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KAMPEN OM-TRONDHJEM 1657-1660,

høyeste Løborss fieldtind, såa der frå till Tredtzfiords fieldkamme til det field, som
kaldess Schorken, frå bemte field Schorken midt paa paa (sic) de field emellem Eomssdallen och Sundmør vdj Jndfiorden til de funde paa fielden kaldess Brøndal, Kammen och Jndfund, strekende sig vngeferlig wdj sudost, huilchet atschiller Eomssdallen och Sundmør, huor Aggersshus lehn igien vedtager, schellene frembdelles
at gaa frå for™ Jndfund igiennem Werdalsfield til Troldkinnd och såa til Grønhøyen 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 Cretitz forretit som forschrtt staar, deess til witterlighed worriss zingeneter
och egenhender her neden wnder.
Biørnelien den 28 iuny 1658.
(L. S.) Preben von Ahneii. (L. S.) Eeienholt von Hoffn.
At dette ehr enn richtig copiæ aff origenalen det bekiender
Preben vonn Ahneii mpp.

såledess, att iagh medh hanss kong. may. aff Danmarch forordnade commissarier
dhen edle och walbordigh Preben von Ahn til Faassnes, lansherre ofwer Norlanden,
sampt 6'fwerst letitenanten edle och walbordig Eeinholt von Howen til Koycke,
vthaf welbord. Peder Wibe til Gierderup fulmechtigat opa grentzen emillan Trondhjems och Bergenhuss sampt bemelte Trundhems och Agerhuuss lahn, som war
emillan Eomsdahls och Sundinors, samt bete Eombsdals och Gulbrandsdahls fogderier, dend 23 juny innewari ande åhr, vthj bagge fougdternes .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 Bergenhuuss lahn; dher ifrå offr. fiordeii sudost in på landet til en gård kalles Eambsvijken, som ligger till Eombsdahlen och på yttre sidhen til en gård Gangstadh,
Bergenhuuss lahn tilhorrigh, dher ifrån ofwer fiordeii til en gård Eke, liggiandes
vnder Ekehornss field, huilchen ar den ytterste gård, som kommer-Eomssdahlen till
och grentzer intil en andan Bierchewold 'b d lydendes vnder Bergenhuuss lahn, dher
i fran vthj osther til Schierringfieldh, framdelles ofwer det wattnet Skåkion eller
Skadekion, så til Skållefield, sedan til ett rundt bergh kallas Kiohlen eller Kiohlefiald wid Swartelokzhogen, widhare osther dher ifrå til sodre andan paa Wargevhrsfialdet, 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
fiål kamb til ett fiall som. kallas Scharken, der ifran til Brundahl, dhedan til Kamben och så til Infund, som ahr field emillan Eomssdal och Sundmor och dhesse fogterier atschillier, ther Agerhuuss widtager, sedan ifran Infund igenom "Wahldahls
fialdet och til Trolkiiidh, 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. må. til Suerige min allernadigeste konungs och herres gifne fulmacht af
migh sampt ofwenbete hanss ko. må. af Danmarch commissarier slutet och afscheedet 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.

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 pch Wandes konungs, storfurstes til Finland, hertigs vthj Skåne, Esthland,
. Oarelen, 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
Cretitz, 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 fulniechtigh kongl. commissarivs vthofwer Trundhem och
dhes vnderliggiande lahn i Norrige gior vitterligit, att så som dhen feigde 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 konung och herre sampt hanss kongl. may. successorer och Sueriges krono ahr ibland
andre provincfer Trundhiemb med des vnderligiande lahner cederat wordet, at incorporeras Sueriges crono til ewardeligh tydh, som dhen 6 articul vthj be*" oprattade pacter inneholler, huilcke lahner att emottaga och vederkannes hans kongmay. af Swerige allernadigist migh anfortrodt och commission giffuit haffuer, ther
iempte, på det all orsak till kiif och missforstand må forrekommas, nådigst anbefahlot tillika med den stormegtige høyborne furstes och herris, her Fredrik den
tredies, Danmarckes, Norrigiss, Wandess och Gothes konungs, hertigs vthj Slessfwik, Holstein, Stormarnn och Ditmarschen, greffwes' vthj Oldenborgh och Delmenhorst, 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, may. nådige
willie til et vnderdanigt follie ar detta warkstelligt giort och effectuerat wordet
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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 wnderdanigste troe thienere, jeg Preben von Ahnen till Fossnes, Dønnes och Myndenessgaarder, høystbemeldte ko. må. befalingsmand offuer Nordlanden, paa min eigne
och Eeinholt von Hoffuen 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 efftersom den krig och feide imelrumb begge må. må. de Nordische konger och poten1) Smlgn. K r a f t s B e s k r i v e l s e over Norge, V, S. 663.

