
Karin Calissendorff 
Martin Fritz 

BERGSLAGSDELEN AV 
•• 

JONS ULFSSON ROOS' 
JORDEBOK 1498 

H36 

JERNKON'IORElS 
BERGSHIS'IORISKA 
UlSKOTT 





BERGSLAGSDELEN AV JÖNS ULFSSON ROOS' 

JORDEBOK 1498 

Inledning av Martin Fritz 

Transkription och nusvensk text 

av Karin Calissendorff 

Jernkontorets Bergshistoriska utskott 

H 36 

Forskningskommitte 9018/80, 1985. 





I N L E D N I N G 

Av det totala adliga godsbeståndet vid medeltidens slut låg endast en 
mindre del under egen drift, så kallade sätesgårdar. Det stora flertalet 
av adelns egendomar brukades av landbönder mot avrad (avgift eller 
ränta). Avraden utgick antingen i pengar eller i naturapersedlar eller i 
en kombination härav. Bland naturapersedlarna dominerade spannmål och 
smör men avraden anpassades efter lokala förhållanden så att i skogsbyg
der ökade inslaget av smör, i Bergslagen av järn och i kustbygderna av 
fisk. 

Avraden, som erlades en gång om året, utgjorde adelns huvudsakliga 
inkomst. Därmed hade också adelns hemman frälsefrihet, dvs de var (i 
huvudsak) befriade från skatter och avgifter till kronan. 

Motprestationen för frälsefriheten var den adliga rusttjänsten. Omfatt
ningen härav var dock inte proportionell mot godsinnehavet, vilket 
gynnade den godsrika adeln. Det faktum att o~at godsinnehav inte medför
de ökad rusttjänst blev ett starkt incitament till adliga godsförvärv. 

Hur stor andel av Sveriges jord, som vid medeltidens slut var ägd av 
adeln, går inte att precisera. Uppskattningar har angivit att av landets 
totalt ca 100 000 hemman tillhörde 15 000-16 000 adeln. l) 

Omfattningen av vissa adliga godsinnehav går att fastställa tack vare 
bevarade jordeböcker. En jordebok är en förteckning över jordägarens 
lantegendomar med i allmänhet angivande av gårdarnas läge, storlek, 
avkastning och brukarens namn. Sådana jordeböcker lades upp redan under 
medeltiden av större jordägare, både av kronan, kyrkliga myndigheter 
(tex Vadstena kloster, Uppsala domkyrka) eller av privata stormän (tex 
Arvid Trolles jordebok 1498). 2) 

I det följande presenteras här utdrag ur en annan jordebok från 1400-
talets sista år, nämligen Jöns Ulfssons, daterad 1498. Totalt omfattar 
jordeboken 66 sidor och finns på Riksarkivet med beteckningen C 36 
(tidigare Tidösamlingen). Först nämnes ett trettiotal gårdar i Ervalla 
socken med avrad i pengar och i natura. Därefter (s 7-8) följer uppbörd 
- främst i järn - från en mängd ängar i Ervalla, som inte går att 
närmare lokalisera. På följande sidor uppräknas ett antal torp från 
bergslagsområdet Noraskog, framför allt de nuvarande socknarna Nora och 
Grythyttan. Huvuddelen av jordeboken, som inte redovisas här, anger ett 
stort antal gårdar i främst Östergötland, Småland och Närke. Dessutom 
nämns gårdar i Värmland, Uppland, Västergötland och Halland. Utan tvivel 
var Jöns Ulfsson en av landets större jordägare vid denna tid. 

Jöns Ulfsson tillhörde släkten Roas till Ervalla och härstammade från en 
gammal norsk frälsesläkt, som genom giftermål och arv kommit i besitt
ning av ett stort antal gods ocb gårdar i Sverige, bland annat Ervalla 
gård, två mil norr om Örebro. 3) 

Måndagen närmast före Kyndelsmässodagen (2 februari) 1498 lät Jöns 
Ulfsson avskriva sitt fäderne- och mödernearv utur den gamla jordeboken, 
som hans fader hade. Så ungefär inleds denna jordebok, och att det är 
fråga om en avskrift och sammanställningar av äldre handlingar har 
tidigare påpekats, då det i den nya jordeboken skett sam,)nblandningar 
av egendomar och att vissa ägor räknats upp två gånger. 
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Vissa utdrag ur denna jordebok har tidigare presenterats i lokalhis
toriska sammanhang. 5) Föreliggande utgåva tar närmast fasta på uppgif
terna i jordeboken om den avrad, som utgick i järn från ett stort antal 
gårdar och ängar. Avradsjärnet anges både som hundraden osmund eller fat 
(eller delar av fat) och i värde såsom mark, ören och örtugar. 

Detta är inte något unikt för just denna jordebok. Man måste emellertid 
ställa sig frågan om avraden verkligen utgått i de av jordeböckerna 
angivna persedlarna. Det är ju fullt tänkbart att en ägare låtit sina 
landbor betala avraden i en annan form än den i jordeboken angivna. För 
Vadstena kloster har det konstaterats att ett antal landbor, som enligt 
jordeboken skulle ha betalat sin avrad i spannmål eller smör, i stället 
erlagt den i pengar. Över huvud taget förefaller det ha varit en tendens 
under senare delen av medeltiden att avraden alltmer fick formen av 
pengar. Detta var ju också ett enkelt sätt för det världsliga frälset 
att snabbt omsätta naturaintäkter i likvida medel. 6). Med avseende på 
föreliggande jordebok kan man emellertid inte dra några slutsatser 
rörande formen för avraden. 

Genom järnets funktion som värdöre under medeltiden fanns emellertid en 
fast relation till penningsystemet, ett fastställt värde, som reglerade 
järnets utbytbarhet vid Kronans skatteuppbörd. Penningsystemet var föl
jande: 1 mark= 8 öre= 24 örtugar (1 öre= 3 örtugar) = 192 penningar 
(1 örtug = 8 penningar). Järn angavs i osmundar, dvs huggna järnstycken 
av standardiserad vikt och form. På ett hundrade gick 120 osmundar. Ett 
fat i uppbörd motsvarade 5 hundraden eller 600 osmundar. 12 fat utgjorde 
en läst. Vid försäljning eller export höll ett (fatat) fat 4 hundraden 
eller 480 osmundar, vilket åstadkoms genoms k utfatning av ett hundrade 
av den som hade rätt att fata. 

Järnets ställning som värdöre innebar att 1 hundrade (i uppbörd) motsva
rade 5 öre, ett fatat fat 20 öre och 12 fatade fat eller 1 läst motsva
rade 30 mark. Marknadsvärdet på järn - med lokala variationer - förefal
ler av de fåtaliga uppgifter som finns att tillgå, ha legat ganska nära 
det fastställda värdet. 7) 

Vid summering av Jöns Ulfssons jordebok finner man att järnavraden 
värderad som värdöre angivits till 10 mark, 2 öre och 2 örtugar eller 10 
1/3 mark, vilket med ovanstående omräkningsprincip motsvarar 1 984 
osmundar. I stycken räknat blir utfallet av en summering 1 läst, 10 fat 
och 2 hundraden, dvs 13 440 osmundar. Totala avraden uppgick sålunda 
till 15 424 osmundar eller i uppbördsfat om 600 osmundar per fat till 25 
fat, 3 hundraden och 64 osmundar. Av den totala avraden i järn angavs 
sålunda nästan 90% i stycken, 10% i värde eller som värdören. 

Göres omräkning till fatade fat om 480 osmundar uppgick den totala 
avraden till 32 fat och 64 osmundar eller 2 2/3 läst. 

Hur mycket är då 2 2/3 läst? Som en jämförelse kan nämnas en beräkning 
av Märta Eriksson avseende år 1562, dvs drygt 60 år senare, där den 
svenska adelns totala uppbörd av järnräntor utgjorde drygt 61 läster. )Av 
de största räntetagarna var det endast sex, som kom över 2 2/3 läst 8 

På elfte plats kom för övrigt Sten Eriksson Leijonhuvud, gift med Jöns 
Ulfssons dotterdotter, med 1 1/2 läst. Mot denna bakgrund framstår Jöns 
Ulfssons järnavrad som mycket betydande. Som en annan jämförelse kan 
nämnas att Stockholms export till Lubeck av osmundjärn under åren 1492-
1495 uppgick till ca 500 läster per år. 9) 
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Om man nu lämnar det medeltida omständliga räknesystemet och försöker 
uppskatta omfattningen av järnuppbörden på Jöns Ulfssons egendomar i 
nutida viktsystem, blir ett naturligt omräkningstal vikten på ett export
fat om 480 osmundar på Stockholms våg, nämligen 136 kilo. Därmed skulle 
den årliga totala avraden om den uttogs i vikt och inte i pengar ha 
uppgått till nästan 4 1/2 ton (4 370 kilo). I det sena 1400-talets 
Sverige får detta anses vara en betydande tillgång. 

Jordebokens detaljerade redovsning av den omfattande järnavraden ger 
sålunda ytterligare ett bidrag till kunskapen om järnets ställning och 
funktion i den senmedeltida samhällsekonomin. 

NOTER 

1. Om dessa förhållanden se Nilsson, S.A., Krona och frälse i Sverige 
1523 -1584 (1947), s. 188 ff. 

2. För kyrkan tex Norborg, 1.-A., Storföretaget Vadstena kloster 
(1958), Dahlbäck, G., Uppsala domkyrkas godsinnehav (1977). Arvid 
Trolles jordebok 1498 är utgiven med kommentarer av Kungl. Sam
fundet för utg. av handskrifter rör. Skandinaviens historia (1938). 

3. Om Jöns Ulfssons släktförhållanden se Johansson, J., Om Noraskog 
III (1887), s. 449 f, Styffe, C.G., Skandinavien under unionstiden 
(1911), s. 315, Arkling, F., Om frälset i Grythytte socken i äldre 
tid (Grythyttan i ord och bild. Skriftserie utg. av Grythytte 
kommun och hembygdsförening, häfte 11, 1961), Dahlbäck, s. 154, 
17 o. 

4. Arkling, s. 35. Att i denna jordebok även ingår hustrun Ingeborg 
Lardotters (Tott) gods har påpekats av Dahl bäck, s. 17 o. 

5. Johansson, s. 450 ff och Arkling, s. 34 ff. 

6. Sjögren, P., Släkten Trolles historia intill år 1505 (1944), 
s. 150, Norborg, s. 209 ff. 

7. Tex Hammarström, I., Finansförvaltning och varuhandel 1504-1540 
(1956), s. 150 f, 381 ff. 

8. Eriksson, M., Järnräntor under 1500-talet (1940), s. 35 f. Även 
Eriksson har gjort en del iakttagelser rörande föreliggande jorde
bok, s. 13 7 f. 

9. Hammarström, s. 139. 
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Anno domini mcdxcviii 

Manedhagh~n näss fför ky~dh~rmesso 

dagh tha laath iak iöns vlffson 

reddere adh scriffua mith ffädherne 

ok mödherne uthu th~n ga~bla ior 

dhe bok som my~ fadh~r haffdhe 

gudh hans siäl nadhe j ärwala sokn 

fförsth norr~ gordh~n j b~rgh xii 

ör~ päni~gha iii spen korn if spa~ 

rogh ik hasthokorn xv marker 

smör j ga~malth far fiardu~g my~ne 

jj öre nötha iärn j anlass höö 

Jtem södhr~ gordh~r j b~rgh xii öre 

päni~gha iii spon korn it rogh 

ij-' span hästhakorn xv mark~ 

smör j gamalth ffaar j fiärdu~gh 

my~ne ii ör~ nötha iärn ok j 

anlass höö 

Jtem j puketorp j mark päni~gha jj 

spen korn j span rogh j span häs 

takorn K pu~dh smör j lamb 

iiii ortugher nothe iärn j anlass höö 

C 36 s. 1 

Ervalla sn, 
Örebro län 

Berg, by, 
Ervalla sn 
j- = 1 /2 

Puketorp, by, 
Ervalla sn. 



C 36 

Anno domini 1498 

Måndagen närmast före kyndelsmässo

dagen då lät jag, Jöns Ulfsson 

riddare, avskriva mitt fäderne(arv) 

och möderne(arv) utur den gamla jorde

bok som min fader hade, Gud vare hans 

själ nådig. I Ervalla socken: 

Först norra gården i Berg: 12 

öre penningar, 3 spann korn, 1 1/2 spann 

råg, 1 1/2 /spann/ hästkorn, 3 ) 15 marker 

smör, 3/4 gammalt får, 

2 öre nötajärn l), 1 andlass hö 2 ). 

Vidare södra gården i Berg: 12 öre 

penningar, 3 spann korn, 1 1/2 /spann/ råg, 

1 1/2 spann hästkorn, 3 ) 15 marker 

smör, 3/4 gammalt får, 

2 öre nötajärn och 1 andlass hö. 

Vidare i Puketorp: 1 mark penningar, 

2 spann korn, 1 spann råg, 1 spann 

hästkorn, 1 /2 pund smör, 1 lamm, 

4 örtugar nötajärn, 1 andlass hö. 

1) Ordet nötajärn, som är okänt utanför C 36 men här 
förekommer flerstädes, uppfattas av Märta Eriksson 
(Järnräntor under 1500-talet, s 138) med goda skäl 
som namn på en boskapsskatt, snarast boskapsfod
ringen. 

2) Ordet an(d)lass finns ej i Svenska akademiens ord
bok. Säkerligen avses sommarlass. Om sommarlass i 
jämförelse med vinterlass (det senare ordet finns i 
handskriften) se Sam Owen Janssons Måttordbok. Den 
boken, med uppgifter om mark, spann etc, är bra' att 
ha till hands vid läsning av gamla räkenskaper som 
dessa, 

3) Hästkorn= havre 
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s. 2 

8 

c 36 s. 1 forts. 

Jt~~ nordh~rsthe gordh~n j löth xiiii 

ör~ päni~gha j span rogh jj spen 

korn j span haffra t' pudh smör 

j laa~b iiii ortugher nöthe iärn j 

anlass höö 

Jtem aff mällerstha gordh~n j lööt 

xiiii öre päni~gha j span rogh jj 

spen korn j span haffra f pu~dh 

smörj lamb iiii ortugher nötheiärn 

j anlass höö 

Jtem j södh~rstha gordh~n j löth 

xiiii ör~ päningha j span rog ii spe~ 

korn j span haffra K pudh 

smörj lamb iiii ortugher nöthe iärn 

j anlass höö 

Jtem aff badhe gordhanar j tin

golstorp xix ör~ päni~gha jj 

spen rogh iiii spen korn ii spe~ 

hestha korn j pu~dh smör viii ortugher 

nötha iärn j vinterlaass höö j 

gamalth faar 

Jtem aff badhe g~rdhana j lythe-

bäh xviiii öre päni~gha jj spen 

rogh ok iiii spen korn jj spen 

hesthakorn j pu~dh smörj gamalt 

faar viii ortugher nötha iärn j vin-

therlass höö 

Löt, by, 
Ervalla sn 

Tingstorp, by, 
Ervalla sn 

Lyttebäck, gd, 
Ervalla sn 



C 36 

Vidare nordligaste gården i Löt: 14 

öre penningar, 1 spann råg, 2 spann 

korn, 1 spann havre, 1/2 pund smör 

1 lamm, 4 örtugar nötajärn, 

1 andlass hö. 

Vidare av mellersta gården i Löt: 

14 öre penningar, 1 spann råg, 2 

spann korn, 1 spann havre, 1/2 pund 

smör, 1 lamm, 4 örtugar nötajärn, 

1 andlass hö. 

Vidare i sydligaste gården i Löt: 

14 öre penningar, 1 spann råg, 2 spann 

korn, 1 spann havre, 1/2 pund 

smör, 1 lamm, 4 örtugar nötajärn, 

1 andlass hö. 

Vidare av båda gårdarna i Tings

torp: 19 öre penningar, 2 

spann råg, 4 spann korn, 2 spann 

hästkorn, 1 pund smör, 8 örtugar 

nötajärn, 1 vinterlass hö, 

1 gammalt får. 

Vidare av båda gårdarna i Lytte

bäck: 19 öre penningar, 2 spann 

råg och 4 spann korn, 2 spann 

hästkorn, 1 pund smör, 1 gammalt 

får, 8 örtugar nötajärn, 1 vin

terlass hö. 
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s. 3 

10 

Jtem aff likvisstorp ;t m~rk päni~gha 

,t span rogh j span korn ,å' spa~ 

hästha korn v marker smör jj ortugher 

nötha iärn j lamb ok j anlass 

höö hwarth annath ar 

Jtem aff hwassa xv öre päni~gha 

j span rog jj spen korn j span 

hästha korn K pu~dh smör iiii 

ortugher nöthe iärn j anlass höö 

Jtem aff trängheröff t m~rk pä

ni~gha j, span rogh j spa~ korn 

k span hesthakorn ;t pu~dh smör 

t faar iiii ortugher nöthe iärn j 

anlaass höö 

Jtem aff bredhedall v öre päni~gha 

j span rogh ii spen hästha 

korn .t pu~dh smör iiii ortugher 

nötha iärn j lamb j anlass höö 

Jtem aff västra gordh~n j gly~myr~ 

xiiii är~ päni~gha j span rog 

ii spen korn j span haffrahäs 

tha korn t pu~dh smör iiii ortugher 

nötha iärn j lamb j anlass hö 

Jtem östra gordh~n j glymyr~ xiiii 

ör~ päninga j span rogh ii spen 

korn j span hästha korn it 

pu~dh smör iiii ortugher nötha iärn 

c 36 s. 2 forts. 

Lickstorp, gd, 
Ervalla sn 

Vassa, gårdar 
Ervalla sn 

"Trängeröv"? 
förr gård, 
Ervalla sn 

Bredal, gårdar, 
Ervalla sn 

Glömyra, gård, 
Ervalla sn 



C 36 

Vidare av Lickstorp: 1/2 mark penningar, 

1/2 spann råg, 1 spann korn, 1/2 spann 

hästkorn, 5 marker smör, 2 örtugar 

nötajärn, 1 lamm och ett andlass 

hö vartannat år. 

Vidare av Vassa: 15 öre penningar, 

1 spann råg, 2 spann korn, 1 spann 

hästkorn, 1/2 pund smör, 4 

örtugar nötajärn, 1 andlass hö. 

Vidare av "Trängeröv" 

1/2 mark penningar, 1/2 spann råg, 

1 spann korn, 1/2 spann hästkorn, 

1/2 pund smör, 1/2 får, 4 örtugar 

nötajärn, 1 andlass hö. 

Vidare av Bredal: 5 öre penningar, 

1 spann råg, 2 spann hästkorn, 

1/2 pund smör, 4 örtugar 

nötajärn, 1 lamm, 1 andlass hö. 

Vidare av västra gården i Glömyra: 

14 öre penningar, 1 spann råg, 

2 spann korn, 1 spann havre (häst

korn), 1/2 pund smör, 4 örtugar 

nötajärn, 1 lamm, 1 andlass hö. 

Vidare östra gården i Glömyra: 

14 öre penningar, 1 spann råg, 

2 spann korn, 1 spann hästkorn, 

1/2 pund smör, 4 örtugar nötajärn, 
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s. 4 

12 

j lamb j anlass höö 

Jtem j th~n t~dhi gardh j gly~myr~ 

en fiärdhe parth gaar aff je 

ktt~dij iärn (osäker läsning) 

Jtem aff börkebakka j m~rk päningha 

ii spen korn j span rogh j spa(n) 

haffra hästhakorn % pu~dh smö(r) 

% faar iiii ortugher nötha iärn j 

anlass höö 

Jtem j halag~vuo vij ör~ päni~gha 

ii spen korn j span rog j span 

hestha korn %' pu~dh smör 

K ffaar iiii ortugher nötha iärn 

j anlass höö 

Jtem aff affdala t mark päni~gha 

J' span rogh j span korn .t spa~ 

hestha korn fiärdungh aff eth faar 

ii ortugher notha iärn v marker smör 

J' anlass höö 

Jtem norr~ gordh~n paa rasth~n 

iiii ör~ päni~gha j span rogh 

ii spän korn j span hesthakorn 

t pu~dh smör % far iiii ortugher 

nötha iärn j anlass höö 

c 36 s. 3 forts. 

Björkbacken, by, 
Ervalla sn 

Halvgruvan, gd, 
Ervalla sn 

Avdala, by, 
Ervalla sn 

Rasten, numera 
Storrasten och 
Österrasten, 
gårdar, Ervalla 



C 36 

1 lamm, 1 andlass hö 

Vidare i den tredje gården i Glömyra: 

en fjärdedel avkastar ett hundrade= 120 järn. 1 ) 

Vidare, av Björkbacken: 1 mark penningar, 

2 spann korn, 1 spann råg, 1 spann. 

havre (hästkorn), 1/2 pund smör, 

1/2 får, 4 örtugar nötajärn, 

1 andlass hö. 

Vidare, i Halvgruvan: 7 öre penningar, 

2 spann korn, 1 spann råg, 1 spann 

hästkorn, 1/2 pund smör, 

1/2 får, 4 örtugar nötajärn, 

1 andlass hö. 

Vidare, av Avdala: 1/2 mark penningar, 

1/2 spann råg, 1 spann korn, 1/2 spann 

hästkorn, ett fjärdedels får, 

2 örtugar nötajärn, 5 marker smör, 

1/2 andlass hö. 

Vidare, norra gården på Rasten 

4 öre penningar, 1 spann råg, 

2 spann korn, 1 spann hästkorn, 

1/2 pund smör, 1/2 får, 4 örtugar 

nötajärn, 1 andlass hö. 

1) Fornsvenskans uttryck för hundra avsåg vid 
stycketalsräkning ett storhundra(de), dvs 
etthundratjugo. 
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s. 5 

] 4 

Jtem aff th~n gordh th~r lyggh~r po 

bakken x ör~ päni~gha j span 

rog jj spen korn j span hesta 

korn ;r pu~dh smör iiii ortugher 

notha iärn j anlass höö 

Jtem aff myllarsthe gordh~n ix ör(~) 

j span rogh ii spen korn j span 

hestha korn ;r pu~dh smör iiii 

ortugher nötha iärn j anlass höö 

Jtem aff östra gordh~n j m~rk pä 

ni~gha j span rogh ii spe~ korn 

j span hestha korn iiii ortugher nö

tha iärn ;r pu~dh smör j anlass höö 

j lamb 

Jtem aff lykkio ix ör~ päni~gha 

j spa~ rogh jj spen korn j span 

hestakorn .f pu~dh smör j lamb 

iiii nötha iärn j anlass höö 

Jt~~ aff myr~ x ör~ j spa~ rogh 

jj spen korn j span hestha korn 

f pu~dh smör iiii ortugher nötha iärn 

j lamb j anlass höö 

Jtem j gordh j ärwala byy ii 

mark päni~gha jj spe~ rog iiii spe~ 

korn ii spe~ hestha korn j pu ~dh 

smör j gamalth faar viii ortugher 

nötha iärn j vinterlaass höö 

c 3 6 s. 4 forts. 

Backen, gård, 
Ervalla sn 

Lycke, by, 
Ervalla sn 

Myre, by, 
Ervalla sn 

Ervalla by, 
Ervalla sn 



C 36 

Vidare, av den gård som ligger på 

Backen: 10 öre penningar, 1 spann 

råg, 2 spann korn, 1 spann häst

korn, 1/2 pund smör, 4 örtugar 

nötajärn, 1 andlass hö. 

Vidare, av mellersta gården 9 öre, 

1 spann råg, 2 spann korn, 1 spann 

hästkorn, 1/2 pund smör, 

4 örtugar nötajärn, 1 andlass hö. 

Vidare, av östra gården (=Österrasten): 

1 mark penningar, 1 spann råg, 2 spann korn, 

1 spann hästkorn, 4 örtugar nötajärn, 

1/2 pund smör, 1 andlass hö, 

1 lamm. 

Vidare, av Lycke: 9 öre penningar, 

1 spann råg, 2 spann korn, 1 spann 

hästkorn, 1/2 pund smör, 1 lamm, 

4 (örtugar) nötajärn, 1 andlass hö. 

Vidare, av Myre: 10 öre, 1 spann råg, 

2 spann korn, 1 spann hästkorn, 

1/2 pund smör, 4 örtugar nötajärn, 

1 lamm, 1 andlass hö. 

Vidare, en gård i Ervalla by: 

2 mark penningar, 2 spann råg, 4 spann 

korn, 2 spann hästkorn, 1 pund 

smör, 1 gammalt får, 8 örtugar 

nötajärn, 1 vinterlass hö. 

15 
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Jtem aff then and~e gordh~n j 

ärwala byn jj m~rk päni~gha 

jj spen rogh iiii spen korn ii 

spen hestha korn j pu~dh smör 

j gamalth faär viii ortugher nöta 

iärn j vinterlaass höö 

Jtem aff färma~s g~dhe f' m~rk 

f' span rog j spa~ korn Y spa~ hes 

ta korn v mark~ smörj lamb 

ok j anlass höö hwarth a~(na)th aar 

jj ortugher nötha iärn 

(s. 6 blank) 

c 3 6 s. 5 forts. 

"Färmansgärde", 
förr gård, trol. 
i Ervalla by, 
Ervalla sn 
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Vidare, av den andra gården i 

Ervalla by: 2 mark penningar, 

2 spann råg, 4 spann korn, 

2 spann hästkorn, 1 pund smör, 

1 gammalt får, 8 örtugar 

nötajärn, 1 vinterlass hö, 

Vidare, av "Färmansgärde": 1 /2 mark, 

1/2 spann råg, 1 spann korn, 1/2 spann 

hästkorn, 5 marker smör, 1 lamm 

och ett andlass hö vartannat år, 

2 örtugar nötajärn, 

17 
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Thetta är upbördh~n aff ängialegha 

j ärwala sokn 

Jtem iiic iärn aff ringzänghena 

Jtem j m~rk osmu~dh aff danzängena 

Jtem iiii ortuger päni~gha aff twäranghena 

Jtem vi öre osmundh aff ladasäthrenar 

Jtem j fath aff flathabäkken 

Jtem vi öre ossmundh aff lislabirkin 

Jtem i i i j,-c aff grykkilin iärn 

Jtem iiic iärn aff porshuenim 

Jtem iiic iärn aff medellöpin 

Jtem viic iärn aff stora birkene 

Jtem j fath iärn aff skipholme~ 

Jtem t fath iärn aff byänghena 

Jtem iic iärn aff lyslaffalängene 

Jtem .t fath iärn aff räffg~wanar 

Jtem je iärn aff hästh haghan 

Jtem iiic iärn aff kyrkheg~dheth 

Jtem iiic iärn aff ffraslöthen 

Jtem vii öre osmundh aff mölnar~teg~n 

Jtem iic aff räffhällin iärn 

Jtem viic aff storaffalzängh~n 

Jtem % m~rk aff walgarzmossen 

Jtem ii öre aff löffholmin 

Jtem iiic iärn aff ffatheburzthegana 

C 36S. 7 

"Ringsängen" 

"Dan sängen" 

"Tvärängen" 

"Ladsätern" 

"Flatbäcken" 

"Lillbirket" 

"Grytkilen?" 

"Porsvenen?" 

"Medellöpen" 

"Storbirket" 

"Skeppholmen" 

"Byängen" 

"Lilla 
Fall(s)ängen" 

"Rävgravarna" 

"Hästhagen" 

"Kyrkgärdet" 

"Fraslöten" 

"Mjölnartegen" 

"Rävhällen" 

"Stora 
Fall sängen" 

"Vålgårdsmossen" 

"Lövholmen" 

"Fatburstegarna" 
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Detta är uppbörden av arrendet 

för ängar i Ervalla socken. l) 

3 hundraden= 360 järn av Ringsängen 

1 mark osmund av Dansängen 

4 örtugar penningar av Tvärängen 

6 öre osmund av Ladusätrarna 

1 fat av Flatbäcken 

6 öre osmund av Lillbirket 

3 1/2 hundrade= 420 järn av Grytkilen (?) 

3 hundraden= 360 järn av Porsvenen (?) 

3 hundraden= 360 järn av Medellöpen 

7 hundraden= 840 järn av Storbirket 

1 fat järn av Skeppholmen 

1/2 fat järn av Byängen 

2 hundraden= 240 järn av Lilla Fall(s)ängen 

1/2 fat järn av Rävgravarna 

1 hundrade= 120 järn av Hästhagen 

3 hundraden= 360 järn av Kyrkgärdet 

3 hundraden= 360 järn av Fraslöten 

7 öre osmund av Mjölnaretegen 

2 hundraden= 240 järn av Rävhällen 2 ) 

7 hundraden= 840 järn av Stora Fallsängen 

1/2 mark av Vålgårdsmossen 

2 öre av Lövholmen 

3 hundraden= 360 järn av Fatburstegarna 3 ) 

1) Flertalet ängar har ej återfunnits i Ortnamns
arkivets i Uppsala eller Lantmäteriverkets i 
Gävle samlingar för Ervalla. 

2) Jämför Rävhällen, berghäll, Avdala, Ervalla sn. 

3) I handskriften står aff iffatheburzthegana 
(dittografi). 

19 
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C 36 s. 8 

Jtem iiic iärn aff bidhelen 

Jtem ix ör~ osmu~dh affhökamyr~na 

Jtem iii öre aff tingolstorpa aker 

Jtem j arro j axob~rgxsokn v alna landh 

iordh jj alna j vest~thes j ändha 

raan ok iii alna landh iordh j 

myllistha aakren thenna v alna 

iördh ränta xv ppeni~gha 

Jtem j norr~ dyltha ok eth ortugh 

landh iordh 

Jtem j ortugh landh iordh j norre -
dyltha staar mik til före jj fat 

iärn thet renther ~ iärn vm arith . 
Jtem thenne här torp liggia j nore 

sokn fförsth 

Jtem varnes som öbrandz söner 

sythia uppa 

Jtem krakauik ränthadhe iiic iärn 

en stundh 

bi örns torp 

ffethe biörstorp 

hoghabor 

Jtem tesse torp liggia nordhan vidh 

ändhen a en siö som hether hal-

uardz nora 

(?) 

"Hökmyren" 

"Tingstorpsåkern" 

Arrud, by, 
Axbergs sn 

Nora, se not 1 

Varnäs, lht, 
Grythyttans sn 

Kråk viken, 
Grythyttan 

"Björnstorp", 
förr torp, 
Grythyttans sn 
Fetebergstorp, 
Grythyttans sn 
Högborn, 
Grythyttans sn 

sjön Halvars
noren 
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3 hundraden= 360 järn av "Bidelen?" 

9 öre osmund av Hökmyren 

3 öre av Tingstorpsåkern 

I Arrud i Axbergs socken: 5 alnar land

jord, 2 alnar i västligaste l) (åkern) 

vid ändråmärket och 3 alnar landjord 

i mellersta åkern. Dessa 5 alnar 

jord räntar 15 penningar. 

I norra Dylta även ett 

örtugland jord. 

1 örtugland jord i norra 

Dylta står till mitt förfogande för 2 fat järn, 

Det räntar 1/2 hundrade= 60 järn om året, 

Dessa torp ligger i Nora socken 2 ). 

Först: 

Varnäs, där Öbrands söner 

sitter. (Vidare:) 

Kråkviken räntade 3 hundraden= 360 järn 

en tid, 

Björnstorp 

Fetebergstorp 

Höghorn 

Dessa torp ligger vid nordändan 

av en sjö som heter Halvarsnoren. 

1) vest~thes säkert felskrivning för vest~sthe, 

2) Nora socken omfattade vid denna tid hela det 
område som senare blev Nora och Hjulsjö bergslag 
samt Grythyttans och Hällefors bergslag. 

21 
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Jtem aff vllanäs j sa~ma sokn 

gar aff hwarth ar en tu~na sik 

heller ok eth ffath iärn 

Jtem aff g~engis bodha j samma sokn 

är th~r jj torph gar aff xiiii bun 

ka naffuer häller iiir iärn 

Jtem j samma sokn en ängh som 

hether midil ängh haffuer hona 

en man uppa väsgotha hittha 

gaar aff en gangh häskoo vm 

arith 

Jtem j sa~ma sokn j hiwlsäthe 

j ortugh landh iordh j norr~ gordh~n 

som gar aff en bunke näffuer 

hwarth aar 

Jtem j samma sokn liggh~r j laxa 

fiske gik ther aff ffordhum x ga~gh 

häskoo 

s. 10 Jtem thetta ära the aghadela som 

vndh~r grängis bodha liggia 

fförsth raa merket som liggh~r 

sundhen til aana midhy aana 

j g~ngis aa vidh en sthen 

Jtem räamäkith öst~ uth liggia 

mith j vasla siön Jtem ramärke 

C 3 6 s . 9 forts . 

Ullnäs, 
Grythyttan 

Grängesboda, 
förr beb., 
Hjulsjö sn 
(=Grängshytte
bo?) 

Medeläng 
Västgöthyttan, 
by, Nora 

"Hjulsäter", 
(=Hjulsjö?) 

= Rastälven 

Vasslasjön, 
Hjulsjö 
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Av Ullnäs i samma socken 

går varje år en tunna sik 

eller också ett fat järn. 

I Grängesboda i samma socken 

ligger två torp som avkastar 

14 bunkar näver eller 3 1/2 hundrade= 420 järn. 

I samma socken ligger en äng som 

heter Medeläng. Den ägs av 

en man på Västgöthyttan. 

Avkastar en omgång hästskor om året. 

I samma socken i "Hjulsäter" 

1 örtugland jord i norra gården 

som avkastar en bunke näver 

vart år. 

I samma socken ligger 

ett laxfiske som fordom 

avkastade 10 omgångar hästskor. 

Dessa är de gränser som 

hör till Grängesboda: 

först råmärket som ligger 

söderut till mitten av ån, 

i Grängesån vid en sten. 

Råmärket österut ligger 

mitt i Vasslasjön. Nästa råmärke 

23 
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är en skilmaal mellan lindisby 

ok g~engis bodha en bäkker ok 

ha~ löper j gaaza tiärnan ok sy 

j sten mith j bäkken then är raa

märket 

Jtem är j ramärke nor j skilias 

näss j g~engia siö liggia~dhe ok 

tädhen räth j skylia bäk 

Jtem j raa märke heth~r mydilla 

milla~ g~engis bodha h ok ghw

lzsidha ok tädhen ok j calla

klinth ok är j ramärke 

Jtem j myshätthosiö liggh~r j halm 

som heth~r myshettho halm th~ 

är ok j ramärke liggia~dhe ok 

mellan samma byiana 

Jtem thenna skogha liggia j nora 

c 36 s. 10 forts. 

Lindes by, 
Järnboås 

Gås tjärnen, 
sjö, Järnboås 
"Vassladammen" 
(=Ångsjöagen, 
sjö, Järnboås 
?) 

"Skiliasnäs", 
förr näs, Hjulsjö 
Grängen St, o L,, 
Hjulsjö 

"Skylia bäck", 
förr bäck 

"Mydilla berg" 
förr berg, 
Hjulsjö 

? jfr Hjulsjö 

Kalklinten, 
berg, Hjulsjö 

Meshatten, sjö 
Hjulsjö och 
Järnboås 

sokn som hether malmalangh Malmlången, 
se not 1, 

skoo han hördhe herre wlff ioansson 

til vestan älffuena ffra bodha 

ffors ok södher j gröna hwass 

bodha ffors 
se not 3 
"Gröna vassen", 
ej lokaliserad 
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är ett skiljemärke mellan Lindesby 

och Grängesboda, en bäck som rinner ut i 

Gåstjärnen och sedan 

i "Vassladammen". Det ligger 

en sten mitt i bäcken, 

den är råmärket, 

Vidare är ett råmärke norrut i "Skilias-

näs" som ligger i sjön Grängen, och 

därifrån rätt i "Skiliabäck". 

Vidare ett råmärke som heter "Mydilla

berg", och det berget ligger 

mellan Grängesboda och (Hjulsjö?), 

och därifrån och till Kal-

klinten, och där är också ett råmärke. 

Vidare, i sjön Meshatten ligger 

en holme som heter Meshatteholm. 

Där ligger också ett råmärke, 

och mellan samma byar. 

Dessa skogar ligger i Nora socken: 

En heter Malmlångskogen. l) 

Den tillhörde herr Ulf Johansson 2 ) 

väster om älven från "Bodafors" 3 ) 

och söder i "Gröna vassen". 

l) Malmlången var enligt en 1600-talskarta en ut
vidgning av Svartälven, den som nu är Karlsdals
sjön. 

2) 

3) 

Farfars far till jordebokens ägare Jöns Ulfsson, 

För "bodha ffors" föreslår J Johansson i Noraskog 
Malmbergsforsen eller den som kallades Västgöte
fors. 

25 
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sen ok sydh~n vester j t~ösillesiäö 

som andra mans dela ligghia 

langh Jtem halffua~ malmalangha 

siön ffra bodha fors ok ii göö 

nawassan 

Jtem liggh~r j mans dell offwantil 

in moth älffwas torp skoa 

Jtem fallandhe j ma~molongha ligg~r 

Jtem th~n skogh~n som löpir fragrals

mos~n ok j grönahwasse~ som hetther 

malmolangha skogha ok sydh~n th~n 

skogh~n som löpir vest~ moth 

halbasthanora ok löpir j nör som 

haktorn ioansson til hördhe 

Jtem j laxaffiske th~n mydelsthe 

st~öme~ th~r gaffs aff iic iärn ok 

haffde th~ sa~ma fysca~i tidheman 

c 3 6 s. 10 forts. 

"Gralsmossen" 

thet fiscari liggh~r uppa ästre landith 

Jtem j ydha fisca~i nadha~ fför bada 

forss ströomen som man plägh~r läg

gia laxa näth nidher 
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och sedan väster i "Trösillesjön" 1 ) 

som andra mansdelar 2 ) ligger längs; 

vidare halva Malmlångssjön 

från "Boda fors" och i 

"Gröna vassen". 

Vidare ligger enmansdel ovantill 

in mot Älvetorpskogarna 3 ). 

Vidare, ner mot Malmlången ligger 

(vidare) den skogen som går från 

"Gralsmossen" och till "Gröna vassen" 

som heter Malmlångsskogen, och 

sedan den skogen som går västerut 

mot Halvarsnoren och går norrut, 

som tillhörde Havtor Jonsson, 4 ) 

Vidare ett laxfiske /i/ den mellersta 

strömmen. Det avkastade 2 hundraden= 240 järn, 

Detta fiske innehades av Tideman, 

och det ligger vid östra stranden, 

Ett idfiske nedanför "Bodafors"-

strömmen, där man brukar lägga ner laxnät, 

1) "Trösille sjö" ev utvidgning av Trösälven (Gryt
hyttan - Karlskoga). 

2) 

3) 

4) 

Mansdel = manslott, del som tillkommer var sär
skild delägare, var särskild del av något samägt. 

Älvestorp, gård i Grythyttan. 

Havtor Jonsson var farfars farfars far till 
jordebokens ägare Jöns Ulfsson. 
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Jtem j ängh som heth~r mädilsängh 

thet haffuer en mana vesgötha

hittor giffu~ aff en gong häscho 

Jtem j geulsät~vm ii ortugh landh 

iördh j synnerstha gordh~n th~r 

gaar aff iiii bu~ka näffu~ ok k 

pu~dh gäddor fför fiscari 

Jtem är th~ vet~legith adh th~r är 

ramärke som här ept~ staar mellan 

hiwlsöö ok g~egis bodha som 

liggh~r östher uth ffra~ g~engis bo

dha vidh myshattha siö ok skiw-

c 3 6 s. 11 forts. 

"Geulsätrvm" 
(Hjulsäter = 
Hjulsjö?) 

ther ther vi l) bolsthadha j thet ramärket 

s, 12 tridhy oskaludha th~ fiärdhe ös

kowik v aff lindis byn ok g~engis 

bodha ok torppith ligg~ ther innan 2 ) 

ramärkith 

Jtem j annath ramärke somlig-

gh~r mella~ lindhisby ok g~engis 

bodha vidh vaslasiön liggh~r sö 

dh~r ffra g~engis bodha th~ är 

pädh~r olafson j lindhis by ok gud

mundh j sa~ma by ok erik olsson j 

samma by e~ik j hiwlsöö ok hakan 

j hiwlsöö pädh~r j hiwlsöö thet 

är thöm vet~legith 

l) vi är osäkert läst, Kan vara w. 

2 ) Ser i handskriften ut som innaz 

Uskaboda?, by, 
Lindes sn 
Öskevik, by över 
sockengränsen 
Nora - Linde 
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En äng som heter Medel(s)äng 

innehas av en man på Västgöthyttan 

och avkastar en omgång hästskor. 

I (Hjulsjö?) 2 örtugland 

jord i södra gården. 

De avkastar 4 bunkar näver och 1/2 

pund gäddor för fiske. 

Det är veterligt att följande 

råmärken /finns/ mellan Hjulsjö 

och Grängesboda: /Först ett/ som 

ligger östrut från Grängesboda 

vid sjön Meshatten, och 6 byars 

marker skjuter ut i det råmärket. 

det tredje Uskaboda (?) 

det fjärde Öskevik 

det femte: l) från Lindesby och 

Grängesboda och torpet som ligger före det råmärket. 

Ett annat råmärke 

mellan Lindesby och Grängesboda 

vid Vasslasjön ligger 

söder om Grängesboda. 

Det är veterligt för 

Peder Olofsson i Lindesby, 

Erik Olsson och Gudmund i samma by, 

Erik i Hjulsjö, Håkan i Hjulsjö 

och Peder i Hjulsjö. 

l) Osäkert om vi löpande text kan översättas med 
"det femte". Textavsnittet förvirrande även där
för att det andra råmärket inte är med. 
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c 36 s. 12 forts. 

Jtem pädh~r baggasson bygdhe up 

grykkis aassa a iöns erikssons 

vegna ha~ fik hanom ther til miöl 

ok malth ok är thet mo~ghom 

dandhema~no~ vet~legith som 

santh vilia säyia adh saa äär 

s. 13 Jtem thetta goss liggh~r j fälinsbro sokn 

j akerboo häridh 

Jtem hökistha j fath iärn 

Jtem aff stenstha j fath iärn 

Jtem aff norby j fath iärn 

Jtem j del j en gordh j balstha som 

ränther viii ortugher päni~gha 

Jtem thenne goss lyggh~r j mydaak~ sokn 

Jtem j gordh j ösbärgha ränter vic 

iärn 

Jtem en lyth~n gordh j sa~ma by rän

ther vii ortugher päni~gha 

Jtem en ängh th~r uppa satranar rän

ther j mark päni~gha 

en gordh j arbogha ränth~r ii m~rk 

Jtem holma j biörskogh sokn xii öre 

Jtem j ängh ther harth hooss j mark 

Greksåsar, by, 
Nora sn 

Fellingsbro sn, 
Åkerbo härad 1 1 

Hökasta, by, 
Fellingsbro sn 

Stensta, gård, 
Fellingsbro sn 
Norrby, gårdar, 
Fellingsbro sn 
Balsta, by 
Fellingsbro sn 

Medåker, sn, 
Åkerbo härad 
Örebro län 
Ödesberga, by, 
Medåkers sn 

"Sätrarna"? 

Holma, by, 
Björskogs sn 

l) Fellingsbro, Näsby och Ervalla socknar utbröts 
senare ur Åkerbo härad och bildade Fellings
bro härad. 
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Peder Baggasson byggde upp 

Greksåsar på Jöns Erikssons 1 ) 

vägnar. Han skaffade honom till detta mjöl 

och malt, och det är veterligt för 

många sanningsenliga män som 

vill intyga att så är. 

Dessa gods ligger i Fellingsbro socken 

i Åkerbo härad: 

Hökasta ett fat järn 

Av Stensta 1 fat järn 

Av Norrby 1 fat järn 

En del i en gård i Balsta som 

räntar 8 örtugar penningar. 

Dessa gods ligger i Medåkers socken: 

en gård i Ödesberga, 

räntar 6 hundraden= 720 järn, 

en liten gård i samma by, 

räntar 7 örtugar penningar, 

en äng där uppå "Sätrarna", 

räntar 1 mark penningar. 

En gård i Arboga räntar 2 mark, 

Holma i Björskogs socken 12 öre, 

en äng därintill 1 mark. 

l) Den från Engelbrektstiden kände fogden Jösse 
Eriksson. Han är subjekt i nästa mening, den 
person som skaffade Peder Baggasson förnödenhe
ter. 

31 



32 



( 

Textens. 12 och 13 i Riksarkivets handskrift C 36. Något förminskad skala. 

Foto Riksarkivet 
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s. 18 

s. 19 

34 

C 36 s. 18, s. 19 

(---) 

J fellänsbro sokn 

Jtem C gard j stensta iiic järn 

Jtem en gard heter norby renther j fath 

jiärn 

J Midaker sokn 

Jtem en gard j en by heter ösb~gha 

Jtem en halff gard j samme by renter iii öre 

(---) 

Nor~skoghe b~gh 

Jtem en gard heter wllenäss renther 

j fath järn 

Jtem en gard heter grenggistorp rentther 

iiiic järn 

Grängs torp, 
gård, Hjulsjö 
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(---) 

I Fellingsbro socken 

1/2 gård i Stensta 3 hundraden= 360 järn. 

En gård som heter Norrby räntar ett fat 

järn 

I Medåkers socken 

En gård i en by som heter Ödesberga 

En halv gård i samma by som avkastar 3 öre, 

(---) 

Noraskoga berg 

En gård som heter Ullnäs avkastar 

1 fat järn. 

En gård som heter Grängstorp 

avkastar 4 hundraden= 480 järn, 
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