren 	 x öre 
Kirstin 	 x öre 
Kadhrin Hwskona 	x öre 
Oleff persgon 	 x öre 
Kierstin oc gå Kerstin 	x öre 

Norby sköll 

per andersgon 	 x öre 
Joghan persgon 	 x öre 
Örian Jacopeon 	 x öre 
Oleff nielsgon 	 x öre 
Lasse Jonsgon 	 x öre 
Simon i Norby 	 x öre 
niels engelbrictzgon 	x öre 
Joghan engelbricxgon 	x öre 

s. 230 
Norby sköll 

Oleff larsgon 	 x öre 
Eric Ericxsgon 	 x öre 
per ericxfgon 	 x öre 
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Joghan stensf3on 	x öre 	Lucus i Monor6 	 x öre 
Oleff OlsBon 	 x öre 	Oleff OlsBon 	 x öre 
Anders pouelsBon 	x öre 	Oleff SiwlsBon 	 x öre 
staffan ibidem 	 x öre 	Swen Hansfion 	 x öre 
Engelbricth 	 x öre 	pedher OlsBon 	 x öre 
Oleff engelbrictzfion 	x öre 	Hwstrv brita 	 x öre 
Oleff persBon 	 x öre 	Oleff klockare 	 x öre 
Anders persBon 	 x öre 	Oleff nielsBon 	 x öre 
Anders JonsBon 	 x öre 	Niels HindricxBon 	x öre 
Mortthen persBon 	x öre 	Hwstrv Margith 	x öre 
Oleff Klockare 	 x öre 	per skomare 	 x öre 
Oleff nielsBon 	 x öre 	Jempte pedher 	 x öre 
Oleff persBon 	 x öre 	Joghan SiwIsBon 	x öre 
per JonsBon 	 x öre 	Oleff nielsBon 	 x öre 
Oleff EricxBon 	 x öre 	Oleff OlsBon 	 x öre 
Anders i norby 	 x öre 	Oleff Hansfion 	 x öre 
Oleff persBon 	 x öre 	per nielsBon 	 x öre 
per hindricxBon 	x öre 	per andersBon 	 x öre 
Eric i Nårby 	 x öre 	Beltthare niels 	x öre 
Anders ibidem 	 x öre 	per SiwlsBon 	 x öre 

per Jonsfion 	 x öre 

Nesbo skoell 
Näessether sköell 

Per SiwlsBon 	 x öre 
Per OlsBon Hans Bon 	x öre 	Eric JonsBon 	 x öre 
Mortthen LarsBon 	x öre 	Joghan Jonsson 	 x öre 
Engelbricth i näBith 	x öre 	per SiwlsBon 	 x öre 
Hindric persBon 	x öre 	Eric SwerkilsBon7 	x öre 
Oleff persBon 	 x öre 	Oleff LarsBon 	 x öre 
Knuth Köpman 	 x öre 	Viger Hans Mangh 	x öre 
Oleff siwri3on 	 x öre 	Oleff OlsBon 	 x öre 
Per OlsBon i wexeby 	x öre 	Hwstrv Ingeborgh 	x öre 
Per ericxBon 	 x öre 	Swen persBon 	 x öre 

s. 23/ Oleff ericxsBon 	 x öre 	pedher Swensfion 	x öre 
Hwstrw gertrudh 	x öre 
Eric Morttheneon 	x öre 	6 Ev. Monorn. 

7 Osäker läsning. 
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s. 232 

Joghan SiwlsBon 
Niels i grenixbodha 
Eric i Öönaåker 
Anders Hans brodher 

Neessether skoell 

per mortthensson 
pedher Jonsi3on 
Oleff persBon 
per SwensBon 
Jon JonsBon 
Anders Jonsfion 
niels JopsBon 
per nielsBon 
Lasse JopsBon 
Esbiörn JonsBon 
ElBeby 
Lasse dotter i Kundhe 
Hwstrv brita 
Hwstrv Karin 
gwddheligh enkia 
Oleff persBon 
Lasse andersBon 
Eric i grunxbodha 
Joghan esbiörnsBon 
Joghan OlsBon 
Joghan JonsBon 
Per nielsBon 
Anna enkia 
Joghan nielsBon 
Oleff JonsBon 
Esbjörn i böle 
Per JonsBon 
Oleff pouelsBon 
Oleff persBon 
Joghan persBon 

Brita enkia 	 x öre 
Kirstin enkia 	 x öre 
Hwstrv Margith 	x öre 
per SiwlsBon 	 x öre 
per HokonsBon 	 x öre 
Joghan Olsi3on 	 x öre 
Swen JonsBon 	 x öre 
Pedher myres 	 x öre s. 233 
Joghan KelbiörnsBon 	x öre 
Joghan JonsBon 	 x öre 
Mickill i wikebyn 	x öre 

Grååna Sexther skiöll 

niels OlsBon 	 x öre 
Joghan OlsBon 	 x öre 
Oleff HansBon 	 x öre 
Oleff persBon 	 x öre 
Hwstrv gertrudh 	x öre 
Joghan persBon 	 x öre 
Hwstrv Elin 	 x öre 
Mons JönsBon 	 x öre 
Hwstrv Margith 	x öre 
Joghan Fastelagh 	x öre 
Oleff HansBon 	 x öre 
Esbiörn StaffanBon 	x öre 
pouell Olefff3on 	 x öre 
Oleff esbiörnsBon 	x öre 
Oleff persBon 	 x öre 
Swen nielsBon 	 x öre 
Joghan pouelsBon 	x öre 
Oleff nielsBon 	 x öre 
pouell nielsBon 	 x öre 
Oleff OlsBon 	 x öre 

8 Osäker läsning; står my med för-
kortningsmarkering över y. 

x öre 
x öre 
x öre 
x öre 

x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
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Hwstrv Margith 
Anders hakonsigon 
Eric Swensgon 
Anders OlsSon 
Joghan LarsBon 
Clauus Hokonfgon 
Joghan SigwlsSon 
Swen i gransether9  
Joghan Larsson 

s. 234 Engelbricth JonsSon 
Mons andersBon 
Esbjörn AndersBon 
Eric LarsBon 
Oleff persBon 
niels Larsigon 
Sigrid enkian 
per ericxBon 
Niels Olsfgon 
Eric Olsigon 
Hwstrv brita 
per OlsSon 
niels Olsigon 
Engelbricth 
Joghan O1s13on 
Swen i Höghen 
Esbjörn powelsBon 
Margith enkia 
Joghan persSon 

x öre 	Siwrd andersSon 	x öre 
x öre 	Oleff andersgon 	x öre 
x öre 	Joghan SiwlffSonl° 	x öre 
x öre 	Eric persSon 	 x öre 
x öre 	Nesboo Oleff 	 x öre 
x öre 	Anders ericxfion 	x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 

9 Ev. graesether. 
lo Möjligen är denne identisk med 
»Jon Siwardson på Näsbobyn», som 
förekommer i ett brev 1525 25/4 
Alfta avskr. Häls. db AIa:27 HLA. 



x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 

s. 236 

Hjälpskattelängden »Gärder och hjälper» 1535 	39 

Lywsodall Tinglagh 
Mantthaleth 35 

x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 

x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 

Esbiörn Olsgon 
Anders Olsgon 
Arwid Olsgon 
Joghan Olsson 
Joghan Simoni3on 
sten skreddare 
Joghan SwensI3on 
Oleff Swensgon 
Engelbricth 
Joghan persgon 
Oleff andersgon 
Oleff Swensgon 
Anders walmarsgon 
Mortthen pouelsgon 
gwdmund Mortthengon 
Lasse gwdmundgon 
Bencth biörnsgon 
Lasse Olsgon 
Simoni i Joghangon 

s. 235 Per Morthengon 

Hwstrv Kerstin 
Oleff persgon 
mortthen Swensgon 
Eric Swensgon 
Lasse Monsgon 
Åsmundh 
powell Olsson 
store Oleff 
Oleff biörnsgon 

Eg. Sinnon. 

Hwstrv asta 
Oleff siffridgon 
Mattes persgon 
Oleff gwdbiörnsgon 
Niels Olsgon 
Oleff Rolffgon 
Cristin i Högha 
Raffwald germundgon 
Oleff germundgon 
Lasse Olsson 
pouell Jönsgon 
Eric Jönsgon 
germund i igdh 
Mortthen Olsgon 
Eric Mortthengon 
Oleff Olsgon 
Joghan lwth 
Eric gunbiörnsson 
Oleff biörnsgon 
Engelbricth Jongon 
Biörn ericxgon 
Oleff Mortthengon 
Anund i gwdha 
per powelsgon 
Joghan Biörnsgon 
pouell Screddare 
Lasse persgon i mar 
Anders Monsgon 
Och hans fon 
Oleff Jonsson 
pelle skomare 
Joghan Ingemarsgon 
Hwstrw Margith 
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pedher Hansi3on 	x öre 
Hwstrw gwdheligh 
per polsBon 	 x öre 
powell jonsf3on 	 x öre 
per Jonsf3on 	 x öre 
Och hans Bon 	 x öre 
Joghan persBon 	 x öre 
pelle persBon 	 x öre 
Rawall biömsfion 	x öre 
Oleff SiffridBon 	x öre 
Backe powell 	 x öre 
pedher KetilsBon 	x öre 
per Olsson Mörth 	x öre 
Oleff germundfion 	x öre 
Lasse germundBon 	x öre 
pouell persBon webbee 	x öre 
Mattes SwensBon 	x öre 
Walmar i Rogerdhen 	x öre 
Oleff walmarsfion 	x öre 
Litzle Oleff valmar 	x öre 
Mortthen Olsson 	x öre 
Joghan perBon sutare 	x öre 
Mons LarsBon 	 x öre 
Anders pols13on 	 x öre 
Oleff germundBon 	x öre 
Biörn HalwardBon 	x öre 
powell HalwaldBon 	x öre 
Ketill gwdmundfion 	x öre 
Esbjörn påuelsBon 	x öre 
Oleff persBon fene12 

	
x öre 

gwdmwnd andersBon 	x öre 
germund ketilfion 	x öre 
Joghan Olsson 	 x öre 
et filius andreas 	x öre 

12 Osäker läsning. Ovisst hur för-
kortningsmarkeringen skall upp-
lösas: e, er, re e.d. 

Oleff JonsBon 
Joghan persBon 
Hans Olsson 
Oleff Ionsson 
Helghe i nore 
Oleff ibidem 
Swen ibidem 
Oleff påwelsson 
Oleff KetilsBon 
Joghan pouelsBon 
Oleff RolffBon 
Anders Olsson 
Joghan Olsson Mörth 
Joghan persBon Longe 
et filius illius 
Oleff persBon 
Oleff BiörnsBon 
Anders OlsBon 
Anders skreddare 
pedher skreddare 
gwdhmund pouelsBon 
Anders pålsBon 
Anders RawaldBon 
per Olsson 
Joghan ånundBon 
pouell naickilsBon 
Mickill MortthenBon 
pouell gunbiörnsBon 
gregers MortthenBon 
Oleff stensson 
Tord simonBon 
Simon å Hana13  
Sigwård MickilsBon 
Esbjörn Jonsson 
Oleff Olsson 
powell Mörth 

13 Osäker läsning, ev. Horna. 

x öre 
x öre 
x öre s.237 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 



16 Osäker läsning, kanske bg1.3. 

18 Kanske hollene. 

17 Trol. fel för Klockare. 
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Joghan Mickilsson 	x öre 
Joghan Olsson i Romsi14 

	
x öre 

Oleff gwlleBon ibidem 	x öre 
Oleff HendricxBon ibidem x öre 
Halward biörnsfion 	x öre 

s. 238 Pouell persson wedh becke x öre 
Niels Jempte 	 x öre 
Esbiörn RawalBon 	x öre 
Oleff nielsBon 	 x öre 
Biörn persBon 	 x öre 
per BiörnsBon 	 x öre 
Oleff RawaldBon 	x öre 
Joghan esbiörnsson 	x öre 
Hans å Nore 	 x öre 
Hwstrv Margith Ketiltzi x öre 
Japer i Höyon15 
	x öre 

Lasse MortthenBon 	x öre 
powell Olsson 	 x öre 
per Olsson 	 x öre 
Håkon MickilsBon 	x öre 
Lasse biömsson 	 x öre 
Biörn Andersson 	x öre 
pouell JonsBon 	 x öre 
Sten pouelsson 	 x öre 
Esbjörn AndersBon 	x öre 
Oleff HemmingxBon 	x öre 
Björn persBon 	 x öre 
Anders Siwlsson 	x öre 
Siwrd Andersfion 	x öre 
Björn Olsson 	 x öre 
Oleff HagtorBon 	x öre 
Oleff ArendBon 	x öre 
Walmar siwlfgon 	x öre 
Oleff OlsBon 	 x öre 
Simon nielsBon 	 x öre 

15 Osäker läsning, kanske Höyem e.d. 

Björn Jortgon i Höghen 	x öre 
Anders BiörnsBon 	x öre 
powell i Kellee 	x öre 
Joghan SigwlsBon 	x öre 
Lasse isaachgon 	x öre 
Gwdmund EsbiörnBon 	x öre 
Walmar EsbiörnsBon 	x öre 
Björn JonsBon 	 x öre s. 239 
Siword nielsson 	x öre 
Björn i wye 	 x öre 
Lasse MonBon 	 x öre 
gwdmwnd SiffridBon 	x öre 
Joghan Olsson bergB16 

	
x öre 

pouell Karssons Margit 	x öre 
Lasse EsbiörnBon 	x öre 
per Olsson i aggersta 	x öre 
Joghan LarsBon 	 x öre 
Anders Larsigon 	x öre 
Oleff OlsBon 	 x öre 
Oleff Jonsfion 	 x öre 
per Olsfion 	 x öre 
Hwstrv Sigridh 	x öre 
Oleff Kockare17 
	x öre 

Longe Simon 	 x öre 
Esbiöm MortthenBon 	x öre 
Hans å Hambre 	x öre 
Lasse persBon 	 x öre 
Joghan persBon 	 x öre 
Eric persBon i hollen18 

	
x öre 

Joghan OlsBon 	 x öre 
Lasse pålsBon 	 x öre 
Joghan pouelsBon 	x ore 
Oleff JonsBon 	 x öre 
Björn Jonson 	 x öre 

14 Osäker läsning, Ro[ ]si. 
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et filius eius 	 x öre 
Mattes OlsBon 	 x öre 
powall ericxBon 	x öre 
Hwstrv gwdheligh 	x öre 
Anders OlsBon 	 x öre 
per Andersfgon 	 x öre 
Eric andersBon 	 x öre 
per andersBon i grithe 	x öre 
Oleff OlsBon 	 x öre 

s. 240 Gudhmundh Öriansfgon 	x öre 
Anders persBon 	 x öre 
per Jonseon 	 x öre 
Jöns nielstgon 	 x öre 
powell andersBon 	x öre 
Joghan OlsBon i nesby 	x öre 
pedher diecken 	 x öre 
skynnare hans 	 x öre 
Oleff Jonsfgon 	 x öre 
Joghan pouelsBon 	x öre 
per Rawalsfgon 	 x öre 
Eric persgon 	 x öre 
Oleff JonBon i Kemstadha x öre 

Ferilla Mantthall 

Esbiörn nielsfgon 	x öre 
Mortthen nielsBon 	x öre 
Gudbiör swensBon 	x öre 
Halward OlsBon 	x öre 
staffan LarsBon 	 x öre 
per staffansfgon 	 x öre 
per O1si3on 	 x öre 
pedher gudhmundfgon 	x öre 
Eric OlsBon 	 x öre 
Mickill Olsfgon 	 x ore 
Oleff JonsBon 	 x öre  

Litzle Joghan 
Esbiöm Jonsfgon 
birgitta enkian 
Joghan JonsBon 
et filius illius 
Oleff monfgon 
Lasse LarsBon 
gertrudh enkla 
Mons JonBon 
Och Hans Bon 
Litzle Oleff monfgon 
Anders perstgon 
Oleff andersBon 
Joghan ThomaBon 
Swen Olsfgon 
Esbiöm gudmundBon 
Hwstrv gwdheligh 
Oleff JonsBon 
Anders JonsBon 
Joghan mansBon 
Oleff nielsBon 
Rolff JonsBon 
Halward Esbiörnsf3on 
Hans skynnare 
Östen andersBon 
Anders OlsBon 
Mortthen Montgon 
Mortthen alffeon 
Oleff algwthBon 
Joghan OlsBon 
Eric OlsBon 
Longe pedher 
Joghan Olsson 
Anders Monseon 
Hwstrv brita 
Joghan Monfgon 
Hans OlsBon 
Anders Jonsi3on 

x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre s. 241 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
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Hans Jonsi3on 	 x öre 	Halward Siwlsigon 	x öre 
Joghan gwdhmuncifion 	x öre 	Niels persBon 	 x öre 
Björn persgon 	j mark landboo 	Tidika persigon 	 x öre 

Biörn persgon 	 x öre 
Swen persBon 	 x öre 

Hooffdall 	 Oleff myn granne" 	x öre 

Eskil! persfion 	 x öre 
Mortthen Iönsfion 	x öre 
Hans persi3on 	 x öre 
Haluardh Olsfion 	x öre 
Engelbricth OlsBon 	x öre 
Bror Bongh19 	 x öre 
Bror skrwb 	 x öre 

Hoffdall 

Esbjörn skub 	 x öre 
Oleff diecken 	 x öre 
Mortthen Jönsgon 	x öre 
Bencth KetilsBon 	x öre 
Eric persgon 	 x öre 
Halward gudbiörsBon 	x öre 
Halward powelsgon 	x öre 
gunnar esbiörnsigon 	x öre 
pouell Olsgon 	 x öre 
Oleff Jönsigon 	 x öre 
Oleff Siwlstgon 	 x öre 
Torgard 	 x öre 
Jon Rerffigon 	 x öre 
Joghan esbiörnsBon 	x öre 

19 Ev. longh. 	 20 Ev. Migranne, myregranne e.d. 

s. 242 
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Aff Södherrakr 
Tinghlagh Mantthalith 

Nårby 	 Swndh 

Esbiörn 	 x öre 	Oleff Esbiörnsigon 	x öre 
niels 	 x öre 	Vidua 	 x öre 
Vidua 	 x öre 	Biörn 	 x öre 

Vidua 	 x öre 
per nielsgon 	 x öre 

Bergha 

per ericx2on 	 x öre 	 Östanbro 

Jngewall 	 x öre 
Hoff 	 Oleff andersBon 	 x öre 

Oleff persson 	 x öre 
Anders Eriocgon 	 x öre 

	 Ladugårdhen 

Joghan Karlstgon 	x öre 
Valla 	 Eric Jonsgon 	 x öre 

Eric 	 x öre 
niels 	 x öre 	Jöns 	 x öre 

ynw 	 Östansiö 

Oleff OlsBon 	 x öre 	Lasse 	 x öre 
Vidua 	 x öre 	niels 	 x öre 
Engelbricth 	 x öre 	Joghan 	 x öre 

Joghan nielsfion j mark landboo 
s. 243 	 Iwar 	 x öre 
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Eellä 	 Lydhenäs 

Joghan Swensgon 	x öre 	Larens 	 x öre 
Oleff Olsgon 	 x öre 	Larens 	 x öre 
Larens nielsgon 	 x öre 
Niels Skreddare 	x öre 
Oleff nielsgon 	 x öre 	 Gandesetther 
Oleff persgon 	 x öre 
per ericxgon 	 x öre 	Biörn 	 x öre 
Joghan Lwsswe 	 x öre 	Swen Larsgon 	 x öre 
Niels Swensgon 	 x öre 	Oleff Jonsgon 	 x öre 
Oleff Benctzgon 	 x öre 	Swen 	 x öre 
Larens persgon 	 x öre 	Swen Larsgon 	 x öre 
Joghan Olsgon 	 x öre 
Eric 	 x öre 
Vidua 	 x öre 	 Myskia 
Niels Jonsgon 	 x öre 

Oleff 	 x öre 
powell 	 x öre 

	

Mar 	 pedher 	 x öre 
niels 	 x öre 

Mickill Swensgon 	x öre 	Swen 	 x öre 
Klemeth21 	 x öre 

s. 244 

	

Ds. 
	 Engeboo 

Mortthen 	 x öre 
Pedher engelbricth 	x öre 

Risenes 
Sunnan Åå 

Eric 	 x öre 
Larens 	 x öre 	Joghan 	 x öre 
per Swensgon 	 x öre 
Joghan persgon 	 x öre 
gwdhmundh 	 x öre 	 Berge 

21 	.. Osaker läsning. Larens Jonsigon 	 x öre 
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Veckle 	 Askestadha 

Joghan Klarmorgon22 	x öre 	Enkian 	 x öre 
Niels änbrörsigon23 	x öre 	Joghan 01s2on 	 x öre 
Embiöm 	 x öre 
Oleff skomakare 	x öre 

Sickelstadha 

Kymstadha 	 Jöns skreddare 	 x öre 
niels 	 j mark Landboo 

Mickill masigon 	 x öre 
Sol mickiligon 	 x öre 
powall 	 x öre 	 Ooståå 
Joghan dermesto24 	x öre 
Larens 	j mark Landboo 	pedher 	j mark landboo 

s. 245 	 Larens 	j mark Landboo 

Skelee 
Wetthare 

Joghan Olstgon 	 x öre 
Oleff bertilsBon 	 x öre 	Niels 	 x öre 

Oleff 	 x öre 

Hedhen 
Sunnanness 

Hendric 	 x öre 
Bencth 	 x öre 
Oleff mickilsBon 	x öre 
Eric 	 x öre 

Joghan Olsson 	 x öre 
per olsBon 	 öre 

Grönnö25  

Joghan 	 x öre 
Larens 	 x öre 
Eric 	 x öre 

22  Osäker läsning. 	 s. 246 
23 Ev. ämbröcsBon e.d. 
24 Ev. dremesto el. demesto. 	 25  Ev. Grönnö. 
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Aff Moo Tinglagh 

J Rengssy 

Jöns Jonsgon 	 x öre 
	 Österbölet26  

Oleff persgon 	 x öre 
Joghan Olseon 	 x öre 

Vastanhöla 
	 per OlsBon 	 x öre 

Swen Olsigon 
Biörn Iffwarsigon 
Joghan BiörsSon 

Hööla 

Mickill Jonsson 
per nielsBon 
Lasse MonsSon 
per Olsfion 

x öre 
x öre 
x öre 

x öre 
x öre 
x öre 
x öre 

Dlösboo 

Oleff ÖstenSon 
Oleff Hmundfion 
Anders sewatzgon hwigarm 
per Sewatzfion 
Niels sewatzgon 
Oleff Jopfgon 
Swerkiell 

BiörnTompta 

x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 

x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 

Såånen 

Joghan Larsson 
per polsSon 
et filius eiius 
gwddeligh vidua 
Eric nielsigon 

Lasse nielsigon 
niels ericxSon 
per JonsBon 

Södherby 

Oleff ÖstensSon 
Oleff swensBon 

x öre 
x öre 
x öre 

x öre 
x öre 

26 
Ev. Ostenbölet. 
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niels swensfion 	 x öre 	 Moo Socken 

s. 247 	 Nägith 
Höghen 

Jöns SiwlsBon 	 x öre 
Åke larsgon 	 x öre 	Mickill 	 x öre 
Eric TordsBon 	 x öre 	Biörn 	 x öre 
Jöns Lars13on 	 x öre 

Swidhia 
Wtherby 

Joghan OlsBon 	 x öre 
Jon Jonsf3on 	 x öre 	Engelbricth dauidBon 	x öre 
et filius 	j mark Landboo 
Östen Jonsf3on 	 x öre 
niels Ke1biörns13on 	x öre 	 Odenna 
Hendric Hw13arm 	x öre 
Joghan erioclgon 	x öre 	per Swensgon 	 x öre 
per nielsBon 	 x öre 

s. 248 
Sunnanbeck27  

Verreböle 
Joghan Larsson 	 x öre 

Eric nielsBon 	 x öre 	Joghan enge1bric.x13on j mark Landboo 
Anders ionsBon 	 x öre 
Lasse persfion 	 x öre 

Frålebexch28  

Westerby 	 Lasse Jons13on 	 x öre 
Joghan ericxBon 	x öre 

niels OlsBon 	 x öre 	Lasse 01813on 	 x öre 
per OlsBon 	 x öre 	per ericxsBon 	 x öre 
per JonsBon 	 x öre 	niels LarsBon 	 x öre 
Karin enkia 	 x öre 	Joghan Hendriofflon 	x öre 
Lasse Klockare j mark Landboo 

27 Ev. Sunnabec.k. 
28 Ev. Frålebcxch, Frålebrxch e.d. 
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Lasse Olsgon 
Joghan persgon 

Stenswidh 

x öre 
x öre 

Joghan Jonsgon 
per Olsgon 
niels Ionsgon 
joghan Olsgon 
Oleff Olsgon 

x öre 
j mark Landboo 

x öre 
x öre 

j mark landboo 

s. 249 

Margith enkia 	 x öre 
Myskia 

FRolehedhe 	 Margith widua 	x öre 
niels Mongon 	 x öre 

gudhmundh Jonson 	x öre 	Anders persson 	 x öre 
Eric Olson 	 x öre 	Östen persgon 	 x öre 
Engelbricth 	 x öre 
Lasse påuelsson 	x öre 
Karin vidua 	 x öre 	 Bodha 
Oleff Jongon 	 x öre 

Okebodha 

Simon Larsgon 
Oleff Larsgon 

Nordanhede 

Biörn Olsgon 
Niels pouelsgon 

i Modalen 

Joghan Olefgon 
Oleff Kelbiörnsgon 
Joghan persgon 
Oleff pawelsgon 
Eric Larsgon 

x öre 
x öre 

x öre 
x öre 

x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 

Per Ionsgon 
Hans Jonsgon 
Östen Olsi3on 
gysle Hwgman 

x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
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Aff skogxkyrkije Tinglagh 

Jöns i Kallebeck 	x öre 	 Stratiern 
Toriell i bodha 	 x öre 
Oleff i strandh 	 x öre 	niels Olsson 	 x öre 
pedher ibidem 	 x öre 	Joghan 	 x öre 
Anders ibidem 	 x öre 	Ingridh 	 x öre 

niels LarsBon 	 x öre 

Norreboo 
Looth 

Per 	 x öre 
Jöns 	 x öre 	Lasse 	 x öre 
Larens 	 x öre 	Anders 	 x öre 
loghan 	 x öre 

Töönångher 
Böle 

Oleff 	 x öre  
Joghan 	 x öre 	niels 	 x öre 
Larens 	 x öre 	pedher 	 x öre  

Joghan 	 x öre 

LöffTiern 
Hernebo 

Oleff 	 x öre 
Lasse 	 x öre 

Hwsbondhaby 	
Longeboo 

Mons 	 x öre 
Eric 	 x öre 	Oleff 	 x öre 

s. 250 
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Oleff 

Torsten 
pedher 

Håkonebodha 

Lingebodha 

Näss 

Fallen 

x öre 	pedher 	 x öre 
Oleff 	 x öre 

Bastenäs 
x öre 
x öre 	pouell 	 x öre 

Anders 	j mark landboo 

Silestwgwn 
Kadhrin 	 x öre 
Larens 	 x öre 	Oleff 	 j mark landboo 
Karin 	 x öre 	Niels 	 x öre 

Aff boolnes Tinghlagh 

s. 251 

x öre 
x öre 
x öre 

Jon OlsSon 	 x öre 
niels Olsgon 	 x öre 
Oleff Smedh 	 x öre 
blinde Anders 	 x öre 
niels persSon 	 x öre 
Kirstin 	 x öre 
Belthare pedher 	x öre 
Eric gwlsmedh 	 x öre 
Joghan JoghanSon 	x öre 
Joghan Andersson 	x öre 
Oleff skomakare 	x öre 

Myrone29  

Lasse Ioghansigon 
Lasse Olsson 
per Iönsfion 

Åkrä 

Lasse Olsson 	 x öre 
Mons persson på baccican x öre 

29 Kan läsas Nyrone. 



Rössta" 

Oleff nielsEon 
Oleff nielsgon 
Karll 
Margith widua 
per å'mundEon 
Mons westååker 
Litzle Mortthen 
Joghan Olsigon 
per OlsEon 
Lasse dalekarl 
Björn Olsson 
per nielsBon 
Eric Jönsson 
Eric Siwordfion 
Eric Olson 
Oleff Iönsgon 

x öre 
j mark Landboo 

x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 

j mark Landboo 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 

x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 

s. 252 

x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 

x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 

x öre 
x öre 

Eric nielsEon 
per JonsEon 
per engelbricxfion 
Siwordh 
niels skynnare 

Nörreboo 

Eric persson 
Clauus 
Ketill 
Hendric 
Sigrid enkian 

Vexio 

Mortthen 
Mons 
Madtz 
gertrwd widua 
per widfasteEon 
Hendric 
per nielsgon 
Litzle nielss 

Bergh 

Lasse 
Hans i skörgra 

30 Kan läsas Röffta. 
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per i Nesbyn 	 x öre 
Anders widh bron 	x öre 
Gertrudh enkia 	 x öre 

Hambre 

Niels Olsson 	 x öre 
Kelffasth 	 x öre 
Oleff SiwordEon i Hagesta x öre 
Oleff persEon 	 x öre 
Per ÖstensBon i Hagestada x öre 
per Screddare 	 x öre 
Oleff brwddefion 	x öre 

Biwretierne 
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Niels 	 x öre 	 Hoo 
per Smelttare 	 x öre 
Esbiörn 	 x öre 	Joghan Hindricx2on 	x öre 
per anuncli3on 	 x öre 	Hans i Hellebodha 	x öre 
per skomakare 	 x öre 	per skomakare 	 x öre 

Karin i Hiertta 	x öre 
Niels persgon 	 x öre 

Vexiö bodhar 	 Oleff skomakare 	x öre 

Joghan persi3on 	 x öre 
Lasse persson 	 x öre 	 Hertta 
Birgitta 	 x öre 

Eric SiwordBon 	 x öre 
s. 253 	 Oleff Siwordigon 	x öre 

Vexiö bodhar 	 Siword 	 x öre 
Lasse 	 x öre 

niels Olsigon 	 x öre 	Jöns 	 x öre 
Joghan 01813on 	 x öre 	Oleff Jönsson vngebonden x öre 
niels bonde2on 	 x öre 	Joghan Olsson 	 x öre 
Lasse andersBon 	x öre 
Håkon 	 x öre 
Oleff persBon 	 x öre 	 Jersbodha 
Eric 	 j march Landboo 

per Olsgon 	j mark Landboo 

Östansio 
Hertesside 

x öre 
x öre 

x öre 
x öre 

Margith 
Oleff vilkinBon 
per penlar31  

i wexiobodhar 
niels olsBon 

Oleff ioghansigon 
brita i jersbodha 
Joghan HindricxBon 
Oleff Jonsfion 
Eric Smedh 
Joghan Larensigon 
Joghan Andersigon 

x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 

s. 254 
31 Ev. punlar e.d. 
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Finneffäre32  

Oleff Larensson 
Oleff Hansson i midenghe 
Anders Ericxgon 
Eric Olson 
Simon 
niels Simongon 

Sunnansiö 

Mortthen 
Munke Olar 

Söderboo 

Knuth Jönsson 
Kirstin i Medinghe 
Joghan Joghangon 
Sif frid 
Joghan åmunclgon 
Anders Olsgon 
Eric Olsson 
Niels ericxgon 
Joghan persgon 
Mons 

Siäla 

Joghan Olsson 
Joghan Larensgons Karin 

Oleff Jönsgon 
loghan esbiörnsgon 

Bor Södhra 

Oleff amundsgon 
Eric persgon 
Oleff östensgon 
Eric Ionsgon 
Joghan persgon 

Norrebodha 

gödeligh lon nielsgon 
Oleff nielsson 
per Ionsgon 
Lasse Jonsgon 
Abbelun 
Lasse i Röstebodha 
Lasse kelbiörnsgon 
Anders skynnare 
Lasse i budåker 

Frellodha33  

per Hokonsgon 
niels Östensgon 
Biörn persgon 
Karin widua 
Joghan nielsgon 
Eric persgon 
Oleff esbiörnsgon 

x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 

x öre 
x öre 

x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 

x öre 
x öre 

x öre 
x öre 

x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 

x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 

s. 255 

x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 

32 Ev. Finneföre. 	 33 Ev. Frilladha e.d. 
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Estogä 

Jöns ericxgon 	 x öre 
Lasse Joghangon 	x öre 
Kirstin i Ren 	 x öre 
Raffw all 	 x öre 
Joghan persgon 	 x öre 
Lasse persgon 	 x öre 
Abraham 	 x öre 
Eenfridh 	 x öre 
Joghan åmunclgon 	x öre 
Lasse nielsgon 	 x öre 
Oleff Ioghangon j mark landboo 
per Olsgon 	 x öre 

Ren 

Joghan Kelbiörnsgon 	x öre 
Oleff skynnare 	 x öre 
Lasse Joghangon 	x öre 
Eric Monsson 	 x öre 
Joghan skynnare 	x öre 
Oleff ericxgon 	 x öre 
Joghan persson 	 x öre 
per Screddare 	 x öre 

Stoksether 

Oleff Swensson j mark Landboo 
Margit vidua 	 x öre 
Joghan skreddare 	x öre 
Swen 	 x öre 
niels persgon 	j mark Landboo 
Joghan Olsgon 	 x öre 

Engia 

Mortthen 	 x öre 
Mass i Hertta 	 x öre 
Margith i engiom 	x öre 
per Siwordgon 	 x öre 
Siword 	 x öre 

Voghsether 

Engelbricth 	 x öre 
Joghan Olsgon 	 x öre 
Niels Larensson j mark Landbo 

Wagsether 

s. 256 

Vefflinghe 

Lasse jönsson 
elin i stockesetra 
Oleff persson 
Swen 
Joghan skomare i Hysnes 

x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 

Joghan Olsgon 
Joghan anundBon 
Sigreth vidua 

Linege 

Örian 
Esbiöm 
Enar 

x öre 
x öre 
x öre 

x öre 
x öre 
x öre 
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Joghan nie1sI3on 	x öre 	 Säwerstadha 
Eric persfion 	 x öre 
Enar SwenBon 	 x öre 	Joghan OlsBon 	 x öre 

Kirstin vidua 	 x öre 
Oleff nielsBon 	j mark landbo 

Vik 	 per jffwarsson 	 x öre 
Bencth 	 x öre 

Lasse gwdhmundBon 	x öre 	Eric JoghanBon 	x öre 
Lasse JoghanBon 	x öre 	Anders nielsBon 	x öre 
Oleff JoghanBon 	x öre 

Backan 
Heggestadha 

per Larensson 	 x öre 
Hans OlsBon 	 x öre 	per esbiörnsi3on 	x öre 
Dotteren i wedöbodha 	x öre 	Lasse 	 x öre 

s. 257 Lasse klokare 	 x öre 
per jffwarsBon i hoo 	x öre 
Joghan JacopBon 	x öre 
Niels Jacopfion 	x öre 
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Mantthaleth Aff 
Erberadz Tinglagh 

Kaldemoo 	 Ååkre 

Eric Jönsson 	 x öre 	Östen persigon 	 x öre 
niels ericxBon 	 x öre 	Eric skomakare 	x öre 
per Monsfgon 	 x öre 	Anders persigon 	 x öre 
Matz engelbrictzBon 	x öre 	Östen nielsfgon 	 x öre 
per skynnare 	 x öre 	Karin widua 	 x öre 
Oleff ericxfion i Arneuik x öre 	Esbjörn Iwarsfion 	x öre 
per germundeon 	x öre 	Eric Iffwarsfgon 	 x öre 
Hendric i Tompta 	x öre 	Mons skynnare 	 x öre 
Matz i Rikena 	 x öre 

Vallestadhe 
Hosetther 

Jon RaffwalsBon 	x öre 
Mons Jonsson 	 x öre 	Anders dieckne 	 x öre 
per Joghanfgon 	 x öre 	Birgitta 	 x öre 
Anders OlsBon 	 x öre 	Engelbricth 	 x öre 
Lasse OlsBon 	 x öre 	Lasse skomare 	 x öre 
Dorethea vidua 	x öre 	Lasse Olsson 	 x öre 

Oleff Jönsfgon 	 x öre 
s. 258 	 Oleff ericxfgon 	 x öre 

Hoff 	 gertrwdh widua 	x öre 

Jöns Olsigon 
Eric persfgon 
per nielsson 

x öre 
x öre 
x öre 

Bwdha 

Siwrd 
Oleff germunsBon 

x öre 
x öre 
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x öre 
x öre 
x öre 

x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 

s. 259 

x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 

x öre 
x öre 
x öre 
x öre 

Vlansiö34  

Mons Joghangon 
per Olsfgon 
Anders germundgon 

Mörthsi 

Lucas Olsgon 
Matz Olsgon 
Siwrd Olsson 
Mickill 
joan skreddere 
Anders engelb[r]cx1on35  

Engion 

Olaff Raffwalsfgon 
Mickill 
Jon persson 
Lasse germundgon 
Oleff Joansgon 
Hendric Joansgon 
per Jonsgon 

Backa 

Simon 
Niels Simongon 
Oleff bertilsgon 
Engelbricth 

Eric Olsgon 
Bencth Siffridgon 
Äwerth 
Litzle per Larsgon 
store per Larsgon 
Niels Olsgon 
Hans Jonsgon 

Flädestade 

Östen Monsfgon 
Anders persgon 
Karin vidua 
Esbiöm Jonsgon 
Oleff ericxgon 
Oleff engelbricxgon 
Eric Larsgon 
Oleff persgon 

Faneby 

Lasse ericxgon 
Joghan germundgon 
Jon persgon i Hagha 
Hans Larsgon 
Oleff skreddare 
Oleff Simongon 
Litzle pedher 

Hwfgarmth folk 

x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 

x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 

x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 

s. 260 

 

Joan Olsson 
Jon Sigfridgon 

x öre 
x öre 34 	. Möjligen fel för NIansiö, dvs. 

Niansjö. 
35 Osäker läsning. 
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Twre36  
Oleff Simongon 

x öre 
x öre 

Lewik 

Esbiörn x öre Oleff nielsgon 
per ericxgon 
Oleff ericxgon 
Jon Larsgon 

x öre 
x öre 
x öre 
x öre 

Wnders wik 

Lasse Mickilsgon 	x öre 
Eric Mickilsgon 	 x öre 
Lasse nielsgon 	 x öre 

Diwpwik 

Jon Larensson 	 x öre 
per Larensgon 	 x öre 
Jon persgon 	 x öre 

Kyrkiebyn 

Oleff nielsgon 	 x öre 
Jon nielsgon 	 x öre 
per dauidgon 	 x öre 
Oleff dauiclgon 	 x öre 
Jon Siwrsgon 	 x öre 
Mons Olsgon 	 x öre 
pouell ericxgon 	 x öre 

36 Följt av liten figur med kors. 

ffanby 

Lasse Ericxgon 	 x öre 
per ericxgon 	 x öre 
Jon Olsgon 	 x öre 
per Larsgon 	 x öre 
powell 	 x öre 
Niels Olsgon 	 x öre 
per Rawalclgon 	 x öre 

s. 261 



60 	 Hälsinglands äldsta skattelängd 

Mantthaleth Aff Ierssö Tinglagh 

Eric LarensBon 	 x öre 	Eric skreddare 	 x öre 
Eric JoghanSon 	 x öre 	Per Ericxfion 	 x öre 
per Olsson 	 x öre 	Oleff IngmarsBon 	x öre 
per andersSon 	 x öre 	Oleff TordBon 	 x öre 
per JoghanSon 	 x öre 	Mattes i wffås 	 x öre 
per KetilsBon 	 x öre 	Per JörensBon 	 x öre s. 262 
Joghan Hansson 	x öre 	powell ericxfion 	x öre 
Hans JoghanSon 	x öre 	Ärland OlsBon 	 x öre 
Sigfrid 	 x öre 	Oleff HansSon 	 x öre 
Lasse Östenfion 	 x öre 	Erland Bewastefion 	x öre 
Joghan JoghanSon 	x öre 	Brita i wik 	 x öre 
per LarensBon 	 x öre 	Oleff skreddare 	x öre 
powell Olsson 	 x öre 	Anders sigredhe 	x öre 
Oleff staffanSon 	x öre 	Morthen Larensfion 	x öre 
Anders SiwordSon 	x öre 	Cristin i wik 	 x öre 
Joghan Olsson 	 x öre 	Karin i wik 	 x öre 
Anders bagghe 	 x öre 	Brita j wongha 	 x öre 
per andersBon 	 x öre 	per skynnare 	 x öre 
Anders birielsBon 	x öre 	Joghan persBon 	 x öre 
Oleff mickilsBon 	x öre 	Mickill OlsBon 	 x öre 
per önfastBon 	 x öre 	Joghan OlsBon 	 x öre 
Eric TordSon 	 x öre 	per OlsBon 	 x öre 
staffan JoghanSon 	x öre 	Joghan OlsBon 	 x öre 
Joghan Larensi3on 	x öre 	Hindric OlsBon 	 x öre 
Lasse Joghanfion 	x öre 	Mortthen ericxfion 	x öre 
staffan enfastBon 	x öre 	Oleff gwdhmundhl3on 	x öre 
Ånundh JoghanSon 	x öre 	Hwstrv gertrwdh 	x öre 
et filius eius 	 x öre 	per Olsson 	 x öre 
Sone skreddare 	 x öre 	per Screddare 	 x öre 
Oleff persBon 	 x öre 	Eric Jonsfion 	 x öre 
per Joghansfion 	 x öre 	Joghan ericxBon 	x öre 
Oleff JoghanSon 	x öre 	Niels skomare 	 x öre 
Oleff powelsBon 	x öre 	Eric Jonsson 	 x öre 
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Oleff micki1sf3on 	x öre 
Anders OlsBon 	 x öre 
Mortthen Olsgon j mark landboo 
Joghan persI3on 	 x öre 
Mortthen Jonton 	x öre 
per nielsBon 	 x öre 
Oleff Monf3on 	 x öre 
Eric Larensi3on 	 x öre 
Anders Torstengon 	x öre 
Mons Karsfion 	 x öre 
Oleff engellerkgon 	x öre 

s. 263 Joghan Ketilf3on 	x öre 
powall jonsgon 	 x öre 
Joghan persf3on 	 x öre 
Oleff skynnare 	 x öre 
per Joansfion 	 x öre 
staffan 01s13on 	 x öre 
Engelbricth 	 x öre 
Joghan enfastfion j mark landboo 
gregers Joghangon 	x öre 
Oleff Scred d are 	x öre 
Karl! MonsBon 	 x öre 
Oleff Joansf3on 	 x öre 
per OlsBon 	 x öre 
per Joansi3on 	 x öre 
gwnbiöm 01s13on 	x öre 
per Jonsf3on 	 x öre 
Lasse Jongon 	 x öre 
Joghan LarensBon 	x öre 
Joghan MickilsBon 	x öre 
Joghan Lars2on 	 x öre 
gertrudh i Kargewik 	x öre 
Gregers engelbrictzl3on 	x öre 
Mickill persfion 	x öre 
per IngmarsBon 	 x öre 
Anders JoghanBon 	x öre 
Anders persBon 	 x öre 
gertrwdh i Selwista 	x öre  

Oleff Mons13on 	 x öre 
Niels OlsBon 	 x öre 
gwdmundh persEon 	x öre 
Lasse persgon 	 x öre 
Simon persfion 	 x öre 
Oleff Smedh 	 x öre 
Anders Öriansi3on 	x öre 
Oleff persfion 	 x öre 
Lasse ericxBon 	 x öre 
Hans nielsBon 	 x öre 
Joghan biörnsf3on 	x öre 
per Joans13on 	 x öre 
Oleff andersfion 	x öre 
Eric Monf3on 	 x öre 
Oleff nielsgon 	 x öre s. 264 
per mickilsf3on 	 x öre 
Niels persBon 	 x öre 
Oleff Lukagon 	 x öre 
Mortthen persBon 	x öre 
Joghan Olsfion 	 x öre 
Eric skynnare 	 x öre 
Joghan olsBon 	 x öre 
per olsBon 	 x öre 
Joghan Andersson 	x öre 
Lasse skynnare 	 x öre 
per Smedh 	 x öre 
Oleff Larensfion 	x öre 
Anders Larensson 	x öre 
Eric persBon 	 x öre 
pelle persBon 	 x öre 
anders Jongon 	 x öre 
Simon mickilsfion 	x öre 
Oleff persfion 	 x öre 
Swen nielsBon 	 x öre 
anders Olsfion 	 x öre 
Oleff 01s13on 	 x öre 
Jogan andersfion 	x öre 
Joghan Masf3on 	 x öre 



Oleff gunnarsgon 
Margit vidua 
Kerstin widua 
Karin vidua 
Karin vidua 
Margit vidua 
Anders i keböle 
Joghan ibidem 
Cicilia 
Abraham 
Margit 
Oleff Olsgon 
Oleff andersgon 
Haltthe Anders 
gwdhmund 
Kirstin i skouik 
per ericxgon 
Simon andersgon 
Joghan persgon 
niels andersgon 
gertrwdh 
Niels Olsgon 
Joghan ersgon 
per stensgon 
Oleff Siffridgon 

x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 

j mark 
j mark 
j mark 
j mark 
j mark 
j mark 
j mark 
j mark 
j mark 
j mark 
j mark 
j mark 
j mark 
j mark 
j mark 
j mark 
j mark 

landboor 
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Oleff Joghangon 	x öre 
Eric persgon 	 x öre 
Oleff Simongon 	x öre 
per ericxgon 	 x öre 
Joghan Larsson 	 x öre 
Simon andersgon 	x öre 
powell Jonsgon 	 x öre 
Mons Simongon 	 x öre 
Joghan Jönsgon 	 x öre 
per Tigelsgon 	 x öre 
Eric skynnere 	 x öre 
Eric persgon 	 x öre 
Hans Olsgon 	 x öre 
Mickill Olsgon 	 x öre 
gunnar 	 x öre 
Joghan pouelsgon j mark landboo 

s. 265 Elin i Kalff 	 x öre 
Per ericxsgon 	 x öre 
Oleff biörnsgon 	 x öre 
Joghan Östengon 	x öre 
Oleff Tilsgon 	 x öre 
Joghan Hansgon 	x öre 
Biörn åmundgon 	x öre 
Joghan powelsgon 	x öre 
Pouell ericxgon 	 x öre 
Hans Olsson 	 x öre 
Jörghen 	 x öre 
staffan nielsgon 	x öre 
Niels Simongon 	x öre 
Eric Joansgon 	 x öre 
per Joansgon 	 x öre 
gwdhmundh Olsgon 	x öre 
Oleff ersgon 	 x öre 
Raffwald Olsgon 	x öre 
Niels skynnare 	 x öre 
Oleff andersgon 	x öre 
Simon Olsgon 	 x öre 
Oleff ersgon 	 x öre 

s. 266 
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MAntthall aff Noralla 
Tynghelagh Anno 35 

Swnd 	 Borgh 

Kelbiörn 	 x öre 	Oleff persf3on 	 x öre 
Joghan Olsfion 	 x öre 	Mickill persigon 	 x öre 
per Larensfgon 	 x öre 	Rogghe persgon 	 x öre 

Margith vidua 	 x öre 

Rodesten 
Kellena 

Thomas Rawalgon 
Oleff Swensfgon 
Siword Larensfion 

x öre 
x öre 
x öre 

per nielsiSon 
Elin vidua 
Oleff Joghangon 
Oleff Håkonfgon 

x öre 
x öre 
x öre 
x öre 

Hagha 

Mickill persfgon 
per MickilsBon 
Oleff Mickilsigon 
Swen 01s2on 

x öre 
x öre 
x öre 
x öre 

Hambre 

Joghan Swensfion 	x öre 
Joghan skynnare 	x öre 
Oleff Ruth 	j mark Landboo 

s. 267 
styffwe 

Ingestadhe 
Oleff SilwasteRon 	x öre 
Lasse Silwastefgon 	x öre 	Niels OlsBon 	 x öre 
Oleff Rawelseon 	x öre 
Mickill persBon 	 x öre 

Ringha 

Eric Olsgon 	 x öre 
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Matz Joansson 	 x öre 	 Nöraby 
Anders Joansson 	x öre 
Jöns ers13on 	 x öre 	Knuth andersfion 	x öre 

Sigfrid andersBon 	x öre 
Jon HendricxBon 	x öre 

Swarwene 

Swen JonsSon 	 x öre 
Niels persf3on 	 x öre 
Niels persfion 	 x öre 

Bodha 

Oleff Jonsf3on 	 x öre 

Snareböle 

Oleff JoghanBon 	x öre 
Jöns persi3on 	 x öre 
Mons 	 x öre 
Oleff Mickilsgon 	x öre 
per JoghanSon 	 x öre 

Settuna 
Fors 

Joghan LarensSon 	x öre 
Swerkill SimonBon 	x öre 	Jöns Joghansi3on 	x öre 
Swen persgon 	 x öre 
Mortthen 	 x öre 

Kolstadha 

Åå 	 Niels OlsBon 	 x öre 
Oleff JoghanSon 	x öre 

Jon pers13on 	 x öre 	Hans Mons13on 	 x öre 
Matz persSon 	 x öre 

Skenstadha 
Alij 

Karin vidua 	 x öre 
Jon Lars13on 	 x öre 
Niels Larsson 	 x öre 

s. 268 



Oleff Ericxgon 
Oleff benctzgon 
Göstaff Silwastegon 

x öre x öre 
x öre 
x öre 

Landboor 
s. 269 

Årsten 

x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 

Joghan Larensgon 
Larens Joghansgon 

Hambro 

Eric Joghangon 
per Joghangon 
Simon Monsgon 

x öre 
x öre 

x öre 
x öre 
x öre landboor 
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Swarthwik 
	

Aff Tröne 

Oleff persgon 
Oleff Joghangon j mark 
Eric Joghangon 	j mark 
per Joghangon 	j mark 
anders Joghangon j mark 
Eric Joghangon 	j mark 
Joghan Monsgon j mark 
Elin widua 
Gudheligh widua 
Margith widua 
Elin widua 
Biritta widua 
Jöns nielsgon i hwarbergh 
Karin widua 
Swen Olsgon 	j mark 
Swen Joghangon j mark 
per Larensgon 	j mark 

Longhwinne 
	 vy 

Oleff nielsgon 	 x öre 
Oleff gwllegon 	 x öre 	Joghan Ingelsgon 	x öre 
Joghan Olsgon 	 x öre 	per Ingelsgon 	 x öre 

Tykestadha 

Oleff gwdhmundgon 	x öre 
Eric Joghangon 	 x öre 

stertthe 

Per skynnare 	 x öre 
Joghan Olsgon 	 x öre 
Vighar Joghangon 	x öre 
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Bergie 	 Lannboor37  

Oleff Olsgon 	 x öre 
per Joghangon 	 x öre 

Rapastadha 

per Jönsgon 	 x öre 
Oleff Olsgon 	 x öre 

Glamstadha 

per Olson 	 x öre 
Joghan persgon 	 x öre 
per Joghangon 	 x öre 
Niels persgon 	 x öre 

Rönebyn 

Larens persgon 	 x öre 
Joghan Olsgon 	 x öre 
Eric Larensgon 	 x öre 
Hans Joghangon 	x öre 
Joghan persgon 	 x öre 

Longebro 

Oleff ericxgon 	 x öre 
Mons Olsgon 	 x öre 
Jon Oleffgon 	 x öre 

Niels O1si3on 	 j mark 
Swen Hansgon 	 j mark 
Lasse Hangon 	 j mark 

s. 270 

37 Ev. Lamboor. 



38 Osäker läsning. 

40 Trol. fel för: å edhe. 

39 Ev. Sannes. 

x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 

x öre 
x öre 
x öre 
x öre 

x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 

x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 

s. 271 
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Aff Norra prosteriith aff 
Dilsbo Tinghlagh 

x öre 
x öre 

x öre 

x öre 
x öre 
x öre 

x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 

x öre 
x öre 
x öre 
x öre 

Swen persgon 
i witrwasmedh38  

Oleff ketilsgon i Sannes 
Joghan Mortthengon 

i nyåker 
Hans Swensgon 

i Remmesiögh 
Joghan Olsgon i fgannes 
Königh i tiememore 
Oleff Mortthengon 

i nyåker 
Eric brynolffgon 
Oleff Mortthengon 
per nielsson i Renneskogh 
vnge bondhen i Sandes39  
Oleff Jönsgon årdhe40  
per Olsgon 
gertrwdh vidua 
Eric persgon 
per Siwordfgon 
Björn andersgon i Rogla 
Engelbricth Siwordgon 
Oleff ericxgon i Rodzla 
Oleff Mortthengon 

i Hambra 
Swen brynolffgon 
Niels Larensgon 
Mattes andersgon 

Joghan Olsgon i wålos 
Eric pouelsgon 
Margith vidua 
Joghan Olsson i setiär 
Oleff Joghangon 
Simon Joghangon 
Fläkn Olsgon i Setiern 
per Olson i Kylom 
Anders persgon 
Eric Larensfgon 
Isaac Olsgon å Hede 
Joghan Olsgon 

i stemne store 
Joghan Olsgon Minor 
Eric Joghansfgon 
per Olsi3on 
gwdheligh 

i Hammarswall 
per Olsgon i stemne 
gwdheligh ibidem 
Lasse Olsgon ibidem 
Hans Olsgon i stemne 
per Jonsson ibidem 
Oleff pouelsgon 

i skarpenge 
Eric Joghangon 
Oleff person i Lågende 
Lasse Törielsgon 
per Törielsgon 
Lasse Ericxgon 
anders Olsson 
Eric nielsgon i Hwena 
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gertrwdh ibidem 	x öre 
Niels Olsi3on ibidem 	x öre 
Lasse pers13on ibidem 	x öre 
Oleff Joghanf3on 	x öre 
Lasse nielsBon 	 x öre 
Kirstin vidua 	 x öre 
Margith vidua 	 x öre 
Oleff biörnsson i a1wa41 

	
x öre 

Oleff persf3on i Hwenum x öre 
Joghan O1sf3on ibidem 	x öre 
Lasse 01s13on i Tompta 	x öre 
Oleff Joghan13on i Myrom x öre 

s. 272 Joghan O1sf3on i ååss 	x öre 
pouell ericx13on 	 x öre 
Joghan Olsf3on i Owa 	x öre 
per åmundf3on ibidem 	x öre 
per Simonf3on ibidem 	x öre 
Matz Olsf3on å backa 	x öre 
Niels persBon i Tomptom x öre 
Hans Larensf3on i Lokum x öre 
Eric 01s13on ibidem 	x öre 
Joghan Mortthenf3on 

i edzenge 	x öre 
Simon Ols2on i Swenom x öre 
Lasse Morthen13on 

i edzenghe 	x öre 
Biörn Ioghan13on i stymne x öre 
Anders pouelsgon i Näss x öre 
per Joghani3on i Hoffrum x öre 
Rawall persgon 

i Hammarswall 	x öre 
Eric hokensf3on i Lågwnda x öre 
Anders MorthenBon 	x öre 

41 Uppenbarligen skrivfel för ett 
awa, där första stapeln på -w- varit 
spatiös i förlagan. 

Anders Joghanf3on 
i fierdesether 	x öre 

Joghan Östenf3on i Hammer 
Swall 	 x öre 

Mickill MortthenBon i 
westerenghe 	x öre 

per Mortthen13on ibidem x öre 
Niels Joghan13on 	x öre 
Oleff biörnsBon ibidem 	x öre 
Oleff poue1sf3on ibidem 	x öre 
Hans poue1s13on ibidem 	x öre 
per biörnsf3on i Tomptom x öre 
Niels JönsBon i fierdeseter x öre 
Biörn OlsBon ibidem 	x öre 
Siword 01s13on i bergha 	x öre 
Oleff powelsf3on 

i Tienerenge 	x öre 
Niels Olsf3on ibidem 	x öre 
Alff i Opsio 	 x öre 
Eric Swensf3on ibidem 	x öre 
Mortthen Joghanf3on ibidem x öre 
per höOon i Swidian 	x öre 
Kirstin widua 	 x öre 
Margit widua ibidem 	x öre 
Jöns 01s13on i stymne 	x öre  
Raffwall Olsson i Morum x öre 
Oleff Hansf3on i Osbodha x öre 
gwdmund Joghani3on 

å bergha 	 x öre 
Oleff persfion ibidem 	x öre 
Jöns Siwalstef3on42  i Morum x öre 
Eric JoghanBon ibidem 	x öre 
powall Joghanf3on ibidem x öre 
Per Larensson ibidem 	x öre  
Oleff biörnBon i Lindeflek x öre 
Eric Jacopf3on i åkre 	x öre 

42 Ev. Siwolstengon. 

s. 273 
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Joghan Olsson ibidem 
powall JoghanBon ibidem 
Eric JoghanBon 
Eric JönsBon ibidem 
Oleff Larensfion ibidem 
per LarensBon ibidem 
Per MortthenBon i Duuenes 
Niels i bondabodhum 
Oleff LarensBon ibidem 
Oleff andersBon ibidem 
per OlsBon i wy 
Kirstin vidua i swidiom 
påwell gwnbiörnsBon 

i ååss 
Mickill MasBon 

i westenghe43  
per andersson ibidem 
Joghan biörnsf3on i Owa 
Anders i skoghe 
per Joghanf3 i Hedum 
powell Olsson ibidem 
Anders Joghan13on ibidem 
Lasse pers13on 

i strandenghe 
Lasse gregersBon i näs 
Jacop JoghanBon i bergha 
per gregersBon i näs 
Joghan pouelsBon i Myrom 

s. 274 Lasse brynolfffion 
i myrum 

Oleff påuels13on ibidem 
Hans nielsBon ibidem 
Örian MonBon ibidem 
Rolff persBon i klobodhw 
per olsBon i Lokum 
Engelbricth J Swidium 

43 Ev. westerenghe e.d.  

niels Hokensson ibidem 	x öre  
Margit vidua ibidem 	x öre 
Oleff persf3on i edhe 	x öre 
per pouelsBon i Swedhiom x öre 
Joghan powelsson ibidem x öre 
Eric nielsson i edhe 	x öre 
Oleff JoghanBon å Hambre x öre 
Joghan TorstenBon 

i westenge 	x öre  
Joghan olsBon å ness 	x öre  
Eric pouelsBon ibidem 	x öre 
Jacop Hokoni3on ibidem 	x öre 
Oleff nielsBon i Simyre 	x öre 
Oleff HeneckeBon ibidem x öre 
Oleff pouelsBon ibidem 	x öre 
Karin widua 	 x öre  
Oleff pouels13on ibidem 	x öre 
Oleff persBon ibidem 	x öre 
Niels OlsBon ibidem 	x öre 
Oleff Joghangon ibidem 	x öre 
pouall JoghanBon å lengde x öre 
Mickill Ols2on ibidem 	x öre 
Eric Karsfion i Östensiö 	x öre 
Mickill biörnsfion ibidem x öre 
Matz ericxfion i Opmyre x öre 
Hans åmundBon i haga 	x öre 
Joghan andersBon ibidem x öre 
per andersf3on ibidem 	x öre 
Lasse amundBon ibidem 	x öre 
Joghan MortthenBon i 

norebergh 	x öre 
Lasse IsaachBon i hede 	x öre s. 275 
per åkeBon ibidem 	x öre 
Isaach larensBon ibidem x öre 
Mickill OlsBon i näs 	x öre 
Hans TörielsBon i 

Håkenörbodha 	x öre 
En gelb ricth ibidem 	x öre 

x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 

x öre 

x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 

x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 

x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
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Lasse powe1sf3on ibidem 
Eric biörnsf3on ibidem 
Hans Larens13on i hedum 
Joghan biörnsi3on i 

Nordanenghe 
Lasse Larensf3on ibidem 
Mickill Olsf3on ibidem 
powall Olsf3on ibidem 
Oleff Joghanf3on i Myre 
Jöns Swensfion ibidem 
Mickill O1sf3on i näs 
niels Jönsf3on i myrom 
niels biörns13on ibidem 
hans nielsf3on ibidem 
Anders Olsgon 

i Klobodhum 
Lasse niels2on i Sunnan sjö 
per nielsfion ibidem 

Oleff Joghanf3on ibidem 
Niels ericxf3on ibidem 
Anders biörnf3on 

i bredhåkre 
Agnis vidua 
Niels ericxgon i Owa 
Åmund benctzf3on i 

Hammerswall 
Ni[ells O1sf3on i Myrom 
Lasse nielsf3on i byrom 
Lasse ericxf3on i engiom 
Oleff Birgef3on 

i glonebodha 
powall Joghanf3on i 

Jordbodhum 
Joghan Swendon ibidem 
Eric biörnsf3on i ferdeseter 
Oleff amundf3on 44  

i Rollobergh  

x öre 
x öre 

x öre 
x öre 
x öre 

x öre 
x öre 
x öre 
x öre 

x öre 

x öre 
x öre 
x öre 

x öre 
s. 276 

x öre 
x öre 
x öre 

x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 

x öre 
x öre 
x öre 

44 Ev. anundBon. 
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Mantthall aff Norbo Tinghlagh 

Iwar Olsgon 	 x öre 	Lasse påwelsgon 	x öre 
per Jonsfgon 	 x öre 	Hwstrv brita 	 x öre 
Hendric ericxgon 	x öre 	per Joangon 	 x öre 
powall Screddare 	x öre 	HwstrvIngredh 	x öre 
Oleff Larsson 	 x öre 	per Simongon 	 x öre 
Oleff Clauusgon 	x öre 	Jon benctzfgon 	 x öre 
Engelbricth 	 x öre 	Anders pouelsgon 	x öre 
per olsfgon 	 x öre 	Jon lithen 	 x ore s. 277 
Mortthen Jonsgon 	x öre 	Mickill persgon 	x öre 
per knapegon 	 x öre 	Jon Jönsgon 	 x öre 
Jon Olsgon 	 x öre 	Jon Karsgon 	 x öre 
Anders Olsgon 	 x öre 
Lasse Jonsgon 	 x öre 
Mickill pouelsgon 	x öre 
Simon Mickilsgon 	x öre 	 Aff biöråker 
Oleff Simongon 	x öre 
Oleff pouelsgon 	x öre 	powall åmunclgon 	x öre 
Karll Olsgon 	 x öre 	Biörn Karsson 	 x öre 
Jon gregersgon 	 x öre 	powall Olsgon 	 x öre 
Jon ericxgon 	 x öre 	Lasse Rawaldfgon 	x öre 
Lasse ericxgon 	 x öre 	Oleff Hwr1egon45 	x öre 
Jon ericxgon 	 x öre 	Oleff Jonsgon 	 x öre 
Jon påwelsfgon 	 x öre 	per Mickilsgon 	 x öre 
Jon brynolffgon 	 x öre 	Oleff powellgon 	x öre 
Oleff pouelsgon 	x öre 	Oleff persgon 	 x öre 
Oleff Mickilsgon 	x öre 	Jon Olsgon 	 x öre 
Jon persgon 	 x öre 	Jon dalekarll 	 x öre 
per Jonsgon 	 x öre 	per nielsgon 	 x öre 
Eric nielsgon 	 x öre 	Mickill Swensgon 	x öre 
per Olsgon 	 x öre 	per Olsgon 	 x öre 
Anders Olsgon 	 x öre 	powall Mickilsgon 	x öre 
pouell Simongon 	x öre 
Jon ericxgon 	 x öre 	45 Kanske Hwc1e2on e.d. 
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x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 

Mortthen Jonsson 
Oleff JonsBon 
Oleff påwelsBon 
pelle persBon 
Mortthen persBon 
per JonsBon 
per ericxsBon 
Jon ericxBon 
Eric Eriod3on 
Oleff pouelsBon 
Eric JonsBon 
powall Olsson 
Oleff pouelsBon 
Niels Jonsson 
Oleff persBon 
per olsBon 
Anders OlsBon 
per ols13on 
Bencth JonsBon 

s. 278 Niels OlsBon 
Hwstrw göligh 
Oleff Mortthen13on 
Lasse JonsBon 
per andersBon 
Lasse persBon 
Anders RawaldBon 
Jon Jonsson 
germundh JonsBon 
Jon persgon 
Jöns JonsBon 
Hendric ericxfion 
Oleff pouelsBon 
Björn nielsBon 
Engelbricth pedherBon 
Eric Olsson  

Jon powelsBon 
Oleff persBon 
pelle persBon 
Oleff RawalsBon 
Oleff påwelsBon 
Jon MickilsBon 
Oleff Oleffi3on 
Eric niels13on 
Engelbricth persBon 
Oleff Jopfion 
pouell RaffwaldBon 
per MortthenBon 
Hans LarsBon 
Oleff JonsBon 
Eric JonsBon 
Oleff JonsBon 
Lasse IngmarsBon 
powell RaffwaldBon 
Lasse andersBon 
per anders13on 
Oleff OlsBon 
gwdhmundh pers13on 
Lasse JonsBon 
Oleff biörns13on 
Joghan Hansson 
Joghan nielsson 
Joghan Larsson 
Oleff Larsson 
Rugge46  IonsBon 
Joghan andersBon 
gwdmundh pers13on 
Lasse persBon 
per LarsBon 
Joghan andersBon 
Niels andersBon 

x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre s.279 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 

46 
Osäker läsning. 
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Niels Jonsfion 
per Larsfion 
Joghan Larsfion 
Eric MickilsBon 
Anders JönsBon 
Joghan Biörnsfion 
Oleff MortthenBon 
Joghan pouelsfgon 
Oleff persgon 

j mark 
j mark 
j mark 
j mark 
j mark 
j mark 
j mark 
j mark 
j mark 

Landboor 

 

Aff foriga 
Tinghlagh 

Hogha 

Biörn 
Eric Engelbrictzigon 

x öre 
x öre 

Oleff persgon 
Hwstrv Karin 
Anders Masfion 

x öre 
x öre 
x öre 

s. 280 
Vikistadha 

Hillestadhe 
Eric OlsBon 	 x öre 
Hans 01s2on 	j mark Landbo 
Håkon MickilsBon 	x öre 
Oleff MatzBon 	 x öre 

Joghan Monfgon 	 x öre 
Önde Olseon 	 x öre 
Eric Jonsfgon 	 x öre 
Lasse ÖnsBon 	 x öre 

Mädzwik 
Rannestadha 

Niels EricxBon 	 x öre 
sten 	 x öre 

	Oleff ericxfgon 	 x öre 
powell persigon 	 x öre 
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Veddha 	 funnesta47  

Oleff Jonsgon 	 x öre 	Joghan nielsgon 	 x öre 
Hwstrv gwdheligh 	x öre 	Oleff pålgon 	 x öre 
Oleff powelgon 	 x öre 	Hwstrv Karin 	 x öre 

Eric gwllegon 	 x öre 

Böla 	 s.281 
Åker 

Wrbanus 	 x öre 
Ketill persgon 	 x öre 	Madtz Hendricxgon 	x öre 
Silwester 	 x öre 	per walmarsgon 	 x öre 
Mons ibidem 	j mark Landboo 

Frekstadha 
Bibergha 

Oleff Simongon 	 x öre 
Oleff Olsgon 	 x öre 
Oleff nielsgon 	 x öre 
Hwstrv gwdheligh 	x öre 	 Backa 

Lasse 	 x öre 
Wållestadha 

pedher Törielsgon 	x öre 	 Hööghe 
Anders andersgon 	x öre 
per Swensgon 	j mark landboo 	Lasse 	 x 

Jon nielsgon 	j mark Landboo 

Hillanby 
wålstadhe 

Lasse 	 x öre 
Hans andersgon 	 x öre 

Staffååker 

Swen 	 x öre 
47 Trots två utskrivna n förekommer 
en stor förkortningssläng — troligen 
för en nasal — över namnet. 
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per staffanfion 	 x öre 	 Beck 
Lasse OlsBon 	j mark landboo 

Matz 	 x öre 
Joghan danske 	 x öre 

Glömestadha 	 Hans OlsBon 	 x öre 
Oleff persigon 	 x öre 

Biörn 	 x öre 	Oleff Masigon 	j mark landbo° 

Nannestadha 	 skaramyre 

Mons 	 x öre 	per nielsfion 	 x öre 
Joghan Swensgon 	x öre 	Lasse Lars13on 	 x öre 
Bencth ibidem 	 x öre 
gregers 	 x öre 
per andersi3on 	 x öre 	 Lwndhen 
gwdmundh 	 x öre 

Eric Larsgon 	 x öre 
Mattes 	j mark Landboo 

Hestadhe 

pedher 	 x öre 	 Fränä 
Joghan Olsfion 	 x öre 
per Kopperslagare 	x öre 	Lasse 	 x öre 
gregers persBon 	 x öre 	per Simon on 	 x öre 

Harffby 	 Törnasether 

Lasse 	 x öre 	Oleff persigon 	 x öre 
Anders Monsgon 	x öre 
Sewatther 	 x öre 

Vikilstadha 

Eric birieBon 	 x öre 
	 Flaathmoo 

Oleff skomakare 	x öre 
Larens pers13on 	 x öre 

s. 282 
	

Joghan Larsigon 	 x öre 
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Torsten Jongon 	 x öre 	 Näss 
Siwgwll slösare 	x öre 
Oleff Hellegiön48 
	

x öre 	Oleff persgon 	 x öre 
Niels Mongon 	 x öre 

Åår 
Dalen 

Mons 	 x öre 
Joghan Mortthengon 	x öre 
Jon Olsgon 	 x öre 
Jöns Jonsgon 	j mark landbo 
Oleff mortthengon 	x öre 
Mattes persgon 	 x öre 
Oleff persgon 	 x öre 
Joghan pouelsfgon j mark landboo 
Hwstrv Karin 	 x ör 
Lasse persgon 	 x öre 

Kalwoghee 

Matz Jonsgon 	 x öre 
gregers Jonsfgon 	 x öre 
Jöns Masgon 	 x öre 
Mickill Mansgon 	x öre 
per gwnnargon 	 x öre 

Södheronghe 

Anders gyrtegon 	x öre 
Thommas andersgon 	x öre 
Lasse Olefffgon j mark landboo 

48 Förkortningssläng över -Slö; 
kanske fel för HellesBon e.d.? 

s. 283 

Hambra 

Mattes 	 x öre 
Eric Jonsgon 	 x öre 
Joghan Tordgon 	 x öre 
Lasse Olsgon 	 x öre 
Matz Mickili3on 	 x öre 

Hillebrandh 

Lasse persgon 	 x öre 
Oleff danske 	 x öre 

Tompta 

Oleff Madzgon 	 x öre 
Eric pouelsgon 	 x öre 
Walmar Jonsgon 	x öre 
per nielsfgon 	 x öre 
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x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 

Torkestadha49  

Jheronimus 
Hwstrv gertrwdh 
Joghan sicreddare 
Mons Olsflon 
Hwstrv Kirstin 
Hwstrv britha 

Wlffswndha 

Mattes persfion 
per Swensgon 
Oleff persBon 

Biörkemora 

x öre 
x öre 
x öre 

s. 284 
	

Swen Monsigon 	 x öre 
Noxia 

Ärlandh 	 x öre 
Swen 	 x öre 

Rwmnass 

Oleff persigon 	 x öre 

Rödhmyre 

per OlsRon 	 x öre 

Trunddhebo5° 

Stenbodha 

biörn 
per Jonsigon 	 x öre 

Vithnäs 

pouell OlsBon 	 x öre 
Joghan nielsgon j mark landboo 
Änund 	 x öre 

Näss 

Niels 	 x öre 
Oleff pouelsgon 	 x öre 

Myckädhe 

 

Niels 
Oleff HendricxBon 
Hans Hendrrricagon 

x öre 
x öre 
x öre 49 Står faktiskt Torkcstadha, el. 

Tockcstadha. 
50 Liten förkortningssläng över o, 
kanske för bon el. bodha. 
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Sunnanbek 	 Högh Sochen 

Lasse Hendrixfgon 	x öre 	 Glömstada 

s. 285 	 Tord 	 x öre 
Mathanes 

per MasBon 	 x öre 	 FRöland 
Oleff EsbiörnsBon 	x ore 
Oleff nielsBon 	j mark landbo 	Mickill 	 x öre 

Anders OlsBon 	 x öre 
Lasse MickilsBon j mark landbo 

Hegness 	 Eric 	 j mark Landbo 

x öre 
x öre 

Swen Karllfion 
Hwstrv brita 

Helkebodha 

Sickistadha 

Hwstrv brita 
hans walmarsigon 
per nielsBon 

x öre 
x öre 
x öre 

Eric 	 x öre 

Toostadha 
Ranestadha 

Oleff Larsigon 	 x öre 
Lasse pouelsBon 	x öre 	Mons andersBon 	x öre 
per SwrlsBon 	j mark landbo 
Jon LarsBon 	 x öre 	 s. 286 

Estadhe 

Oleff swensBon 	 x öre 
Eleff andersBon 	x öre 
Joghan pouelsBon 	x öre 
Hwstrv elin 	 x öre 
Hwstrv margith 	x öre 
Oleff persBon 	 x öre 
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Vestanåker 

Mons Olsgon 
Oleff Olsson 

Ballerum 

x öre 
x öre 

Åsak 

per Siwrsgon 
Oleff skom are 
powell Larsgon 
Hwstrv Kirstin 
Joghan walmarsgon 

x öre 
x öre 
x öre 
x öre 

j mark 

Brynnolff 	 x öre 
Joghan brynolsgon 	x öre 
per nielsgon 	 x öre 

HiorTtestedha 

Mortthen i konungxgårdhen x öre Björn Ericxgon x öre 

Holm 

Mickill Olsgon 
Oleff Mortthengon 

Oleff persgon 

x 
j mark 

j mark 

öre 

landboor 

Swen Ericxgon 	 x öre 
Oleff walmarsgon 	x öre 

Aff barsighe Tinglagh 

Wngrwk 
	

Åågen 

Per Olsson x öre Eric nielsgon x öre 
Oleff Rawalsgon x öre Oleff Siwlffigon x öre 
Hans Rawalsgon x öre pedher i kyttha x öre 

x öre 
x öre 
x öre 

Trottesten 

Wne Jonsgon 
Lasse persgon 
per Larsgon i tre 

Höghen 

Niels Klockare 
Anders Jönsgon 

s. 287 

x öre 
x öre 
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s. 288 

Hwltthe 

Per Olsfion 
Oleff Hermanigon 

Biastadha 

Eric LarsBon 
Hans LarsBon 
niels LarsBon 
Joghan persBon 
LasBe tordBon 
per SigwrsBon 

Skemstadha 

Eric OlsBon 
Eric nielsBon 
Oleff persBon 
per Larsigon 
Joghan SiwrsBon 
Lasse Siwrs13on 
Rådhgerdh 
Jacob gwmarsBon 
Eric gunnari3on ibidem 
Joghan51  LarsBon 
per LarsBon 
Lasse andersBon 
Joghan persi3on 
Lasse persBon 
Oleff persBon 

51 Hoken överstruket, Joghan skrivet 
därunder. 

Elgerydh52  

Oleff andersfion 
niels andersBon 
Lasse Jonsf3on 
Joghan pouelsBon 
Siwrd pouelsBon 
Oleff OlsBon 
Anders biörnsf3on 
Siwrd TordBon 

Fiskia widh 

Mortthen JopBon 
Oleff pers13on 
Oleff HansBon 
Oleff persfion 
Eric biörnsBon 
Hans OlsBon 

Hambra 

Oleff Larsfion 
Eric Larsfion 
Swen nielsBon 
Mortthen nielsBon 
Oleff IngmarsBon 

Gamsesther 

Biörn OlsBon 
Lasse SwensBon 

52 Versalen är i princip identisk med 
den i Tandhee. 

x öre 
x öre 

x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 

x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 

x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 

x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 

x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 

x öre 
x öre 
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Anders Swensf3on x öre Hasalle 

Tandhee53  

Eric nielsBon 
Oleff andersBon 
Oleff LarsOon 
Eric persf3on 

Ååkra 

Joghan andersBon 
Eric brynno1fff3on 
Lasse brynnolffgon 

Bergha 

Eric Önsf3on 
Joghan önsfion 
Oleff MortthenBon 
Oleff Jonsf3on 

s. 289 

Kyrkiebyn 

Anders Rawalsson 
per Mortthensson 
Niels pers8on 
Eric persf3on 
gwdhmund olsBon 

Mortthen siwlsf3on 	x öre 
Lasse siwlsgon 	 x öre 
Oleff persf3on 	 x öre 
per Keti1sf3on 	 x öre 
Joghan biörnsson 	x öre 
Oleff Jonsf3on 	 x öre 
Torsten 	 x öre 
Esbiörn Ericx13on 	x öre 
Åswid54 
	

x öre 
sten Jonsf3on 	 x öre 
per JonsBon 	 x öre 
Joghan valmarsBonss 

	
x öre 

godheligh 	 x öre 

Gnarp Sochen 

gellestadhe 

Anders i Hwstada 	x öre 
per Jonsf3on 	 x öre 
Joghan Jonsfion 	 x öre 
gertrudh 	 x öre 
Björn anders13on 	x öre 
Jacob Larsfion 	 x öre 
Biörn ericxf3on 	 x öre 

Skadstadha 

Oleff Jons13on 	 x öre 

x öre 
x öre 
x öre 
x öre 

x öre 
x öre 
x öre 

x öre 
x öre 
x öre 
x öre 

x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 

54  Fel för Arfwid? 
55  Är överskrivet MortthenEon, som 
är överstruket. 53 Ev. Tandha. 
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per MortthenBon 	x öre 
Sigfridh 	 x öre 

Grytthia 

per biörnsf3on 	 x öre 
Oleff LarsBon 	 x öre 

Rödhe 

Hans Jonson 	 x öre 
Joghan Olstgon 	 x öre 

Bergha 

Lasse RawalBon 	x öre 
Margith 	 x öre 

Vknöö 	 Mickill 	 x öre 
per HwgerBon56 	x öre 

Britha 	 x öre 	Niels LarsBon 	 x öre 
staffan Olsson 	 x öre 
Hans JonsBon 	 x öre 

Wallen 
s. 290 

Ginestadha 

 

Oleff biörnsBon 	x öre 
Oleff JönsBon 	 x öre 
Joghan olsBon 	 x öre 
Anders offlon 	 x öre 

 

Oleff andersBon 
Oleff ericxBon 
Oleff HokonBon 

x öre 
x öre 
x öre 

Frödhestadha 
Rokstadha 

Joghan eriodgon 	x öre 
Oleff biörnsBon 	 x öre 	Mattes ericxBon 	x öre 
Sigridh 	 x öre 	Eric persi3on 	 x öre 
per WalmarBon 	x öre 	Eric OlsBon 	 x öre 
Oleff WalmarsBon 	x öre 	biörn olsBon 	 x öre 

Niels olsBon 	 x öre 
anders pouelBon 	x öre 

Böleth 

Jöns Oleffgon 	 x öre 
per HokenBon 	 x öre 

56 -e- osäkert. 
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Åå2a 	 Lasse Jopgon 	 x öre 
Anders Larsgon 	 x öre 

Oleff Jönsgon 	 x öre 	Anders Jonsgon 	 x öre 
Lasse 01813on 	 x öre 	Hans Jonsgon 	 x öre 
Anna 	 x öre 	per gunnarsgon 	 x öre 
brita 	 x öre 	Anders i Nörby 	 x öre 
Hörn Jonsgon 	 x öre 

s. 29/ Oleff Karsgon 	 x öre 
Oleff persgon 	 x öre 	 Griessia 
Niels persgon 	 x ore 
Torkill gwnnarsgon 	x öre 	Thomas gunnarsgon 	x öre 

Clemeth persson 	x öre 
Oleff Mortthengon 	x öre 

Boastadha 	 per Öriansgon 	 x öre 
per Larsgon 	 x öre 

Lasse persgon 	 x öre 	pouell olsson 	 x öre 
Oleff Jonsgon 	 x öre 	Torkell olsgon 	 x öre 

Lasse andersgon 	x öre 
Lasse i Myrehögh 	x öre 

Bynom 	 Niels persgon 	 x öre 
per Larsgon landbo 	j mark 

Oleff Rumbo 	 x öre 
pell pers13on 	 x öre 
Jog,han andersgon 	x öre 

Mattes i Szeta 
Niels i wpenghe 
anders ibidem 
Lasse Mortthengon 
Oleff Siw113on i halginge 

Aff enångers 
TingxLagh 

x öre 	Anders Mickilsgon 
x öre 	Mattes Larsgon 
x öre 	Niels i Holginghe 
x öre 	Oleff Hokonsgon 
x öre 	Anders Swens13on 

x öre s. 292 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 



84 	 Hälsinglands äldsta skattelängd 

Knuth i flocka57 	x öre 	Eric i Torffsether 	x öre 
Oleff Siwrsgon 	 x öre 	Oleff Mortthensfion 	x öre s. 293 
Mortthen andersson 	x öre 	per Olsgon 	 x öre 
Oleff Hindricxf3on 	x öre 	Oleff persBon 	 x öre 
Oleff JoghanBon 	x öre 	Jöns Erio13on 	 x öre 
Hindric 	 x öre 	Oleff nielsfion 	 x öre 
Öne Olsfion 	 x öre 	gudmund i Swidium 	x öre 
Jöns OlsBon 	 x öre 	Lasse persi3on 	 x öre 
Swen Joansf3on 	 x öre 	Joghan Larsgon 	 x öre 
Mons eriocBon 	 x öre 	Swen ibidem 	 x öre 
Anders nielsBon 	x öre 	Lasse nielsi3on 	 x öre 
Niels Karsson 	 x öre 	Oleff nielsBon 	 x öre 
Hindric Mickilsgon 	x öre 	Thomas olsf3on 	 x öre 
Joghan i Hogha 	x öre 	Karin i Szetra 	 x öre 
Lasse ibidem 	 x öre 
anders i Högebergh 	x öre 
per ibidem 	 x öre 
anders i Myra 	 x öre 	 Jwthanger Socken 
Swen i Hedha 	 x öre 
Mickill ibidem 	 x öre 	Thomas i fetegerdh 	x öre 
Hokon i flecköö 	x öre 	Mattes karlsgon 	x öre 
Hindric i Ökernöö 	x öre 	Örian i pilthone 	x öre 
Joghan i flockor 	x öre 	Oleff KetilsBon 	x öre 
Lasse i Noren 	 x öre 	Anders Örianfion 	x öre 
Lasse pers13on 	 x öre 	Oleff nie1sf3on 	 x öre 
pouall i Ölundh 	x öre 	Oleff Turei3on 	 x öre 
Lasse nielsBon 	 x öre 	gregers i swnd13ether 	x öre 
Joghan Hindricxf3on 	x öre 	Joghan ericxgon 	x öre 
Joghan andersBon 	x öre 	Swen ibidem 	 x öre 
Mons Screddere 	x öre 	Lasf3e i SzunBether 	x öre 
Niels werkemestare 	x öre 	Björn Monsf3on 	 x öre 
Oleff gwdhmundgon 	x öre 	Tordh ericxgon 	 x öre 
Niels i webbemora 	x öre 	Eric i Ordsiell 	 x öre 
Joghan Mortthen2on 	x öre 	Niels HansBon 	 x öre 
Oleff Mortthenf3on 	x öre 	Oleff persfion 	 x öre 
pouall i bodhom 	x öre 	Oleff nie1s13on 	 x öre 

Joghan ericxsf3on 	x öre 
57 

Ev. flecka. 
	 Oleff i westantier 	x öre 
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Niels persBon 	 x öre 	Tord ericxsI3on 	 x öre 
Niels LarsBon 	 x öre 	per JoghanBon 	 x öre 
Niels Hansson 	 x öre 	Oleff persson 	 x öre 
Joghan i Mitha 	 x öre 	Eric i Mysinghe 	x öre 
Thomas ibidem 	x öre 	Eric SiwlsBon 	 x öre 
Mickill i Roslo 	 x öre 	per NielsBon 	 x öre 
Joghan ibidem 	 x öre 	Eric OlsBon 	 x öre 
Mons ibidem 	 x öre 	Eric KelbiörnsBon 	x öre 

	

s. 294 Joghan werkemestare 	x öre 	Örian 	 x öre 
Eric OlsBon 	 x öre 	Lasse i gårdfierdh 	x öre 
Joghan OlsBon 	 x öre 	Oleff ÖriansBon 	x öre 
Oleff OlsBon 	 x öre 	Oleff persBon lithen 	x öre 
Knuth persBon 	 x öre 	Eric i wik 	 x öre 
Anders ThomeBon 	x öre 	Oleff Screddare 	x ör 
Joghan ThomeBon 	x öre 

Aff Hermångers 
Tinglagh 

	

Honoock 	 Sibiörn 	 x öre 
Eric esbiörnsBon 	x öre 

Jon OlsBon 	 x öre 	Jon persson 	 x öre 
Oleff Jönsfion 	 x öre 	Anders nielsBon 	x öre 
Oleff KönersI3on 	x öre 	Eric JonsBon 	 x öre 
Jon Ragge1ons8 	 x öre 	 s. 295 
Jon SilwasteBon 	x öre 
Jon SwensI3on 	 x öre 	 Rostadhe 
Oleff gregersI3on 	x öre 

Thomas biörsBon 	x öre 
Jon OlsBon 	 x öre 

Forea 	 Lucia 	 x öre 
Örian OlsBon 	 x öre 

Oleff Larsfion 	 x öre 	Oleff OlsBon 	 x öre 
Jon Olsson 	 x öre 
Hans JönsBon 	 x öre 

58 Ev. Rogge13on. 	 Thomas OlsBon 	x öre 
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Jon Jönsson 	 x öre 
	 Wattronger 

Oleff Hindricxsigon 	x öre 
Niels olsson 	 x öre 
Eric olsson 	 x öre 

Barkastadhe 	 Jöns olsson 	 x öre 
Eric persfgon 	 x öre 

Oleff andersfgon 	 x öre 	Jöns gregersfgon 	 x öre 
Niels andersigon 	x öre 	Biörn nielsfgon 	 x öre 
per Jonsfgon 	 x öre 	Lasse nielsfgon 	 x öre 

Lasse Jespersfgon 	x öre 
Mortthen Larsigon 	x öre 

Stocka 	 Lasse Mortthen2on 	x öre 
Anders Larsigon 	 x öre 

Jon persfion 	 x öre 	Hans HendricxBon 	x öre 
Lasse Nielsson 	 x öre 	Niels ericxfgon 	 x öre 
Hans ericxsfion 	 x öre 	Mons HansBon 	 x öre 
per ericxsBon 	 x öre 

Swidia 
Skarwatierna 

per Jonsfgon 	 x öre 
per anders2on 	 x öre 	Jon olsson 	 x öre 
Birgitta 	 x öre 	Hans persfgon 	 x öre 

Edzsether 	 Watthwlangh59  

Niels Esbiörnsi@on 
per andersigon 
niels persson 

Stegherenghe 

Oleff Olsson 
Oleff Jopsi3on 
Ingemar Olsson 

x öre 
x öre 
x öre 

x öre 
x öre 
x öre 

Esbiöm Swensfgon 	x öre 
Oleff esbiörnsBon 	x öre 
Björn Swensfgon 	 x öre 
Jon persRon 	 x öre 
Oleff BiörnsBon 	 x öre 
Margith 	 x öre 
Lasse Jonsfion 	 x öre 

59 Ev. Watthwlongh. 

 

s. 296 
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Backa 	 anders persBon 	 x öre 
Oleff gregersBon 	x öre 

Anders 01s13on 	 x öre 	Anders i giedhe 	x öre 
Jon LarsBon 	 x öre 

s. 297 
Dwedstadhe 

Bryndestadhe 
Anders MortthensBon 	x öre 

Oleff olsi3on 	 x öre 	Jon 01813on 	 x öre 
per andersBon 	 x öre 	Lasse enfasteBon 	x öre 

Lwnda 
Jentthenda1160  Szamma 

Tinghlagh 
	

Niels ols13on 	 x öre 
Hans JonsBon 	 x öre 

Lönångher 	 Jon gregersBon 	 x öre 

Gregers Jonsfgon 
Jon gregers13on 
Anders Jons13on 
Jon ericxsBon 
Oleff ericxsOon 

x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 

Lindestadhe 

Eric niels13on 
Oleff persBon 

x öre 
x öre 

Nygeby 
	 Konungxgerdhen 

Niels andersBon 	x öre 
	Lasse Ketils13on 	x öre 

Oleff andersBon 	x öre 	enfast Ketilfion 	x öre 
Biörn Jonsfion 	 x öre 

Elffwestadhe 	
Åå 

Oleff persBon 
pelle persBon 

x öre 
x öre Jon biörnsBon x öre 

60 Kanske Jenttundall? 
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Jwrstade 	 Belingha 

Jon olsBon 	 x öre 	Mortthen HalwardBon 	x öre 
Kethill 	 x öre 	Hans pouelsBon 	x öre 
per Swensigon 	 x öre 	Cicilia 	 x öre 
niels biörnsBon 	 x öre 

Högstadh 

Engelbricth gregersBon 	x ore 
Eric Jonsigon 	 x öre 

Vik 

Jon olsBon 	 x öre 
powall Silwastegon 	x öre 

Hellelandh 

Ingredh 	 x öre 

Fröstwndha61  

Oleff oleffigon 	 x öre 
per biörnsBon 	 x öre 

61 Osäker läsning, ev. Frös-Lwndha, 
FrösTwndha e.d. Bläckplump över 
det sannolika t. Kunde måhända 
läsas som ett I; ett — visserligen svagt 
— tvärstreck kan dock skönjas 
vänster om plumpen. Stor diakritisk 
markering över w eller en ovanligt 
stor markering för w. 

s. 298 
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Aff Rogkestadhe 
Tinghlagh 

Welstadhe 	 Byn 

per ericxsiSon 	 x öre 	Oleff Jonsfgon 	 x öre 
Oleff ericxsfgon 	 x öre 	per olsigon 	 x öre 
Eric persigon 	 x öre 	niels persfion 	 x öre 

Clauus persigon 	 x öre 

Westerbro 
Swedh 

Jon ericx2on 	 x öre 
Jöns Larsigon 	 x öre 	Oleff Larsfgon 	 x öre 
Niels Larsigon 	 x öre 

Åkran 
Österbro 

Jon persigon 
Hans persflon 

Sylttha 

Oleff andersigon 
Mortthen andersigon 

stannes 

Mortthen Jonsigon 
Mortthen biörsigon 

Lörangher 

Anders Jonseon 
Jon Swensfgon 
Östen Hermangon 

Hopstadhe 

x öre 
x öre 

x öre 
x öre 

x öre 
x öre 

x öre 
x öre 
x öre 

Engelbricth Screddare x öre Eric JönsBon x öre 
Bothwid Masfgon x öre Niels Könicklgon x öre 
Östen Olsilgon x öre Siwll pouelsfgon x öre 
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Anders sigwlsgon 	x öre 	Oleff andersgon 	x öre 
Oleff persgon 	 x öre 	per Jonsgon 	 x öre 

Vestanbeck 	 Södher i bynum 

Lasse andersgon 	x öre 	Karll persgon 	 x öre 
Jöns andersgon 	 x öre 	Bothwidh persgon 	x öre 
Jöns olsgon 	 x öre 	per Jonsgon 	 x öre 

Jon biörnsgon 	 x öre 

Vpibynnum 
fertzöö 

Anders powelsgon 	x öre 
Oleff persgon 	 x öre 	Karl! Jonsgon 	 x öre 
per Larsgon 	 x öre 	Margith vidua 	 x öre 
Vidua 	 x öre 

Blöstadhe 
Ösby 

Jon Larsgon 	 x öre 
Tord Olsgon 	 x öre 	Eric Olsgon 	 x öre 
per boogon 	 x öre 	Önde Larensgon 	x öre 
Hans boogon 	 x öre 

Åkre 
Arnöön 

Anders Olsgon 	 x öre 
per Östensgon 	 x öre 	Hendric Olsgon 	x öre 
Eric Swensgon 	 x öre 	Eric persgon 	 x öre 
Madtz pouelsgon 	x öre 

Silia 
Bergha 

Niels Jongon 	 x öre 
Oleff Jonsgon 	 x öre 	Biörn Hokongon 	x öre 
niels Jonsgon 	 x öre 	per Olsgon 	 x öre 

Matz Ergon 	 x öre 

s. 299 

s. 300 
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Malestadhe 	 Igelstzbodha Szamma 
Tinglagh 

Swen persgon 
Anders pouelsBon 
per Screddare 

FRöland 

Jon Nie1si3on 
Oleff Mickelsfion 
Oleff ericx13on 
Sigrid vidua 

Brotiä 

Niels Troansf3on 
per gwdhmuncleon 
Eric persfion 
niels andersi3on 
Oleff MasBon 
Anders ThomeBon 
Jon amundsi3on 	j mark 
Birgitta i Södherby j mark 
Lasse o1sf3on 	j mark 
Klockare Joghan j mark 
Raffwall 	j mark 
Eric 	 j mark 
Margith 	j mark 
per niels13on 
Margith i Malstadhe 

x öre 
x öre 	Karll ericx13on 	 x öre 
x öre 	per beltthare 	 x öre 

Mortthen pers13on 	x öre 
Jon persgon 	 x öre 
Jon Lars13on 	 x öre 
Eric ThomaBon 	 x öre 

x öre 	Trond Thoma13on 	x öre 
x öre 	philip Thomegon 	x öre 
x öre 	Las& JonsBon 	 x öre s. 301 
x öre 	Hans Lars13on 	 x öre 

per thome13on 	 x öre 
Las13e Olsigon 	 x öre 
Madtz Lars13on 	 x öre 
Cristin vidua 	 x öre 

x öre 	Oleff Swensi3on 	x öre 
x öre 	Vnghe Lasi3e 	 x öre 
x öre 	Biörn i RiBit 	 x öre 
x öre 	Swen CristiemsBon 	x öre 
x öre 	Lasse Clauusgon 	x öre 
x öre 	Oleff persi3on 	 x öre 

Klockaren 	 x öre 
landbor 

x öre 
x öre 



92 	 Hälsinglands äldsta skattelängd 

Aff Twna Tinglagh 

per Ericxflon i firtneflo 	x öre 	Eric i helleby 	 x öre 
Madtz i hedhe 	 x öre 	per biörnsson ibidem 	x öre 
Jåp i helsether 	 x öre 	Lasse biömsflon i fletesbro x öre 
Oleff nielsflon i firmeflo 	x öre 	per biörnsson ibidem 	x ore 
Swen i Riflbergha 	x öre 	per Larsflon ibidem 	x öre 
Lasse nielsOon 	 x öre 	Jon skomare ibidem 	x öre 
Oleff thomeflon i wrå 	x öre 	Oleff Larsson ibidem 	x öre 
anders Tromei3on 	x öre 	Oleff ericxflon 
Oleff biörnsson 	 x öre 	 i holdestadhe 	x öre 
Mickill biörnsI3on 	x öre 	Lasse persI3on ibidem 	x öre  
per Cristiernsflon 	x öre 	Jon persgon ibidem 	x öre 
Eric i Knörstadhe 	x öre 	per ericxI3on i wy 	x öre 
Oleff ibidem 	 x öre 	Oleff ericxflon ibidem 	x öre 
Karin ibidem 	 x öre 	gertrud i fiskeby 	x öre 
brita i Nawerstadhe 	x öre 	Karin i vy 	 x öre 
Anders ibidem 	 x öre 	Jon i vy 	 x öre  
anna i hardstadhe 	x öre 	isaach i v 	 x öre 
Jöns ibidem 	 x öre 	Swen i hwdwik 	x öre 
Jon hanflon i skostadhe 	x öre 	Oleff Siwrsflon 	 x öre 
Oleff i Moo 	 x öre 	Jon i lingar 	 x öre 
powel i skostadhe 	x öre 	Jon i fors 	 x öre 
Lasse i Moo 	 x öre 	Eric i ungar 	 x öre 
Oleff i Slawestadhe 	x öre 	Eric Oleffflon 	 x öre 
per håkonsBon 	 x öre 	Eric Håkonflon 	 x öre 
Oleff ericxf3on 	 Oleff dalakarll 	x öre 

i Slawestade 	x öre 	niels i Smeliske 	x öre 
s. 302 	 Hwstrv gertrwdh i fiskeby x öre 

Lasse ibidem 	 x öre 
Aff Twna Tinghlagh 	Oleff persgon i Öshambre x öre 

Elin ibidem 	 x öre 
per håkorfflon 	 x öre 	niels i Szanda 	 x öre 
Oleff ericxflon 	 anders ibidem 	 x öre 

i slawestadhe 	x öre 	Brynolff ibidem 	x öre 



per spielSon 
Oleff ericxfgon 
Swerkill LarBon 
Margith i Solberga 
Lasse OlsBon 
Önde i Sunnanåå 
per önfgon 
Brynnolff 
Oleff olsBon 
Swerkill olsBon 
Litzle lon 
gwlle HåkonsBon 
niels OlsBon 
Siwr dalekar 
per olsBon i wik 
Anders ericxfgon 
per andersBon i vik 
Oleff powelsfgon 
Eric Olsfgon 
per olsBon i hallene 
per hansson 
Oleff persBon i backa 
Eric andersfion 
powell i åkre 
Önde i berghe 
Eric i wlstadh 
Eric i swnde 
Oleff 
Anders Jonsson i wy 
Rike thomas 
Thomas nielsigon 
niels LarsSon 
Karll 
Klockaren 

x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre s. 304 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 
x öre 

j mark 
j mark 

x öre 
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s. 303 

Mickill i Tunnebyen 	x öre 
Swen i wllesether 	x öre 
gunborgh i Halstadhe 	x öre 
Simon i wllesether 	x öre 
Margith ibidem 	x öre 
Jop i Tunebyn 	 x öre 
Jon persBon i viallin62 

	
x öre 

Eric i fors 	 x öre 
Oleff biörnsson i halstadhe x öre 
Jon pouelsBon ibidem 	x öre 
Eric Screddare 	 x öre 
Jon persBon i Hambre 	x öre 
Biörn gwdhmundSon 	x öre 
Jon ClauusSon 	 x öre 
Oleff LarsSon 	 x öre 
Eric Larsigon 	 x öre 
Anders i Råå 	 x öre 
Jon NielsBon 	 x öre 
Ragnill 	 x öre 
Eric RogeBon 	 x öre 
Jon Jonsfion 	 x öre 
per valmarI3on 	 x öre 
per pouelsBon 	 x öre 
Hendric i hede j mark landbo 
Jop i finneflodh j mark landbo 

Idhenore Szamma 
Tinghlagh 

Östen Masson 	 x öre 
Hans pouelsBon i Hå 	x öre 
Oleff arwidSon 	x öre 
Lasse Ericxfgon 	 x öre 

62  Antagligen feluppfattning av 
Wallen eller Vivallen. 
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Fig. 2. Hälsinglands äldre socknar. 



Identifiering av by- och 
gårdnamn 

Merparten av de i ghj 1535 förekommande bynamnen är lätta att identi-
fiera. I vissa fall är dock namnformerna så korrupta att en identifiering 
inte är möjlig. I några fall förekommer by- och gårdnamn som inte senare 
finns med i jordeböckema. Nedan följer en sockenvis uppräkning av de i 
ghj 1535 förekommande bynamnen, en identifiering med dagens namnform 
samt särskilda kommentarer i enskilda fall. Ordningsföljden är i princip 
den i ghj 1535. 

Segersta sn (Szörestadha) 
Mornes byn = Mårdnäs 
Rotemoor = Rotemo (nu i Hanebo 

sn)' 
Grännebodha = Granbo (nu i 

Hanebo sn) 
Actiarn = Acktjära (nu i Hanebo 

sn) 
Bööledh = Böle (nu i Hanebo sn) 
Beeckinghe = Bäckäng 
Swedhen = Sveden 
Bredhåker = Bredåker 

1 År 1886 överfördes Rotemo och 
byarna Acktjära, Böle, Granbo och 
Horga från Segersta sn till Hanebo 
sn. 

Diwpa = Djupa 
Landa = Landa 
Byn = Byn 
Gäffwerstadha = Gäversta 
Swidhia = Svedja 

Hanebo sn (Hanebo) 
Litzle Kerneby = Lilltjära 
Kyla = Kilarna, jfr Kilafors 
Ledhenghe = Ladänge 
Hambre = Hammaren 
Hallan = Hallen 
Löthen = Löten 
Östarboferne = Bofara 
Westerboofören = Bofara 
Fly = Norrfly 
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Södherfly = Sörfly 
Suerebole = sannolikt Kvarn-

böle2  
Kyrkebyn = Kyrkbyn 
Jnnantiam = Innantjära, 
Bergha = Västerberg 

Alfta sn (Alttha) 
Kyrkebyn = Kyrkbyn 
Rodhmo = Runemo 
becken =? 
malwik = Malvik 
Norby sköll, Norby, Nårby = 

Norrby 
Nesbo skoell, näeith = Näsbyn 
wexeby =? 
Monor = Mon, bör ha legat vid 

Lå'ngede. Tro!. avses 
Morabo, strax norr om 
Långede; märk Motjärn 
invid denna by.3  

Näessether sköell, Neessether 
skoell = Nässätter 

grenixbodha, grunxbodha = 
Grängsbo 

Öönaåker = Ovanåker,4  nu sn 

2 I ghj 1535 anges en Niels Jonfgon i 
Suerebole och i jb 1542 finns en Nilss 
Jonsson i Kvarnböle. 
3 Man kan lägga märke till att i ghj 
1535 står Lucus i Monor och i jb 
1542 står Lukus åå Mom! 
4 I ghj 1535 står: Eric i Öönaåker, 
Anders Hans brodher, per mort-
thensson osv., och i jb 1542 står: 
Anderss Persson i Offuanååker, Erik 
Persson, Per Mortensson etc. 

Kundhe = Knåda, nu i Ovanåker 
böle = Böle, nu i Ovanåker 
myre = Myra 
wikebyn = Viken, eller kanske 

Edsbyn, nu i Ovanåker 
Grååna Sexther skiöll, gran-

sether = Gråsätter, nu i 
Ovanåker5  

Höghen = Höjen, nu i Ovanåker 

Ljusdals sn (Lywsodall) 
Högha = Höga 
igdh = Yg, nu i Färila 
gwdha = tro!. Gåda, nu i Ramsjö 
mar =?, 
webbee = ?, ovisst om ortnamn. 
Rogerdhen = Råggärde6  
fene = tro!. Föne, nu i Färila7  
nore, Nore = Nore 
Hana = Horne 

5 Fsv. Gradusxter till gråda 'svag 
fors'; jfr BRINK 1984 s. 77. 
61 ghj 1535 står Walmar i Rogerdhen, 
Oleff walmarsfgon, Litzle Oleff 
valmar, Mortthen Olsson, Joghan 
perfgon sutare etc., och i jb 1542 står: 
Per Biörsson i Rodgiäle, Oloff 
Walmarsson, logan Polsson, logan 
Olsson etc. 
7 Man kan lägga märke till att en 
gwdmwnd andersBon och en Oleff 
Jonsson tycks vara upptagna i Fene 
enl. ghj 1535, och Gun mund 
Andersson och Oloff Ionsson i Fföne 
enl. jb 1542. 
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Ronsi? = tro!. Ramsjö,8  nu sn 
wedh becke = tro!. Bäckebo9  
Höjon = Högal° 
Höghen = Höga 
Kellee =? 
wye = Vi 
bergig = Hovsberg? 
aggersta = Åkersta 
Hambre = Hamrell 
hollen = tro!. Holänna 
grithe = tro!. Gryttjesbo 
nesby =? 
Kemstadha = Kämsta 

Färila sn (Ferilla) 
[Inga bynamn]. 

8 I ghj 1535 anges en Oleff gwlleBon i 
Ransi (Roefi e.d.), vidare en Oleff 
HendricxBon och trol. en Halward 
biörnsfgon, medan i jb 1542 anges en 
Haluardh i Ram sjö och en Oloff i 
Ramsiö. 
9 I ghj 1535 står: Pouell persson 
wedh becke, och i jb 1542 anges en 
Poffuel bo i Bäckeboda. 
10 	. I Ljusdals sn har av gammalt två 
bebyggelser Höga/ Högen funnits, 
dels gården Höga strax sydväst om 
kyrkan, dels en försvunnen by nära 
Åkersta. 
11 Av gammalt har i Ljusdals sn minst 
fyra Hamre funnits, vilka idag heter 
Grop-, Sten-, Sju!- och Rolfhamre. 
Vilken som avses här är ovisst. 

Ytterhogdal sn (Hooffdall, 
Hoffdall) 

[Inga bynamn]. 

Söderala sn (Södherrakr) 
Nårby = Norrby 
Bergha = tro!. Bers 
Hoff = Hov 
Valla = Valla 
ynw = Ina 
Swndh = Sund 
Östanbro = Östanbro, nu i 

Söderhamns stad 
Ladugårdhen = Ladugården, nu i 

Söderhamns stad 
Östansiö = östansjö 
Eellä = Ellne 
Lwsswe = Ljusne 
Mar = Mar 
ÅÅ = Hå? 
Sunnan Åå = Sunnanå 
Lydhenäs = Lynäs 
Gandesetther = Vannsätter 
Myskia = Myssje 
Engeboo = Ängbo 
Risenes = Ringnäs 
Berge = Berga 
Veckle = försvunnen by?, bör ha 

legat i närheten av Ringnäs, 
Berga och Kinsta 

Kymstadha = Kinsta 
Skelee = Skale 
Hedhen = Heden 
Askestadha = Askesta 
Sickelstadha = Siggesta 
Ooståå = Orsta 
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Wetthare = Vedtjära12  
Sunnanness = Sunnäs, nu i Skog 
Grönnö = Granö, nu i Skog 

Rengsjö sn (Rengssy) 
Vastanhöla = Höle 
Hööla = Höle 
Såånen = ovisst, Svedja?, eller 

en del av Höle 
Österbölet = Österböle 
Dlösboo = Glössbo 
BiömTompta = Björtomta 
Södherby = Söderby 
Höghen = Höjen 
Wtherby = Ut by 
Verreböle Väs terböle 
Westerby = Västerby 

Mo sn (Moo) 
Näffith = Näset 
Swidhia = Svedja 
Odenna = Ede 
Sunnanbeck = Sundbäck 
Frålebexch = Flor 
Stenswidh = Stensved 
FRolehedhe = Florhed 
Okebodha = Överbo 
Nordanhede = Nolhed 
Modalen = var uppenbarligen en 

samlingsbeteckning på 
Tyby- och Kyrkbygränden 

12 I ghj 1535 anges som bönder i 
Wetthare: Niels och Oleff, i jb 1542 
anges som bönder i Witiär: Oloff och 
Nilss. 

My skia = Myss j e 
Bodha = Bodarna 

Skogs sn (skogxkyrkije) 
Kallebeck = Kallbäck 
bodha = Bodarna 
strandh = Strand 
Norreboo = Norrbo 
Böle = Böle 
LöffTiern = Löv tjära 
Hwsbondhaby = Hundsbo 
Stratiern = Stråtjära 
Looth = Löten 
Töönångher = Tönnånger 
Hernebo = Härnbo 
Longeboo = Långbo 
Håkonebodha = Håkanbo 
Lingebodha = Lingbo, nu sn 
Näss = trol. Hamnäs 
Fallen = Fallet, nu i Lingbo 
bastenäs = Bastnäs 
Silestwgwn = Själs tuga 

Bollnäs sn (boolnes) 
Myrone = Myra 
Åkrä = Åkr e 
på bacckan = Backa 
Nesbyn = Näsbyn 
widh bron= Bro13  
Hambre = Hamre 

13 Jfr wed bro jb 1542, widh brone jb 
1543. 
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Hagesta, Hagestada = möjl. 
försv. by,14  ev. fel för 
»Hägesta», dvs. Häggesta 

Biwretierne = Björktjära 
Nörreboo = uppenbarligen Norr- 

bomn 
Rössta = Röste 
westååker =?, gd som bör ha 

legat i Röste eller Växsjö 
Vexio = Växsjä 
Bergh = Berge, gd mellan Växsjö 

och Lottefors 
skörgra = Skörgrå 
Vexiö bodhar, wexiobodhar = 

Växbo 
Östansio = Östansjö 
Hoo = Hå 
Hellebodha = Hällbo 
Hiertta, Hertta = Herte 
Jersbodha = Görtsbo 
Hertesside = Hertsjö 
Finnefäre = Finnfara 
rnidenghe, Medinghe = Mödänge 
Sunnansiö = Sunnansjö 
Söderboo = Sörbo 
Siäla = Fjäle 
Bor Södhra = Sörbor 
Norrebodha = Norrbo 
Röstebodha = Röstbo 

14 
BLOMBERG 1961 s. 47 räknar med 

att beläggen i ghj 1535 på Hagesta-
(da) vittnar om att en försvunnen 
bebyggelse med detta namn tidigare 
funnits i centrala Bollnäs. Då denna 
uppgift mig veterligt ej kan styrkas 
genom andra källor än ghj 1535, 
måste dock detta betraktas som 
osäkert. 

budåker = Bodåker 
Frellodha = Freluga 
Estogä = Edstuga 
Ren = Ren 
Vefflinghe = Vevlinge 
stockesetra, Stoksether = Stock- 

sätter 
Hysnes = Hisnäs, gd mellan 

Änga och Stocksätter 
Engia, engiom = Änga 
Hertta = Her te 
Voghsether, Wagsether = Vox- 

sätter 
Linege = Lenninge 
Vik = Vik 
Heggestadha = Häggesta 
hoo = Hå 
Säwerstadha = Siiversta 
Backan = Backa, försv. by15  

Arbrå sn (Erberadz) 
Kaldemoo = Koldemo 
Arneuik = Arvik 
Tompta = Tomta 
Rikena = trol. Rikes, gd strax 

norr om Koldemo 
Hosetther = Hovsätter, försv. 

by, har uppgått i Kyrkbyn. 
(Se karta i BRINK 1990 s. 
186) 

Hoff = Hov 
Ååkre = Äkre 

15 Myra, Åkre, Backa, Näsbyn, 
»Hagesta» och tBacka ingår (eller 
ingår troligen) numera i tätorten 
Bollnäs. 
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Vallestadhe = Vallsta 
Bwdha = trol. Bogården 
Vlansiö = Nordsjö 
Mörthsi = Mörtsjö 
Engion = Änga 
Backa = Backa 
Flädestade = Flästa 
Faneby = Forneby 
Hagha = Haga, gd i N. Kyrk- 

byn, har i kameralt hän- 
seende uppgått i Kyrkbyn 

Undersviks sn (Wnders wik) 
Diwpwik = Djupa 
Kyrkiebyn = Kyrkbyn 
Lewik = Lövvik 
ffanby = Offerberg,16  detta 

namn skrevs 1542 fförberg 

Järvsö sn (Ierssö) 
wffås = Uvås 
wik = Vik 
wongha = trol. Våga 
Karigewik = Karsjö 
Selwista = Säljes ta 
Kalff = Kalv 

16 Man kan lägga märke till att i ghj 
1535 nämns frän ffanby bl.a. Lasse 
EricxBon, per ericxBon, Jon OlsBon, 
per LarsBon, powell, Niels OlsBon 
och i jb 1542 nämns från Fförberg 
bl.a. Lass Ersson, Per Ersson, loghan 
Olsson, Per Larsson, Poffuel, Nilss 
Olsson.  

keböle =? 
skouik = kanske Skriksvik 

Norrala sn (Noralla) 
Swnd = Sund 
Rodesten = Rösten, nu i Söder- 

hamns stad 
Hagha = Haga 
styffwe = Styvje 
Borgh = Borg 
Kellena = Källene 
Hambre = Hamre 
Ingestadhe = Ingsta 
Ringha = Ringa 
Swarwene = Svarven 
Bodha = Boda 
Fors = Fors 
Åå = 
Alij = Ale 
Nöraby = Närby 
Snareböle = Snarböle 
Settuna = Skettene 
Kolstadha = Kolsta 
Skenstadha = Skensta 
Swarthwik = Svartvik 
hwarbergh = Varberg 
Longhwirme = Långvind, nu i 

Enångers sn 

Trönö sn (Tröne) 
Årsten = Orsten 
Hambro = Hamre 
vy = vi 
Tykestadha = Tygsta 
stertthe = Stärte 
Bergie = Ber ge 
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Rapastadha = Rappsta 
Glamstadha = Glamsta 
Rönebyn = Trönbyn 
Longebro = Långbro 

Delsbo sn (Dilsbo) 
wittrwasmedh = Vit terarv 
Sannes, Bannes, Sandes = Sannäs 
nyåker, nyåker = Nyåker 
Remmesiögh, Renneskogh = 

Rimskog 
tiernemore = Tjärnm yra 
årdhe = väl Ede 
Rotgla, Rodzla = Rossla 
Hambra = Hammaren 
wålos = Vålås 
setiär, Setiern = Sättjära 
Kylom = Kila 
Hede = möjl. Ede, men måhända 

har en by Heden! Heda fun-
nits i centrala delarna av 
Delsbol7  

stemne = Stymne 
Hammarswall = Hammarsvall 
skarpenge = Skarpäng, försv. by, 

bör ha legat söder om Ede, i 

17 Man kan lägga märke till att i jb 
1542 förekommer dels Ede med flera 
bönder, men också: »Anderss Jonsson 
i Heden, Her Eleff». Detta kan 
jämföras med ghj 1535 där en Anders 
JoghanB on sägs bo i Hedum (ev. 
Heden). Då antagligen prästen i 
Delsbo sägs bo i Heden 1542, torde 
den supponerade byn inte ha legat 
långt från kyrkan. 

närheten av Stömne, Ham- 
marsvall och Långede 

Lågende = Lån gede 
Hwena, Hwenum = Väna 
alwa = trol. Ava 
Tompta, Tomptom = Tomta 
Myrom = Myra 
ååss = Ås 
Owa = Ava 
å backa = Backan 
Lokum = Loka 
edzenghe, edzenghe = Edsäng 
Swenom = Svedja? 
stymne = Stymne 
Näss = Näsbyn 
Hoffrum = Hovra 
Hammarswall = Hammarsvall 
Lågwnda = Lån gede 
fierdesether, fierdeseter = 

Fjärdsätter 
Hammer Swall = Hammarsvall 
westerenghe = Västeräng 
Tomptom = Tomta 
bergha = Västerberge 
Tienerenge = Källeräng 
Opsio = Oppsjö 
Swidian = Svedja 
stymne = Stymne 
Morum = Mora 
Osbodha = Isbo 
å bergha = Västerberge18  
Lindeflek = Linfläck 
åkre = Åkre 

18 Här upptas i ghj 1535 en Oleff 
persllon å bergha, och i jb 1542 
förekommer en Oloff Persson i Berge, 
som avser Västerberge. 
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Duuenes = Duvnäs 
bondabodhum = Bondebo 
wy = Vi 
swidiom = Svedja 
ååss = Äs 
westenghe = Västeräng 
Owa = Ava19  
skoghe = Skog 
Hedum = t Heden el. Ede 
strandenghe = Strandäng 
näs = Näsbyn 
bergha = bör avse Österberge 
Myrom, myrum = Myra 
klobodhw = Klubbo 
Lokum = Loka 
Swidium, Swedhiom = Svedja 
edhe = Ede 
Hambre = Hamre 
westenge = Västeräng 
ness = Näsbyn 
Simyre = Sjömyra 
lengde = Änga? 
Östensiö = östansjö 
Opmyre = tro!. en nordlig del av 

byn Myra 
haga = Haga 
norebergh = Norrberg 
hede = trol. t Heden 
näs = Näsbyn 
Håkenörbodha = Htlknorrbo 
hedum = t Heden el. Ede 
Nordanenghe = Nordanäng 
Myre = Myra 
näs = Näsbyn 

19 Här upptas i ghj 1535 en Joghan 
biörnsson i Owa, men i jb 1542 upp-
tas en logan Biörsson i Affuad.  

myrom = Myra 
Klobodhum = Klubbo 
Sunnan siö = Sunnansjö 
bredhåkre = Bredåker 
Owa = Ava 
Hammerswall = Hammarsvall 
Myrom = Myra 
byrom = Byn" 
engiom = Änga 
glonebodha = Glombo 
Jordbodhum = Västertolbo 
ferdeseter = Fjärdsätter 
Rollobergh = Rolfsberg 

Norrbo sn (Norbo) 
[Inga bynamn]. 

Bjuråkers sn (biöråker) 
[Inga bynamn]. 

Forsa sn (toffla) 
Hogha = Sörhoga 
Hillestadhe = Hills ta 
Rannestadha = Ransta 
Vikistadha = Sörviksta 
Mädzwik = Medvik 
Veddha = Veda 
Böla = Böle 

20 I ghj 1535 anges Lasse nielseon i 
byrom, i jb 1542 förekommer en Lass 
Nilsson i Binom. Antagligen är 
formen byrom att förstå som upp-
kommen genom påverkan från den 
föregående namnformen Myrom. 
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Bibergha = Byberg 
Wållestadha = uppenbarligen 

fel för Rolfsta21  
Hillanby = Hillen 
Staffååker = Stavåker 
furmesta = Funsta 
Åker = Åkre 
Frekstadha = Frägsta 
Backa = Backen 
Hööghe = Norrhoga 
wålstadhe = Vålsta 
Glömestadha = Glimsta i Hög 
Nannestadha = Nansta 
Hestadhe = Hedsta 
Harffby = Harv 
Vikilstadha = Norrviksta 
Beck = Bäck 
skaramyre = Skarmyra 
Lwndhen = Lund 
Fränä = Fränö 
Törnasether = Tövsätter 
Flaathmoo = Flatmo 
Dalen = uppenbarligen nuv. 

Överbyn och Långby; 22  jfr 

21 I ghj 1535 upptas under Wål-
lestadha: pedher Törielsi3on, Anders 
andersBon och per SwensBon 
(landbo!). I jb 1542 upptas under 
Rolfsta: Per i Roslesta, Anders s 
Andersson ib. 
22 Jfr under Dalen i ghj 1535: Oleff 
mortthenBon, Mattes persfion, och i 
jb 1542: Olff Mortensson i Öffuerbij, 
Olff Persson ib., vidare i ghj 1535 
under Dalen: Joghan Mortthenflon, 
och i jb 1542: Oloff i Longebin, Iogan 
Morttenson ib. 

Forsadalen, ägonamn i 
Långby på ek 

Kalwoghee = Kalvhaga 
Södheronghe = trol. Söderäng 
Näss = Näs i Näsviken 
Åår = Å, försv. gd,23  trol. vid 

Rolfstaån i trakten av Näs- 
viken 

Hambra = Hamre 
Hillebrandh = uppenbarligen 

Smedsgården24  
Tompta = Tomta, vid Hamre 
Torkestadha = Trogsta 
Noxia = Näcksjö i Nianfors sn25  
Rwmnass = Lumnäs26  
Rödhmyre = Rödmyra 
Trunddhebo = Tronbo 
Wlffswndha = Ölsund 
Biörkemora = Björkmo 
Stenbodha = Stenbo 
Vithnäs = Utnäs 
Näss = Näset 
Myckädhe = Mikje 

23 Jfr att i jb 1542 står Monss wedh 
Ååne, i samband med Kalvhaga och 
Hamre. 
24 I ghj 1535 upptas under Hille-
brandh: Lasse persBon, Oleff danske. 
I jb 1542 står: Lasse i Smedzgården, 
Oloff Matsson ib. 
25 Under Noxia i ghj 1535 upptas: 
Ärlandh, Swen. I jb 1542 under Näs-
bo sköll i Forsa sn står först: Per i 
Necsiö, Ärlandh ib. 
26 Under Rwmnass upptas! ghj 1535 
en bonde: Oleff persBon. I jb 1542 
upptas också en bonde: Oloff i 
Lömnes. 
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Sunnanbek = Sunnanbäck 
Mathanes = Matnäs 
Hegness = Häggnäs 
Helkebodha = Kälkebo27  
Ranestadha = uppenbarligen 

Klångsta28  

Högs sn (Högh) 
Glömstada = Glimsta 
FRöland = Fröland 
Sickistadha = Sigsta 
Toostadha = nista 
Estadhe = Edsta 
Vestanåker = Västankker 
Ballerum = Baldra 
konungxgårdhen = Kungsgården 
Holm = Holm 
Åsak = 'back 
HiorTtestedha = Hjortsta 

Bergsjö sn (barsighe) 
Wngrwk = Ungrick 
Trottesten = Trösten 
i tre = sannolikt fel för Itre, dvs. 

Yttre 
ÅåBen = Söderåsen 

27 Jfr att i ghj 1535 upptas under 
Helkebodha en Eric, medan i jb 1542 
står: Erik i Kälkeboda. 
28 

i ghj 1535 upptas under Rane- 
stadha: Lasse pouelsBon, per Swrls-
Bon, Jon Larsgon. I jb 1542 står: 
Lasse i Klongsta, Per Siurdsson ib., 
Lass Polsson ib. Här har tydligtvis 
skrivaren blandat samman Ransta 
med det närbelägna Klångsta. 

kyttha = Kitte 
Höghen = Högen 
Hwltthe = Hulte 
Biastadha = Bjdsta 
Skemstadha = Skrämsta 
Elgerydh = Älgered 
Fiskia widh = Fiskvik 
Hambra = Hamre 
Gamsesther = Gamsätter 
Tandhee = Tanda 
Ååkra = Åkern 
Bergha = Berge 
Kyrkiebyn = Kyrkbyn 

Hassela sn (Hasalle) 
[Inga bynamn]. 

Gnarps sn (Gnarp) 
gellestadhe = Gällsta 
Hwstada = Hus ta 
Skadstadha = Skesta 
Grytthia = Gryttje 
Vknöö = Äckne 
Ginestadha = Gingsta 
Rokstadha = Rogsta 
Böleth = Böle 
Rödhe = Röde 
Bergha = Berge 
Wallen = Vallen 
Frödhestadha = Frästa 
Ååfia = Ås 
Boastadha = Bosta 
Bynom = Byn 
Nörby = tNorrby, nu försv. Trol. 

en nordlig del av Byn 
Griessia = Grängsjö 
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Myrehögh = Mörhög, gd i 
Västergrängsjö 

Enångers sn (enångers) 
Szeta = Sätra 
wpenghe = Oppänge 
ha12inge,29  Holiginghe = trol. 

Håls änge 
flocka = möjl. Borkam 
Hogha = Haga 
Högebergh = Hökberg 
Myra = Myra 
Hedha = Heda 
flecköö = kanske Fjäle? 
Ökernöö = kanske Finnicka31  
flockor = Finnicka? 
Noren = Nora 
Ölundh = Bölan 
webbemora = Vedmora 
bodhom = Boda 
Torffsether = Tosätter 
Swidium = Svedja 
Szetra = Sätra 

29 I ghj 1535 står: Oleff SiwlEon i 
ha113inge, Anders MickilsBon, Mattes 
Larsigon, Niels i HolBinghe. I jb 1542 
står: Oloff i Holsänge, Matss, 
Anderss Mikelsson. 
30 I ghj 1535 står: Knuth i flocka, 
Oleff SiwrsBon, Mortthen andersson 
etc. I jb 1542 står: Morten i Börkom, 
Oloff Siurdsson, Suen ib. Kanske har 
skrivaren tagit fel på Fläcka och 
Borka/Börka? 
31 	. I ghj 1535 nämns en Hindric i 
Ökernöö. I jb 1542 finns en önde 
(Hendrick) i Finikom. 

Njutårtgers sn (Jwthanger) 
fetegerdh = Fägärde 
swndBether, SzunBether = 

Sundsätter 
Ordsiell =? 
westantier = Västtjär 
Mitha = Njöte 
Roslo = Rossla 
Mysinghe = tro!. Mössön 
gårdfierdh = Gårdsfjärd 
wik = Vik 

Harmångers sn (Hermångers) 
Honoock = Hånick 
For& = Forsa 
Rostadhe = Rösta 
Barkastadhe = Bärs ta 
Stocka = Stocka 
Skarwatierna = Skarvtjär 
Edzsether = Edsätter 
Stegherenghe = Stering 
Wattronger = Vattrång 
Swidia = Svedja 
Watthwlangh = Vattlång 
Backa = Backan 
Bryndestadhe = Bringsta 

Jättendals sn (Jentthendall) 
Lönångher = Lönnånger 
Nygeby = Nyby 
Elffwestadhe = Älvsta 
giedhe = Gärde 
Dwedstadhe = Dvästa 
Lwnda = Lunde 
Lindestadhe = Lindsta 
Konungxgerdhen = Kungsgården 
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Åå = Å 
Jwrstade = Djursta 
Högstadh = Håcksta 
Vik = Vik 
Hellelandh = Hällan 
Fröstwndha = Frösten 
Belingha = Bäling 

Rogsta sn (Rogkestadhe) 
Welstadhe = Välsta 
Westerbro = Bro 
Österbro = Bro 
Sylttha = Sylta 
stamnes = Stamnäs 
Byn = Byn 
Swedh = Sved 
Åkran = Åkern 
Lörangher = Lönnånger 
Hopstadhe = Håcksta 
Vestanbeck = Västanbäck 
Vpibynum = Oppby 
Ösby = Östby 
Arnöön = Arnön 
Bergha = Berge, i Arnön 
Södher i bynum = Sörbyn, i 

Arnön 
fertzöö = Färdsjö 
Blöstadhe = Blästa 
Åkre = Norr- och Söråkre 
Sila = Silja 
Malestadhe, Malstadhe = 

Malsta 
FRöland = Fröland 
Brotiä = Bryttje 
Södherby = kanske Sörby i 

Arnön? 

Ilsbo sn (Igelstzbodha) 
Rifiit = Riset, gd i Hogland 

Tuna sn (Twna) 
finneflo = Finn/lo 
hedhe = Hede 
helsether = Hällsätter 
RiBbergha = Risberg 
wrå = Västerrå 
Knörstadhe = Knösta 
Nawerstadhe = Narsta 
hardstadhe = Hals ta 
skostadhe = Sko gsta 
Moo = Mo 
Slawestadhe = Slasta 
helleby = Hällby 
fletesbro = Fläsbro 
holdestadhe = Hålls ta 
wy = Vi 
fiskeby = Fiskeby 
vy = Vi 
hwdwik = Hudik, nu i 

Hudiksvalls stad 
ungar = Lingarö 
fors = Fors 
Smeliske = Smälsk 
fiskeby = Fiskeby 
Öshambre = trol. fel för Östan- 

bräck32  
Szanda = Sanda 
Tunnebyen, Tunebyn = Tunbyn 
wllesether = Ullsätter 

32 I ghj 1535 förekommer en Oleff 
persBon i Öshambre, och i jb 1542 
förekommer bl.a. en Oloff Persson i 
Östanbrick. 
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Halstadhe = Hals ta 
viallin = tro!. Vallen, f.d. by, 

nu i Hudiksvalls stad, eller 
Viva llen. 

fors = Fors 
halstadhe = Hals ta 
Hambre = Hamre, nu i 

Hudiksvalls stad 
Råå = Söderrå 
hede = Hede 
finneflodh = Finnflo 

Idenors sn (Idhenore) 
Hå = uppenbarligen ett äldre 

namn på Storbyn33  
Solberga = Solberg 
Sunnanåå = Sunnanå 
wik, vik = Vik 
hallene = Hallen 
backa = Backen 
åkre = Äkre 
berghe = Överberge 
wlstadh = Ulfsta 
swnde = Sund 
wy = Vi 

33 Man kan lägga märke till att i ghj 
1535 förekommer sannolikt en per 
speilgon i Hå, och i jb 1542 finns en 
Per Spellesson upptagen i Storebin. 



Kommentarer av språklig art 

Till att börja med kan man uppmärksamma skrivarens piktur och språk-
liga egenheter. I ett par fall skulle man möjligen kunna förstå namn-
former som skrivna av en dansk skrivare, dessa är Bööledh (för Bölet), 
aggersta (för Åkersta), Högebergh (för Holcebergh), Slawestadhe (jfr 
»S/ogesta» 1541) och Tunnebyen (för Tunabyn), bland personnamnen kan 
anföras Kadhrin, Nielsson, Niels, Madtz och Madzson. En möjlighet att 
förstå dessa danismer är att räkna med att skrivaren påverkats av 
skrivarvanorna från det officiella kanslispråket, som åtminstone i början 
av 1500-talet var starkt påverkat av danskt språk och danska skriv-
vanor.1  Det går dock naturligtvis inte att utesluta att skrivaren varit 
dansk. 

Skrivaren har en del ortografiska egenheter. De ganska konsekventa 
formerna med -stadhal-stadhe i -sta(d)-namn kunde i förstone måhända 
uppfattas som en egenhet hos skrivaren. Jag är dock mera böjd att fatta 
dessa former som »reliktformer», eftersom även reducerade former på 
-sta(d) förekommer i längden. Initialt S utsmyckas i vissa fall med Sz-
(Szanda, Szeta, Szörestadha).2  Namnformer med -ta-, -te- skrivs van-
ligtvis -ttha-, -tthe- (stertthe, Gandesetther, Alttha, Mortthen). I vissa 
fall förekommer ett slutljudande -ä, som kan vara svårt att förklara, 
sannolikt står det för ett -a, kanske också -ö eller -e i något fall (Eellä, 
Åkrä, Estogä, Fränä). Närliggande är egenheten att ett ä ibland skrivs ö, 
exv. Szörestadha, Westerboofören. I något fall förekommer -o-, -oo- för 
väntat -å- eller -a-, Hoo, hoo (Hå), Owa (Ava). Ibland inskjuts ett 
»onödigt» e i namnen, ett e som ibland kan vara svårt att skilja från ett c 

i Jfr SAMUELSSON & KALLSTENIUS 1939 s. 66. 
2 0m skrivsättet sz, se Brondum-Nielsen i NK 28:A s. 30, BROBERG 1952 s. XLVII. 
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eller ett r,3  exv. Näesset her sköell, Niels. Bokstaven r är vanligtvis ett 
överstruket r, men inte alltid. Slutligen kan man lägga märke till att a 
skrivs i två handrörelser, först som ett u, sedan med en båge över. Detta 
är ett av de mest karakteristiska dragen för handen i ghj 1535 för 
Hälsinglands del. 

Vad beträffar förkortningssätt, har skrivaren en hel del egenheter. 
Nasal, särskilt i förbindelsen -sson, förkortas som överskriven båge eller 
ögla. Ibland är förkortningen spatiös. För landbornas skatt i mark före-
kommer tre olika förkortningar. Ibland används ett överskrivet d som 
förkortning för -ud-, exv. gudbiör, gudmundson. För övrigt använder 
skrivaren de för den aktuella tiden väntade förkortningarna - påfal-
lande nog dock tämligen inkonsekvent -, vilka utförligt kommenterats av 
Gottfrid Kallstenius.4  (Exempel på ovanstående ges i Appendix.) 

* 

I sammanhanget blir det intressant att granska de olika tingslagen ett 
och ett för att utröna graden av reliktartade, korrupta eller väntade 
namnformer, detta för att skaffa sig en uppfattning om en eventuell för-
laga. De uppträdande namnformerna kan ställas mot dels y. fsv. origi-
nalskrivningar i befintliga brev, dels belägg ur 1500-talets äldsta kame-
rala längder. Som väntat förekommer en avsevärt större andel korrupt 
skrivna ortnamn i ghj 1535. Personnamnen har förstås varit lättare att 
handskas med för skrivaren, av uppenbara skäl som att denne dels varit 
bekant med personnamnen, dels att företrädesvis endast en handfull 
namn förekommer mera allmänt; omkr. 65% av alla bönder i Hälsingland 
bär vid denna tid något av namnen: Olof, Per, Johan, Erik, Lasse, Nils 
eller Anders. 

Segersta tingslag med Hanebo sn uppvisar en handfull former, vilka 
jag uppfattar som stående på ett ålderdomligare stadium än vad som är 
väntat i ljuset av jb 1542 o.a. Här kan anföras Szörestadha (swrestada 
1470 - Särstade 1544 jb), Grännebodha (grennabodhum 1427 - Gränebo 
1542 jb) och Gäffwerstadha (gefuerstada 1494 - gäffuersta 1542 jb). På-
fallande korrupta former är få, egentligen endast Suerebole, där skriva-
ren väl missuppfattat den initiala konsonanten: Q -> S. Vissa kan dock 

3 jfr härvidlag SAMUELSSON & KALLSTENIUS 1939 s. 59. 
4 

SAMUELSSON & KALLSTENIUS 1939 8. 60 ff. 
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uppfattas som felskrivningar eller -läsningar, såsom Actiarn (actiärn 
1543 jb), Ledhenghe (Ladänge 1542 jb) och Westerboofören (västerboffär 
1542 jb). 

Alfta tingslag uppvisar få reliktartade former. Istället är de många 
korrupta namnformerna karakteristiska. Dessa är wexeby, Monor, Näes-
sether, Öönaåker, grunxbodha, Grååna Sex ther. Några av dessa kan 
identifieras, exv. Nässätter, Ovanåker (?) och Grängsbo. Påfallande är 
det fem gånger förekommande Norby, norby, vilket i något fall får antas 
stå för annat bynamn. Även personnamn har berett skrivaren vissa 
problem, exv. de osäkra Lucus, Viger Hans Mangh, Elfieby, Pedher mgre 
m.fl. Uppenbarligen torde för Alftas del ha funnits en svårläst förlaga, 
vilken dock är ålderdomlig så tillvida att man har en bevarad sköll-
indelning.5  

Ljusdals tingslag med Färila och Ytterhogdals snr uppvisar få namn-
former, då dels underindelning i byar saknas, dels ortsangivelser efter 
personnamnen är få. Det finns få reliktartade former. Av korrupta former 
kan anföras Lywsodall, igdh (igh 1443 — igh 1542 jb), Rogerdhen, Romsi, 
Höyon, grithe (Grytisbodum 1540); bland personamnen pouell persfion 
webbee, Hwstrv Margith Ketiltzi, Oleff Kockare. Även i detta fall 
torde man kunna räkna med en svårläst förlaga, dock kanske något bättre 
än i fallet Alfta. 

Söderala tingslag har egentligen endast tre namn som kan sägas stå 
på ett ålderdomligt stadium, nämligen sta(d)-namnen Kymstadha, 
Askestadha och Sickelstadha. Påfallande är Ooståå (olstada 1482 — 
ordsta 1542 jb). Andra korrupta former och felskrivningar är Eellä (lne 
1540), Lwsswe (lussne 1540), Gandhesetther (vandesxter 1540), Veckle 
(?), Kymstadha (kinnestadom 1482), Skelee, Wetthare (vdtixrn 1540), 
samt bland personnamnen Joghan Klarmorf3on, Niels änbrörsfion och 
Joghan dermesto. Sålunda kan även här några fellästa / -skrivna och kor-
rupta namn konstateras. 

Mo tingslag med Rengsjö sn har egentligen endast ett namn som kan 
tänkas uppvisa ett ålderdomligt språkdrag, nämligen Rengssy. Korrupta 
former är Såånen, Dlösboo, Verreböle (Wästerböle 1635 jb), Odenn a 
(edene 1542 jb), Frålebexch (fflor 1542 jb), FRolehedhe (florehede 1542 

5 
Se härom närmare i kap. Kommentarer av historisk art. 
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jb)6  och Okebodha (öffuerboda 1542 jb). Skrivaren har haft svårt med 
vissa former i förlagan eller också har han slarvat vid nedskrivandet. 

Skogs tingslag har egentligen endast en påfallande skrivning, nämli-
gen Hwsbondhaby (hundzbothom 1427 - Hundsboda 1542 jb). Denna form 
torde inte kunna förstås på annat sätt än som en etymologiserande skriv-
ning av skrivaren av ghj. Ett uppenbart skrivfel är Looth (hat 1427), där 
skrivaren glömt de diakritiska slängarna över o. Fina y. fsv. namnformer 
är Håkonebodha, Lingebodha och Silestwgwn, där dock ett -e- I -x-
glömts (Sixle-). Övriga former är inte påfallande. Skrivaren tycks inte 
ha haft speciella svårigheter vid nedskrivandet av detta tingslag. 

Bollnäs tingslag uppvisar några reliktartade former som Hagestada, 
Biwretierne (biörtiärne 1542 jb), Hertta (Härtte 1542 jb), Jersbodha 
(iörsboda 1542 jb), Röstebodha (rosteboda 1542 jb), Linege (Lin enge 1530), 
Heggestadha (Hägesta 1542 jb) och Säwerstadha (säffuesta 1542 jb). På-
fallande namnformer - om än inte korrupta - är Åkrä, Hoo, hoo (Håå 
1542 jb), Estogä, Nörreboo (boren 1542, nu Norrbom) och Linege (jfr ovan). 
En form skulle kunna tyda på ett dialektalt genomslag, nämligen Frel-
lodha (frellogom 1470), med delabialisering och eventuell svårighet att 
identifiera ett - som jag räknar med - hiatusfyllande, konsonantiskt 
»glidljud», vilket efterhand har stabiliserats till -g-.7  Bollnäslistan 
har alltså inte berett skrivaren några större problem. 

Arbrå tingslag med Undersviks sn har endast någon enstaka korrupt 
eller feluppfattad form, Vlansiö och Engion. Mörthsi skulle kunna vara 
fel för ett Mörthsiö, men möjligheten finns att formen är den regelrätt 
uppträdande dialektformen -si 'sjö'.8  Dialektpåverkade former kan 
vara Erberadz, med möjlig delabialisering av uddljudet (fsv. Orbo-
radh),9  Bwdha med bevarad u-vokal, Mörthsi (jfr ovan), Faneby 
(fforneby 1543 jb) och ffanby (fel för Förberg, nuv. Offerberg i Unders-
vik),10  uppvisande den norrländska utvecklingen Fornaby > Fanby. Fina 

6 Flera uppenbarligen metatetiska former, Frole- o.d., förekommer dock under 1500-
talet. 
7 Jag räknar med att Freluga återgår på ett *Frodhlo 'den frodiga sankängen' e.d., en 
tolkning jag utförligt ämnar diskutera och motivera i ett annat sammanhang. 
8 Se FRIES 1984 s. 66 ff. 
9 Namnet diskuteras utförligt i BRINK 1990 s. 181 ff., där särskilt former på Er- av 
sockennamnet diskuteras på s. 190 f. 
10 Om detta namn, se BRINK 1981b. 
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y. fsv. former har Vallestadhe och Flädestade. Ej heller Arbrålistan 
har berett skrivaren några problem att tala om. 

Järvsö tingslag har liksom Ljusdal få ortnamnsformer. Här nämns i 
princip endast bönderna med namn. Några former är påfallande, wongha 
(wogom 1542 jb), Selwista (selesta 1542 jb) samt de två oidentifierade 
keböle och skouik (kanske Skriksvik). Den längd som legat till grund för 
Järvsö har alltså nästan helt saknat ortnamn. I några av de förekom-
mande fallen har antagligen skrivaren läst fel eller slarvat vid åter-
givandet av formerna. I några fall har även personnamnen erhållit på-
fallande former, exv. Oleff engellerkfion, per Tigelsf3on och Oleff Til-
sf3on. Det Anders sigredhe som förekommer är också påfallande. Det är 
ovisst hur detta skall uppfattas; som Anders' Sigrid eller kanske Anders, 
Sigrids son? 

Norrala tingslag med Trönö sn är mera komplett än jb 1542, som saknar 
två sköllar.11  Några former står på ett relativt ålderdomligt stadium, 
Ingestadhe (ingesta 1542 jb), Kolstadha (kolsta 1542 jb), Skenstadha 
(skensta 1542 jb), Settuna (sättene 1543), Tykestadha (tyxsta 1546 jb), 
Rapastadha (rappesta 1542 jb) och Glamstadha (glamsta 1543 jb). Inga 
direkta felskrivningar kan påvisas mer än Rönebyn för Trönebyn och 
kanske Hambro för Hambra. Formen Alij kan kanske uppmärksammas 
(ale 1544 jb). Inga påfallande unga skrivningar förekommer. Norrala-
längden har varit lättläst och har inte berett skrivaren några problem. 
Sannolikt bygger denna konceptlängd på en ännu äldre, med fina och 
väntade y. fsv. former. 

Delsbo tingslag uppvisar de flesta namnbeläggen i ghj. Här är 
längden genomgående, utan undergrupperingar. Reliktartade namn-
former kan sägas vara wittrwasmedh (veterarffuedh 1542 jb), Rodzla 
(rosla 1542 jb), Hoffrum (Hoffra 1542 jb), Tienerenghe (Tiärnänge 1543 jb), 
bon dabodhum (bondeboda 1542 jb), Myrom, myrum (Mire 1542 jb), 
Swidium, Swedhiom (suidia 1542 jb), Håkenörbodha (haquonnarabodom 
1474 — Hokonebo 1542 jb), Klobodhum (kloboda 1542 jb) och Rollobergh 
(rolffesberg 1542 jb). Namn som skulle kunna antas uppvisa former 
påverkade av delsbodialekten kan vara setiär, Setiern (dial. se  'sjö') 
och Simyre. Felaktiga former är wittrwasmedh (se ovan), Sandes 
(sannes 1543 jb), årdhe (åå edhe 1542 jb), Lågende, Lågwnda (trol. 
Longede 1542 jb), alwa, owa (affuadh 1542 jb), klobodhw (jfr ovan), 

ii Jfr JONSSON 1971 s. 137. 
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Håkenörbodha (jfr ovan), byrom (binom 1542 jb), Jordbodhum (Tordsboda 
1544 jb) och ferdese ter (firde sxttre 1482). I några fall framgår det 
tydligt att skrivaren missuppfattat en äldre förlaga, exv. i årdhe, där 
den äldre längden uppenbarligen haft å edhe; således har han skrivit 
samman prepositionen med ortnamnet samt läst r för e, ett fel som inte är 
svårt att förstå. Ett annat sådant exempel är alwa, där den äldre 
förlagan sannolikt haft awa, varvid den första slängen i w varit spatiös 
— något man ofta möter — och av skrivaren uppfattats som ett 1. 

Delsbolängden kan antas stå på ålderdomligare stadium än jorde-
böckerna, som kommer fr.o.m. 1542. I vissa fall har skrivaren haft 
problem. Dessa avvikande, delvis korrupta former är dock inte påfal-
lande många. 

Norrbo tingslag med Bjuråkers sn saknar ortnamn helt, bortsett från 
sockennamnen. Månne kan biöråker bedömas som en ålderdomlig eller 
dialektartad form.12  Några personnamn förefaller korrupta eller 
osäkra, exv. Oleff Hwrleflon och Rugge lonsfion. 

Forsa tingslag med Högs sn uppvisar många reliktartade namnformer, 
Hillestadhe (Hillesta 1542 jb), Rannestadha13  (rannesta 1542 jb), 
Vikistadha (uitkubstaPum Järvsöstenen, wickxstadhum 1320 — wikesta 
1542 jb), Wållestadha," wålstadhe (walestade 1503 — wolsta 1542 jb), 
Frekstadha (fräkesta 1542 jb), Glömestadha, Glöms tada (glemsta 1542 
jb), Nannestadha15  (Nandesta 1542 jb), Hestadhe (hesta 1542 jb), 
Vikilstadha (wiclingstadhum 1320, viclestadh 1538 — wikesta 1542 jb), 
skaramyre (skaremire 1542 jb), Lwndhen (lundh 1542 jb), Torkestadha 
(trokesta 1542 jb), Wlffswndha (ölsunda 1542 jb), Myckädhe (mekäde 
1542 jb), Ranestadha (rannesta 1542 jb), Sickistadha (sekelsta 1542 jb), 
Toostadha (tosta 1542 jb), Estadhe (esta 1542 jb), Ballerum (baldrum 1374 
— balra 1542 jb), HiorTtestedha (hiurtstahum Forsaringen — Hiordsta 
1542 jb). Felaktiga eller korrupta namnformer saknas nästan helt så när 
som på Rwmnass (trol. Lumnäs) och Törnasether, som torde vara en 
felskrivning eller felläsning för Tefuasether e.d. Påfallande namnformer 
är Hillebrandh (= Smedsgården) och Helkebodha (Kälkebo), vidare 
Vithnäs (wtnäs 1542 jb) och Noxia (väl Näcksjö, Nianfors sn). 

12 Jfr BRINK 1990 s. 209 ff. 
13 Vilket alltså är fel för Nansta (fsv. Nannestadha). 
14 Här har skrivaren sammanblandat Vålsta med Rolfsta. 
15 Här har en sammanblandning med Rumsta, Högs sn skett 
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Forsalängden innehåller många vackra namnformer i y. fsv. språk-
dräkt, i motsats till de avslipade namnformer som möter oss i de kame-
rala längderna under 1500-talet; man kan bl.a. uppmärksamma den 
intressanta distinktionen Vikistadha (Sörviksta) och Vikilstadha 
(Norrviksta). Antagligen har skrivaren haft en välskriven förlaga med 
fina y. fsv. namnformer till grund för ghj. Påfallande är att han i några 
fall sammanblandat byar, inte bönderna, men väl bynamnen, exv. i fallen 
Ransta för Nansta, Vålsta för Rolfsta och Nansta för Rumsta. 

Bergsjö tingslag med Gnarps sn har heller inte så många påfallande 
korrupta eller gravt felaktiga namnformer, mer än i tre (i itre 1542, dvs. 
sannolikt Yttre) och Griessia (gränsiö 1542 jb). Felläsningar eller fel-
skrivningar av enklare slag är Skemstadha (skrämsta 1542 jb), Fiskia 
widh (fiskeuik 1542 jb), Gamsesther (Gamblasxter 1402) och Skad-
stadha (skesta 1542 jb). Ålderdomliga namnformer är Biastadha 
(Biastadum 1487), Skemstadha (jfr ovan), Hasalle (Hassal ?1477), 
gellestadhe (gellesta 1542 jb), Hwstadha (Husta 1542 jb), Skadstadha 
(jfr ovan), Ginestadha (ginnesta 1542 jb), Rokstadha (roxsta 1542 jb), 
Frödhestadha (frästa 1542 jb) och Boastadha (bosta 1542 jb). Dessa 
sta(d)-namn liksom vissa andra ortnamn antyder att en äldre längd med 
y. fsv. namnformer har legat till grund. 

Enångers tingslag med Njutångers sn uppvisar — särskilt för Enångers 
sn — påfallande många korrupta namnformer: Szeta (sätra 1542 jb), 
flecköö (?), flockor (?) (?fläcka 1542 jb), Ökernöö (?), Ölundh (Bölan). 
Mindre grava felläsningar eller felskrivningar är Hogha (Haga 1542 jb), 
Högebergh (Hökeberg 1542 jb) och Torffsether (Tosäter 1542 jb). Inga 
direkt ålderdomliga former förekommer för denna sockens del. I 
Njutånger är de korrupta formerna klart färre, man torde endast kunna 
påvisa felskrivningen Mitha för Njuta. Påfallande former är Ords iell 
(?) och Mgsinghe (trol. mösöne 1542 jb) samt Jwthanger, som kanske kan 
påvisa ett gammalt dialektdrag där uddljudande n faller framför j." 
Utifrån detta förhållande torde man kunna våga dra den slutsatsen att 
skrivaren haft två sockenlängder till grund för Enångers tingslag, där 
Enångerslängden varit svårläst och Njutångerslängden något mera 
lättydd. 

Harmångers tingslag med Jättendals sn saknar svårt korrupta namn-
former. Påfallande former är Jentthendall (jxtundall 1483), giedhe 

16 Jfr BRINK 1990 s. 310 n. 10. 
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(giäle 1542 jb), Dwedstadhe (dwestadha 1483) och Konungxgerdhen 
(konungxgården 1542 jb), således inga grava skrivfel. Reliktartade 
namnformer är Ros tadhe (rosta 1543 jb), Barkastadhe (barkesta 1542 jb), 
Skarwatierna (skarffuetiär 1542 jb), Stegherenghe (stegeränge 1542 jb), 
Watthwlangh (watelonge 1542 jb), Bryndestadhe (brennesta 1542 jb), 
Elffwestadhe (elffuestadha 1483 - älffuesta 1542 jb), Dwedstadhe (jfr 
ovan), Lindes tadhe (lindestadha 1483 - lindesta 1542 jb), Jwrstade 
(iursta 1542 jb) och Belingha (bäling 1542 jb). Påfallande är formen 
Frös twndha (ffröstuna 1543 jb),17  vilken sannolikt skall fattas som fel för 
Fröstwna (jfr not nedan). 

Harmångers tingslag har uppenbarligen inte vållat skrivaren några 
större problem. Tingslagslängden uppvisar ett flertal påfallande ålder-
domliga former, vilket bör betyda att det till grund för ghj liggande 
konceptet bör ha varit en namnlängd med fina y. fsv. namnformer. 

Rogsta tingslag med Ilsbo sn har heller inte några direkt korrupta 
skrivningar. Bilden störs dock av några felskrivningar som Lörangher 
(lönonger 1543), Hopstadhe (hoxsta 1542 jb), Blöstadhe (blästa 1543 jb) 
och Igelstzbodha. I förstone kunde man också uppfatta fertzöö som fel-
aktig, men i ljuset av belägg som fiprasiu Malstastenen, Fädersöö 1391, 
Fädersö 1406, ffnersio 1503, färsiö 1542 jb, behöver inte formen vara fel. 
Reliktartade skrivningar är Rogkestadhe (roghstadha 1490, roxstade 
1503), Welstadhe (welstadhe 1503 - welsta 1542 jb), Hopstadhe (jfr 
ovan), Blöstadhe (jfr ovan), Malestadhe, Malstadhe (malsta 1542 jb). 

Ordningen mellan byarna för Rogsta tinglag är till synes inkonsek-
vent, men följer dock en röd tråd. Detta gör att Bergha och Södher i 
bynum, som följer omedelbart efter Arnöön, sannolikt skall förstås som 
delar av Arnön och inte Berge och Sörby i Ilsbo, då Ilsbo upptas separat 

17 
Tyvärr störs denna form av en bläckplump över vad som här uppfattats som ett t. 

Man skulle kunna läsa ett!, vilket normalt har gjorts tidigare, men enligt min mening 
kan ett tvärstreck skönjas till vänster om plumpen. A. HELLBOM ((DAUS) läser 
Fröslwndha, men tillfogar »/ osäk., ändrat, stor bläckplump» medan L. HELLBERG 
(1984 s. 138) uppfattar detta som ett belägg för Lunde (»Frös Lwndha»). 

Man skall dock lägga märke till att i ghj är Jättendal underindelad i byar varvid 
Lunde förekommer med 3 bönder medan »Fröstwndha» upptas som en egen by med 2 
bönder. Jag tänker mig att den senare formen får förstås såsom uppkommen under 
påverkan från det tidigare skrivna Lwnda, eller såsom en sammanblandning — 
tankelapsus — av skrivaren när han skulle skriva ett »Fröstwna». Det finns således 
ingen anledning att fatta »Fröstwndha /Fröslwndha» som ett belägg för Lunde. 
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sist. Andra egenheter i denna längd är uppdelningen av Bro i Westerbro 
och Österbro, vilket ej förekommer i senare jordeböcker. På samma sätt 
medtas Vpibynnum för Oppby, som i jordeböckerna senare ingår i Östby. 
Hur Södherby mellan Brotiä och Malstadhe skall uppfattas är ovisst, 
men då det är en uppräkning av landbor, sist i sockenlängden, kanske det 
avser Sörby i Amön. 

De reliktformer som förekommer är samtliga sta(d)-namn. Man kan 
lägga märke till att dessa samtliga skrivs med slutljudande -e (-stadhe). 
Dessa »ålderdomliga» sta(d)-narrmsformer, den speciella ordningsfölj-
den av byarna samt vissa ej i senare jordeböcker uppträdande byar, utgör 
starka argument för att en äldre längd legat till grund för ghj. 

Tuna tingslag med Idenors sn har inga direkt korrupta eller felskrivna 
namnformer. Finneflodh (finneflo 1542 jb) får väl snarast uppfattas som 
en hyperkorrekt skrivning; även formen Finne/lo förekommer i ghj. 
Ålderdomliga former är desto flera: Knörstadhe (knösta 1542 jb), 
Nawerstadhe (naffuersta 1542 jb), hardstadhe (halsta 1542 jb), sko-
stadhe (skoxsta 1542 jb), Slawestadhe (slasta 1542 jb), holdestadhe 
(holdestadha 1503 — holdesta 1542 jb). Denna tingslagslängd bör ha 
varit lättläst för skrivaren. 

Slutsatser 

Genomgående uppvisar de flesta sockenlängderna i ghj 1535 påfallande 
»ålderdomliga» namnformer. Vad gäller de vanligare bebyggelsenamns-
typerna finner man här former som -stadha (/-stadhe), -bodha, -sether. 
De ursprungligen maskulina och neutrala natur- och ägonamnen i 
simplexform har normalt slutljudande -e (Berghe, Gärdhe, Åkre etc.), 
dvs, stelnade former i dat. sing. Det är denna form som varit den 
utbredda i Hälsingland, vilket framgår av medeltida skrivningar, och 
inte den särskilt i Mellansverige förallmänligade bebyggelsenamns-
pluralen på -a. Man skulle kunna tro att ghj:s sta(d)-namnsformer är ut-
smyckade eller etymologiserande, men i de fall då vi har äldre skriv-
ningar av dylika namn stödjer dessa nästan alltid skrivningarna i ghj. En 
iakttagelse man kan göra är att endast några socknar i nordöstra delen 
av landskapet, Harmånger, Rogsta, Tuna och Idenor, har former på 
-stadhe, övriga har -stadha. Oblika y. fsv. former av svaga femininer är 
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gnw och troligen Roslo, svaga maskuliner troligen Hertta, kyttha och 
kanske Belingha, medan bestämda former i y. fsv. språkdräkt är Sile-
stwgwn, Myrone och Hallene. 

De olika sockenlängdernas kvalitet kan sammanfattas sålunda: 
Längderna för Alfta, Ljusdals, Järvsö, Söderala och Mo tingslag liksom 
Enångers socken uppvisar många felaktiga former, där särskilt Alftas 
och Enångers längder kan uppvisa många korrupta former. I dessa fall 
har uppenbarligen skrivaren haft svårlästa konceptlängder framför sig. 
Däremot har längderna för Norrala, Delsbo, Forsa, Harmångers och 
Tuna tingslag få felaktiga och istället fina, »ålderdomliga» namn-
former, där kanske särskilt Forsalängden kan uppvisa många relikt-
artade former. Övriga tingslags längder, Segersta, Skog, Bollnäs, Arbrå, 
Bergsjö och Rogsta, uppvisar mera normala och väntade namnformer, 
dock med ett inslag av »relikter», bl.a. -stadha. 

Ett annat förhållande, som starkt stöder en hypotes om att äldre 
konceptlängder, av kanske olika ursprung, ålder och formell uppställ-
ning, verkligen legat till grund för denna hjälpskattelängd, utgör upp-
byggnaden av ghj 1535. Några tingslag (socknar) har rena mantals-
uppräkningar, utan angivande av bytillhörighet, såsom exv. Norrbo. 
Några är mantalslängder med enstaka, mycket sporadiska angivelser av 
bytillhörighet, som för Ljusdal och Järvsö. Ibland möter en genomgående 
mantalslängd, men där i princip varje bonde attribueras en byangivelse, 
såsom i fallet Delsbo. I ett fall, Alfta, indelas bönderna i en ålderdomlig 
distriktsindelning, s.k. sköllar. Slutligen förekommer den mera vanliga 
modellen att bönderna anges samlat byavis, med bynamnet som rubrik, 
vilket är fallet för Segersta, Söderala, Bollnäs, Forsa etc. 

Dessa resultat stödjer således slutsatsen att äldre mantalsländer för 
de olika tingslagen i koncept har legat till grund för ghj. Dessa har 
uppenbarligen varit av olika kvalitet (läsbarhet), formell uppbyggnad 
och kanske också ålder.18  Ghj 1535 står helt klart på ett äldre språk-
stadium än den äldsta jordeboken (1542), vilken uppvisar genomgående 

18 För vissa tingslag torde man ha att räkna med att dessa konceptlängder är 
beroende av andra ännu äldre längder. Således kan Forsalängden antas ha en 
längre tradering än flera andra, vilket skulle förklara de många ålderdomliga 
formerna för Forsas del. På samma sätt torde den speciella ordningsföljden och 
vissa oväntat uppträdande byar tala för att en äldre förvunnen längd legat till 
grund för Rogsta tingslagslängd. 
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mera reducerade ä. nsv. former, exv. -sta, -bo. Å andra sidan förekommer 
procentuellt sett fler korrupta namnformer i ghj. Dessa kan dock visas 
härröra från vissa, enstaka socknar, och utgör inte något generellt drag 
för hjälpskattelängden. Om man alltså bortser från socknar som Alfta, 
Ljusdal, järvsö, Enånger och några till, råder det inget tvivel om att 
ghj 1535 ut gör en bä t tre källa ur onoma st i sk 
synpunkt än jb 1 5 4 2.19  Att döma av vissa danismer i längden 
skulle skrivaren ha kunnat vara en dansk, som suttit i Kammaren i 
Stockholm. Måhända är dock detta språkdrag ett utslag av det av 
danskan på denna tid påverkade kanslispråket. 

19 Samma slutsats kan antagligen dras om den äldsta tl 1558 för Hälsinglands del, 
vilken sannolikt får anses som mera tillförlitlig ur onomastisk källsynpunkt än inte 
bara jämnåriga jordeböcker utan t.o.m. även äldre jbr. Någon undersökning som 
belägger detta har inte gjorts, utan det är en iakttagelse man gör när man arbetar 
med det kamerala materialet. Här återstår ännu viktiga forskningsuppgifter. 



Kommentarer av historisk art 

»Gärder- och hjälper»-längden är alltså framtagen för att redovisa en 
hjälpskatt som år 1535 uttagits i bl.a. Hälsingland. Denna penningskatt 
har tillsammans med redovisningen inlevererats till Kammaren på 
slottet i Stockholm. Där har Kammarens ämbetsmän tagit emot skatten 
och troligen upprättat själva räkenskapen liksom den till grund liggande 
mantalslängden, i så fall utifrån av uppbördsmannen medtagna koncept-
längder från landskapet.1  För just »gärder och hjälper»-skatter upprät-
tades särskilda längder, då dessa hjälpskatter beräknades efter mantal, 
och inte som den årliga räntan efter jordeta1.2  

Kammarens verksamhet hade reorganiserats under Gustav I:s ledning 
och blivit mera effektiv. Det var naturligtvis ett avsevärt problem att 
hålla reda på alla skattelängder och andra handlingar, som passerade 
Kammaren, men härutöver skulle Kammaren också dirigera naturaskat-
tema till olika destinationer - försvaret, avsalu etc. Detta var Kamma-
rens kanske viktigaste uppgift, just att kontrollera och dirigera den allt 
större uppbördsapparaten och därvid anvisa de olika uppbördsmännen 
var naturaskatterna skulle levereras. Under 1500-talet synes Sverige ha 
varit det enda landet i Europa som ännu ägde en särskild organisation för 
naturaskatternas förvaltning. I övriga Europa hade man vid denna tid 
helt gått över till penningskatter.3  

Antagligen har fogden eller måhända en landsskrivare eller en eller 
flera uppbördsmän haft ansvar för uppbörden av hjälpskatten ghj 1535. 
Fogden resp. dessa uppbördsmän var vanligtvis personligen ansvariga för 
att rätt summa avlevererades, varför man kan räkna med att det har 

1 
Jfr SJÖDIN 1950 s. 387 f., 01ÄN 1955 s. 75. 

2 Jfr ODÅN 1955 s. 75. 
3 OlÅN 1955 s. 120 ff. 
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legat i deras intresse att uppbörden varit heltäckande och korrekt. 
Sannolikt får man därför anta att ghj 1535 i största utsträckning upptar 
det totala antalet bönder i Hälsingland vid denna tid. 

Ghj 1535 kan för Hälsinglands del belysa två intressanta historiska 
problem, dels landskapets gamla sköll-indelning, dels förhållandet 
mellan skattebönder och landbor vid denna tid. 

Alfta tingslag är unikt i ghj 1535, då det uppvisar en underindelning i 
sköllar. Detta är det äldsta belägget vi äger för detta skattedistrikt. 
Frågan är vad sköll står för i denna längd och om förekomsten i Alfta-
längden kan tänkas bygga på än äldre förhållanden. Ghj 1535 är unikt 
även på ett annat sätt, då vi här för första och enda gången får en upp-
fattning om hur många av Hälsinglands bönder som var landbor i början 
av 1500-talet. 

Sköll-indelningen i Alfta tingslag 

Förhållandet att tingslagslängden för Alfta uppvisar en underindelning, 
inte i byar, utan i sköllar, är påfallande och av stort intresse (se tabell 
1). Det för Hälsingland unika skattedistriktet sköll var en uppbörds-
enhet inom socknen, eller som här, inom tingslaget.4  Efter skatteom-
läggningen 1541 kom en sköll att omfatta bönder vars sammanlagda jord-
areal uppgick till 512 mål, men tack vare en skatteundervisning från 1539 
får vi veta att en sköll tidigare varit en kollektiv uppbördsenhet 
omfattande 6 fullsuttna bönder, vilka gemensamt hade att utgöra olika 
skatter. 

Av de fem underavdelningarna av Alfta tingslag avviker en, nämli-
gen Kyrkbyn, som ej följs av ordet sköll. Måhända har skrivaren glömt 
att sätta ut ordet sköll här, varför man kan anta att Alfta varit indelat i 
fem sköllar. Ghj 1535 är tillkommen före skatteomläggningen år 1541. 
Sköllindelningen i Alfta kan därför antas spegla ett äldre (kanske 
medeltida) förhållande. Man kan dock konstatera att sköllarna i Alfta 

4 
OM sköllen, se nedan kap. Hälsinglands medeltida beskattning, n. 5 — Under senare 

delen av 1500-talet möter oss i Ångermanland ett skattedistrikt »sköld», som dock 
inte är ekvivalent med den hälsingska sköllen (WEsTIN 1943 s. 45). 
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Tabell 1. Indelning av Alfta tingslag i ghj 1535 

underindelning 	 antal bönder 
Kyrkebyn 	 41 
Norby sköna 	 31 
Nesbo skoell 	 34 
Näessether sköellb 	 55 
Grååna Sexther skiölle 	 54 
a Då uppräkningen av bönder i Norby sköll fortsätter på en ny 
sida, har skrivaren ånyo lagt till ett Norby sköll överst i ko- 
lumnen på den nya sidan. 
b Då uppräkningen av bönder i Näessether sköell fortsätter 
på en ny sida, har skrivaren ånyo lagt till ett Neessether 
skoell överst i kolumnen på den nya sidan. 
C Fel för Gråsät ter. 

omfattar, som vi ser, ingalunda 6 bönder, som anges i skatteundervis-
ningen 1539, utan mellan 30 och 55. En möjlighet att förstå detta, är att 
ghj 1535 för Alftas del bygger på en gammal mantalslängd som varit 
indelad i sköllar. Vartefter socknen har vuxit, har nya bönder lagts till 
mekaniskt.5  Man skulle kunna pröva denna hypotes genom att göra en 
grundlig analys av tingslagslängden för Alfta. 

Till att börja med kan det vara av intresse att jämföra sköllarnas 
namn i ghj 1535 med de som förekommer i äldsta jordeboken från 1542 (se 
tabell 2). 

Man finner att samtliga sköllnamn i ghj har en motsvarighet i jb 1542. 
Detta skulle kunna tala för att sköllarnas namn inte gärna byttes ut utan 
fortsattes att användas trots att man 1541 totalt reviderade skatteorga-
nisationen och den kamerala indelningen. Det kan således vara möjligt 
att de förra representerar en äldre sköllindelning, som varit fast etable-
rad fram till skatterevideringen 1541, då nya sköllar lades till. Proble-
met är bara att sköllama i ghj innehåller alldeles för många bönder i 
ljuset av uppgifterna i skatteundervisningen från 1539. En möjlighet att 

5 Likn.  ande tankegång har redan tidigare JONSSON 1971 s. 144 föreslagit. 
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Tabell 2. Sköllarnas namn i ghj 1535 resp. jb 1542 

ghj 1535 	 jb 1542 

Näessether sköell 

Norby sköll 

Grååna Sexther skiöll 

Kyrkebyn 

Nesbo skoell 

Edz Skiöllen 
Rotebärg Skiöllen 
Österbi skiöllen 
Vingzbö skiöllen 
Näsäter Skiöllen 
Vike skiöllen 
Nordanåå Skiöllen 
Näsbo skiöllen 
Norbij skiöllen 
Häsiö skiöllen 
Longede Skiöllen 
Gråsäter Skiölen 
Grängzbo skiöllen 
Maluikz Skiöllen 
Vesterbi Skiöllen 
Kirkebi skiöllen 
Böle Skiöllen 
Näs skiöllen 

gå vidare är att göra en bebyggelsehistorisk analys, med utgångspunkt 
från uppgifterna om sköllama i Alfta. 

I ett annat arbete har jag jämfört bonde för bonde i ghj 1535, jb 1542 och 
tl 1558 för att få en uppfattning om dessa längders bebyggelsehistoriska 
relevans. För Alftas del är det synnerligen svårt med en dylik kompara-
tion, då ett stort antal bönder inte går att lokalisera till by i ghj 1535. 
Trots dessa svårigheter finner man en inbyggd bebyggelsemässig logik 
vad beträffar Alftas sköllindelning i ghj 1535. Kyrkbyn består av bönder 
från Runemo, Kyrkbyn och Malvik, alla samlade söder om Voxnan i 
centralbygden. Norrby sköll har bönder från Norrby, Önneberg och 
Hässja, samtliga belägna i ett sammanhang norr om Norrsjön. Näsbo 
sköll har bönder från Näsbyn och Långhed, belägna väster om Norrsjön. 
Nässätters sköll har bönder från Nässätter, Traneberg, Grängsbo, Böle, 
Myra, Ovanåker och Östanå, dvs, framförallt norr och delvis väster om 



Kommentarer av historisk art 	 123 



124 	 Hälsinglands äldsta skattelängd 

Viksjön. Slutligen har vi Gråsätters sköll, som består av bönder från 
Gråsätter, Älvkarhed, Höjen, Västanå och Näs, således uppvisande en 
något mer spridd bild. De olika sköllarna visar sig vara geografiskt 
homogena; endast Gråsätters sköll avviker något. 

En annan iakttagelse man kan göra är att två av sköllnamnen - Näs-
sätter och Gråsätter - innehåller de två enda i Alfta förekommande typ-
bildande ortnamnen av ålderdomligt slag, nämligen -säter. Om vi bort-
ser från det sekundära Kyrkbyn, går övriga sköllnamn uppenbarligen 
också tillbaka på ortnamn som tillhör det allra äldsta skiktet av bebyg-
gelsenamn som finns i Alfta, nämligen Norrby och Näsbyn (äldre Näs). 
Det kan knappast vara en slump att de äldsta bynamn vi äger i Voxna-
dalen också ingår i ghj:s sköllnamn i Alfta tingslag. Det är således fullt 
möjligt att sköllindelningen i ghj har en lång tradering och speglar en 
bebyggelsesituation som snarast tillhör ett tidigt skede av medeltiden. 

Alfta tingslag har haft kanske landskapets kraftigaste bebyggelse-
tillväxt under medeltiden.6  När denna expansion de facto äger rum är 
lite osäkert, men av allt att döma torde en omfattande nykolonisation 
ha ägt rum redan under högmedeltiden. Om vi leker med tanken att de 
fem sköllarna ursprungligen vardera har innehållit sex fullsuttna bönder 
- eller helgårdar - skulle sköllindelningen snarast ha sitt ursprung i 
äldre medeltid. Man kan roa sig med att spekulera om vilka byar och 
gårdar som skulle ha ingått i en så tidig sköllindelning. Kyrkby (sköll) 
skulle ha omfattat bebyggelsen söder om Voxnan, med byar som Kyrkbyn, 
Runemo, Malvik (kanske också Nordanå norr om älven), Norrby sköll 
byarna Gäddvik, Norrby, Önneberg och Hässja norr om Norrsjön, Näsbo 
sköll byarna Näsbyn, Långhed och Gundbo väster om Norrsjön, Näs-
sätters sköll byarna Viken, Nässätter, Tranberg, Östanå norr om Viksjön 
och slutligen Gråsätters sköll byarna Gråsätter, Ovanåker, Vängsbo, 
Knåda, Roteberg och Ed (nu Edsbyn) väster om Viksjön, uppströms 
Voxnan. Uppskattningsvis skulle i ljuset härav en bebyggelsesituation i 
Alfta under äldsta medeltid kunna ha omfattat de byar och gårdar som 
förtecknas i tabell 3. 

Här förekommer alla gamla byar, som torde ha minst tidigmedeltida 
ursprung. Man kan jämföra detta med uppgifterna i ett gammalt brev från 

6 jfr JONSSON 1971 s. 144. 
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Tabell 3. Hypotetisk sköllindelning i Alfta under äldre 
medeltid 

sköllar 	 byar 	 gårdar 
Kyrkby (sköll) 	Kyrkbyn 	 2 

Runemo 	 1 
Sunnanåker 	 1 
Nordanå 	 1 
Malvik 	 1 

Norrby sköll 	Norrby 	 3 
Gäddvik 	 1 
Önneberg 	 1 
Hässja 	 1 

Näsbo sköll 	 Näsbyn 	 3 
Långhed 	 2 
Gundbo 	 1 

Nässätters sköll 	Viken 	 2 
Nässetter 	 1 
Tranberg 	 1 
Östanå 	 1 
Grängsbo 	 1 

Gråsätters sköll 	Gråsätter 	 1 
Ovanåker 	 1 
Vängsbo 	 1 
Knåda 	 1 
Roteberg 	 1 
Ed 	 1 

1276, där flera av byarna i Alfta socken uppräknas.7  Brevet omtalar en 
gåva av en »bolstad» Prästnäset till Alfta prästbord, där givarna kom 

7 1276 u.d. [Alfta], endast bevarat i form av avskrifter från 1500-, 1600- och 1700- 
talen (Alfta kyrkoarkiv 0:4, HLA; jfr THULIN 1904 s. 236 f. resp. Uppsala 
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från: »Rodhmoo, Näsit, Vesterby, Bucke, Grädhesäter, Vijken, Edhe, 
Knudhom, Geteuijk, Vestanåå, Longhedh, Norby, Gunbodhum, 
Bergha»,8  dvs. Runemo, Näsbyn, Västra Kyrkbyn?, tro!. Bockabo, 
Gråsätter, Viken, Edsbyn, Knåda, Gäddvik, Västanå, Långhed, Norrby, 
Gundbo och tro!. Önneberg. En stor överensstämmelse råder således mel-
lan de uppräknade byarna i brevet från 1276 och de av mig antagna 
tidigmedeltida byarna! gårdarna. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera, att även om det ovan-
stående är en spekulativ hypotes, tycks det finnas vissa påfallande och 
intressanta argument - som sköllnamnens ålderdomlighet, sköllamas 
homogena geografiska omfattning och sköllarnas distribution i Voxna-
dalen - som gör att man vågar pröva möjligheten att sköllindelningen i 
ghj 1535 har mycket ålderdomliga anor. Om så skulle vara fallet, måste 
sköllindelningen tidigt ha stelnat, varvid nya bönder rent mekaniskt 
lagts till de olika sköllarna, vilka således har växt till att omfatta 
mellan 30 och 55 bönder. Sköllindelningen i ghj 1535 skulle således kunna 
vara något så uppseendeväckande som en tidigmedeltida reminiscens, 
kanske hela 400 år gammal, och bygga på en bebyggelsesituation från 
äldsta medeltid. 

Uppgifterna om landbor i Hälsingland 

Av stort intresse är att ghj 1535 skiljer på skattebönder och landbor, 
vilket var normalt för »gärder och hjälper». Den sockenvisa fördelnin-
gen framgår av tabell 4. Av denna sammanställning finner man att i 
Hälsingland fanns år 1535 totalt 2 615 bönder enligt ghj. Av dessa var 
endast 111 landbor, där järvsö utmärker sig med 20 icke självägande 
bönder. Detta kan jämföras med antalet landbor i Medelpad och Ånger-
manland som vid samma tid var 15 resp. 54. 

Termen landbo, som används i ghj 1535, tycks även ha förekommit un- 

domkapitels arkiv, serie E V Alfta, ULA), jfr BRINK 1990 s. 390 och numera även 
Berg, Edvardsson & Wiktorsson 1993. 
8 Formerna efter 1500-talsavskriften, Alfta kyrkoarkiv 0:4, HLA (tryckt hos 
THULIN 1904 s. 236 f.). 
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Tabell 4. Antalet skattebönder och landbor i Hälsinglands 
socknar enligt hjälpskattelängden 1535 

Socken skattebönder landbor 

Segersta 55 9 
Hanebo 50 8 
Alfta 215 - 
Ljusdal 223 - 
Färila 51 1 
Ytterhogdal 27 _ 
Söderala 87 5 
Rengsjö 45 2 
Mo 42 3 
Skog 36 2 
Bollnäs 203 9 
Arbrå 83 
Undersvik 24 
Järvsö 185 20 
Norrala 64 10 
Trönö 32 3 
Delsbo 211 
Norrbo 44 
Bjuråker 85 9 
Forsa 130 13 
Hög 28 5 
Bergsjö 72 
Hassela 13 
Gnarp 72 1 
Enånger 60 
Njutånger 48 
Harmårtger 66 
Jättendal 38 - 
Rogsta 76 7 
Ilsbo 21 - 
Tuna 82 2 
Idenor 36 2 

Totalt 2 504 111 
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der medeltiden. Bland annat förekommer den i HL.9  En landbo brukade 
en gård, som ägdes av någon annan än han själv, och till vilken han 
betalade en viss årlig ränta, avrad." I Götaland och Svealand har de 
många storgodsens och säteriernas underlydande gårdar brukats av land-
bor. Av gammalt tycks landbor även ha förekommit i Hälsingland att 
döma av HL. Däremot saknas säterier och storgods i detta landskap, till 
skillnad från sydligare landskap.11  

I Hälsingland fanns under medeltiden tre kungsgårdar, s.k. Uppsala 
öd (HL KgB 11), nämligen kungsgårdarna i Norrala, Hög och Jättendal; 
enligt HL (a.st.): »sunnast höghxr. hager i sundak. högh,x r a 
noit)stighi». Dessa var således kronogods och brukades sannolikt av en 
bryte. I HL (a.st.) anges explicit att kronogårdarna inte fick avhändas 
eller försäljas från kronan.12  Trots denna gamla regel försåldes kungs-
gårdarna av kronan till hälsingebönder under senmedeltid eller senare.13  

9 Det går dock inte att utesluta att de textställen där landbor nämns i HL är 
övertagna från UL, som ju ligger till grund för HL. Skulle landbosystemet inte ha 
existerat i Hälsingland vid mitten av medeltiden, borde dock lagtexten om landbor 
snarast ha redigerats bort när man utarbetade HL:s codex. 
10 Om landbobegreppet i Norden, se LINDKVIST 1979, L.-A. Norborg i KL 10 sp. 201 
if. 
11 Jfr L.-0. Larsson i SCANDIA 51 (1985) s. 77. 
12 Jfr ROSÉN 1949 s. 70 ff. 
13 Försäljningen av Kungsgården i Jättendal omtalas i två brev 1454 14/6 Stock- 
holm HMp or. och 1483 u.d. Stockholm HMp or. (jfr WIDMARK 1849 s. 44 f.). 
Kungsgården i Norrala var under 1500-talet säte för fogden i Hälsingland (jfr exv. 
1531 26/1 Kungsgården RApp or. samt SJÖDIN 1959 s. 4). STYFFE (1911 s. 391) 
skriver att gården var kronogods »till k. Gustaf I:s tid.» När staden Hudiksvall 
anlades 1584, kom Kungsgården i Norrala att inlösas mot ett hemman i byn Hudik 
av Johan III (BRuN 1932 s. 18). Kungsgården i Hög försåldes uppenbarligen av kung 
Karl Knutsson vid samma tid som den i Jättendal (jfr STYFFE 1911 s. 392). Detta 
framgår av ett utdrag av ett brev från Gustav I (GR 6 s. 3) lydandes: 

her ioen i bollenes och anders helsing borgare i vpsale edtt stadfestilsse breff på 
thet köp som kong karl hade giordtt medt theris moderfader ioen nilsson om edtt 
gotz benämpdtt Högen i Högs soken etc. 

Det är av intresse att kungsgården i Hög här kallas för »Högen». Om detta är ett 
genuint namn på denna gård är mig ovisst, så kan vara fallet, men denna gård kan 
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Under medeltiden donerades några gårdar till kyrkan, särskilt 
domkyrkan i Uppsala. Dylika donationer eller inbyten finns omtalade i 
brev rörande Linfläck i Delsbo, Rotnäs i Jättendal, Talsgodset, »Lykke-
wall» och Brandås, alla tre i Norrbo, det s.k. stomhemmanet i Finnfara, 
Bollnäs, samt Hässja i Alfta.14  Sedan gammalt har vidare Uppsala 
domkyrka ägt Själstugan på Ödmorden i Skogs sn.15  Sannolikt har flera 
gårdar lagts under olika sockenkyrkor under medeltiden. Dessa gårdar 
representerar således krono- och kyrkojord.16  

Världsligt frälse saknades i princip i Hälsingland under medeltiden, 
något som utgör en viktig social skillnad vid jämförelser med mellersta 
och södra Sverige. Endast en frälsesläkt är mig veterligen känd såsom 
boende i landskapet, nämligen den senmedeltida släkten Rålamb i 
Norrala.17  Kunskapen om denna ätt är mycket begränsad, vi har enstaka 
1400-talsbrev samt uppgifter från 1500-talets början. Jon Ralamb, av 
knapadel, nämns i brev från 1415 och framåt. Sannolikt var han bosatt i 

även övervägas ha burit ett annat namn (jfr BRINK 1990 s. 273 ff. och J. Sandnes i 
NoB 79, 1991, s. 206). 
14 

Linfläck: 1471 21/2 RAp or. (inldusive jord/gård? i Mora), 1473 21/9 RAp or., 
1474 10/2 RAp or., 1474 28/2 MÄU s. 101, 1482 5/3 RAp or. — Rotnäs: 1358 
24/2 DS 5855 — Tals godset: THULIN 1904 s. 395, 402 ff. — »Lykkewall» och 
Brandås: 1471 21/2 Linfläck RAp or. — Stomhemmanet i Finnfara: 1470 23/11 
[Bollnäs] avskr. 1600-t. Bollnäs kyrkoarkiv LIb:1, HLA (THuLIN 1904 s. 221), 1478 
11/3  Söderala avskr. Brocman M10:11, KB, avskr. 1600-t. Bollnäs kyrkoarkiv 
LIb:1, HLA (THULIN 1904 s. 221 f.), 1543 »om Distingen» avskr. 1600-t. Bollnäs 
kyrkoarkiv LIb:1, HLA (THULIN 1904 s. 222 f.); jfr SOCKENBESKRIVNINGAR 1790-91 
s. 64, JONZON 1899 s. 29 f., BLOMBERG 1958 s. 100 f. — Hässja: 1511 19/11 
RA:Alfta or., GR 10 s. 155 f. (Uppsala 23/5  1535). 
15 Denna gård finns medtagen i en förteckning av Uppsala domkyrkas godsinnehav 
1376 (Dl RA). Själstugan förlorade (sannolikt) sin kronostatus då Gustav I 
avhände sig gården till en Sven Olofsson, uppenbarligen bonde på gården, år 1554 
(jfr brev i GR 24s. 442 f.). 
16 

Uppgiften hos Palmskiöld 307 ULTB (1700-t.) att samtliga kyrkor var uppförda 
på kronojord och inte kyrkojord, samt det förhållande att de gamla kyrkoegen-
domarna Linfläck i Delsbo sn och Själstuga i Skogs sn under 1500-talet är lcrono-
gårdar, vittnar uppenbarligen om den konfiskation och indragning av kyrkojord till 
kronan som särskilt Gustav I genomförde. 
17 

Se härom ELGENSTIERNA 1931 s. 635, 1964 s. 14 ff. , ALMQUIST 1989 s. 247 och U. 
Sikeborg i SoH (1992) s. 171 ff. 
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Finland. Denne Jon kan ha varit förfader till en Peder Rålamb, som 
uppträder som underlagman i Hälsingland i ett brev från 1443 och som 
sigillvittne 1446.18  Det framgår dock inte att denne Peder Rålamb var en 
frälseman. I ett brev från 1471 förekommer dock en »Pedher Raalambs j 
swartawik aff wapen» (Svartvik i Norrala sn),19  som möjligen är 
identisk med den föregående, eller måhända dennes son (med samma 
namn). Antagligen är det samme Peder Rålamb som förekommer i ett brev 
från 1465, där ärkebiskop Jöns tar upp hälsingarnas krav på en 
skattereduktion, och överlåter åt hälsingarnas lagman samt denne Peder 
Rålamb att bestämma ett skäligt »avslag» på »skatten, fåren, rog och 
korn».20  Peder Rålamb har således varit en myndighetsperson i land-
skapet, som centralmakten utnyttjat för sina ändamål. Förutom att den 
ovannämnde Peder Rålamb varit underlagman i Hälsingland, har näm-
ligen en namne innehaft samma ämbete i början av 1500-talet.21  

Det är ovisst vilka gods som Rålambsätten förfogade över i Hälsing-
land. I brevet från 1471 sägs att Peder bodde i Svartvik i Norrala. I ljuset 
av denna upplysning är det intressant att ghj 1535 upptar hela 9 landbor i 
just Svartvik. Dessa utgör socknens samtliga landbor med undantag av en, 
Olof Rut i Hamre. Det är tveksamt, snarast osannolikt, om samtliga 
dessa landbor skulle ha bott i byn Svartvik. Måhända utgör landborna i 
ghj 1535 en reminiscens av det Rålambska godsinnehavet, vilket alltså 
hållits samlat under Svartviks by. Ett annat memento är att av de 9 
landborna i Svartvik hela 6 har ett patronymikon »Joghanfgon», hur nu 
detta skall förstås. Det förefaller sannolikt att de nio landbor som för-
tecknas under Svartvik skall sättas i samband med uppgiften om en 
frälsesköll i Norrala, vilken nämns i den ovan omtalade skatteundervis-
ningen från 1539. Där står att fogden i förläning hade 2 sköllar och en 
frälsesköl1.22  

18 1443 16/2 Ljusdal RApp or., 1446 25/1 Norrala RAp or. 
19 1471 21/2 Linfläck RAp or. 

21 1507 3/2 Tuna Sturearkivet nr 837 RA, STYFFE Bidr. 5 s. 151; 1508 u.d. Jättendal 
RApp or., WIDMARK 1849 s. 45. 
22 Se WIDMARK 1860 s. 303 if., JONSSON 1971 s. 115. - I räkenskapen 1543 beskrivs 
dock intressant nog fogdens underhåll i Hälsingland. Av Öjepenningarna fick han 
31 1/2 mark, han behöll en del av avradspenningarna från Linfläcks gård i Delsbo, 

20 Riksreg. B 1523-29 fol. 107 v. 
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Över huvud taget framstår uppräkningen under Svartvik i ghj 1535 
såsom påfallande. Här förtecknas först en skattebonde, Olof Persson, 
sedan sex landbor, varav fem med fadersnamnet Johansson och en med 
Månsson. Efter dessa sex landbor - som skulle kunna utgöra hela den s.k. 
frälsesköllen i Norrala, eftersom vi av skatteundervisningen från 1539 
vet att en sköll skulle bestå av sex bönder - uppräknas sju skattebönder, 
en Jöns Nilsson i Varberg samt hela sex änkor (Elin, Gudlög, Margit, Elin, 
Biritta och Karin), vilket i sig är mycket påfallande. Efter dessa följer 
så ytterligare tre landbor: Sven Olsson, Sven Johansson och Per Larsson. 
Utan tvekan rymmer denna uppräkning en historisk information av hög 
dignitet. Den är dessvärre dock inte helt lätt att genomskåda; här 
väntar en viktig forskningsuppgift. Man frågar sig om de sex första 
landborna kan representera frälsesköllen, vidare varför hela sex änkor 
uppräknas samlat (att dessa alla skulle ha bott i Svartvik vore märk-
ligt) samt varför ytterligare tre landbor upptas efter dessa änkor. 

Man kan konstatera att i jb 1542 saknas två sköllar för Norralas del, 
nämligen Sund och Skettene. Dessa förekommer dock i jb 1543 och senare. 
Ingvar Jonsson har satt dessa två i jb 1542 saknade sköllar i samband med 
just denna frälsesköll i Norrala, så att dessa två sköllar före skatte-
omläggningen 1541 skulle ha utgjort en frälsesköll. Så kan vara fallet, 
men möjligheten att lakunen i jb 1542 beror på en miss av skrivare e.d. får 
inte uteslutas.23  Den frälsesköll som omtalas 1539 skulle istället kunna 
avse de 6 (9?) landbor som är upptagna under Svartvik i ghj 1535. En 
närmare utredning om den senmedeltida frälseätten Rålamb i Norrala 
och dess godsinnehav vore onekligen av intresse, men kan dessvärre inte 
ske inom ramen för denna framställning. 

Att vidare vissa bönder varit rikare än andra och har kunnat äga 
flera gårdar torde inte vara någon orimlighet, utan snarare att vänta. 
Ett tidigt exempel på en dylik storman omtalas redan på Malstastenen, 
där det sägs om den bekante Hä-Gylfe:24  »(k)iulfir uarp um lanti pisu in 
Pa nur i uika prim bium in pa lanakr in pa fiPrasiu», dvs. Gylfe ägde 

11 1/2 mark, samt behöll gengärdspenningarna om 4 mark. (Om dessa skatteposter, 
se kap. Hälsinglands beskattning... nedan.) 
23 Bl.a. saknas delar av Skogs socken i jb 1542. 
24 Denne man kallades tidigare Fa-Gylfe, då man läste den initiala konsonanten som 
ett F. Men med den nyläsning som genomförts av doc. Lena Peterson, Uppsala, har 
man att här läsa ett H. 
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»detta land» (trol. Malstagränden i Rogsta sn), tre byar norrut (troligen i 
Bästdalsgränden) samt (antagligen) Lönnånger och Färdsjö. Detta bör ha 
varit en veritabel storman.25  Ett annat exempel är den s.k. »Greven i 
Bäck», en storman och tillika prost, måhända vid mitten av 1400-talet, i 
Forsa socken. Han skall ha bott i byn Bäck i Forsa. Men förutom denna 
gård påstås han ha ägt (?) Finnflo i Tuna och Fjärdsätter i Delsbo.26  Man 
måste således räkna med att vissa gårdar kan ha ägts av »storbönder» 
och därmed brukats av landbor. 

Även om upplysningarna i ghj 1535 är så knapphändiga, kan man för-
söka ta ut all information som är möjlig angående landborna. Efter en 
sådan penetrering torde man kunna dra följande slutsatser. 

I Segersta sn fanns 9 landbor. Tre av dessa bodde i Mårdnäs, varav en 
var herr Lars. På Mårdnäs har senare en av landskapets få »storgårdar» 
legat, under senare sekler officersboställe till Hälsinge regemente. 
Månne skall de tre landborna här ses i ljuset härav? Det faktum att en 
herr Lars - dvs, väl en präst - är landbo här förvånar. I byn Byn - sanno-
likt det gamla Segersta - bodde två bönder, båda landbor. Har dessa 
brukat kyrkojord, vilket skulle vittna om att byn Segersta lagts under 
kyrkan vid sockenbildningen här?27  

Av Hanebos 8 landbor bor hela 3 i Kyrkbyn, varav en är klockaren. 
Man har således att misstänka kyrkojord även här. Landborna i Färila 
och Mo är omöjliga att klassificera. I Söderala torde vi ha att lokalisera 
åtminstone en kronobonde till Ljusne, där han bedrev laxfiske.28  Påfal-
lande är att samtliga bönder i Orsta by i denna socken var landbor. Den 
ene av Rengsjö sns två landbor var klockaren, vilken bodde i Västerby. 

25 
DT  
, 

BRINK in print. 
26  Om denne märklige och uppenbarligen fantasiomvävde Matthias av Bäck, se E. 
Herlenius i PHT 1921 s. 60 ff., N. Ahnlund i SvD 1945-02-19 och JONZON 1950. På 
ett Forsa kyrka tillhörigt porträtt av denne man, sannolikt från 1600-talet, står: 
»Mathias, Grefve till Bäck, Friherre till Finnflo, Riddare till Fjärdsätter, Lagman i 
Landone, Fogde i häradet, Prwster i Kyrkio, Bonde i by», denna uppgift förekommer 
även hos Palmskiöld 307 LTUB (p. 541). 
27 Jfr BRINK 1990 s. 332. 
28 Sannolikt är det denne kronobondes skatt som omtalas i räkenskapen 1546 (RA) 
som »Affradz Lax 1/2 tunna, Saltt Lax aff konungz fiskett vti Luxna Elff 3 1/2 
tunna». Jfr A. Winroth i BHT 13 (1987) s. 152, 154 n. 83. 
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I Skogs sn var den ene av landborna brukaren av Själstuga på Öd-
morden, en gård som alltså ägdes av Uppsala domkyrka och äldst var 
uppförd till fromma för de vägfarande genom denna stora gränsskog. 

I Bollnäs sn kan man sannolikt dra en intressant slutsats. Av socknens 
nio landbor bodde 6-7 i bebyggelsehistoriskt sett unga byar, nämligen 
Växbo, Görtsbo, Röste och Stocksätter. I flera av dessa torde vi ha att 
räkna med ett slags bodland, dvs. sekundärbruk lydande under en gård i 
centralare delar av socknen. Jag tänker mig tentativt att det är sådana 
bodland som landborna brukat. Kanske får man räkna med denna möjlig-
het i flera andra fall i Hälsingland. 

För Norralas del har som påpekats ovan hela nio landbor upptagits 
under Svartvik. Möjligen skall alltså dessa sättas i samband med den 
s.k. frälsesköllen i Norrala, liksom frälsesläkten Rålamb i Svartvik. 
Härutöver upptas landbon Olof Rut i Hamre. 

Järvsös hela 20 landbor vet vi inget mer om än namnen. En sannolik 
hypotes är dock att flera av dessa landbor brukat bodland, såsom anta-
gits för Bollnäs. Lika illa är det med landborna i Trönö och Bjuråker. 
Forsa sns landbor är jämnt utspridda, och påträffas även i centralt 
liggande byar. På samma sätt är det i Högs sn. Om Gnarps, Rogsta och 
Idenors socknars landbor vet vi inget närmare, mer än att en av Rogstas 7 
landbor var klockaren. Påfallande är kanske att klockaren i Idenors sn 
var skattebonde. Slutligen hade Tuna två landbor, en i Hede och en i 
Finnflo. Den senare kan måhända ses i ljuset av uppgiften att »Greven i 
Bäck» i Forsa ägt (?) en gård i Finnflo (jfr ovan). 

Konklusionen man kan dra av denna genomgång är att man i stor 
utsträckning torde ha att räkna med landbor på kyrkojord, däribland 
klockarjord. I vissa socknar - särskilt i inlandet - ligger det nära till 
hands att räkna med att landbor brukade bodland. I övriga fall får man 
sannolikt räkna med att vissa bönder, genom köp, arv, giftermål och byte 
kommit i besittning av en eller flera gårdar, vilka utarrenderades till 
landbor. Avviker gör Norrala, då vissa landbor i denna socken sannolikt 
kan knytas till, om inte ett frälsegods i egentlig mening, så till en 
frälsesläkt. Om detta håller streck, skulle kanske bara nio landbor i 
Hälsingland kunna gå att knyta till ett frälse. 

En viktig slutsats blir att ghj 1535 entydigt visar att ett frälse i syd-
eller mellansvensk mening inte existerat i Hälsingland vid denna tid. 
Den släkt Rålamb, som uppträder på 1400- och 1500-talen, har knappast 
varit i besittning av ett frälsestorgods med underlydande landbogårdar 
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av det slag vi möter i Svealand och Götaland. Uppenbarligen speglar 
detta en åtminstone senmedeltida social bild av Hälsingland. 

Slutsatser 

Förhållandet, som påpekades ovan, att ghj 1535 tycks ha haft flera 
äldre längder till grund, ger denna hjälpskattelängd en i vissa stycken 
ålderdomlig prägel. Även iakttagelsen att Alfta socken uppenbarligen 
uppvisar en reminiscens av en äldre skäll-indelning tycks kunna under-
stödja ett sådant antagande. Detta kan jämföras med den intressanta 
iakttagelsen som Algot Hellbom har gjort avseende ghj 1535 för Njur-
undas i Medelpad de1.29  I denna sockenlängd förtecknas socknens bönder i 
en enda följd utan synliga grupperingar. Efter en analys av längden finner 
dock Hellbom att bönderna är placerade fjärdingsvis. Detta torde också 
vara ett ålderdomligt drag, som ger en antydan om att Njurunda socken 
(och kanske skeppslag) varit indelad i fjärdingar av gammalt. 

Konklusionen torde bli att trots ghj:s 1535 i många stycken till synes 
ganska enkla uppbyggnad gömmer den åtskillig värdefull information 
om bl.a. äldre kamerala och bebyggelsemässiga förhållanden, vilken 
alltså kan vaskas fram efter en grundlig analys av hjälpskattelängden. 
Ghj 1535 är således av stort intresse även som en historisk källa. 

29 IOUÅ1977 s. 8 f. 



Personnamnen i ghj 1535 

Eftersom ghj i princip medtar samtliga bönder i Hälsingland år 1535, blir 
längden av stort intresse för personnamnsforskningen, då vi här erhåller 
en äldsta uppfattning om personnamnsskicket i denna landsända. Även 
ett mindre antal kvinnor finns nämnda, vilket ger en om inte heltäckande 
översikt, så i alla fall en inblick i kvinnonamnsskicket i Hälsingland 
omkr. 1535. Man kan sedan roa sig med att studera vilka personnamn som 
ingår i faders- och ev. modersnamnen (-son och -dotter), s.k. patronymika 
och metronymika, varvid man erhåller namnskicket hos fäderna (ev. 
mödrarna) till de uppräknade bönderna. Detta skulle grovt kunna sägas 
spegla det senmedeltida förnamnsskicket i Hälsingland. Av intresse är 
vidare att många bönder - utöver ev. patro- och metronymika - burit ett 
s.k. binamn, dvs, en yrkes-, släktskap- eller härkomstbeteckning, en djur-
eller växtbeteckning, eller en beskrivning av någon social, kroppslig 
eller själslig egenskap. Det bör framhållas att det kan vara svårt att 
avgöra huruvida vi i dessa fall har att göra med ett namnattribut av 
något slag, som en titel, yrkesbeteckning e.d., eller ett verkligt binamn. 
Nedan presenteras de vanligaste mansnamnen, kvinnonamnen och bi-
namnen samt »fädernas namn», dvs. personnamnen som utgör första leden 
i farsnamnen. Här behandlas även de ovanliga eller svårförståeliga per-
sonnamnen i längden, vilka kan tarva en kommentar. 

Flera undersökningar har belyst böndernas namn, såsom de framgår i 
de äldsta kamerala längderna från 1500-talet, vilket alltså är det 
äldsta skedet då vi kan få mera täckande namnlängder för större regio-
ner. Särskilt kan uppmärksammas ett arbete av Ingwar Fredriksson, 
Svenskt dopnamnsskick vid 1500-talets slut (1974), där han utifrån 
kamerala längder från omkr. 1570-90 dels presenterar frekvenstabeller 
på de förekommande personnamnen från olika landskap och mindre 
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regioner, dels kommenterar de där förekommande personnamnen.1  Det 
blir särskilt intressant att göra jämförelser med Fredrikssons tabeller för 
Hälsingland, som bygger på uppgifter ur tiondelängder från 1583-84 för 
socknar i södra resp. norra delen av landskapet. Man kan också göra jäm-
förelser med namnskicket för Ångermanlands del i ghj 1535, vilket 
belysts av Håkan Skogsjö i dennes utgåva av denna hjälpskattelängd.2  

Böndernas namn i Hälsingland 1535 

Hälsinglands i särklass vanligaste mansnamn under 1500-talets förra 
hälft var Olof, med varianten Oleff och det en gång förekommande 
Olaff,3  följt av Per och Johan / Jon.4  Överhuvud var Olof ett typnamn för 
Norrland av gammalt, där Hälsingland tycks ha haft procentuellt flest 
namnbärare.5  Det förefaller rimligt att bakgrunden härtill är den starka 
ställning som S:t Olof i Nidaros haft i Norrland under medeltiden.6  
Påfallande är att ghj 1535 har formen Johan i så stor utsträckning. I 
andra längder från samma tid förekommer i princip uteslutande Jon.7  
Måhända är detta en egenhet hos skrivaren för just denna källa; notabelt 
är dock att ett stort antal Jon även förekommer. Även Jon är en typnamn 
för särskilt Hälsingland (liksom Härjedalen), på samma sätt som medan 
Engelbrekt.8  Erik skrivs genomgående Eric, Lasse uppvisar enstaka Lass, 

1 
Andra relevanta arbeten är CARL-ERIC THORS, Finländska personnamnsstudier 

(1959), Personnamn från medeltid och 1500-tal, utg. av IVAR MODEER (1957) samt 
BENGT AUDEN, Bottniska personnamn. Frekvenser i skattelängder från mitten av 1500-
talet (1980). 
2 

SKOGSJÖ 1986 s. 5 ff. 
3 Det tycks som om Olof varit särskilt vanligt i norra Hälsingland. Enligt de av I. 
FREDRIKSSON (1974 s. 67 ff.) redovisade frekvenstabellerna från ca 1580 var Olof 
vanligast i de norra socknarna, följt av Per och Jon, medan i socknar i södra delen 
av landskapet namnet Per var något vanligare vid denna tid än Olof, följt av Jon. 
4 Johan skrevs vanligtvis loghan, men enstaka former Joan finns. 
5 FREDIUKSSON 1974 s. 135. 
6 „ 	 yr on timörtic 1985 s. 115. 
7  Det bör noteras att sammansättningsformen för Johan /jon i ghj 1535 är Jon, dvs. 
Jonsson, vilket framgår av sammanställningen för fadersnamnen (tabell 6). 
8 

FREDRIKSSON 1974 s. 126, 109, OTTERBJÖRK 1985 s. 86. 
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medan Nils genomgående har danismen Niels. Ett annat vanligt namn i 
Norrland har varit Sigurd, och då särskilt i formen Sju/.9  

Den hälsingska namnsituationen överensstämmer i allt väsentligt 
med den i Ångermanland vid samma tid.10  Olof och Peder är de vanli-
gaste namnen, men sedan följer här Erik, Nils och Jon. Ovanliga mans-
namn i Hälsingland, men med relativt många namnbärare i Ångerman-
land, är Gulle (28) och Fale (19). 

Vad beträffar olika varianter av samma namn kan noteras att Povel 
varit den mest brukade namnformen under 1400-talet i Hälsingland, men 
Pål, som är den vanliga under 1500-talet, är också belagd i några fall» 
Varianten Mickel (<Mikael) är den i Hälsingland vanliga även under 
1400-talet. Namnformen Mats (<Mattias) vinner successivt inträde i 
Hälsingland under 1500-talet. Under föregående sekel var formen Mattis 
vanligast. Jöns förekommer i olika varianter i ghj 1535; förutom Ions 
påträffas även lenis och Johannis. Mons /Måns förkommer i medeltida 
hälsingebrev i formen Magnus, men från 1400-talets slut vinner en form 
Mans insteg. De reducerade formerna av Sigurd börjar uppträda i 
Hälsingland vid mitten av 1400-talet som Siurd och från slutet av 
samma sekel som Siul. Jakop förekommer även med de reducerade 
varianterna Jap och bop. Härtill kan noteras en relativt vanlig namnform 
Japer, som också är en variant av Jakob.12  

Bland de mer ovanliga mansnamnen i ghj 1535 kan för Hälsinglands 
del noteras exv. typiskt norrländska namn som Önde (4),13  Sibjörn (1) 
(< Sighbiorn),14  Une (1)15  och Gulle (1),16  liksom mera för landska- 

9 MODEER 1964 s. 22, FREDRIKSSON 1974 s. 140, OTTERBJÖRK 1985 s. 124. 
10 Se SKOGSJO 1986 s. 5 ff. 
11 Följande uppgifter bygger på en genomgång av det hälsingska diplommaterialet 
före 1550. 
12 FREDRIKSSON 1974 s. 125. 
13 FREDRIKSSON 1974 s. 152, jfr HOLM 1965 s. 152. — Ångermanland uppvisar 12 
bärare av detta namn i ghj 1535 (SicoGsJö 1986 s. 7). 
14 THORS 1959 s. 79, AUDEN 1980 s. 52, NPL s. 210. — Ev. av Sxbiorn, NPL s. 219. 
15 JANZEN 1947 s. 245, FREDRIKSSON 1974 s. 149, THORS 1959 s. 96, OTTERBJÖRK 
1985 s. 132 f. — En wne smidh nämns i ett brev från Bollnäs 1470. 
16 JANZEN 1947 s. 241, FREDRIKSSON 1974 s. 116, THORS 1959 s. 41, OTTERBJÖRK 
1985 s. 93. 



19 	, 
Väl motsv. fvn. Vigarr; JANZEN 1947 s. 93. Jfr FREDRIKSSON 1974 s. 150, THORS 

1959 s. 97, 01 	ihRsjöRK 1985 s. 134.. 
20 

THORS 1959 s. 62, NPL s. 160. 

17 
FREDIUKSSON 1974 s. 130; WESSEN 1927 s. 107, NPL s. 171. 

18 THORS 1959 s. 77, Oi 	IERBORK 1985 s. 120. 
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Tabell 5. 	De vanligaste mansnamnen i ghj 1535 

1. Olof (475) 14. Mats (31) 
2. Per (292) 15. Jöns/Iönis etc. (30) 
3. Johan (248) 16. Mons /Magnus (28) 
4. Erik (174) 17. Engelbrekt (26) 
5. Lasse (159) 18. Peder (25) 
6. Nils (140) 19. Esbjörn (23) 
7. Anders (125) 20. Gudmund (18) 
8. Jon (88) Sjul/Sighurdh (18) 
9. Hans (54) Simon (18) 
10. Povel/Pål (53) 23. Lar(en)s (17) 
11. Sven (42) 24. Henrik (15) 
12. Mårten (39) 25. ()sten (10) 
13. Mickel (33) 

Anm.: Antalet bärare inom parentes; gäller denna och följande tabeller 
och uppräkningar. 

pet Hälsingland speciella personnamn som Kelbjörn (< Krtilbiorn) (2),17  
Rogge, Rugge (< Rodgher) (2),18  Gunbjörn (2) och Vigar (1).19  Ett för 
Härjedalen typiskt mansnamn Tor gard (< Thorgardh) bärs också av en 
hälsingebonde 1535. Andra enstaka förekommande mansnamn är 
Gudbjörn (1), Ingevald (1),20  Embjörn (1) (< trol. Arnbiorn),21  Kelfast (1) 
(< Kxtilvast), Enfast (1) (< Arnfast)22  och Sevat (»Sewatther») (1) 

21 FRED1UKSSON 1961 s. 28 ff., jfr MODEER 1964 s. 34. 
n 

MODEER 1964 s. 34. 
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(< Sighvat).23  En bonde bär det antagligen unika namnet So/,24  om nu 
detta inte skall uppfattas som en felskrivning. Bland personnamn med 
omisskännlig latinsk eller tysk prägel kan nämnas Tidika (1), 
ursprungligen en tysk hypokorism,25  samt Silves ter och Hieronymus 
(»Iheronimus»). 

De vanligaste fadersnamnen 1535 

Även om fadersnamnen inte är lika frekventa som dopnamnen, då en stor 
del av bönderna i ghj 1535 endast anges med sina förnamn, kan antagligen 
vissa slutsatser dras om ett något äldre personnamnsskick i Hälsingland, 
vilket torde kunna betraktas som senmedeltida. Tättrion med Olof, Per 
och Jon finns kvar. I sammansatt form förekommer Olof som 01-, 
Johan/Jon som Joan- / Jon- och vidare Erik som Er- (enstaka Ericx-), 
Matt(e)s som Mas-, Povel som Pol- och Magnus som Mans- /Mons-. Intres-
sant nog förekommer Sju/ och Björn oftare i fadersnamn än i dopnamn i ghj 
1535, vilket kan tyda på att Sju/ liksom Björn varit vanligare av gam-
malt. På samma sätt tycks Ravald (< Ragnvald) ha varit vanligare i 
äldre tid i Hälsingland, även om namnet ingalunda kom att bli ovanligt 
under senare decennier. Hans och Mats har tydligen stigit i popularitet 
omkr. 1500, medan några namn utanför denna lista, som Valmar (< 
Valdemar), Germund, Ketill, Brynolf, Anund / Amund och Kelbjörn, av 
allt att döma har förlorat något i popularitet. 

Bland de i fadersnamn ingående mera ovanliga mansnamnen kan upp-
märksammas Hukle, vilket snarast torde vara att förstå som en kontra-
herad form av det svagt belagda fsv. Hughlek (motsv. fvn. Hugleikr),26  

23 
THORS 1959 8. 83; SMPs. 

24 Vilket a priori skulle kunna vara en motsvarighet till det fvn. binamnet Sollr, till 
adj. sullr m. 'böld, Svulst', LIND Bin. sp. 348, JANztN 1947 s. 52. 
25 

MODåER 1955 s. 43, MODtER 1957 s. 58, MOD£ER 1964 s. 46, HOLM 1965 s. 152, 
FREDRIKSSON 1974 s. 144. 
26 Det är värt att notera att en »swen hogleksson» finns belagd från Bjuråker, 
Hälsingland år 1479. 
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Tabell 6. De vanligaste personnamnen, som ingår i fadersnamn 

1. Olof (334) 11. Sven (41) 
2. Per (245) 12. Mårten (37) 
3. Jon (160) 13. Mons (31) 
4. Lars (123) 14. Mickel (28) 
5. Nils (113) 15. Jöns (25) 
6. Erik (108) 16. Hans (21) 
7. Anders (81) 17. Ravald (18) 
8. Pål/Povel (78) Henrik (18) 
9. Björn (44) Esbjörn (18) 
10. Sjul (41) 

Gyrte, som torde vara att förstå som fsv. Giordh, vilket i samman-
sättningar uppvisar former som Giordha(r)- / Gyrdha(r)- Giordhs-
/ Gyrdhs-,27  Hagtorn, som skulle kunna stå för ett svagt belagt mansnamn 
fsv. Haghthorn,28  men som troligare är att förstå som fsv. Hafthor, 
vilket förekommer med skrivningar som Haghtors- o.d., ett namn som 
uteslutande tycks ha förekommit i Norge, Härjedalen och Jämtland,29  
Wilken eller Vilkin, som varit relativt vanligt under medeltiden i 
Sverige, Brudde, som också förekommit i viss utsträckning,3° namnformen 
Hugar-, som torde representera ett Hugha-, dvs, ett mansnamn fsv. 
Hughi, som bl.a. förekommer med en namnbärare från Jämtland, samt 
Til, som är ett svagt belagt mansnamn under medeltiden. På samma sätt 
som Hafthor, är namnen Troan, troligen fel för Troen, samt Spiel, som bör 
avse Spixlle,31  typiska norrländska mansnamn. Troen eller Troan är ett 
namn som förefaller unikt och väcker intresse. Veterligt finns det endast 

27 SMP 2 sp. 230 ff., NPL s. 142. 

29 SMP 2 sp. 575 ff., NPL s. 151. 

31 Antagligen är detta att förstå som ett ursprungligt binamn SpiwIle, motsv. det fvn. 
Spjalli (FREDRIKSSON 1974 s. 141, JANZEN 1947 s. 53). — Jfr också den relativt 
vanliga sammansättningen Spi.rlbodh(i). 

28 SMP 2 sp. 581, MODEER 1964 s. 30, NPL s. 151. 

30 SMP 1 sp. 503 ff. 
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belagt en gång tidigare i Norden, och då från just Hälsingland, nämligen 
i ett brev från år 1483, då en »trwen olsson» omtalas i Jättendal. Möjligen 
skall namnet hållas samman med det mansnamn triun som förekommer 
på Frösöstenen i Jämtland och det en gång under medeltiden belagda 
Trion, i form av den trion bonde som förekommer i ett jämtländskt 
dombrev från 1311-12.32  Slutligen kan uppmärksammas det en gång 
förekommande Heneke, som torde vara den tyska hypokorismen Henike 
till Hans,33  ett namn som alltså är jämförbart med det ovan behandlade 
Tideka. 

I några fall tycks binamn ha kommit till användning i fadersnamn. 
Förutom det ovanstående Spiel(e)-, torde man kunna räkna med Knape, 
innehållande ordet knape 'lågadel; vapensven', samt ev. ett svagt 
belagt fsv. Tighl 'tegel' för ett en gång förekommande Tigel-. 

Kvinnonamnen i ghj 1535 

Bland kvinnonamnen i Hälsingland under 1500-talet tycks Margit och 
Karin ha varit de vanligaste. Ett vanligt norrländskt, särskilt häl-
singskt kvinnonamn vid denna tid har varit Gölin (Gölig, Godelig etc.), 
dvs. fsv. Gudhlogh.34  Ovanliga är Elseby, en inlånad variant av Elisa-
bet,35  liksom Abbeluna, som är en försvenskad form av Appolonia.36  Ett 
en gång förekommande Eenfridh torde vara att uppfatta som ett 
kvinnonamn Enfrid, eller snarare det för Hälsingland karakteristiska 
Ernfrid (< trol. JEr(i)nfridh).37  

32 
Om detta namn, se PETERSON 1985. — En möjlighet vore att det hälsingska Troen 

uppkommit ur ett äldre Trion medelst metates. 
33 _ MODESR 1964 8. 46. 
34 FREDRIKSSON 1974 s. 167, MODtER 1964 s. 28, OTTERBJÖRK 1985 s. 159 ff., 
PETERSON 1992. 
35 JANZtN 1947 s. 143, MODgER 1964 s. 49, MODtER 1957 s. 58, FREDRIKSSON 1974 s. 
167. 
36 Kanske är detta att förstå som en fördanskad form, jfr da. Abelone, HORNBY 1947 
s. 221; NPL s. 178, FREDRIKSSON 1974 s. 166. 
37 

MODtER 1964 s. 26, FREDRIKSSON 1974 s. 167, OTTERBORK 1985 s. 154. 
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Tabell 7. 	Kvinnonamnen i ghj 1535 

 Margit (31) Ingrid (3) 
 Karin (21) 15. Gunborg (2) 
 Kerstin (16) Cecilia (2) 

Gertrud (16) 17. 	Margareta (1) 
 Brita (15) Elseby (1) 
 Gölin (13) Asta (1) 
 Elin (8) Dorotea (1) 
 Sigrid (7) Agnes (1) 
 Birgitta (6) Lucia (1) 

 Kristin (4) Ragnild (1) 
Anna (4) Abbeluna (1) 

12. Katrin (3) Enfrid (1) 
Ingeborg (3) 

Man kan konstatera att de ursprungliga nordiska kvinnonamnen är i 
minoritet, det rör sig om Gölin (< Gudhlegh), Sigrid (< Sighridh), Inge-
borg (< Ingiborgh), Ingrid (< Ingifridh), Gunborg (< Gunnborgh), Ragnild 
(<Ragnhild), Asta (kortform av Astrid) och Enfrid. Istället dominerar 
de många bibliska namnen, med olika varianter, Margareta (Margit), 
Katrin (Karin), Kristin (Kerstin), Cecilia, Elin, Anna, Elseby, Dorotea, 
Agnes, Lucia och Appolonia. Andra inlånade namn är det från Tyskland 
emanerande Gertrud samt Birgitta (Brita), ursprungligen ett iriskt namn 
som vann popularitet genom helgonet Brigida (Brigit), men för Sveriges 
del torde förstås den heliga Birgitta haft stor betydelse för namnets 
spridning. 

Kvinnonamnen i Hälsingland enligt ghj 1535 stämmer tämligen väl 
med situationen i Ångermanland. Den lilla skillnad som detta material 
ger vid handen är att Gertrud och Gölin förefaller att ha varit vanligare 
i Hälsingland. Det är intressant att såväl Lucia som Appolonia före-
kommer med en namnbärare var i de båda landskapens längder. 
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Binamnen i ghj 1535 

Binamnen, dvs, fasta namnattribut som inte är fadersnamn (på -son), är 
en relativt liten, men icke desto mindre intressant, namngrupp. De kan 
vara framförställda eller stå efter dopnamnet. Dessa binamn kan vara 
av beskrivande karaktär, omtalande personens yrke och hantverkstill-
hörighet eller kanske -duglighet, hans utseende, ursprung, karaktär 
eller annan egenskap, ofta av pejorativ (förklenande) art. 

I ghj 1535 förekommer binamn som Litzle Swen, Engelbricht Smedh, 
Vnga bondhen, Dalekaren, Jempte Pedher, Beltthare Niels, Nesboo 
Oleff, Store Oleff, Backe Powell, Per Olsson Mörth, Joghan Persson Suta-
re, Joghan Persson Longe, Bror Bongh, Bror Skrwb, Oleff Diecken, Oleff 
Jönsson Vngebonden, Haltthe Anders, Jon Lithen, Joghan Danske, Siw-
gwll Slösare, Klockaren, Rike Thomas m. fl. 

En majoritet av binamnen är ursprungliga yrkesbeteckningar, där 
Skräddare varit den vanligaste. Vanliga är också de som har samband 
med skinnberedning, som Skinnare 'skinnhantverkare', Skomakare, med 
den dialektala varianten Skommare, Bältare 'tillverkare av bälten' etc. 
och Sutare 'skomakare'.38  Djäkn 'studerande; skrivkunnig lekman' var 
det vanligaste binamnet under medeltid och 1500-tal i Sverige.39  Binam-
nen Smed, Smältare, Kopparslagare och Köpman speglar två i Hälsing-
land av gammalt viktiga bisysslor, nämligen koppar- och järn(vapen)-
smide samt handel. 

Tabell 8. Yrkesbeteckningarna bland binamnen 

1. skräddare (26) 8. verkmästare (2) 
2. skinnare (17) 9. köpman (1) 
3. skom(m)(ak)are (14) »fastelagh» (1) 
4. klockare (12) sutare (1) 
5. sned (5) guldsmed (1) 
6. bältare (3) smältare (1) 

djäkn(e) (3) kopparslagare (1) 

38 Om dessa yrkesbeteckningar, se HELuoirus 1986 passim. 
39 Se HOLM 1965 s. 154. 
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Binamn som rör härkomst är Dalekarl, Danske, Rumbo,40  Jämte och 
kanske Bagge (norrbagge) 'norrman'. Det sista kan dock även vara givet 
efter djuret bagge, såsom sannolikt Ruth 'bagge'.41  Ett annat binamn givet 
efter ett djur torde vara Mörth. Slutligen kan uppmärksammas två 
binamn, sannolikt givna efter personernas karaktärsdrag, nämligen 
Slösare, som väl har haft att göra med personens lättsinniga ekonomiska 
handlag, och Skrubb, vilket skulle kunna motsvara ett fvn. binamn 
Skrubbr, till skrubb 'barsk person' .42  

40 Innehållande rumbo 'slättbo', sannolikt åsyftande person som kommit från 
Rumboland, dvs, slättbygden i söder (från Dalarna sett). 
41 

MODgER 1964 s. 102. 
42 Eller ev. till skrubb 'varg', LIND Bin. sp. 333. 



Hälsinglands beskattning vid 
medeltidens slut 

Det kan vara av intresse att sätta in denna hjälpskatt från 1535 i sitt 
sammanhang med landskapets mera ordinarie beskattning vid den 
aktuella tiden. Hälsinglands medeltida beskattning har behandlats av 
olika forskare, främst kanske Joh. Henr. Wahrenberg, Per Henrik 
Widmark, Gabriel Thulin, Folke Dovring, Gunnar Bodvall och Ingvar 
Jonsson.1  Framförallt Jonsson har penetrerat detta problem ingående. 

Hälsinglands beskattning har förstås också nära samband med land-
skapets förvaltning. I korthet meddelar de bevarade urkunderna 
följande:2  I Hälsingland, liksom i Dalarna, tycks ett ålderdomligt för-
valtningssystem ha levt kvar ännu i början av 1300-talet, uppbyggt kring 
kronogodsen, kungsgårdarna. Dessa var tre enligt Hälsingelagen, be-
lägna i Norrala, Hög och Jättendal. Ett kungligt ombud och tillika upp-
bördsman vistades åtminstone periodvis i Hälsingland, sannolikt då vid 
kungsgårdarna. Denne kunglige ämbetsman, som skulle uppbära krono-
inkomsterna, hålla ting (i kungens ställe) och i övrigt tillvarata kungens 
intressen, kallas i Hälsingelagen för konungsåre,3  och torde vara den-
samme som den officialis vilken omtalas i ett brev från 1317.4  

Inom detta ålderdomliga förvaltningssystem har landskapet uppen-
barligen varit indelat i mindre distrikt, vilka, på samma sätt som mot-
svarande svealändska, tycks emanera ur en gammal ledungsorganisation. 

1 , vv „ 
AHRENBERG 1848, WIDMARK 1860, THULIN 1890, DOVRING 1951, BOD VALL 1959 

JONSSON 1971. 
Jfr i det följande FRrrz 1973 s. 53 ff. 

3 HL KgB X: konungs ara, konungx arx. 
4 

DS 2107. 
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Landet var av allt att döma indelat i tre tredingar, vilka i sin tur var 
uppdelade i ett (ovisst) antal skeppslag. Dessa var uppbyggda av 
skeppslagsfjärdingar och håar. En hå - som måhända varit synonym med 
det under 1500-talet belagda distriktet sköll - motsvarade av allt att 
döma den uppländska hamnan.5  

Slott med tillhörande slottslän saknas i princip under hela medel-
tiden i Hälsingland. Landskapet behövde således inte försörja någon 
borg med tillhörande beridet folk. Ett embryo till en dylik förvaltning 
möter vi under de första decennierna av 1400-talet, då fästet Faxeholm i 
dagens Söderhamn existerade med något slags bemanning av fogde med 
garnison. Landskapet var dock under medeltiden på olika sätt bort-
pantat från kronan, framförallt till ärkebiskopen i Uppsala. Före 1300 
har vi inga uppgifter om vem som hade överhöghet över Hälsingland, 
men det finns ingen anledning att tro att centralmakten, dvs, kungen och 
den härtill under olika tider mer eller mindre starkt knutna kyrkan i 
form av ärkebiskopssätet i Uppsala, inte skulle ha uppburit landskapets 
böter, sakören och skatteintäkter, som bl.a. stadgas i Hälsingelagen. 

Efter riksdelningen 1310 disponerades Hälsingland av kung Birger. 
Åren efter 1319 användes intäkter från bl.a. Hälsingland för att betala 
av skulder som åsamkats av hertigarna Erik och Valdemar, vilket om-
besörjdes av ärkebiskop Olof och ombudsmannen över Hälsingland, Johan 
Ingemarsson. En kvittens av Magnus Eriksson från 1330 omtalar att ärke-
biskopen uppburit 4 357 1 /2 mark penningar under tio år från Hälsing-
land (jfr nedan). I ett brev från 1331 framgår att ärkebiskopen fort-
farande disponerade över inkomster från landskapet. »Antagligen till 
följd av arrangemang av denna art», skriver Birgitta Fritz,6  »uppfatta-
des Hälsingland som pantsatt 1336. Att ärkebiskopen verkligen utövade 
kunglig myndighet i Hälsingland under denna tid framgår av uttalanden 
i 1335 och 1340 års kungliga brev.» Vid riksdelningen 1357 tilldelades 
Hälsingland kung Magnus, och efter regimskiftet 1363 erhöll hertig 
Albrekt landskapet som pantlän. Man skulle av detta kunna förmoda att 
hela landskapets beskattning tillfallit Albrekt, men detta kan faktiskt 

5 Den medeltida hälsingska distriktsindelningen ämnar jag behandla utförligt i ett 
kommande arbete. Till grund för ovanstående utsagor ligger ett manuskript, där 
distrikten och deras termer påvisas och diskuteras. Jfr t.v. BRINK 1981a s. 138 f., 
BRINK 1984 s. 26. — Om sköllen, jfr nedan. 
6 FRITZ 1973 s. 54. 
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dras i tvivelsmål (jfr nedan). Efterhand övergick förpantningen av bl.a. 
Hälsingland på Bo Jonsson, och hans fogde i landskapet, Lars Björnsson, 
finns nämnd under 1370-talet. 

Från det att fästet på Faxeholm uppfördes 1398 och fram till 1434, då 
Faxehus brändes och förstördes, kom Hälsingland att utgöra ett slags 
»slottslän» härunder. 1406 erhåller bl.a. riddaren Ture Bengtsson en del 
av Hälsingland jämte Hogdals socken i förläning av kung Erik. Efter 1434 
är förhållandena oklara, men av allt att döma har förvaltningen av 
landskapet skötts av en fogde, vilken levererade skattepersedlarna till 
Stockholms slott. Hälsingland har nämligen, tillsammans med en stor 
del av Norrland, under denna period av allt att döma ingått i Stock-
holms slotts län.7  Under 1400-talets senare hälft tycks Hälsingland ha 
stått till riksföreståndarens förfogande. Några förläningar omtalas ej.8  

De källor vi har att ösa ur för att belysa beskattningen av Hälsing-
land under medeltiden är tämligen fåtaliga och rapsodiska. Någon klar 
och entydig bild går dess värre inte att erhålla. Här meddelas de av mig 
kända aktuella beläggen och urkunderna: 

Hälsingelagens uppgift om den stående skatten i landskapet ca 1320 
(HL KgB 7): 

Swa skal kontmgx skatter görs [...] j. sundaka X mark lrept. aff hwwriu 
skipi. bada form skat. ok ledungx lama. 

ärkebiskop Olofs uppbörd på 4 357 1/2 mark penningar under tio år 
från Hälsingland, angivet i ett kvittobrev av kung Magnus från år 
1330,9  

7 Se STYFFE BIDR. 3 s. CLXXV f. 
8 De STYFFE 1911 s. 390. 
9 DS 2807. — Om detta vore hela landskapets skatt under nämnda år skulle den 
årliga beskattningen ha varit ca 435 mark penningar. Detta skall ställas mot den 
under senmedeltid belagda skatten från landskapet om 900 mark (se nedan). Ett 
memento är dock att denna summa, ca 435 mark, är påfallande lika den summa om 
450 mark, som utgjorde den skattesänkning hälsingarna erhöll något senare. 
Möjligen skulle detta kunna tas till intäkt för att ovan nämnda skattesumma om 
4 357 1/2 mark endast utgjort en del av landskapets ordinarie skatt, och att den 
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den årliga skatten 1365-67 från Hälsingland, enligt Raven von 
Barnekows räkenskap:1° 

de Helsingia . cc . xlii marche 

kung Albrekts befallning till styrmännen i Hälsingland år 1366 om 
att indriva en pålagd markskatt (av oviss summa),11  

kung Kristoffers privilegiebrev från 1446:12  

wy Cristoffer medt gudz nåde Sueriges, danmarkes, norges, ven[des] och 
Götes konung, palantzgreffue pa ryn och hertog i beyren Göre viderligt 
alle men, att vij åff vår sönderlige gunst och nåd haffue vndth och tilstadth, 
och vnne och tilstädie medh thette wårth opne breff vår elskelig almoge i 
helssingeland, [överse.] på thet att the må thess bättre bärge sig och oss 
och croonen skattgöre [...1 Jtem att the må och skole [överse.] göra then 
skatt i så måtto som her effter fölger, så som är fä, får, och smör om 
olaffsmesse, och rog och korn om thomesmesse, och markagäldit otte dage 
effter dijsting, och vele vij att enge våre fogote eller embetzmän skole geste 
them ytermere än medt sex häste och een natt om året... 

kung Karl Knutssons bekräftelsebrev från 1449 på det föregående,13  
som ordagrant upprepar detta brev, 

måhända utgjort något slags extraordinär beskattning, utöver den årliga mark-
skatten, som senare lyfts bort från hälsingarna. 
10 STYFFE BIDR. 1 s. 107. — Vid denna tid var Hälsingland bortpantat till hertig 
Albrekt av Mecklenburg, vilken i sin tur hade förlänat det till Raven von 
Barnekow. Länsherren satt vid denna tid på Nyköpings slott. Jfr LÖNNROTH 1940 
s. 159 ff. 
n DS 7414. — Som påpekats av S. ENGSTRÖM (1935 s. 95) är uppgifterna i Raven 
von Barnekows räkenskaper från 1365-67 och Albrekts brev till styrmännen i 
Hälsingland år 1366 något motstridiga. Detta skulle kunna tas till intäkt för att en 
del av hälsingarnas skatt gick till länsherren som hade Hälsingland i förläning, en 
del direkt till centralförvaltningen, dvs. kungen. I detta fall skulle det vara samma 

f2erson, men i formellt hänseende var skattemottagarna skilda juridiska personer. 
Avskr. i Riksreg. B 1523-29 fol. 106 RA, WIDMARK 1860 s. 109 f. 

13 Se Riksreg. B 1523-29 fol. 106 RA, jfr WIDMARK 1860 s. 110. 
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kung Kristians brev från 1457 om att återgå till beskattning i 
enlighet med kung Kristoffers brev,14  

biskop Kättils m.fl. brev från 1464 om nedsättning av skatten med 
450 mark:15  

wy kätil medt gudz nåde biscop i Linceping, Cristiern benktsson erich 
nilsson, dauid benktsson, och iffwar green riddere, kärmomps medh thetta 
vårt näruarandes opnebreff att årom effter gudz byrd mcd 	ffredagen 
näst för palmesondag voro vij tu l ordo medh nogre beskedelige män åff 
helssingelandt som the Hl oss sändt hade på menige landzens vegna. Thå 
berätte för oss och kärde ganske hårdelige om theres stora fattigdom, som 
the i många ar lidit haffua och än daglige lijda offuer alt landit i så måtto 
att the haffua hafft storan tunga och olaga ålägninga, som them olagliga 
oppålagde äro i många forledna år, och the sig offta kärtt haffua både för 
konung Cristoffer, konung karl, och för konung Crist[offer] och them offta 
och tijdth gott loffuat var, ath tolka olaga skatte skulle åffleggias, och att 
the skulle få någan lijsa ther opå, o[ch] the aldrig noghon ände ther opå få 
kunne, och vij forskrefne thet rätteliga fornumit haffua att thet haffuer 
varedt them en olaga ska[tt] och them olagliga opåkommet är, effter thet att 
vij thet så rätligH fornumit haffua som fornemt står Thå äro vij forskrefne 
så offuerens vårdne, att vij haffua vndth tillatit och tilgiffuit then olaga 
skatt, i så måtte, att the skula giffua 450 march minne i allahånde som är i 
korn, i smör, i fä, och i päninga, än the her til giortt haffua, Ther opå att 
menige landit skal ecke lijde så stor hunger, och sultt, som the här fil lidit 
haffua, och haff[uer] the oss loffuat och sagt att the vele teste viliogare 
vdtgöra then årliga skatt i tijd och i tijma, och for then tunga som the[-] 
dannemän haffua hafft i år i thetta örlig, vele vij foruerffue them thenne nåd 
och lijsa åff then herre och konung som megtogher varder, alla thessa 
forskrefne ärende haffua vij förskrefna loffuat och stadfäst hålla 
skulandes vthen alt hinder och hiälpperäde, Til thess breffs ytermere vissa 
och bättre stadfästilsse lathom vij våre secretes och indcigle hängia nedhan 
[överstr.] för thetta breff Screffuit vedt Stocholm år och dag som forskrefuit 
ståår 

kung Karls brev från samma år om samma ärende:16  

15 Avskr. i Riksreg. B 1523-29 fol. 106 v. f. RA, WIDMA1U( 1860 s. 111 f. 

14 Avskr. i Riksreg. B 1523-29 fol. 107 RA, WIDMARK 1860 s. 110 f. 

16 Avskr. i Riksreg. B 1523-29 fol. 107 RA, WIDMARK 1860 s. 112 f. 
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Vij karl medh gudz nåde Sueriges Norges och Göta konung helssa eder alla 
våre elskeliga skatskylloga bönder som boo j helssingelandt kärliga medh 
gudt och vår nåde Och görom eder vitterligit käre vener att eder budt 
haffua varedt her när oss och latit oss förstå att värdog herre och åndelig 
fadher biscop kätil, her Cristiern benktsson her erik nilsson her dauid 
benktsson och her iffuer green hade loffuat eder att slå vtåff eder årliga 
skatt på 450 marck i spisning, ther opå att j thess viliogare skulle vara fil 
att hiälppa fordriffua konung Cristieirrd etc. Och nw effter thet ati käre 
vener och almoge haffuen eder så troliga beuijst moth oss och vårth rijke, 
Ther medh att j så manliga haffua vågat ederth lijff ther opå att vij skulle 
komma i vårth rijke fil vår magth igen, Så och för then skull, att the som 
eder sendebudt fil oss haffua varet, haffom loffuet och sagth oss opå alles 
edra vegna, thet i velen vara oss hulle och troo, och förre alla störtta för 
våra föter, än vij noghon tijdt skulo offtare eller mer varda fordreffuen 
eller forwallet åff någre män fil orätta, Ty loffua vij eder thet samma 
åffslag som är 450 march i spisning, Och loffua vij eder på våra ära och 
sannind att vij vila hålla eder ved lag och rätt, som en troo godt herre bör 
att hålla sijn kära hulle och troo almoge, Thess fil forwaring, Thå lata vij 
hengia vårtt secretes nedhan för thette breff Datum in opido nostro 
Stocholmensis, feria secunda proxima post festum sancti calixti pape i [...] 
anno domini mcdhciiii° 

ärkebiskop Jöns Bengtssons brev till hälsingarna år 1465, om urakt-
låtenhet att i rätt tid och till fullo erlägga skatten samt att under-
lagmannen, fogden och Peder Rålamb skulle se över en eventuell ned-
sättning av skatten,17  

ett förläningsbrev av kung Hans till ärkebiskop Jakob år 1501,18  

ett brev till hälsingefogden 1507 om att vid distinget utbetala 900 
mark,19  

17 Avs Riksreg. B 1523-29 fol. 107 v. RA, STYFFE BIDR. 3 s. CLXXXV n. 1, 
GILLINGSTAM 1953 s. 442 f. 
18 Kung Hans förlänar åt ärkeb. Jakob hela Norrbotten jämte 1 100 mark av räntan 
från Hälsingland och Medelpad (1501 23/3 Örnhieltns dipl. I s. 440 f., RA). 
19 Stureark. nr  867 RA. 
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13) Gustav I:s brev, dat. Delsbo 1528,20  om hälsingarnas nya skatt jämte 
hälsingarnas svar på detta: 

Vij Götstaff etc Görom vitterligit att år effter gudz byrdt mcxxviij på sancti 
gregorij dag Then tijd vij höllom landzting och samtal medt vår almoga i 
helssingelandt i dilsbo, besågom vij landzens priuilegia och frijheter, 
Och fornummom att the hade myket misbrwkatt samma theris priuilegiar i 
en lång tijdt och siälffue fast offuerträdet the velkor som lanzens breff 
innehålla, haffuandis årliga inne medt sig cronones skatt Hl vc [4501 marcer 
mere än konung karls och biscop kätels etc åffgiffte breff vdtrykth haffua, 
Tesligis ther konung Cristoffers och forbe:de konung karlss breff beslute om 
vj hester huar man i landit hålla skulle, [---1 Therföre talede vij för:ne vår 
almoge fil, om forbe:de vår skatt och hestalöp, begärendis [---] att the 
forölcia theris årliga skatt medt ilie marcer, vtåff the y' [450] marcer som 
the haffue hafft inne medt sig, Och löper så skatten ffi xiic marcer, then the 
oss skola årliga vdtgöra åtte dagar effter distinget, Tesligis see vij offuer 
medt them medt hästelopett [---1 vtåff huartt tingelag skola göra så 
fulämpnadt gärdt, att vår fogote kan få sijna tilbörliga vedertorff och 
berning, når han them besökiandis varder Och skal samma gärd vara j 
fijärding korn edth fång höö ij marker sogel, ij bröde, edth liuss, åff huar 
bonde... 

Under medeltiden har beskattningen varit kollektiv. Huvudskatten 
var en årligen utgående penningskatt, en markgäld, vilken landskapet 
hade att utge vanligen vid distinget.21  Den minsta skatteenhet som upp-
börden byggde på var inte den enskilde bonden utan uppenbarligen långt 
fram på 1500-talet den s.k. sköllen, dvs, ett kollektiv, en grupp av 
bönder; en äldre skatteterm härför var gärd.22  Enligt en skatteundervis-
ning från 1539 framgår att sköllen fram tills då bestått av 6 fullsuttna 
bönder. Det har dock antagits att sköllen bestått av summan av olika 
bönders jordinnehav, som i Hälsingland under medeltid mättes i må/,23  
vilket den de facto kom att göra efter skatteomläggningen 1539-41 och då 

20 GR 5 s. 62 f. 
21 1446 ovan anf. brev, 1505 20/12 Stockholm Stureark. nr  713 RA; jfr DOVRING 
1951 s. 136. 
22 Denna betydelse för gärd är sekundär. Äldre är 'gärning, det som göres' varav 
'utskyld'. Vanligen var en gärd en extraordinär skatt av tillfällig karaktär, se exv. 
L.-Å. Norborg i KL 5 sp. 678. 
23 DOVIUNG 1951 s. 129; jfr S. Göransson i YMER 80 (1960) s. 279 ff. 
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omfatta 512 mål. Om skatten redan under medeltiden åvilat jorden och 
om jordatal i mål nyttjats är dock ovisst.24  P. H. Widmark gjorde den 
viktiga iakttagelsen, att Hälsinglands stadgeskatter under medeltid 
uppenbarligen varit multipler av talet 150, vilket är det skölletal som 
faktiskt möter oss i den ovan nämnda skatteundervisningen från 1539.25  

Redan i HL (KgB 7) omtalas den stående skatten för Hälsingland. 
Denna var i början av 1300-talet 10 mark lärft för varje skepp (skepps-
lag?), såväl i skatt som i ledungslama. I Raven von Bamekows räken-
skaper från 1365-67 upptas en skattesumma från Hälsingland om 242 
mark. Om detta varit den årliga skattesumman är ovisst. Under sen-
medeltiden tycks den årliga skatten för landskapet ha varit 900 mark. 
Utöver den årliga penningskatten - markgälden - skulle man erlägga den 
s.k. fodringen eller hästeståndet (jfr nedan), under medeltiden 6 hästar 
per man, vilken sannolikt för år 1527 motsvarat en penningpost om 699 
mark.26  

Knappast är det dock denna fodring som åsyftas i ett klagobrev från 
1371, utan någon annan extraordinär skatt som berett hälsingarna stort 
missnöje. På landskapstinget i Norrala den 1 mars detta år skrev man till 
dåvarande regenten hertig Albrekt av Mecklenburg och sade:27  

24 
I denna fråga har olika uppfattningar hävdats, se översikt hos JONSSON 1971 s. 

114. JONSSON (1971 s. 115) själv antar att en värdering av jorden i mål legat till 
grund för beskattningen redan under medeltid. Ett intressant, tidigare inte 
uppmärksammat vittnesbörd i denna fråga är ett dokument från Njurunda sn (1506 
MÄU 128), med vittnen från Gnarps sn i Hälsingland, rörande en gräns inom den 
förra socknen samt några sälskär m.m. Här sägs att man »aff alder skattat haffwa 
xpter iordha tall», något som inte endast gällde jorden, utan även »swlskxren fil 
som skatthen göra pter iordha tall i watnit». Att jordatal således funnits i 
Medelpad mot medeltidens slut torde med största sannolikhet betyda att jordatal 
även funruits i Hälsingland vid samma tid. 

Å andra sidan kan man ge BERTIL BoErmus (1957 s. 15) rätt, när han framhåller 
att den kollektiva skatteprestationen — inom bondelaget i Dalarna och sköllen i 
Hälsingland — var en lokal angelägenhet, varför »behovet av jordatal knappast kan 
ha varit särskilt aktuellt för den kamerala förvaltningen.» 
25 

WIDMARK 1860 s. 305 f. — Det intressanta distriktet sköll ämnar jag alltså 
behandla utförligare vid ett senare tillfälle (jfr JONSSON 1971 s. 114 ff.). 
26 Jfr DOVIUNG 1951 s. 381. 
27 

Orig. på perg. i Schwerin, Tyskland, tryckt hos STYFFE BIDR. 1 S. 141 f. Här 
meddelad översättning från SILVEN-GARNET & SÖDERLIND 1980 S. 59 f. 
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[...] I synnerhet besvär vi ers höghet att beträffande den nya pålagan, 
nämligen på tio bönder en häst om tio mark [»in decem rusticos vnum 
equum de decem marchis»), ni måtte ha oss fattiga något litet hjälpta, ty den 
av er pålagda markgälden har vi erlagt allteftersom vi hade förmåga men 
med detta utkrävande av hästar måtte vi av barmhärtighet förhjälpas. 

Måhända är det en skatt som gick ut på att tio bönder hade att sätta upp 
de tio mark som en stridshäst kostade.28  Om klagomålet vann anklang 
hos höga vederbörande eller ej vet vi inte. Sannolikt fick man fortsätt-
ningsvis dras med denna nya skatt. 

I det viktiga privilegiebrevet från 1446 (ovan anf.) medger kung 
Kristoffer att allmogen i Hälsingland skulle »frij och ohindrede [vara] 
att segle indrijkes och köpe och införe i helsingeland ätende varor som är 
rog, korn, salt, vatmal, lärefft, skoo och koperkar». Han säger vidare att 
skatten skall vara »fä, får och smör om olaffsmesse, och rog och korn om 
thomesmesse, och ma rk a gä 1 di t otte dage effter dijsting» (min 
spärr). Naturaskatten hade av förståeliga skäl att inlevereras olika 
terminer, medan markgälden skulle inkomma åtta dagar efter distinget. 
Härutöver hade hälsingarna att ta emot fogden eller andra ämbetsmän 
när de var i landskapet, dock ej mer än »medt sex häste och een natt om 
året». Detta bör avse den s.k. fodringen. 

1464 (ovan anf. brev) fick Hälsingland löfte om en nedsättning av 
skatten med 450 mark om året »som är i korn, i smör, i fä och i pänin-
ga».29  Av dessa uppgifter ser vi att skatten var åsatt en penningsumma, 
men den utbetaldes vanligtvis in natura. År 1507 (ovan anf. brev) finner 
vi att hälsingefogden alltså hade att inleverera 900 mark till kronan. 
År 1527 anges kronans inkomster från Hälsingland till 1 599 mark, 
fördelade på två poster om 900 resp. 699 mark.30  Sannolikt är det förra 
den ordinarie skatten, medan den senare är extraordinära skatter, som 
fodringen m.m. Således tycks huvudskatten för landskapet ha varit 

28 En möjlighet som muntligt framförts av doc. Göran Dahlbäck, vilken också 
påpekat det osannolika i att bedöma brevets uppgift som ett tidigt vittnesbörd om 
fodringen. - Om medeltidens stridshästar, och kostnader härför, se exv. MYRDAL 
1986, 1991. 
29 Jfr DOVRING 1951 s. 380. 
30 DOVRING 1951 s. 381. 
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konstant 900 mark under senmedeltid fram till Gustav I:s skatteomlägg-
ningar. 

Vi ser att den totala skatteintäkten från Hälsingland 1527 uppgick 
till 1 599 mark och vi har sett att den ordinarie skatten under senmedel-
tid har varit 900 mark. Mot detta skall ställas summan av den här 
behandlade hjälpskatten om 3 116 mark. Vi ser då att ghj 1535 måste ha 
varit en ganska betungande skatt, vilken bönderna hade att utbetala 
utöver sina ordinarie årliga åligganden. 

I och med Gustav I:s reform av skatteväsendet blir uppgifterna om 
Hälsinglands beskattning utförligare, detta tack vara de årliga räken-
skaper som inlämnats till Kammaren vid uppbörden för granskning och 
revision. Som exempel på en sådan kan här tas en tidig, nämligen 
hälsingefogden Peder Larssons räkenskap från 1543 (KA:Norrl. land-
skapshandl. Häls. RA). De skatteposter som var aktuella framgår av 
tabell 9. 

Tabell 9. Fogden Peder Larssons räkenskaper från land-
skapet Hälsingland från år 1543 

skatteslag 	 uppbördssumma 

Skatten 	 2 539 mark 5 öre 4 pen. 
Hästeståndet 	 634 mark 7 öre 7 pen. 
Avraden 	 14 1/2 mark 
Gengärden 	 4 mark 
»Öijepenninger» 	 31 1 /2 mark 
Köpmansskatten 	 402 mark 
Konungens sakören 	 229 1/2 mark 2 öre 
Biskopens sakören 	 52 1/2  mark 
Hälsingelås 	 23 st. (23 mark) 
Saköres älghudar 	 1 1/2 decker 
Engelsk kläde 	 44 alnar (96 mark) 
Lax från 2 kronofisken i Ljusne 	 16 tunnor 
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I fogden Nils Helsings räkenskap från 1546 är posterna uppdelade i 
fasta resp. ovissa persedlar, så att de fem första hör till de förra medan 
sakören, köpmansskatt osv, betraktas som ovissa och således kunde 
uppgå till olika belopp varje år. 

Följande poster kan behöva förklaras i denna uppräkning. Skatten, 
dvs. huvudskatten — vilken under medeltiden kallades markgälden — 
anges utgöras efter »Skölle tall», med ett visst antal mål per sköll. 
Hästeståndsskatten eller fodringen var ursprungligen en allmogens skyl-
dighet att ta emot kronohästar till utfodring, vilken efterhand blev en 
stående skatt. Avraden var kronans inkomst från de två kronogårdar som 
fanns i landskapet, nämligen Linfläck i Delsbo sn och Själstuga i Skogs 
sn. Gengärden var ursprungligen en naturaskatt till kungens och de högre 
ämbetsmännens underhåll under deras resor i landet, en skatt som liksom 
hästeståndet efterhand blev stående. Den gengärd som upptas för 
Hälsinglands del om 4 mark utbetalades av skattebönderna i Ytterhog-
dal till fogden, då han om vintrarna höll ting med socknen.31  ()skatten i 
Hälsingland avsåg sex öar längs kusten som nyttjades av bönder, men som 
således kronan ansåg sig böra äga; dessa var Jättholmarna, Bålsön, 
Gackerön, Agön, Helgön eller Stor-Jungfrun samt Ledskären. Köpmans-
skatten skall ses i ljuset av att ovanligt många hälsingebönder bedrev en 
ganska omfattande hande1.32  Kungens resp. biskopens sakören var förstås 
böter för världsliga och kyrkliga försyndelser som hälsingar gjort sig 
skyldig till under året. Hälsingelås, dvs, vapen smidda i Hälsingland, 
som inlevererats till Kammaren.33  Resterande poster torde vara 
förståeliga. Utöver dessa poster fanns ytterligare många små och 

31 I räkenskapen 1543 finns skrivet: 

Itm aff Hoodals sockn vthgöre skattebönderna årligen tilhopa for then Gärcih then 
böör ath vthgöra till tinget, när fåugten tingter om winteren 

Gengerdz penninger 	 4 mark 

32 Jfr WIDMAIU< 1860 s. 276 ff., 311; BRINK 1984 s. 43. 
33 Det är ovisst hur denna skattepost skall uppfattas. I räkenskapen från 1543 
framgår under posten »Opbördh på Helsinge låås» att: »Item är köpa for penninger, 
(Nemligen huart stycke for en march) Helsingelåser H 23 stycker. Huilke Låås äro 
leffuererede Erich Hewnrichson Cammerscriffer 23 Maj Anno 1543». Detta antyder 
att fogden köpt vapnen i Hälsingland. Varifrån dessa pengar kommer framgår dock 
ei• 
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»ovissa» skatteintäkter. Särskilt intressant är kanske den uppbörd av 
fisk som framgår av Nils Hälsings räkenskap från 1546. 

Den totala skatteuppbörden för Hälsingland 1543 uppgick till 3 928 
mark 1 öre och 11 penningar, medan totalsumman 1546 uppgick till 4 674 
mark 1 öre och 8 pen. Själva huvudskatten utgjordes av 2 539 mark resp. 
2 550 mark, vilket skall jämföras med huvudskatten före skatteomlägg-
ningen på 900 mark. Även i ljuset av dessa siffror blir hjälpskatten 1535 
på 3 116 mark en betydande och tung utgift för hälsingebönderna. 



Sammanfattning och 
slutsatser 

Föreliggande arbete har haft som syfte att dels utge en som det kan visas 
viktig kameral längd för en region, Hälsingland, dels lämna ett bidrag 
till problemkomplexet »onomastisk källkritik». Under resans gång har 
flera iakttagelser och kommentarer av såväl språklig som historisk art 
kunnat göras. 

En språklig analys av skattelängden ger vid handen att den är 
oenhetligt uppbyggd i flera avseenden. Trots att en och samme skrivare 
nedtecknat hela hälsingelängden, råder ingen konsekvent uppställning. 
Flera tingslag har en genomgående mantalsuppräkning, såsom Ljusdal 
och Järvsö; i vissa fall anges inte ens bondens gård eller by, som i fallen 
Bjuråker och Norrbo. I andra fall har tingslagen en prydlig uppställning, 
där bönderna uppförs under respektive by, såsom fallen är med Norrala, 
Söderala, Bollnäs, Forsa o.a. I ett fall, Delsbo, anges gård- eller by-
namnet omedelbart i anslutning till bonden. Alfta, slutligen, avviker 
radikalt, då detta tingslag uppvisar en indelning i sköllar. 

En andra språklig iakttagelse är att påfallande många korrupta 
namnformer förekommer. Detta drag är dock inte generellt. Istället är 
det så att vissa tingslag uppvisar ett stort antal felaktiga namnformer, 
medan andra i princip saknar felaktigheter. 

En tredje iakttagelse man kan göra är att längden rymmer många 
ålderdomliga namnformer, vilka man inte väntar sig i en kameral längd 
från denna tid. I exv. jordeböckerna (1542 ff.) förekommer genomgående 
reducerade former, som -sta, -bo etc. I ghj 1535 påträffar vi istället fina 
y. fsv. former på -stadha, -bodha, -sether. Även de för Hälsingland av 
gammalt vanliga formerna med dativ sg. av enledade namn, av typen 
Hamre, Gärde, Berge etc., är allmänna i ghj 1535. 
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Allt detta sammantaget ger vid handen att ghj 1535 måste vara upp-
byggd av flera olika tingslagslängder. Några av dessa har skrivaren, 
som väl suttit i Kammaren i Stockholm, haft stora problem att tyda, 
vilket resulterat i många korrupta skrivningar, medan andra varit mera 
lättlästa. Flera av dessa till grund liggande koncept har antagligen 
innehållit ålderdomliga namnformer, vilket skulle tyda på att några av 
dessa koncept kan ha haft en relativt hög ålder eller åtminstone bygga 
på än äldre mantalslängder, kanske från början av 1500-talet, kanske 
t.o.m. från sent 1400-tal. 

Även ur historisk synpunkt kan konstateras att hjälpskattelängden 
»gärder och hjälper» 1535 är en unik och viktig källa. För det första 
utgör ghj 1535 den äldsta totala genomgången vi äger av samtliga bönder 
i Hälsingland. Detta är så mycket viktigare, då det kan konstateras 
vissa lakuner i den äldsta jordeboken från år 1542. 

För det andra innehåller den de första och egentligen enda upp-
gifterna om vilka som var skattebönder resp. landbor i landskapet vid 
denna tid, där man kan konstatera att de förra varit i förkrossande majo-
ritet. I något enstaka fall (i Norrala sn) skulle några landbor kunna kny-
tas till ett slags frälse, men majoriteten har uppenbarligen annan bak-
grund. 

För det tredje finner vi här det äldsta, kända belägget på en sköll-
indelning. Ett försök med retrospektiv analys av denna sköllindelning i 
Alfta tingslag för oss antagligen långt ned i tiden. Denna kan således 
antas vara en reminiscens av ett äldre förhållande. En bebyggelse-
historisk analys antyder faktiskt att sköllindelningen i Alfta tg i ghj 
1535 speglar en tidigmedeltida bebyggelsesituation i Voxnadalen. 

Alla vetenskapsmän som använder sig av kameralt material måste, 
för att rätt förstå urkundens värde och möjligheter, sätta sig in i den 
enskilda källan, försöka ta reda på skrivarens proveniens, kontrollera 
tendenser till avskrivning från tidigare längder osv. Vanligtvis - kanske 
särskilt bland ortnamnsforskare - analyserar eller diskuterar inte 
forskaren materialets representativitet hos urkunden. Så länge det inte 
finns någon hjälp att tolka och kvalitativt bedöma de olika kamerala 
längderna, måste forskaren i varje enskilt fall granska sin urkund käll-
kritiskt för just sina ändamål. 
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Man kan göra sannolikt att jordeböckerna upprättats av fogden eller 
hans skrivare, och dessa längder har tvivelsutan mekaniskt avskrivits 
år från år. Vissa undantag finns, där skrivaren sannolikt varit känd med 
de faktiska förhållandena och därför ändrat en tidigare upprepad fel-
aktighet. Dessa fall är dock svåra att finna. Av hävd har man bedömt 
tiondelängder såsom mera pålitliga än jordeböcker, detta som en följd av 
att tiondelängder nedskrevs av prästen, vilken får antas ha känt sin 
socken väl. Denna motsättning mellan jordeböcker och tiondelängder får 
dock inte hårdras. Man skall hålla i minnet att de som förde jorde-
böckerna - fogden eller någon hans skrivare - sannolikt var väl kända 
med landskapets byar även de, infödda i landskapen som de i många fall 
var. 

Det tycks som om hjälpskattelängder hittills har haft en relativt 
marginell status som källa att hämta namnformer ur. Orsaken härtill 
har förstås varit de påfallande många felskrivningar som dessa upp-
visar. I detta arbete har en sådan hjälpskattelängd analyserats, varvid 
skäl har anförts som starkt talar emot den hittillsvarande avoga in-
ställningen gentemot denna källtyp. Det visar sig istället att exv. hjälp-
skattelängden ghj 1535 är en viktig onomastisk urkundskälla. Dess 
speciella bakgrund gör, att de namnformer man kan hämta från denna 
längd i flera fall bör tillmätas stort värde, då de i många fall alltså kan 
utgöra språkliga relikter. 

Slutsatsen kan inte bli annan än att hjälpskattelängden »gärder och 
hjälper» från år 1535 bör uppfattas som en bättre källa för ortnamns-
forskaren än exv. jordeböckerna från i stort sett samma tid. Att sedan 
längden även gömmer historisk information av hög dignitet, ökar natur-
ligtvis hjälpskattelängdens värde som urkund än mer. 
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Appendix 

Paleografisk översikt 

Ofta efterlyses exempel på piktur och manér för vissa skrivarepoker. 
Normalt finns inga genvägar att gå, än att genom långvarig läsning av 
olika handskrifter erhålla färdigheter rörande skrivarnas handstilar 
och ortografi. För att i viss mån råda bot på detta, ges här nedan en 
översikt över skrivarens av ghj 1535 piktur, vilket förhoppningsvis kan 
vara till nytta för andra som arbetar med handskrifter från 1500-talets 
förra hälft. 
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k : dl 
L : 	.- 	1 : 

Ntx\ 	m: \re \ 

n : 	-y-  \ 

0: .01)4 	 o :  
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R : DZ, 	 r : 

s : C e 	s : r i 1r 
SS: — 	 ss: 2? (7 
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Förkortningar: 

: 	na, ma, a 
Cble : 	n, m 

: et 

1•8A : ibidem 

: e 

	

11) 	: en 

: re 

ra ( exv. i Mora) 

: Her 

: Per 

per 

ger 

	

n 	: 	re, er, ri (exv. i Engelbrict) 

: pro 

: mark 

kYrlig 	 : march 

99;'‘-‘ 	
u (i Gudmund) 

ru (i hustru) 

: TO 

: 	der, dre 

: de 

'c••k 	
et filius 
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Stefan Brink 
Hälsinglands äldsta skattelängd 

För att kunna betala sin växande skara legoknektar beslutade Gustav Vasa år 
1535 att ta ut en extra skatt om 10 öre för varje skattebonde och 8 öre för landbo. 
Denna hjälpskatt, som har kommit att kallas »gärder och hjälper», utges här 
med kommentarer för Hälsinglands del. Ett noggrant studium av denna källa 
visar att ghj 1535 innehåller många intressanta överraskningar. Utöver själva 
skattelängden med kommentarer innehåller framställningen också ett kapitel 
om landskapet Hälsinglands beskattning vid medeltidens slut. 

Förf., som är docent vid Uppsala universitet, har tidigare utgivit bl.a. Socken-
bildning och sockennamn. Studier i äldre territoriell indelning i Norden (1990), 
Två stora farsoter i Hälsingland. Medeltidens »digerdöd» och 1743 års »blodsot» 
(1988) och Ortnamn i Hälsingland (1984). 

Omslagets bakre bild: 
Vy över Dellensjöarna från 
Avholmsberget. 
(Foto: Stefan Brink.) 


