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BÖTER och FREDSKÖP  

Jämtlands och Härjedalens 

saköreslängder 1601-1645. 

Utgivna av Olof Holm, Georg Hansson 

och Christer Kalin. Med en historisk 

inledning av Per Sörlin och ortsregister 

utarbetat av Karl Göran Eriksson 

(2016). 368 sidor, 155x225 mm, 

limhäftad.  

Pris: 225 kr (medlemspris: 150 kr) -  

I början av 1600-talet lydde Jämtland 

och Härjedalen under kung Kristian IV 

av Danmark-Norge. Detta var en tid då 

befolkningen ansågs behöva fostras och 

kontrolleras. Olika former av 

ohörsamhet gentemot överheten slogs 

ned hårt och handlingar som ansågs 

syndfulla kriminaliserades och 

straffades i en aldrig förr skådad 

omfattning. 

     I saköreslängderna antecknades 

vilka som betalat böter för olika 

förseelser och vilka förseelser det 

gällde. Här nämns också avrättningar 

och värderingar av egendom. I boken 

finns även ett par speciella längder 

över Fredsköp, inkrävt efter 

Kalmarkriget (Baltzarfejden) 1611-13, 

samt en artikel om landskapens 

länsherrar och fogdar. 

  

 

Olof Bertilssons kyrkobok förd i 

Sveg och Offerdal, 1636 - 1668. 

Utarbetad av Solbritt Hellström och 

Christer Kalin (2006). 364 sidor, 

14x18 cm, trådbunden.  

Pris: 90 kr. 

Kyrkoherde Olof Bertilsson Angdalinus 

(född i Ongdal i Norge) var verksam i 

Sveg åren 1636-1641 och i Offerdal 

1642-1668. Boken är inte bara en ren 

ministerialbok med uppräkning av 

döpta, vigda och begravda. Den 

innehåller även många noteringar som 

speglar en dåtida kyrkoherdes 

glädjeämnen och vedermödor i det 

dagliga arbetet. 
 



  

 

Freden i Brömsebro 1645.  

Trohetsederna med alla 

undertecknare från Jämtland, 

Härjedalen och Dalarna. Utgiven 

2000, 48 sidor, 19x28 cm, 

trådhäftad. Pris: 50 kr. 

I denna skrift publiceras, för första 

gången, namnen - med bomärken 

och sigill - på alla de 256 präster, 

länsmän och nämndemän som i 

november 1645 på Frösön, i Sveg 

och i Älvdalen undertecknade 

trohetsederna till den svenska 

kronan. 

Skriften är en intressant källa inte 

bara för historiker och 

släktforskare utan även för namn- 

och språkforskare. Med färgbild av 

orginalet och renskrift på samma 

uppslag. 

 

 

 

Jämtlands och Härjedalens 

diplomatarium. Tredje delen 

1520 - 1530, utarbetad av Olof 

Holm. Utgiven 1995, XII + 314 

sidor, 17x22 cm, trådhäftad.  

Pris: 50 kr. 

Jämtlands läns Biblioteks 

Diplomatariekommitté utgav under 

åren 1943-1991 Jämtlands och 

Härjedalens diplomatarium, med 

brev och andra handlingar för tiden 

1257 till 1519. Dessa utkom i två 

delar med sammanlagt åtta häften. 

Tack vare studeranden Olof Holm 

blev det möjligt att utge ytterligare 

en del. 

Olof Holm har också utarbetat 

ett Supplement till Jämtlands 

och Härjedalens diplomatarium. 

Det innehåller, förutom ett 60-tal 

brev som saknas i Diplomatariets 

tre delar, en mängd omdateringar, 

rättelser och anmärkningar, samt 

register. Supplementet ingår som 

nummer 3 i Landsarkivets 

serie Forskningsrapporter. 

 

 



Jämtlands domböcker och 

landstingsprotokoll. IV, 1647 - 

1648. Utgivna av Kjell Hoffman 

1989, 156 sidor, 14x21 cm. Med 

orts- och personregister samt 

ordförklaringar. Pris: 50 kr. 

Ett rättelseblad finns här 

Slagsmål, incest, ölstölder och 

mökränkningar. I få andra historiska 

källor kommer man människan så 

nära som i häradsrätternas 

domböcker. 

I den här utgåvan av de jämtländska 

domböckerna och 

landstingsprotokollen kryper man 

vardagsjämten in på livet. Målen 

behandlar naturligtvis inte bara de 

brutalare sidorna i tillvaron utan 

vittnar även om fridsammare 

strävanden som exempelvis 

uppodling av mark som legat öde och 

förbättrande av vägar och 

skolundervisning. 

 

 

 

Räfsten med jämtarna 

1613, rannsakningsprotokollen efter 

Baltzarfejden. Utgivna av Hasse 

Petrini, 1959, XIV + 266 sidor, 15x23 

cm, trådhäftad.  

Pris: 90 kr. 

Åren 1611-1612 hölls Jämtland 

ockuperat av svenska trupper. 

Jämtarna, som undvek att bekämpa 

ockupanterna, betraktades av den 

danska överheten som förrädare. 

Genom en serie av rättegångar 

försökte man få fram vilka dessa var, 

samtliga bondgårdar och deras 

brukare undersöktes. Resultatet av 

"räfsten" blev att alla som - på ett 

eller annat sätt - gått de svenska 

ockupanterna till mötes miste sin rätt 

till de hemman de ärvt och brukat. 

Med en utförlig översikt av 

Baltzarfejden och flera register. 

 

 

http://www.fornskrift.se/pdf/rattelseblad.pdf


 

 

Jämtländska ortnamn på 1560-

talet. 

Ortsregister till Jämtländska 

Räkenskaper 1564 - 1571. Utgiven 

1953, IV + 100 sidor, 15x22 cm. 

I boken ingår dels ett genomgående 

alfabetiskt register och dels ett 

sockenvis uppställt register. 

Länk till .pdf 

 
 

 

 

Jämtländska räkenskaper 1564 - 

1571. II. 

Räkenskaper 1568 - 1571. Utgiven 

1948, VIII + 392 sidor, 15x22 cm. 

Med sockenregister. 

I boken ingår - förutom själva 

räkenskaperna - en jordebok för 

1568, tiondelängder och 

mantalsregister, samt några mindre 

längder. 

Länk till .pdf 
 

 

  

 

Sockenbeskrivningar från 

Jämtland och Härjedalen 

1818 - 1821, insända till 

Jämtlands läns Kungl. 

Hushållningssällskap. 

Utgiven 1941, X + 268 

sidor, 15x22 cm, 

trådhäftad. Person- och 

utförligt innehållsregister. 

Hushållningssällskapet 

hade i varje socken en 

korresponderande ledamot, 

som meddelade uppgifter 

om sin hembygd. Bland 

ämnen som omfattas kan 

nämnas socknens läge och 

geografi, priser på olika 

varor, klimat, åkerbruk, 

 

 

http://www.fornskrift.se/pdf/jlfs10.pdf
http://www.fornskrift.se/pdf/jlfs9.pdf


 

missväxt, ohyror, fiske och 

jakt, slöjd och hushållning. 

Länk till .pdf 
 

 

 

Kyrkoarkiven i länsarkivet i 

Östersund 1939. 

 En översikt; utarbetad av 

länsarkivarie R. Swedlund. Utgiven 

1939, 68 sidor, 15x22 cm, 

trådhäftad. 

 Länkk till .pdf 

 

 

 

Jämtlands domböcker och 

landstingsprotokoll. III. 

Jämtlands landstingsprotokoll 1621 - 

1643; Register. Utgiven 1939, 168 

sidor, 15x22 cm. Med orts- och 

personregister till delarna I, II och III, 

samt ordförklaringar. 

"Den nu utgivna dombokens största 

värde torde ligga i de upplysningar, den 

ger om domsrätten och 

rättstillämpningen under en ur 

rättshistorisk synpunkt synnerligen 

högintressant tidsperiod, men då 

protokollen med alla sina intressanta 

detaljer även troget avspegla livet och 

förhållandena på denna jämförelsevis 

avlägsna tid, är bokens värde även ur 

allmänt kulturhistorisk synpunkt 

utomordentligt stort.  

E. Hamrell i Jämten 1933 

Länk till .pdf 

Länk till register.pdf 

Jämtlands domböcker och 

landstingsprotokoll. II. 

Jämtlands domböcker 1634 - 1643. 

Utgiven 1934, 186 sidor, 15x22 cm. Med 

tingsregister och förteckning över i 

domboken ingående protokoll. 

 

http://www.fornskrift.se/pdf/jlfs7.pdf
http://www.fornskrift.se/pdf/jlfs5.pdf
http://www.fornskrift.se/pdf/jlfs_register.pdf


"Den nu utgivna dombokens största 

värde torde ligga i de upplysningar, den 

ger om domsrätten och 

rättstillämpningen under en ur 

rättshistorisk synpunkt synnerligen 

högintressant tidsperiod, men då 

protokollen med alla sina intressanta 

detaljer även troget avspegla livet och 

förhållandena på denna jämförelsevis 

avlägsna tid, är bokens värde även ur 

allmänt kulturhistorisk synpunkt 

utomordentligt stort. 

Länk till .pdf 

Länk till register 

  

  
 

Jämtlands domböcker och landstingsprotokoll. I. 

Jämtlands domböcker 1621 - 1628. Utgiven 1933, 268 sidor, 15x22 cm. Med 

tingsregister och förteckning över i domboken ingående protokoll. 

Dessa protokoll är en källa av oskattbart värde för utforskandet av Jämtlands rättsliga, 

ekonomiska och kulturella förhållanden under 1600-talets förra hälft samt för släkt-, 

gårds- och bygdehistoriska undersökningar. 

Länk till .pdf 

Länk till register.pdf 

 

Urkunder rörande Jämtlands läns tillkomst.  

Med inledning av Erik Hamrell. Utgiven 1932; andra 

utökade upplagan 1965. 84 sidor, 15x22 cm, trådhäftad.  

Pris: 10 kr. 

Här presenteras skrivelser och yttranden, liksom Kungl.  

Maj:ts beslut år 1810 om inrättandet av Jämtlands län.  

Härtill kommer en redogörelse för tillståndet i länets skogar  

år 1811, samt relationer om länets tillstånd, år 1811, 1815 och 1820. 

 

http://www.fornskrift.se/pdf/jlfs4.pdf
http://www.fornskrift.se/pdf/jlfs_register.pdf
http://www.fornskrift.se/pdf/jlfs3.pdf
http://www.fornskrift.se/pdf/jlfs_register.pdf


Fale Burmans anteckningar om 

Jämtland (1793 - 1802), 

i urval. Utgiven 1930, 136 sidor, 15 x 

22 cm. 

Med ordförklaringar, ortsregister, 

personregister samt rättelser (sid. 

116 - 130) 

Med förteckning över 

fornskriftsällskapets styrelse och 

medlemmar samt sex sidor annonser. 

  

Länk till .pdf 

 

 

 

http://www.fornskrift.se/pdf/jlfs1.pdf

