
170 DR. YNGVAR NIELSEN.

herres 6'fver Jngermanland och Wissmar, såa och paltzgrefwe wedh Eein i Beyern,
til Gulich, Cleve och. Bergen hertighs, troplichtige tienare, jagh Lorentz Creutz,
frijherre til Cassaritz, herre til Sarwelax och Abborforss, landzhofdinge vthofwer
Øster- och Vesther Dahlerne, Store Kopparbergs Westherbergslagenss, Naas och
Sathers låhn, så och vthj rijkzens general bergs collegio adsessor, sampt wid nar-
warrande tijdh fulmechtigh kongl. commissarius vthofwer Trundhem och dhess
vnderliggiande lahn i Norrige, gior witterligit, at så som dhen feigde og krijgh,
som bagge mayesteterne dhe nordische konungarne och potentaterne einillan for-
ledne åhr optandess, i detta åhr igenam Gudtz wallsignelsse och nådige (sic) bij stand
ahr stillet och en godh vthgang dher opa, formedelst oprattade evigwarrande fridh
giort worden, hwarigenom høgstbe.te hans kongl. may. min allernådigeste konungh
och herre sampt hans kongl. may. successorer och Sueriges crano (sic) af hans kongl.
may. vthj Danmarke och Danmarks crono ahr ibland andre provincier Trundhem
med dhes vnderliggiande lahner cederat wordet, att incorporeras Sueriges crono til
ewerdeligh tydh, som den 6 articul vthj bemeldte oprattade pacter innehuller,
huilcke lahner att emottaga och weder kannas hanss kongl. may^ aff Suerige aller-
nådigist migh anfortrodt och commission giffuit hafwer, dher iempte, på det all
arsake (sic) till kyff och misforstandh må forekommas, nådigst anbefallat tillyka medh
dhen stormégtige hoghborne furstes och herres herr Fredrich den tredies, Danmarks,
Norriges, Wandes och Gottes konungs, hertigs vthi Sleswik, Holsten, Stormaren
och Ditmarschen, grefwes vtj Oldenburgh och Delmenhorst, tilforordnade h. h.
commlssarier at besichtige åtschillia och justera alla grentzer emillom be.te Trond-
hems och derhoos grantzende lahner hans kongl. may. vthj Danmark tilhorige,
hwarfore hans kong. må. nådige willie til ett vnderdanigt follie ahr detta werk
stalligt giordt och effeøtuerat wordet således, att iagh med hans kong. may. aff
Danmarch forordnade commissario dhen edle och welbordigh Præben von Ahn til
Fossnaas, lahns herre 6'fwer Norlanden så som tillijka fuldmttchtiget vthaff edle
och welb. Pedher "Wibbe til Gardrup, opa grendtzen mellonn Norlanden och Thrund-
hems lahn, som ahrNummedals och Helliglandz fogdterier dennd 28 may innewa-
rande åhr(sic) och vthj bagge fougtern.es of.r bemelte Nummedahl och Heliglandt så
och sworenschriffuernes och Iagh rattesmandernes narwaro såledess grendtzen af-
schilt och slutet, att rågangen schall har effter ware och begynnas wed store haffs
bradden och gå in op vthj berget och wijdhare in til dhen orth Sueriges grentzor
den emot tåge, nemblig från Suartbahr, som ahr den yttersta klippa i haffuet, til
Schifftings skar, dher ifran till Gimsen och Helliglandz flass och widhare at Gimb-
lingen, men siden igennom Eynaås fiorden til den orth Ahn eller Binden, på den
sondre sidhan ofwan Wassaas kyrka och gård eller agor andas och åhn emottager
paa bådhe sidher be.te åa Nmnmedal att tilhorra, dher ifran til et fial Flaafiallet
kallat, och så sidst dher ifran nordosth in vthj fiellen till Suansche grentzen, hwor
han antrafas kan, så att dhen sondre sidan om be.te fiall kommer Nummedahlen,
och dhen norre Nordlanden till. Detta saaledes effter hans kongl. may. til Suerige
min allernådigeste konungs och.herres gifne fulrnagt aff mig sampt ofwen be.te hans
kongl. may. af Danmark fulmegtige commissario slutet och afskedat wara, wittnar
iagh medh egen hand och signete.

Dattum Winnesund den afwanschr.ne 28 may 1658.
(L. S.) Lorentz Creutz.

Att dette ehr ehn richtig copiæ aff origenalen det bekiennder Preben vonn
Ahnen. m. pp.

ill

i
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4, Det norske Dokument af 28de Juni 1658 om Eomsdalens Grænser
mod Søndmør og Gudbrandsdalen.

Dend stormechtige høybaarne første och herre, her Fredrich den tredie, Danne-
markess, Norges, Wendes och Gottess konning. hertug vdj Slessvig, Holstein, Stoer-
niaren och Ditmarschen, greffue vdj Oldenborg och Delmenhorstes, wnderdanigste
troe tiennere, jegh Preben von Ahnen till Fossnes, Dønnes och Myndeness gaarder,
høyestbemelte ko. may. befalingsmand offer Norlanden paa min eggene och Eein-
holt von Hoffaen till Køycke, atter høystbem.te ko. må. bestalter oberste lieute-
nant som fuldtnegtige paa erlig och welb. mand Peder "Wibbe til Gierdrup hanss
weigne, vdj erlig och welb. mand Jørgenn Bilche till Hogessholmb, ko. må. befa-
lingsmand offer Brassbeiig lehn, worriss med commissarj hanss fraverrelsse, giør wit-
terligt, at efftersom den krig och feide imellem begge må. må.: de Nordische kon-
ger och potentater i forledne aar war begyndt, nu igien med Gudtz naadige bi-
stannd i dette aar er worden stillet med en euiguarende freed, hvorvdoffr ko. må.
aff Suerrig och hannss må. successores och Suerrigess crone i blant andre provintier
Trundhiemb med dess vhderligende lehne er worden cederit at jncorporeris
Suergiss erone till ewindelig tied efter dend 6 artichel vdj bemeldte oprettede
freedtz pacters indhold, och paa det der kand widess en wissheidt, om grenserne
imellumb Aggersshuuss, Bergenhuss och Eomssdalens grensser dets skeine och
dehle, alt tuist och jringer att forrekomme, da haffuer wj vnderdannigsten effter
høyst bemeldte ko. må. worriss allernaadigste herriss och kongess naadigste befal-
ling och fuldmagt forføyet oss paa samme grenser, den 23 juny paa Eegh wed Eg-
hornss field, och den 26 dito ved Biørnekleffuen och paa Biørnelien, at forfate och
giøre et richtig schelne och raamerche der imellem, huor wj da paa samme grent-
zer ehre comparede (sic) vdj den stoermegtige høybarne første och herre, her Carl Gu-
staff, Suerigess, Gottess och Wendess koning, stoerførste til Findland, hertug vdj
Schaane, Estland, Carelen, Bremen, Verden, Stetin, Pommeren, Cassuben och Wen-
den, første til Eygen, herre offr. Jngermanland och Wismar, såa och paldzgreffue
wed Eein i Beyren, til Gulich, Cleve och Bergen hertug, hanss ko. må. til Suerge
højbetroede landzhøffding offr: Øster- och Wester Dallerne, Stoer Kobberbergs,
Vesterbergs Laggenss, Nees och Setters lehn, såa och vdj rygtzenss general bergss
collegio adsessor sampt ved neruerrende tidh fulmegtig kongl. commissarivs offr.
Trandhiemb och dess wnderligende læhn i Norge, den welborne herre her Lorentz
Creytz, frj herre til Cassaritz, herre til Sarwelax och Abborfors, sampt fougderness,
soerenschriffuere och laug rettess menderness af bem*e lehne deriss bij och offr wer-
relse, och effter fligtig randsagning og erfahring forefunden grentze deelle och
raamerckerne at verre och af arrildtz tid werrit haffuer såa som følger: Først at
begynde wed haffuet paa en omfløt øe, kaldess Harøen, som liger alt sammen til
Eomsdallen vndertagende en gaard synderst paa øen naffnligh Møckelboestad, som
hørrer til Bergenhuss lehn, der ifrå offuer fiorden sydost ind paa landet til en
gaard kaldess Eamssuig och hørrer til Eomssdallen och paa den yttere side en
gaard ved naffn Gangstad, som liger vnder forschrne Bergenhuss lehn, der ifrå
atter ofr. fiorden til en gaard naffnlig Eege, som liger vnder Egehornss field, den
ytterste gaard ehr for^e Egh, som hørrer Eomsdallen til och grentzer ved en an-
den gaard ved naffn Birckeuold, som och liger till Bergenhuss lehn, der ifrå øster
till Skierring field, frembdelless offuer det vand Schadekiøn, såa til Schaalefield,
siden til en trind houg, kaldes Kiølen eller Kiøllefield ved Suarteløgshoug, wider
øster der ifrå til sydere enden i Warge-Vrss field, der i frå iligemaader i øster i
Cjuerndalss axelfield, huor aff Forssaae nederløber i synder, noch derfra i ester i
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høyeste Løborss fieldtind, såa der frå till Tredtzfiords fieldkamme til det field, som
kaldess Scliorken, frå bernte field Schorken midt paa paa (sic) de field emellem Eomss-
dallen och Sundmør vdj Jndfiorden til de funde paa fielden- kaldess Brandal, Kam-
men och Jndfund, strekende sig vngeferlig wdj sudost, huilchet atschiller Eomss-
dallen och. Sundmør, huor Aggersshus lehn igieii vedtager, schellene frembdelles
at gaa frå form Jndfund igiennem Werdalsfield til Troldkinnd och såa til Grøn-
høyen eller Sua aaen, som løber ofr. forschrne Grønhøyen, och såa i Biørnkleffuen
och Ørstrub, som atschiller Eomssdallen och Gulbrandsdallen. Dette saaledess
effter ko. må. i Danmark woriss allernaadigsste herress och konges naadigste
commission och fuldmagt och paa høyestbemte ko. må, naadigste behag, med hans
ko. må. aff Suerigess fuldmegtige och kongl. commissario velbete velborne frijherre
her Crefitz forretit som forschrtt staar, deess til witterlighed worriss zingeneter
och egenhender her neden wnder.

Biørnelien den 28 iuny 1658.
(L. S.) Preben von Ahnen. (L. S.) Eeienholt von Hoffn.

At dette ehr enn richtig copiæ aff origenalen det bekiender
Preben vonn Ahnen mpp.

5. Bet svenske Dokument af 28de Juni 1658 om Eomsdalens Grænser
mod Søndmør og Gudbrandsdalen.

Dhen stormechtigeste høgborne furstes och herris herr Carl Gustaffz, Sueriges,
Gothes ochWandes konungs, storfurstes til Finland, hertigs vthj Skåne, Esthland,

. Carelen, Brehmen, Verden, Stetin, Pomern, Cassuben, och "Wanden, furstes till
Eiigen, herres ofwer Ingermanland och Wissmarr, så och paltzgrefwes wedh Eein
i Beyern, til Gulich, Clewe, och Bergen hertigs, troeplichtige tienare jagh Lorentz
Creittz, frjherre till Cassaritz, herre till Sarwelax och Abborforss, landzhofdinge
vthofwer Oster och Wester Dahlerne, Store Kopperbergs, Westherbergz lagens,
Naas och Sathers lahn, sa och vthj rykzens general bergs collegio adsessor sampt
wid narwarrende tijdh fulr/iechtigh kongl. commissarivs vthofwer Trundhem och
dhes vnderliggiande lahn i Norrige gio'r vitterligit, att så som dh en feigd e och
kriig som begge mayesteteterne dhe Nordische konunger och potentaterne emillan
forledne ahr optandes, i detta åhr igiennem Gudz walsignelsse och nådige bijstand
ahr stillat, och en godh vtgangh dher opa formedelst oprattade ewigwarande fridh
giord worden, hwar igienom hogstbete hanss kong. may. min allernadigeste ko-
nung och herre sampt hanss kongl. may. successorer och Sueriges krono ahr ibland
andre provincfer Trundhiemb med des vnderligiande lahner cederat wordet, at in-
corporeras Sueriges crono til ewardeligh tydh, som dhen 6 articul vthj be*e oprat-
tade pacter inneholler, huilcke lahner att emottaga och vederkannes hans kong-
may'. af Swerige allernadigist migh anfortrodt och commission giffuit haffuer, ther
iempte, på det all orsak till kiif och missforstand må forrekommas, nådigst anbe-
fahlot tillika med den stormegtige høyborne furstes och herris, her Fredrik den
tredies, Danmarckes, Norrigiss, Wandess och Gothes konungs, hertigs vthj Sless-
wik, Holstein, Stormarnn och Ditmarscheri, greffwes vthj Oldenborgbf och Del-
menhorst, hanss kongl. rna: tilforordnade h. h. commissarier at besichtiga, at
schillia och justera alle grentzer», imellan bete Trundhems och dher hoos grantzende
lahner hans kongl. may. vthj Danmarck tilhorrige, huarforre hans kong. niay. nådige
willie til et vnderdanigt fdllie ar detta warkstelligt giort och effectuerat wordet
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såledess, att iagh medh hanss kong. may. aff Danmarch forordnade commissarier
dhen edle och wiilbordigh Preben von Ahn til Faassnes, lansherre ofwer Norlanden,
sampt ofwerst leutenanten edle och walbordig Eeinholt von Howen til Koycke,
vthaf welbord. Peder "Wibe til Gierderup fulmechtigat opa grentzen emillan Trond-
hjems och Bergenhuss sampt bemelte Trundhems och Agerhuuss lahn, som war
emillan Eomsdahls och Sundmors, samt bete Eombsdals och Gulbrandsdahls fog-
derier, dend 23 juny innewanande åhr, vthj bagge fcaigdternes .ofwer ofwanschr.
fogdterier så och sworenschrifwarnes och laghrattes mannerness narwaro, såledess
grentzen afschilt och slutet, at rågången schal her effter wara och begynnas på
Haroen, som ahr en kring fluten 6e och ligger heel och hullen vnder Eomssdalen,
vndertagendes en gård soderst på oen Mokelbostadd ben., huilcken horrer till Ber-
genhuuss lahn; dher ifrå offr. fiorden sudost in på landet til en gård kalles Eambs-
vijken, som ligger till Eombsdahlen och på yttre sidhen til en gård Gangstadh,
Bergenbruuss lahn tilhorrigh, dher ifrån ofwer fiorden til en gård Eke, liggiandes
vnder Ekehornss field, huilchen ar den ytterste gård, som kommer-Eomssdahlen till
och grentzer intil en andan Bierchewold 'bd lydendes vnder Bergenhuuss lahn, dher
i fjan vthj osther til Schierringfieldh, framdelles ofwer det wattnet Skåkion eller
Skadekion, så til Skållefield, sedan til ett rundt bergh kallas Kiohlen eller Kiohle-
fiald wid Swartelokzhogen, widhare osther dher ifrå til sodre andan paa Warge-
vhrsfialdet, dhedan osther vthj Cwarndahls axel fialdt, aff hwilket Fosåhn i soder
nederloper, noch der ifran i oster i hogste Lobersfieldet, dher i fran til Traasfiordz
fial kamb til ett fiall som kallas Scharken, der ifran til Brundahl, dhedan til Kam-
ben och så til Infund, som ahr field emillan Eomssdal och Sundmor och dhesse fog-
terier atschillier, ther Agerhuuss widtager, sedan ifran Infund igenoxn Wahldahls
fialdet och til Trolkindh, dheden til Groonhogen eller Suååen, som loper offr samme
hogh, såa der ifran till Biornklofwen och anteligen till Øhrstuup, som ehr sidste
råa emillan Eombsdahl och Gulbrandsdal vthj Agarhuuss lahn. Detta såledess effter
hanss ko. rna-, til Suerige min allernadigeste konungs och herres gifne fulmacht af
migh sampt ofwenbete hanss ko. må. af Danmarch commissarier slutet och afschee-
det wara, wittnar iagh medh egenhånd och signete.

Datum Biornlien den 28 juny åhr 1658.
(L. S.) Lorentz Creutz.

Att dette ehr en richtig copiæ aff origenalen, det bekiender Preben vonn
Ahnen mpp.

6. Det norske Dokument af 5te Juli 1658, om Grænsen mellem
Trondhjems og Akershus Len.1)

Dend stormegtige høybaarne første och herre, her Fredrich den thredie,
Danmarckis, Norgis, Wendes och Gottes koning, hertug vdj Slessvig, Holstein,
Stoermaren och Ditmerschen, greffue vdj Oldenborg och Delmenhorstes wnderda-
nigste troe thienere, jeg Preben von Ahnen till Fossnes, Dønnes och Myndeness-
gaarder, høystbemeldte ko. rna. befalingsmand offuer Eordlanden, paa min eigne
och Eeinholt von Hoffaen till Koyche, atter hoystbete ko. må. bestalter oberste
leytenant, somb fuldmegtige paa erlig och welb. mand Peder Wibe til Gierderup,
hanss veigne, vdj erlig och welb. mand Jørgen Bilche til Hogesholmb, kong. må.
befalingsmand offuer Brassberig lehn, hanss frawerrelsse, giør witterlig, at effter-
som den krig och feide imellumb begge må. må. de Nordische konger och poten-

1) Smlgn. K r a f t s B e s k r i v e l s e ove r Norge, V, S. 663.


