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Svea Rikes ständers Charta sigillata 3 SCB 
 

1. År 1825 den 30de Maji inställde sig undertecknad Commissions Landtmätare, för att enligt 

Konungens Respektive Befallningshafvandes i Jemtlands län därtillmeddelta förordnande af den 8de 
sistlidna april i storskifte fördela Thorvalla Bys in- och utägor med Skogsmark hvarvid utom 
Härradsnämndemen Mårten Henriksson från Odensala och Anders Aronsson från Berge, Brunflo 
Socken, tillstädeskommo innehafvaren af Skattehemmanet No 1 Anders Olofsson och Erik Ersson, den 
sednare såsom förmyndare för Sonen Nils Erik Ersson, hvilken detsamma till hälften hvardera äger med 
1 1/4 dels tunneland för hemmanet No 2, 2 1/2 tunneland, Carl Edholm, för hemmanet No 3 äfvenledes 
2 1/2 tunneland Olof Larssonoch Jacob Jönsson, däraf ägande hälften hvardera, för hemmanet No 4, 3 
1/3 dels tunneland Erik Ersson och Carl Mattsson, till hälften eller 
 

2. 2/3 dels tunneland hvardera, för hemmanet No 5, om 2 1/2 tunneland No 5 om 2 1/2 tunneland 

Olaus Jonsson och Olof Eskilsson, eller hälften hvardera 1 1/4 dels tunneland, för hemmanet No 6 om 3 
1/6 dels tunneland Pehr Sahlberg, hälften däraf eller 1 7/12 dels tunneland, och den andra hälften däraf 
Carl Hansson och Hans Ersson med 19/24 dels tunneland hvardera, för hemmanet No 8, äfvenledes 
3ne tunneland Carl Erssonn hälften samt Sven Andersson och Nils Andersson den andra hälften deraf 
eller 3/4 dels tunneland hvardera. S.D. Sedan ofvan åberopade förordnande blifvit offentligen upläst och 
Jordägarne tillfrågade om de hade något emot delningsmannen eller förrättningens företagande att 
anmärka, samt denna fråga med nej besvarade, under önskan 
 

3. af göromålets företagande företeddes vällof afvittrings-Rättens Protokollsutdrag af den 5te 

november nästlidet år 1824, hvaraf inhämtades, att, sedan de tvistigheter vid denna förrättning, som uti 
berörda Protokoll omförmälas, blivit, förmedelst välbemälte Rätts Laga kraftvunna utslag, undanröjde de 
infrågasatta Storskiftes delningen, hvad utslåtterne och Skogsmarken beträffa, borde för sig gå, samt 
att, hvad inägorna däremot angå, det af anförde skäl, är den af delägarne, som sådant åstunda öppet, 
att utan hinder häraf däruti söka ändring och rättelse, och då, efter upläsandet af välbemälta Rätts nyss 
åberopade utslag, Jordägarne enhälligt anhöllo, att, beträffande inägornas delning få sig därom 
sedermera yttra hvilket icke eller kunde dem vägras, så blefvo Jordägarne, sedan jemväl uplyst blifvit att 
Thorvalla 
 

4. Bys ägor äro belägna innom godkände och med märken mot angränsande försedde rågångar, 

antydde att anskaffa stänger och punceringsstickor till påföljande dagen. 
 
Den 31sta Maji  
Företogs Affattningen å skifteslagets utägor och Skogsmark och punktsattes till och med den 10de 
påföljande Juni, då förrättningsmannen i anseende till påkomna andra embetsgöromål, dermed måste 
uppskjuta till 
 
Den 25te Juli 
Hvid hvilket tillfälle nyssberörde göromål återföretogs och afbrutet fortsattes samt till slutbragtes den 
12te påföljande Augusti, då utägoaffattningen således var för sig gången, äfvensom Jordägarne 
förständigades  att påföljande dagen sig hos förrättningsmannen inställa, för att afgiva bestämdt 
yttrande uti under den 30de sistlidna Maji uppskjutna frågan, rörande inägornas delning, 
tillstädeskommo samteliga Jordägarne, utom Olaus Jonsson, Nils Andersson och Hans Ersson, samt 
inlämnade nu dem  
 



5. emellan träffad förening af denne lydelse: ”Ansedt större delen af undertecknade Jordägare, då 

ansökning om storskifte här i byn ingafs ej kunde inse annat än, att den redighet som ändamålet, är 
svarande skulle vinnas därigenom att blott utägorne refvades och fördeltes, hafva vi dock, till vinnande 
afdesto redigare skiften och undvikande af framtida kostnad, enhälligt beslutat att härigenom till all kraft 
och verkan uphäfva 1788-års inägo storskiftes delning, och överlämne således till förrättningsmannen 
Herr Commisions Landtmätaren Åsell, att ny affattning å Inägorne verkställa, samt dermed, i 
sammanhang med Utägorne, laglikmätigt, och efter möjligaste locala omständigheter förfara.  
Thorvalla den 13de Augusti 1825 
Carl Mattsson bomärke 
Pehr Sahlberg 
Nils E. Eriksson genom dess förmyndare Erik Ersson 
Sven Andersson 
Olof Eskilsson bomärke 
Olof Larsson 
Jacob Jönsson 
Carl Edholm 
Carl Hansson 
Carl Ersson 
Olof Ersson bomärke 
Anders Olofsson bomärke 
 

6.Olaus Jonsson bomärke 

Nils Andersson bomärke 
Hans Ersson  
 
Sedan denna förening blifvit offenteligen upläst och af vederbörande godkänd, skulle Inägo affattningen 
i öfverensstämmelse med Jordägarnes önskan till längre fram på hösten uppskjutas. 
 
Den 17de Oktober 
I anledning af hvad vid sista sammanträdet var beslutat, infan sig åter undertecknad, hvarefter, och 
sedan den under den 13de Augusti inlämnade förening blifvit ytterligare upläst och af de då frånvarande 
godkänd och underskrifven, Inägoaffattningen genast företogs och fortsattes till den 2dra påföljande 
November, då Snö och köld afbröt des fullbordande, som således måste ytterligare upskjutas. År och 
dagar som förr skrivne stå. 
På embetes vägnar 
J Åsell 
 

7. År 1826 den 19de Juni inställde sig undertecknad, för att till slut bringa den från förlidet år, af 

anförde skäl upskjutne Inägo affattningen och Cartans complettering, under hvilken tid blef anmäldt, det 
några ängen vid sistlidet års Utägoaffattning förbigåtts, som således nu affattades. 
 
Den 4de Julii 
Sedan Pehr Ersson i Öd och Olof Pålsson i Fugelsta anmält sig såsom ägare af hemmanet No7, som 
Olof Ersson till dem numera försåldt, sammanträdde alla Jordägarne utom Hans Ersson, hvilken 
förmältes hafva afrest till Sundsvall, för att, utom hvad under affattningen blifvit anmärkt påbörja med 
ägornes taxering. 
 
 



 
Den 7de Julii 
I ändamål att biträda med förestående ägogradering hade Nämndemannen Mårten Henriksson i 
Odensala denna dag blifvit tillkallad och 
 
Den 8de Julii 
Under påstående Gradering upgicks rågången mot Odensala enligt godkända märken, hvaröfver 
särskild Rågångs Beskrifning är upprättad. 
 

8. Den 10de Julii 

Kommo samteliga Jordägare åter tillstädes, men Olof Eskilsson uteblef utan att anmäla något hinder 
eller förfall, och Embetsmannen ansåg det Olof Eskilssons uteblifvande ej borde för denna dag verka 
hinder i Graderingens fortsättning dock skulle den sistnämnde till påföljande dagen genom någon af 
sine grannar, förständigas att sig då infinna äfvensom Bonden Hans Ersson, hvilken till den tiden 
troddes hemkommen från sin resa. 
 
Den 11te Julii 
Infann sig Olof Eskilsson och öfriga vederbörande, men Hans Ersson hade ej återkommit. 
 
Den 12te Julii 
Hans Ersson som nu hemkommit, inställde sig tillika med alla Jordägarne och Nämndemannen, 
hvarefter och sedan Graderings Beskrifningen flera gånger blifvit upläst och nu af vederbörande 
 

9.erkänd, samt underskrifven, Anders Olofsson anmälte det hans åker, som upp vid gården blifvit satt i 

andra, borde nedsättas i 3dje graden, under tillika det han tyckte sine anföranden icke voro hörde, eller 
uptogos med lika förmon, som andras påståenden, hvarföre han efter å nyo erhållen uplysning om sitt 
missförstånd i detta ämne, fann för godt återkalla sitt påstående, och anhöll att få underteckna 
Graderings Instrumentet, som bifölls och skedde med hans bomärke egenhändigen undersättande. 
 
Sedan Ägarne nu voro graderade, tillfrågades Jordägarne huruledes med, innom Skifteslaget, 
verkställda nyodlingar, och odlingskostnader derföre, skulle förfaras, hvarefter, och sedan 
vederbörande, efter en lång stunds tvistande i denna fråga icke på ett eller annat sätt kunde 
öfverenskomma, 
 

10. Jordägarne till uplysning meddeltes att denna tvistefråga i slikt fall måste underkastas dertill 

utsedde godemäns undersökning och utlåtande, så inlämnade Jordägarne, efter någon tids 
betänkande, med tillkännagifvande att de i ersättningsfrågan om Nyodlingarne nu öfverenskommit, en 
så lydande förening 
”Emellan undertecknade byagrannar är på väckt fråga angående ersättning för verkställde odlingar å 
utägorna den öfverenskommelse och förening i vänlighet träffad: Att den af oss, som verkställt sådane 
odlingar, med undantag af Erik Ersson, hvilken tillerkändes nyttningsrätt i Tjugu års tid af sin odling i 
Mörtesmyran, Carl Edholm, Sven Andersson och Carl Hansson Tio år för sine gjorde odlingar, samt 
likaledes Åtta år för Sahlbergs, Carl Mattssons och Jacob Jönssons odlingar skall, efter begagnande af 
 
 
 
 



11.Odlingarne föreskrifne tid, dem afträda, dock vare det tillträdarne af slika odlingar öppet lämnadt å 

lika beskaffad mark, som å den erhållne odlingen, uparbeta motsvarande vidd, den tillträda men sjelf 
gödslar, och i mohn af arbetets fortgång är skyldig mottaga, emot det afträdaren utaf sin innehafde 
odling till honom afstår lika rymnd, som blifvit uparbetad. Skulle vid förestående delning någon delning 
förete sig i det så kallade Hacksätet, så beslöto Jordägarne enhälligt att lika förhållande endast i 
afseende på tidens förkortning till fem år, skulle äga rum. Genom våre namns och bomärkens 
undersättande äro vi härmed till alla delar nöjde och förbinde oss hvad föreskrifvit är noga upfylla. 
Thorvalla den 12te Julii 1826 
Pehr Sahlberg 
Olof Larsson 
Jacob Jönsson bomärke 
Carl Mattsson bomärke 
Sven Andersson 
Nils Andersson bomärke 
 

12.Carl Ersson  

Olof Eskilsson bomärke 
Olaus Jonsson bomärke 
Anders Olsson bomärke 
Olof Pålsson bomärke 
Pehr Ersson 
Hans Ersson 
Carl Hansson 
Carl Edholm 
Erik Ersson 
Nils Er Ersson genom Erik Ersson förmyndare 
 
Vittna 
C. G. Lidsten 
Mårten Hindriksson i Odensala Nämndeman” 
 
Efter upläsandet häraf och berörde förenings godkännande blefvo, i anledning af 1783 års Kongl 
Landtmäteriförordning, Jordägarne tillsporde, angående delningsgrunden och skiftesläggningen innom 
Byalaget, hvarå alla Jordägarne, rörande delningsgrunden förklarade sig vara ense om att före innehafd 
ägorymd skulle tjena till delningsgrund, men beträffande Skiftesläggningen skulle, i anseende därtill att 
dagen redan var förliden upskjutas till påföljande dagen 
 
Den 13de Julii 
Vid återföretagande af gårdagens sednast före hafde fråga, och sedan Jordägarne sins emellan i flere 
timmar därom vidtalts och tvistat stadnade 
 

13. de hvad gårds Utflyttningarne beträffa i det beslut, som uti efter följande till Landtmätaren ingifne 

förening omförmäles, så lydande: ”Till vinnande af mer utrymme och redigare skiften vid nu för hand 
varande Storskiftes förrättning, hafva vi undertecknade Jordägare träffat följande förening Emot det Carl 
Edholm utflyttar å anvist ställe väst upp på Bytnings åkrarne och Nils Erik Ersson väst om Anders 
Olofssons gård förbinda vi Erik Ersson, Carl Mattsson, Pehr Sahlberg, Carl Hansson och Hans Ersson 
oss, att med tillhjelp af 2ne karle och 2ne hästdagsvärken, som Bönderna östom bäcken och Anders 
Olofsson härutinnan åtagit sig bidraga, nedlägga och till nya gårdstomterne åt Edholm framköra 



Bobyggningen, fähuset, nya Stallet, nya och gamla korladorne, Lillstugubyggningen, nyare härbärget 
och Bastugan, samt åt Nils Erik Ersson, Fähuset med Boden, Lillstugan väst på gården, Stallet 
Mjölboden, Kornladan och Lillstugan samt Härbärget och Bastugan, hvarefter och sedan ofvanberörde 
hus äro å anvista ställen framforslade, hvilket alt bör ske innom 4 mom 
 

14. tid härefter, vi Olof Larsson och Jacob Jönsson förbinda oss att dem uptimra och isådant stånd 

försätta, som de å gamla gårdtomterna befinnas dock så att, enligt nu jemväl träffad öfverenskommelse, 
Erik Ersson, Carl Mattsson och Sahlberg i denne sistnämnde åtgärd biträda och med 2ne dagsvärken 
hvardera samt Carl Hansson och Hans Ersson med hvar sitt dagsvärke. 
 
Manngårdsbyggnaderne, jemte öfrige hus hafva Edholm och Nils Er Ersson, den sednare genom 
förmyndaren Erik Ersson åtagit sig sjelfve, och utan Byamännens deltagande eller kostnad, omflytta. 
Med denna öfverenskommelse, som vi härmed godkänna och till alla delar förbinda oss att hvar och en 
efter föreskrift och åtagande noggrant uppfylla, äro vi ömsesidigt nögde, som med våre namns eller 
bomärkens underskrift försäkre af Thorvalla den 13de Julii 1826. 
Carl Edholm 
Nils Erik Ersson genom Erik Ersson bomärke Förmyndare 
 

15. Erik Ersson bomärke 

Carl Mattsson bomärke 
Pehr Sahlberg 
Carl Hansson 
Hans Ersson 
Pehr Eriksson 
Olof Pålsson bomärke 
Sven Andersson 
Olavus Jonsson 
Nils Andersson bomärke 
Olof Eskilsson bomärke 
Carl Ersson 
Anders Olofsson bomärke 
Olof Larsson 
Jacob Jönsson 
 
Till vittnes: C. G Lidsten 
Mårten Hindriksson i Odensala Nämndeman 
 
Sedan denna förening blifvit offenteligen upläst och af samteliga Jordägarne rigtigheten erkänd, 
företogs den från förliden dag afgjorde frågan, angående skiftesläggningen i öfrigt, men hvilket ärende 
byamännen enhälligt undandrogo sig och öfverlämnade åt Landtmätaren att dermed, enligt Lag och 
författningar samt locala omständigheter förfara i den fullkomliga öfvertygelse att han i detta fall säkrast 
kunde inse hvad som vore ländande till hvars och ens 
 
 
 
 
 
 
 



16. fördel och bästa. Sluteligen öfverenskommo Jordägarne att väg ifrån Sågen till och tätt förbi 

höggårdarne skall anläggas, samt likaledes ifrån Sahlbergs gård, efter skillnaden emellan honom, Carl 
Hansson och Hans Ersson ner till de sistnämndas Bostäder och vidare från på den från höggårdarne 
kommande nyssberörde väg, äfvensom en väg å östra sidan Bäcken ifrån Landsvägen och till Sjön: alla 
dessa vägar antagne till fyra alnars bredd å hvardera stället. 
År och dagar som förr skrifne stå 
 
På Embetes vägnar 
 
J. Åsell 
 

17. År 1827 den 5te November inställde sig underteknad Landtmätare uti Thorvalla by, med biträde af 

Nämndemannen Mårten Hindriksson i Odensala, för att, med anledning af det ansvarsfulla updrag, som 
uti nästlidet års Protocoll för de 13de Julii, blifvit honom öfverlämnadt, rörande bestämmandet af hvars 
och ens läge, lämna skiftes ägarne de uplysningar, som i detta afseende kunnat inhämtas, och till 
hvilket ändamål Jordägarne nu sammankallades och enhälligt tillstädeskommo. 
S.D.: Sedan Landtmätaren, som, under nu förehafd complettering af Byens ägocharta, för sin del insett 
att, utom de utflyttningar 
 

18.som redan blifvit bestämde och i protocollet finnas antecknade, till ernående af ett laga skifte, det 

jemväl vore behöfligt att Bönderne Carl Hansson och Hans Ersson borde från gamla hustomterne 
utflytte till den så kallade Andahlen, så framställdes denna fråga jemte underrättelse om de orsaker som 
därtill föranleda, till Jordägarnes utlåtande.  Carl Hansson och Hans Ersson hvilka denna omständighet 
mäst rörde, svarade därå bestämt att de icke kunde finna sig belåtne med en sådan flyttning af deras 
hemman till föreslaget ställe i Andahlen under förebärande, att därstädes icke finnes så särdeles 
användbar åkerjord, men de öfrige grannarne yttrade enhälligt att detta föregifvande ägde mindre grund, 
och kunde icke heller lägga något hufvudsakligt hinder i vägen för ifrågavarande 
 

19. flyttning i afseende på den föregifna mindre tjenliga åkerjorden, utan ansågo egenteligaste frågan 

i denna del bero på bidraget till förmodad flyttningskostnad som därigenom kunde komma att drabba 
dem.  Då Jordägarne således, oagtadt gjorde framställningar och meddelte uplysningar om nyttan till 
merberörde utflyttning och Bidraget dertill, icke kunde i någon måtto sig därom förena eller 
öfverenskomma, beslöt Landtmätaren att, vid förrättningens tilländabringande, med detta ärende 
förfara, enligt nyligen i slikt fall utkomna författningar så fort de till efterlefnad blifva gällande.   Härefter 
anmälte Bonden Carl Edholm återkallelse af ingångne föreningen under den 13de Julii 1826, med 
förebärande att han, i anseende till den höga skatt 
 

20.inom byen, som hans hemman åtföljde, ej ansåg sig pligtig bortflytta från gamla tomten, uti hvilket 

anförande Bönderne Pehr Sahlberg, Carl Mattsson och Erik Ersson jemväl instämde, i afseende på det 
byggnads bidrag, hvartill de, enligt ofvanåberopade förening sig förbundit vid Edholms gårds utflyttning, 
synnerligast af det skäl Carl Hansson och Hans Ersson icke kunde förmås afträda sine gamla hustomter 
och genom hvilken utflyttning, hvartill de ansågo sig såväl villige, som skyldige bidraga, de förmodade 
sig hafva bättre fördel.  De öfrige Byagrannarne hvilka trodde sig hvarken hafva större nytta eller skada 
af sistifrågasatte utflyttning, än de, som nu sökt återkalla en efter frivillig öfverenskommelse i vederbörlig 
ordning uprättad och på omständigheter lämpad förening, yrkade ej allenast att hvad som i det fallet 
redan 
 



 

21.vore åtgjordt och vittnens öfvervaro frivilligt beslutadt, borde äga oryggeligt bestånd, utan ock att 

en dylik förening skulle medföra behörigt vitsord, alldrahäldst som den blifvit ingången af personer med 
mogen öfverläggning och utan något tvång.  
 
Hemmansegaren Edholm påstod vidare att skattetalet skulle tjena såsom grund för den förestående 
delningen i odlade ägor, men de andre grannarne i skifteslaget ansågo för rättvisast hvad som i det 
fallet redan vore afgjort och beslutadt, eller att häfden borde förblifva rättesnöret för tilldelningen i odlade 
ägor så vidt läget det möjligen tillåter, synnerligast som byen icke så lång tid tillbaka blifvit vederbörligen 
skiftad.  Landtmätaren, som, likmätigt 1783 års Kongl Förordning om Landtmäteriet i Riket, ansåg 
beträffande föreningar 
 

22. böra äga bestånd och vitsord och endast med detta sammanträde haft till föremål och 

framställning till Jordägarnes yttrande det Carl Hansson och Hans Ersson borde utflytta, ville nu i det 
nyss ofvan berörde afseendet, sig ej utlåta, förr än han fått genomse den sist utkomne Nådiga Skiftes 
Stadgan samt inhämtat huruvida den ifrågasatta utflyttningen och bidraget därtill jemte öfverenskomna 
delningsgrunder skulle därmed vara öfverensstämmande, hvadan det beslut fattades och vidtogs att alt 
detta skulle i ett sammanhang, med hela förrättningen upskjutas till nästkommande år, och då i enlighet 
med gällande författningar handhafvas. 
År och dag som ofvan 
På embetes vägnar 
J Åsell 
Att förestående Protocolle blifvit, vid denne dag hållet 
 

23. sammanträde, uti all Jordägarnes närvaro upläste, justerade och rigtige befunne samt godkände, 

intyga 
Thorvalla den 8de Julii 1828 
Olof Persson bomärke 
Påhl Matsson bomärke 
godemänn 
 
Rigtigheten af förestående Protokollen, som nu till justering blifvit upläste erkänna  
Thorvalla som ofvan 
Olof Eskilsson bomärke 
Sven Andersson 
Nils Andersson bomärke 
Olaus Jönsson bomärke 
Pehr Sahlberg 
Erik Ersson bomärke 
A G Örbom bomärke 
Carl Mattsson bomärke 
Hans Ersson 
Anders Olofsson bomärke 
Carl Hansson 
Jacob Jönsson bomärke 
Carl Ersson 
Olof Larsson 
Carl Edholm 



24 (blank sida) 

 

25. År 1828 den 21te Junii infan sig åter undertecknad Landtmätare uti Thorvalla By för att fortsätta 

och afsluta den där påbörjade Skiftes Förrättning, då syssellsättning med Complittering af 
ägouträkningen och tilldelningen företogs och handlades till den 8de Julii. 
S.D. Efter det Landtmätaren jemte de till biträde vid skiftesförrättningen här i Socknen valde och 
utsedde Godemannen Olof Persson från Odensala och suppleanten Påhl Mattsson från Optand, i stället 
för Carl Mattsson här i byen hvilken, såsom sjelf delägare i Skifteslaget, icke kunde i egenskap af god 
mann vid detta tillfälle biträda, till denna dag sammankallat Jordägarne, som manngrant 
tillstädeskommo, utom Bonden Sven Andersson, hvilken ehuru om sammanträdet underrättad, likeväl 
bortrest och således uteblef samt jemväl blifvit uplyst 
 

26. att Pehr Ersson och Olof Pålsson försålt hemmanet No 7 till Sven Löfström och Anders Gustaf 

Örbom, som derföre sig, och nu infunno, så och enär, på därom gjord efterforskning, något jäf emot de 
tillkallade Godemännen ej förekom, upläste  Landtmätaren vissa paragrafer uti Kongl Majts sist 
utfärdade Nådiga Skiftes Stadga, rörande grunderne för ett Laga Skifte, och sökte äfven att däruppå 
göra vederbörande uppmärksamme, medelst förklarande af de frågor som i slikt afseende yppades. 
Därnäst företogs justering af förre årens vid hållne sammanträden förde Protocoller, som således för 
vederbörande uplästes, till alla delar, efter granskning, godkändes och så väl af godemännen som 
Jordägarne i slikt afseende underskrefo. Härefter sökte Landtmätaren 
 

27. matt i öfverensstämmelse med ofvanåberopade Nådiga Skiftes stadga afgöra de tvistigheter, som 

vid detta skifte upkommit och hittills icke kunnat med slutlig åtgärd afhjelpas, hvarvid den uti Protocollet 
för den 5te November sistlidet år väckte frågan, om utflyttning af Carl Hanssons och Hans Erssons 
Gårdar, åter till afgörande förekom, och sedan vederbörande blifvit på alt uptänkligt sätt om fördelen af 
sådan åtgärd underrättade, gåfvo Carl Hansson och Hans Ersson till förnyadt svar sine redan gjorde 
och uti sista Protocollet häröfver intagne yttranden, att de önskade vara och blifva från all 
utflyttningsskyldighet frikände och befriade, på de skäl, som af dem då blifvit anförde, hvilka äfven nu 
åberopades men de öfrige grannarne i Samfälligheten, synnerligast Sahlberg, Carl Mattsson 
 

28. och Erik Ersson, ville icke heller frånträda sina vid ofvan berörde sammanträde gjorde 

anmärkning, rörande väckt fråga om åkerjordens mer eller mindre tjenliga och goda Beskaffenhet vid 
det projecterade utflyttningsstället Andalen utan ansågo detsamma ganska beqvämt till ny hemmans 
anläggning. Då detta ärende således icke ville skrida till något slags beslut samt afgörande och 
middagsstunden längesedan var för hand, beslöt Landtmätaren härmed lämna Jordägarne vidare 
rådrum till efter middagen, i den afsigt, att godemännen tillika med jordägarne, som därom 
förständigades, skulle under tiden utflyttningsstället noggrant bese och tillförlitligt söka utforska om 
jordmohnen därstädes antingen vore af den beskaffeneht, som Carl Hansson och 
 

 
 
 
 



29. Hans Ersson den upgifvit, såsom mindre användbar till åkers uptagande, eller och 

öfverensstämmande med, hvad de andre grannarne i detta fall anfört, motsatsen. Sedan godemännen 
och de af Jordägarne, som ärendet närmast rörde i föreskrifven ordning besett oftaberörda ställe och 
därifrån  hemkommit samt tillika med Landtmätaren och de å före middagen tillstädes varande 
Jordägarne, sammanträdt androgo de förstbemälte sitt yttrande i omberördt fall sålunda, att ehuru de nu 
sågo utflyttningsstället Andahlen för något stenbundet och kostsamt, att till åker uparbeta, befunno de 
likväl jordmonen därstädes, vara ganska tjenlig till åker odling, äfvensom, rymden, med de Åkrar där nu 
i läge, för den projecterade utflyttningens skattetal, finnas häfdade, däremot svarande och tillräcklig, 
 

30.hvarefter Landtmätaren, med åter uprepande af hvad i detta afseende så blifvit framstäldt, än 

ytterligare tillfågade Carl Hansson och Hans Ersson, om de icke mot det utflyttnings bidrag, som 
grannarne dem antingen kunde godvilligt medgifva eller genom värdering af husen komme att dem 
tillerkännas, ville till Andahlen utflytta, men hvartill de utflyttande nu voro lika obenägna som tillförne, 
med tillkännagifvande att de hälldre medgåfvo att vidtaga sitt utägo skifte ett stycke norrom landsvägen. 
Häruppå återkallade Edholm sitt yrkande, om föreningens uphörande, rörande hans gårdsflyttning, med 
villkor att han undfeck någon ersättning för källaren därstädes, men då ingen af jordägarne hvarken i ett 
eller annat afseende ville en sådan ersättnings fråga vidkännas eller bifalla, anmälte Edholm det han lät 
sitt så väl i förra 
 

31.som sednare fallet gjorde påstående helt och hållet förfalla eller rättare sagt återkalla alt hvad han 

emot föreningens klandrande förut till Protocollet anfört hvaruti Nils Erik Ersson genom sin fader och 
förmyndare Erik Ersson jemväl instämde, i afseende på dess gårdsutflyttande. 
Hemmansegarne Sahlberg, Erik Ersson och Carl Mattsson förklarade åter det deras mening icke varit 
eller vore att återkalla en af Skiftesdelägarne frivilligt ingången förening, utan att de, vid det i förra 
Protocollet använde tillfället, endast därmed haft för afsigt få upplysning huruvida och om det icke, i 
händelse Carl Hansson och Hans Ersson kommo att bortflytta och hvartill de ansågo sig närmast 
skyldige att bidraga skulle vara med särdeles billighet förenligt, att de antingen blefvo ifrån förra 
utflyttningsbidraget frikallade 
 

32.eller och tillerkändes någon ersättning af grannarne före den sednare tillämnade utflyttningen. 

Slutligen tillkännagafs att bonden Sven Andersson af öfrige Byamännen hade sig tillåtit anlägga en 
qvarnbyggnad i bäcken norrom Landsvägen, och att ett undantag skulle i enlighet med hvad å Cartan 
på södra sidan landsvägen redan blifvit utmärkt å båda sidor bäcken norrom Landsvägen på marken 
och anvist ställe till ifrågavarande ändamål utstakat, då nu icke något vidare var att andraga afgafs 
följande 
Utlåtande 
Som Landtmätaren nu blifvit i tillfälle inse att med oftaberörde utflyttning af Carl Hanssons och Hans 
Erssons hemmans delar hvarken kan vinnas  den åsyftade fördelen att hvar och en därigeom blott 
erhåller hvar sitt skifte, eller godvillig öfverenskommelse på något sätt kunnat därom träffas samg g. § i 
12te Capitlet af Kongl Majts. 
 
 
 
 
 
 
 
 



33. Nådiga Skiftes Stadga af den 4de Maji sistlidet år, ogärna tillåter söndring i serskildte delar af 

hemman under ett och samma nummer, och 10de § i högstberörde Nådiga Stadga medgifver, då 
omständigheterna sådant fordrar, 2 á 3 skiften, fann Landtmätaren emot dessa stadganden och öfrige 
skäl, efter öfverläggning med godemännen icke förenligt, att, emot Carl Hansson och Hans Erssons 
bestridande, deras hemmansdelar ifrån gamla Bohlstaden utlägga: men som, likmätigt 6te cap. 2 §: 
ofvanåberopade Nådiga stadgan föreningar om utflyttningarn äro tillåtne, så lät skiftesmannen, med 
Jordägarnes bifall föreningen, rörande Edholms och Nils Erik Erssons utflyttningar äga bestånd och 
vitsord till efterlefvnad vid delningen. Oagtadt Edholm nu medgifvit och återkallat hvad 
 

34. han i afseende på delningsgrunden förlidet år till Protocollet anfört, gjorde Landtmätaren likväl 

vederbörande upmärksamme på innehållet af 1ste § uti 8de Capitlet af merberörde Kongl Majts Nådiga 
Stadga.  Då detta beslut var upläst och dagen nu redan förliden tillsades godemännen och Jordägarne, 
att samfälligt infinna sig hos Landtmätare till protocollets justerande och underskrift nästa Lördags afton  
 
Den 12te Julii 
Återkommo alla Jordägarne tillika med Bonden Sven Andersson, för hvilka förestående Protocoll i 
Godemännens närvaro uplästes. Betyga  
År och dag som ofvan 
På Embetes Vägnar 
J Åsell 
 
Att förestående Protocoll och däruti 
 

35. innefattadt utlåtande blifvit ofenteligen upläst granskadt och rigtigt befunnit, det intygas och 

godkännes af 
 
Thorvalla den 12te Julii 1828 
Olof Persson bomärke 
Pål Mattsson i Optand  godemän 
 
Olof Larsson 
Carl Ersson 
Nils Andersson bomärke 
Olaus Jönsson 
Olof Eskilsson bomärke 
Erik Ersson 
Sven Andersson 
Anders Olofsson bomärke 
Pehr Sahlberg 
Carl Mattsson bomärke 
Jacob Jönsson 
 
 
 
 
 
 
 



36. Protocoll hållet vid justering af Protocollet för den 8de dennes uti Thorvalla den 12te Julii 1828. 

Sedan Godemännen och alla Jordägarne tillika med Sven Andersson sammanträdt, uplästes ofvan 
berörde protocoll, hvarvid Sahlberg, rörande föreningen om Edholm och Nils Erik Erssons 
gårdsutflyttningar, anmärkte, det hans mening väl vara, den som protocollet förmäler, att icke häfva 
föreningen, men att han endast ville deltaga i utflyttningen efter den andel han kunde komma att af 
ifrågasatte flyttning hafva fördel, uti hvilket anförande Carl Mattsson jemväl instämde. Alla de öfriga 
jordägarne förklarade att de ansågo hvad, som uti förra protocollen härutinnan blifvit anfördt och uptagit, 
vore tillräckligt band för föreningens ouplöslighet och bestånd, så vida Sahlberg och Carl Mattsson där 
medgiftvit 
 

37. hvad de nu söka genom invändningar klandra. Och lade Olof Larsson samt Jacob Jönsson 

enskildt härtill, att största tyngden af merberörde utflyttning ej allenast låge på dem Edholm och Nils Erik 
Ersson, utan ock att de förstnämnde  förmodade sig tilläfventyrs komma att i någon del sins emellan 
utflyttad, om de skola vinna den redighet i skiftet, som de klandrande redan hafva för sig, hvarefter 
Jordägarne östom bäcken förklarade att, ehuru de icke trodde sig böra bidraga till, eller hafva någon 
fördel af utflyttningen, samt Erik Ersson, Carl Hansson och Hans Ersson, som dertill förbundit sig till lika 
bidrag med Sahlberg och Carl Mattsson, de likeväl icke ansåge sig hafva särdeles skäl frånträda hvad 
som en gång blifvit afhandladt och öfverenskommit. Protocollet blef häruppå af 
 

38.öfrige Jordägarne underskrifvit, men Edholm undandrog sig denna åtgärd, under förebärande att 

han ej tillerkändes någon ersättning för källaren, samt Carl Hansson och Hans Ersson, i anseende till 
utägoskiftets vidtagande, men Löfström vägrade sin underskrift utan att därför upgifva någon orsak. 
Sahlberg begärde att få läsa protocolls utdrag, som skulle honom meddelas så fort det medhans 
utskrifvas.  Som dagen nu var förliden skulle Landtmätaren häröfver meddela utlåtande nästa måndag, 
då samtelige vederbörande tillsades att åter sammanträda och afhöra följande 
 
Utlåtande 
Som Sahlberg och Carl Mattsson icke gittat frångå föreningens rigtighet, utan allenast sökt förklara sina 
ord på det sätt att de endast ville deltaga uti utflyttningsbidraget åt Edholm och Nils Eric Ersson, efter  
 

39.den fördel de aft utflyttningen kunde komma i åtnjutande, men de öfrige byagrannarne däremot 

ansågo föreningen böra äga bestånd, så yttrade sig Godemännen först det oftaberörde förening borde 
hafva vitsord och till efterlefnad gälla, emedan densamma i deras tankar redan vore lämpad efter hvar 
och ens fördel deraf samt det jemväl vore utrönt att somlige redan hade den fördelen att deras åkrar 
lågo för ett skifte, hvilket andra åter skulle ernå genom utflyttningarne. Landtmätaren, som med 
anledning af 2 § uti 6te Capit. i Kongl Skiftes Stadgan, hvilken icke allenast tillåter utan till och med 
tillstyrker föreningar förente sig i ofvanberörde afseende med godemännen, tillade likväl försin del, att, 
då egenteligen 
 

40. tvistefrågan således rörde bidraget till utflyttningen, och icke densamma, såsom alltid obestridd 

lämnad enär hvarken tillökning i ägor för de utflyttade eller öfrige Byagrannarne därigenom vunnes utan 
endast beredande till ett laga skifte, icke borde lägga hinder i vägen för delningens fortsättande, då det 
klandrade bidraget ej på densamma hade vesendtligt inflytande eller gemenskap. Beträffande åter 
Edholms, Carl Hanssons och Hans Erssons nekande, den förre, rörande ersättning för hans källare och 
den sednare, angående deras utägo skiftens vidtagande, att, i följd deraf icke underskrifva protocollet, 
så skulle denna fråga i ett sammanhang med förrättningens slutliga åtgärd hos Ägodelnings Rätten 
anmälas och afgöras 



41. samt hvad Löfströms vägrade underskrift beträffade, ansågs därå icke något afseende kunna 

hafvas så vida han emot förde Protocoller och fattade beslut icke haft att erinra. 
 
År och dag, som ofvan 
På Embetes vägnar 
J Åsell 
 
Olof Persson i Odensala 
Påhl Mattsson i Optand bomärken 
 
Upläst och godkändt den 14 julii 1828 
Olof Larsson 
Sven Andersson 
Olof Eskilsson bomärke 
Nils Andersson bomärke 
Carl Ersson 
Olaus Jönsson 
Erik Ersson 
Jacob Jönsson 
Anders Olofsson bomärke 
Carl Hansson 
Hans Ersson 
A.G. Örbom bomärke 
Carl Edholm 
 
Förestående protocolls rigtighet erkännes af: 
Pehr Sahlberg 
Carl Mattsson bomärke 
 

42. Protocoll uprättadt, vid justeringen av Protocollet för den 12te dennes uti allmänt sammanträde i 

Thorvalla den 14de Julii 1828 
S.D. Uti närvaro af de i ofvanberörde protocoll åberopade Godemän samt Jordägare upläste 
Landtmätaren detsamma tillika med däröfver afgivit utlåtande med hvars innehåll alla förklarade sig 
nöjde, utom Sahlberg och Carl Mattsson, i afseende på Landtmätarens meddelte utlåtande, till hvars 
öfverklagande de hänvistes att i sammanhang med sjelfva förrättningens slut afgiva sine besvär å 
vederbörlig ort.  Efter detta besluts afkunnande androg Sahlberg, om icke Olof Persson i Odensala 
borde, i egenskap af godman, vid närvarande tillfälle afträda, af den orsak att hemmanet No 12 i 
berörde By innehade en slåttlägenhet, Sigärds myran 
 

43. kallad, belägen uppå Thorvalla skifteslags område, och med hvilket hemmans nummer Sahlberg 

äfven förmodade Olof Persson ligga uti samfällighet, yrkandes Sahlberg derjemte att ifrågakomne 
myrslått borde emot vederlag utbytas. De öfrige grannarne åter förklarade, att så vida Olof Persson i 
Odensala för närvarande icke als häfdade merberörde slått, han icke eller borde från godemansskapet 
jäfvas och uplystes derjemte att, hvar och en nu innehade de slåtterlägenheter som af dem i långliga 
tider begagnats.   I öfrigt, eller beträffande Slåttutbytet hade väl förrbemälte Jordägare ej däremot att 
erindra, så fram en sådan omflyttning vore med författningarne öfverensstämmande men befarade 
likeväl att ett sådant utbyte skulle på händelse af Odensala boernes bestridande, komma att kosta 
 



44. mera än hela slåttegan vore värd, hvadan de hälldre frånträdde sina andelar uti slåtten å norra 

sidan skillnaden emot Kyrkås där egenteligen bytet skulle verkställas. Och tillade därjemte att Odensala 
ifrågasatte myrslått  hade det läge den icke kunde falla någon till mehn eller intrång.  Då nu intet vidare 
härvid blef anfördt, anmälte Jordägarne enhälligt att de önskade det vägen till Kyrkås skulle anläggas till 
9 alnars bredd, samt förklarade sig liknöjde om de vid tilldelningen finge mer eller mindre af slåttern 
norrom terränglinien, hvarefter Landtmätaren, genom öfverläggning med godemännen afgaf följande 
 
Utlåtande 
Enär Sahlbergs ofvanberörde påstående, rörande utbyte af ägan Sigärds myran, är en fråga, hvilken 
före delningen bör vara 
 

45. afgjord, samt Godemannen Olof Persson sjelf uplyst att Östra Odensala By utgör en samfällighet, 

som uti skogsmark är oskiftad, anser Landtmätaren med Kongl Majts Nådiga Skiftes Stadga 
öfverensstämmande det Sahlbergs merberörde anförande bör uptagas och efter författningarne 
behandlas som följd hvaraf beslöts att Östra Odensala byamän skulle tillkallas för att i detta afseende 
höras, äfvensom att Olof Persson bör, af anförda hinder, i egenskap af god man under denna frågas 
handläggning, afträda och annan i dess ställe tillkallas. Sedan detta beslut blifvit till kännagifvit, 
återkallade Sahlberg sitt påstående och förente sig med de öfriga grannarne sålunda att Landtmätaren 
anmodades låta till nästa söndags afton inkalla innehafvarne af oftanämnde slått och med dem söka 
godvilligt utbyte i den slåth Byalaget innehar å samma sida 
 

46 skillnaden emot Kyrkås, men i den händelse att sådant byte med Odensala boerne icke kunde 

åstadkommas, beslöto Jordägarne att deras slått norrom skillnaden skulle förblifva odelt och samfäldt 
på hela skifteslaget, med hvilken öfverenskommelse Landtmätaren jemväl lät bero. 
Är och dag som ofvan 
På Embetes vägnar 
J Åsell 
 
Olof Larsson, Carl Ersson, Jacob Jönsson 
Olof Eskilsson, Sven Andersson, Nils Andersson bomärke 
Carl Hansson, Hans Ersson, Pehr Sahlberg 
Carl Mattsson bomärke, Sven Löfström, Carl Edholm 
Erik Ersson, Anders Örbom, Anders Olofsson 
 

47 Protocoll hållit vid sammanträde uti Thorvalla klockan åtta efter middagen den 20de Julii 1828 

I anledning af fattadt beslut den 14de denne hade Landtmätaren till denna dag gått i författning om östra 
Odensala boernes inkallande för att höras, i afseende på utbyte af deras andel i slåtten Sigärds myran, 
och inställde sig nu, utom förrättningsmannen och samteliga skiftesdelägarne, från Östra Odensala 
bönderna Olof Persson, Olof Olofsson och Paulus Persson, hvilka, efter ytterligare erhållen kännedom 
om afsigten med detta sammanträde och sedan sista protocollet blifvit upläst och vidkändt samt de om 
ärendet någon stund ordväxlat med Thorvalla boerne, framlämnade en dem emellan uprättad så 
lydande förening: ”För att erhålla en rätt skillnad emellan Thorvalla skatteskog och slåtten, under 
hemmanet No 12 i 
 
 
 
 
 



48 östra Odensala, Sigärds myran kallad, är emellan underskrefne Jordegare sålunda 

öfverenskommit att vi Odensala boer aftstår någon del af nämnde slått, emot vederlag af skog, till 
Thorvalla Byamän, beräknad tunland emot tunland. Å ömse sidor äro vi härmed nöjde försäkres. 
Thorvalla den 20de Julii 1828. 
Paulus Persson, Olof Persson bomärke, Olof Olofsson bomärke i Odensala, Pehr Sahlberg, Olof 
Eskilsson bomärke, Olaus Jonsson, Carl Mattsson, A.G. Örbom, Carl Ersson, Erik Ersson, Olof 
Larsson, Jacob Jönsson, Carl Edholm, Sven Andersson, Sven Löfström, Carl Hansson i Thorvalla Påhl 
Mattsson godman” 
Denna försäkring blef upläst och af alla till rigtigheten godkänd sam skulle vid delningen tjena till 
efterlefnad. Något vidare var icke denna gång att anföra. År och dag, som ofvan 
På Embetes vägnar 
J. Åsell 
 

49 Protocol hållet med Slutsammanträdet med Thorvalla Skifteslag den 6te November 1828 

S.D. Sedan Landtmätaren tillika med godemännen och alla till Skifteslaget hörande Jordägare 
sammanträdt, uplyste Landtmätaren vederbörande, att ehuru det, enligt anteckning i protocollerne, är 
sålunda öfverenskommit att förr innehafd rymd skulle tjena såsom delningsgrund, det likeväl nu vid 
tilldelningen så inträffat, att somlige erhållit uti åker och andra återigen uti slått, mera ägor än hvad de 
före delningen innehaft, hvarefter följande frågor framställdes  
1 Huruvida Edholm, på därom af Örbom och Löfström väckt påstående, ansåg sig vara skyldig ansvara 
till någon ersättning för åkern uti Erik Nils torpet, som den förstnämnde erhållit och de sednare frånträdt 
vid delningen, hvarpå Edholm svarade att enligt den kännedom honom nu blifvit 
 

50 meddelt, han uti inägor ej hade utöfver sitt innehaf, samt följakteligen ansåg sig för en sådan tyngd 

böra frikallas. 
2do Rörande bestämmandet af tiden till fäbodehusens bortflyttande för att de af skifteslagets delägare, 
hvilka nu frångått sine gamla fäbodevallar anmälte Jacob Jönsson, Olof Larsson och Anders Olsson sig 
vilja begagna den del af Bovallarne uti 6 års tid, som de medelst ristning och plöjning samt gödslande 
upbrutit och odlat. Erik Ersson å egne och myndling Nils Erik Erssons vägnar samt Carl Mattsson, som 
vallarne erhållit, protisterade däremot af orsak att de erhållit vallarne såsom slått, och förmodade att de 
innan några år blefvo utväxte, hvilket förhållande ick kan inträffa med sjelfväxande slåtter. Jacob 
Jönsson anmärkte därjemte om icke det vore med billighet öfverensstämmande att han finge nyttja 
någon sämre slått af dem, hvilka nu enligt föreningen, äga att uti vissa år begagna och honom 
 

51 tilldelte odlingar, synnerligast i och för Erik Erssons odling norr i ängena, hvilken han förmodade, 

för dess aftlägsenhet skull kunnat uti en framtid vidmagthållas, utan blefve hela odlingen efter den 20-
åriga nyttjande att anse såsom i dess oodlade tillstånd eller lika med dålig äng- och myrslått. 
Erik Ersson och Sahlberg m.fl. invände häremot det meningen med föreningen var, att, enligt des 
innehåll och utan något annat vederlag hvar och en skulle, genom vissa års nyttjande blifva ersatt för 
sine odlingar, eller rättare sagt därå användt arbete.  
3 Väcktes fråga huruledes Carl Hansson, Hans Ersson och Sahlberg ville öfverenskomma om 
utflyttningen av Carl Hanssons inpå Sahlbergs skifte stående hus vid gården, samt 
 
 
 
 
 



52 hvilken denna skyldighet skulle vara mäst underkastad hvarpå de förstnämnde svarade, att, ehuru 

husen voro dem tillhörige, de likeväl ville undandraga sig skyldigheten att desamma på egen jord afflytta 
Sahlberg åter förklarade sig vilja deltaga uti flyttningskostnaden i den mohn han kunde därtill anses 
skyldig 
4 Å sin pupill Nils Erik Erssons vägnar yrkade Erik Ersson någon ersättning i gödsell till uphjelpande af 
den sålunda i vanhäfd pupillen tillfallne Thunåkern. Edholm, hvilken sagde åkern före delningen 
innehaft, blef härom tillspord och gaf till svar att han väl erkände sig icke hafva gödslat berörde åker 
som sig vederbordt, men ansåg sig icke eller pligtig att ensamt vidkännas denna åkers iståndsättande, 
enär han frångått gamla väl häfdade åkrar emot erhållne mindre gödslade och föreslog 
 

53 han det Olof Larsson och Jacob Jönsson, som nu vid delningen erhållit Edholms bättre åkrar borde 

deltaga uti den ifrågasatta ersättningen 
5 Carl Ersson yrkade härefter ersättning för bortmistad åker i Andalen, men då det uplystes att så väl 
han som hans meddelägare å hemmanet hade erhållit betydlig tillökning uti slått, så förföll denna 
ersättningsfråga af sig sjelf. 
 
Som icke något mera var att anmärka och Jordägarne oagtadt föreställningar icke på ett eller annat sätt 
kunde, om härofvan förmälte frågor och omständigheter, förmås sig förena och öfverens komma, så 
nödgades landtmätaren i samråd med godemännen, meddela den 10de November upläste  
 
Utlåtande 
Hvad först beträffar ersättningsfrågan för åkern 
 

54 afträdande i Erik Nils torpet få, enär uplyst blifvit att förre innehafvarne däraf Örbom och Löfström 

för sitt hemman nu vid delningen icke allenast uti inägor undfått efter sitt fordna innehaf, utan ock 24 
kappland därutöfver samt i Utägor 8 tunneland 14 kappland hvartill kommer att torpinnehafvaren 
begagnat nyttning af byalagets samfällta skog och muhlbete, anser undertecknad billigt det Örbom och 
Löfström efter 2ne års begagnande af ifrågasatta Torpåker, densamma utan vidare till Edholm aftträda. 
Börandes de förstnämnde äfvenledes kännas skyldige att inom fyra år härefter torphusen bort flytta. 
Åter vidkommande tiden för fäbodehusens afflyttande, anser förrättningsmannen jemväl vara för sådant 
göromål 
 

55 tillräcklige, under hvilken tid Olof Larsson, Jacob Jönsson och Anders Olofsson ega att begagne 

sine uti bovallarne gjorde och bekostade odlingar dock emot vederlag, af lika vidd annan slått under 
tiden. Och vidare beträffande Jacob Jönssons ifrågakomne ersättning af slått under hans grannars 
nyttjande af nyodlingarne på des skifte, äger han att ställa sig därom uprättade förening till efterlefvnad. 
Därnäst då Carl Hansson samt Hans Ersson icke kunde förmås på ett eller annat sätt bidraga till 
flyttningen af deras inom Sahlbergs skifte komne hus, finner Landtmätaren och godemännen i 
anseende till den fördel Carl Hansson och Hans Ersson genom denna husflyttning komma att vinna, 
medelst ernående at ett därigenom reelt skifte, Carl Hansson och Hans Ersson skyldige att inom femton 
år beräknade från den tid delningen vunnit laga kraft, sjelfve 
 
 
 
 
 
 
 



56 bekosta bortflyttningen af ifrågasatte hus, synnerligast, som de innom den tiden ej tyckas blifva så 

kännbara att flytta ägandes Carl Hansson och Hans Ersson att under sagde flyttningstid utan vederlag 
begagna den del af deras gårdstomt, som nu tillfallit Sahlberg. Sluteligen, rörande Nils Erik Erssons 
genom förmyndare Erik Ersson väckte frågan om ersättning för Thunåkerns vanhäfd, fattade 
Landtmätare och godemännen det beslut, att Edholm, hvilken berörde åker före delningen innehaft och 
vanhäfdat, skulle densamma uti 2ne år gödsla med 25 lass nyttig brukning om året eller tillsammans 50 
lass gödsel, samt Jacob Jönsson och Olof Larsson, hvilka årligen, sedan storskiftet börjades, i det 
närmaste besått sine västra = säden, hvaraf följdt att åkrarne därhvilka Edholm vid delningen nu erhållit, 
utan tvifvel skola vara sämre än den åker han till dem afstått, skyldige att till Nils Erik Ersson under 
sagda tid 
 

57 eller 2ne år utgifva 10 lass hvardera om året eller tillsammans 40 lass gödsel. Härefter 

framlämnade Olof Larsson och Jacob Jönsson en dem emellan träffad så lydande föreningen: ”Emellan 
undertecknade är följande öfverenskommelse träffad, att jag Jacob Jönsson, som nu vid delningen 
erhållit en del af Olof Larssons gårdstomt förbinder mig vara Olof Larsson till Hälften behjelplig vid 
flyttningen at des stall och trösklog, så fort vi å ömse sidor, det möjligen kan åstadkomma och som 
Jacob blifver genom denna omflyttning nödsakad flytta en stor del af egna hus sig till ha, så erkänner 
jag Olof Larsson mig skyldig ensamt innom tio år flytta manngårds byggningen, dock med villkor att 
Jacob under sagda tid ej har någon ersättning för den jord 
 

58 densamma står på. Att så öfverenskommit är, betygas med våra namns underskrift af Thorvalla 

den 5te November 1828 
Jacob Jönsson 
Olof Larsson 
Till vittne: 
Olof Persson bomärke 
Påhl Mattsson bomärke 
Godemän” 
Hvilken förening uplästes af dem godkändes och skulle, på begäran till efterrättelse i protocollet intagas. 
Sedan intet vidare var att anmärka och denna förrättning således till slut bragt, samt skiftes delägarne 
jemväl icke om någon annan tid, än den uti 15 capit. 1 § af Kongl Majts Nådiga Stadga, om skifterverket 
i riket, daterad den 4de Maji 1827 föreskrifne öfverenskommit, får landtmätaren, sedan nu tillkännagifvit 
är att skiftet blifvit afslutadt, med anledning af 13de § uti 18de capit. af högståberopade Nådiga Stadga, 
antyda den eller den, som öfver ifrågavarande stortskifte och därunder fattade beslut har i ett eller annat 
afseende att anmärka 
 

59 Sådane besvär hos ordföranden i ägodelnings rätten ingifva före kl tolf å sextionde dagen härefter, 

som infaller fredagen den nionde 1.9.  1 Januari nästkommande år 1829, vid påföljd att delningen i 
annat fall varder såsom laga kraftvunnen ansedd. 
År och dagar, som före skrifne stå. 
På Embetes vägnar 
J. Åsell 
Olof Pehrsson bomärke 
Påhl Mattsson bomärke 
Godemän 
 
 
 



60-124 inscannade delningsinstrument 

 

125 Protocoll hållit vid afvittringsrättens sammanträde i Thorvalla by Brunflo socken och Jemtelands 

län den 28de September och följande dagar 1829. 
Närvarande undertecknad vice notarie i Kongl Svea hofrätt och nådigt tillförordnad ordförande å 
afvittringsrätten jemte ledamöterna Jöns Olofsson i Backen och Erik Jonsson i Forsta hvarför utom af 
kallelser tillstädes kommit herrar Commissionslandtmätare J Åsell och Fr W Jonsson den förre såsom 
förrättningsman och den sednare för att Rätten med nödigt biträde tillhanda gå.  
S.D. Sedan Herr Commissionslandtmätaren Åsell den 30 Maji 1825 börjat storskifte 
 

126 å Thorvalla by in och utägor med därtill hörande skogsmark, och hvilket storskifte, efter det att, 

på sätt delningshandlingarne närmare vise föreningar blifvit träffade om, bland annat följande frågor 
1mo Om uphäfvande af det år 1788 Byen öfvergången storskifte 
2° Om ägograderingen, dermed delägarne, medelst underskrift å däröfver upprättadt instrument 
förklarat sig till alla delar nöjda 
3° Om ersättning för gjorde odlingar 
4° Om delningsgrunden 
5° Om utflyttningshjelp till åboerne Carl Edholm och Nils Erik Ersson hvilka ansett böra utflytta, den 
förre till de så kallade bytningsåkeren 
 

127 och den sednare väster om Anders Olofssons gård, och  

6° Om utbyte af en å nordöstra ändan af Torvalla bys skog belägen och under hemmanet No 12 östra 
Odensala lydande slåttänga Sigards myran kallad, samt förrättningsmannen och gode männen afgivit 
utlåtanden öfver under skiftets fortgång upkomna frågan, på sätt däröfver förde protocoll närmare visa, 
de 6te November sistlidet år blifvit afslutadt och besvärs hänvisning jordägarne lemnad så hafva 
följande besvärsskrifter till afvittringsrätten blifvit öfverlämnade.  Den 6te sistledne november afslutade 
herr Commissionslandtmätaren J Åsell storskiftesförrättningen innom Thorvally by i Brunflo 
 

128 socken och handlingarne lemnad med åtecknad besvärsanvisning till vällöf. ägodelnings Rätten 

före klockan tålf fredagen den nionde /9/ nästkommande januari 1829 som utgör femtiofyra dagar men 
som vi underteknade vid berörde delning anse oss ej kunna vara belåten i anseende till de spridda och 
för våra lägen otjenliga skiften, få vi till bevakande af vår talan ödmjukast anhålla det syn och besigtning 
härpå stället af vällofägodelningsrätten kunde företagas, vid hvilket tillfälle vi förbehålla oss 
underteknade öppen talan i hvad som emot denna delning må kunna begagnas, med djupaste vördnad 
framhärda 
Thorvalla den 29de december 1828 
 

129 Carl Ersson, Nils Andersson bomärke, Olof Larsson, Sven Löfström, Carl Edholm, Jacob 

Jönsson, Carl Hansson, Erik Ersson bomärke, Pehr Sahlberg, Carl Mattsson, Olof Eskilsson. 
Sedan vi undertecknade hemmansägare i Thorvalla by af Brunflo socken efter afgifne besvärs anvisning 
till ändringssökande uti af herr commissionslandtmätaren Åsells gjorde storskiftes förrättning uti berörde 
by redan förut inlämnat vår klagoskrift däröfver  till herr häradshöfding Cavallin, såsom oss intet annat 
vetande, ägodelningsdomare, men som oss uplyst blifvit, att han blifvit skild från samma befattning och 
således vår förr till honom lämnade besvärsskrift är onyttig nödgas vi derföre ytterligare härmedelst 
anföra nytt besvär 
 



130 och i ödmjukast anmäla missnöje över nämnde storskiftes delning och tillike ödmjukast anhålla 

om förordnande till syn derå samt ändring däruti lämpande efter locale belägenheter. Öppen talan i 
målet rörande detta ämne förbehålles vid framdeles till äfventyrs företagande förrättning med byn och 
besigtning. Östersund den tredje januari 1829 
Pehr Sahlberg, Carl Edholm, Olof Eskilsson, Carl Ersson, Erik Ersson, Carl Hansson, Sven Löfström 
genom Olof Larsson, Nils Andersson, Jacob Jönsson 
Sistledne höst afslutade herr commissionslandtmätaren Åsel storskiftesdelningen å Thorvalla by in- och 
utägor uti Brunflo socken enligt lemmnad anvisning till besvärs anförande emot berörde delning får jag 
härigenom ödmjukast anmäla, att 
 

131 jag med den verkställde delningen ej kan vara nöjd. Orsaken till dett mitt missnöje är sjelfa 

skiftesläggningen, emedan mine ägor blifvit utlagde i tvenne skiften, men om utflyttningen från gamla 
byn skedt enligt ödmjukast vidfogade protocoll, hade skiftene för hvarje åbo innom byalaget kunna blifva 
…ne , jag anhåller i följe häraf att detta måtte blifva ett föremål för syn och undersökning å stället 
hvarvid jag förbehåller mig fri och öppen talan. Thorvalla den 2dra Januari 1829  Pehr Sahlberg 
 
Vid ärendets företagande inställde sig samteliga Thorvalla hemmansägarne nemligen Anders Olofsson, 
Pehr Sahlberg, Carl Edholm, Jon Larsson, Jacob Jönsson, Sven Andersson, Erik Ersson, Carl 
Mattsson, Carl Hansson 
 

132 Nils Andersson, Hans Ersson, Olof Eskilsson, Anders Gustaf Örbom, Sven Löfström, Carl 

Eriksson, Hans Jonsson och till myndiga år komne Nils Erik Ersson därvid de hvar för sig anförde: 
Klagande gemensamt: att de norrom skiftes linien inpå Kyrkås utmark liggande Thorvalla by tillhörige 
och vid den nu öfverklagade delningen såsom samfällige ansedt slåtter borde jordägarne emellan 
behörigen fördelas därest det icke lät sig göra att desse slåtter kunde utbytas med den Odensala 
underlydande Sigards myhran i anledning hvaraf förrättningsmannen uplyste att han emot den emellan 
Thorvalla och Odensala byemän ingångne förening icke kunnat verkställa ett sådant utbyte som nu 
önskas och att byemännen 
 

133 sjelfve under delningen velat hafva nämnde slåtter såsom samfällighet, hvilket åter klaganderne 

förklarade aldrig hafva varit deras mening: att därest Carl Hansson och Hans Ersson blifvit ålagde att 
utflytta till Andahlen och Nils Erik Ersson fått blifva kvarboende å sin förra tomt, ett beqvämare och 
bättre skifte ernåts, hvaremot ej mindre Carl Hansson och och Hans Ersson förklarade sig genom en 
sådan utflyttning skola vidkännas at för stort lidande i anseende till mindre tjenlig åkerjord i Ahndahlen 
är och Carl Edholm anhöll att frikännas från utflyttningsskyldighet om Nils Erik Ersson därifrån befriades 
i sammanhang hvarmed den sistnämnde anhöll, att få kvarbo på gamla tomten, det klaganderne uti 
skogsmarken erhållit 
 

134 så oformliga och i jämförelse med längden smala skiften at de icke kunde instängas, men at 

sådant kunnat förekommas deraf skogsmarken delats särskildt för västra delen och särskildt för östra 
delen af byen samt att den norra utmarken bordt delas efter skatt och ej efter häfd, hälst skogen och 
betet förut varit samfält Sven Löfström, att han icke varit närvarande vid den emellan Thorvalla och 
Odensala byemän hållen sammankomst om Sigärdsmyran, utan att han kommit sedan föreningen 
redan varit skrifven hvarföre, då han fattat såväl förrättningsmannens som övriga närvarandes förklaring 
öfver föreningen på det sättet att nämnda Sigärdsmyra skulle utbytas mot de norr om linien belägne 
slåtterna, han äfven 
 



135 underskrifvit föreningen, utan att genomläsa densamma. 

Pehr Sahlberg, Erik Ersson, Carl Hansson, Jacob Jönsson och Olof Larsson, att skyldigheten för dem 
att bidraga till dem som blifvit eller blifva ansedde skyldiga till utflyttning, bör lämpas efter den fördel de 
kunna hafva af en sådan utflyttning och ej efter den ingångne föreningen, hvilken de förmoda ej böra 
gälla, sedan kongl Majts Nådiga skrifter stadga af den 4de Maji 1821, utkommit, och hvarigenom 
förändrade förhållanden upkommit. 
Olof Larsson att han ej kan vara belåten med norra delen af sitt i sammanhang med inägorna avhållna 
skogskifte, i anseende till des oformliga smalhet, hvilket kunna afhjelpas om han erhållit detsamma 
längre i väster samt att på södra delen af hans skogsskifte å chartan 
 

136 blifvit satt en slott, som ej till lika storlek finnes på marken. Carl Mattsson: att han genom den 

öfverklagade delningen förlorat fyra tunneland i slott emot sin förra häfd, samt att någon ersättning icke 
blifvit honom tillerkänd för verkställd dikning å utmarken. 
Carl Edholm och Carl Ersson: att de icke erhållit någon andel uti berösningsjorden samt Nils Andersson 
att han som med all sin öfriga jord ligger väster om Sven Andersson, erhållit sitt skifte i Andahlen öster 
om Sven Anderssons skifte därstädes hvaruti Nils Andersson yrkade ändring. 
Till utrönande af ofvannämnde förhållanden företog afvittringsrätten besigtning å marken, åtföljd af 
vederbörande och befann dervid bland annat, att å den så kallade Andahlen finnes tillräcklige 
 

137 Lägenheter till upodling af åker och slott, så att tvänne åboer kunna, då de erhålla nödigt bidrag 

utan verkeligt lidande, dit utflytta, hälst den där befintlige jord för det mästa kan jemföras med större 
delen af den inuti sjelfva byen varande; att Carl Hanssons och Hans Erssons åbyggnader äro de minst 
kostsamma innom byn till utflyttning hvartill äfven kommer att den sistnämndes åkrar befinnas betydligt 
vanhäfdade samt en betydalig förmohn för öfrige byemännen skulle genom en sådan utflyttning vinnas. 
Då i anseende till infallande mörker, besigtningen måste afbrytas beslöt AfvittringsRätten att fortsätta 
den samma i morgon den 29 dennes. 
Den 29de september 
S D Fortsatte afvittrings Rätten, åtföljd af vederbörande 
 

138 med undantag af Anders Olofsson som anmäldes vara sjuk, ofvan nämnde besigtning och 

inhämtade vidare att skogsmarken, med undantag af de å chartan utmärkta floar på östra sidan är 
någorlunda sinsemellan jämförlig så på den ena som andra ändan och att på största delen af den 
samma tillfällen till slott odlingar icke saknas, samt att den af Olof Larsson anmärkta slott, beräknad 
efter gamla storskifteschartan till någon fastän obetydlig del ej finnes öfverensstämmande med den, nu 
uprättade chartan, äfvensom att å det Edholm tilldelte skifte finnes betydlig till åker tjenlig jorde, hvilket 
äfven är förhållandet väster om och intill Anders Olofssons gård. 
Den 30de september 
S D Sammanträdde åter afvittringsrätten, närvarande samteliga 
 

139 vederbörande personligen med undantag af Anders Olofsson såsom hindrad af sjukdoms förfall, 

i hans ställe likeväl såsom ombud sig inställde hans svåger Olof Pehrsson i Odensala. Uppå af 
Ordföranden framstäldt förslag träffande åboerne Anders Gustaf Örbom och Sven Löfström den 
föreningen att skiftaslinien emellan deras inägor skulle rätas så mycket att Örbom finge sitt nu inpå 
Löfströms skifte varande fähus och foderbod innom egit skifte, hvaremot Löfström, för hvad han 
härigenom förlorade ofvantill i skiftet, skulle erhålla motsvarande ersättning nertill af Örboms åker, 
likeväl emot förbindelse att däremot uparbeta lika mycken åker åt Örbom till följde hvaraf hvar och sen 
skulle bebo de dem tilldelta skiften, samt Löfström 



140 återflytta sin inpå Örboms skifte påbegynta byggnad af ett fähus, hvilken förening för dem 

uplästes och vidkändes. Därefter framställdes af nedan nämnda jordägare följande klagomål nemligen. 
Carl Ersson, däröfver att han förlorat åkern som tillfallit Sven Andersson utan annan ersättning än att 
klaganden blifvit tillerkänd rättighet att under tio års tid få begagna en Sven Andersson ifråntagen åker 
under No 255 i Andahlen i anledning hvaraf förrättningsmannen uplyste att han ansett denna rättighet 
fullt motsvarande denna för skiftets formlighet nödvändiga förlust för klaganden af endast tre eller fyra 
kappland. 
Carl Edholm, att torpåkern under No 1 på hans inägo skifte blifvit honom under tvänne 
 

141års tid frånkänd, hvaremot förrättningsmannen, i öfverensstämmelse med delningshandlingarnes 

innehåll, uplyste att klaganden erhållit tjugu kappland mer i åker än han förrut innehaft, och hvilket 
förrättningsmannen ansåg fullt motsvarande förlusten af torp åkern, som endast utgjorde sjutton 
kappeland. 
Jacob Jönsson förnyade sitt vid sammanträde den 6te november sistledit år gjorde och i förrättnings 
protocollet för samma dag intagne påstående om ersättning för honom frångången slott mm hvaremot 
förrättningsmannen åberopade sitt samma dag däröfver gifne utlåtande. 
Olof Larsson: att han norr om linien i utmarken förlorat två tunneland, fem kappland i slott, hvaremot 
förrättningsmannen uplyste 
 

142 att klaganden erhållit fyra kappeland i åker och fyra kappeland i inägo slott utöfver förra häfden.  

Yrkade Anders Olofssons ombud att skiftet måtte fastställas och protesterade emot all rubbning af sitt 
skifte, under påstående däruti Olaus Larsson äfven instämde att befrias från alt deltagande i den 
kostnad, som genom klagomålen kunde upkomma sedan något vidare ej var att anföra tillsades 
jordägarne att i morgon den 1sta oktober åter tillstädes komma till afhörande af följande för dem 
sistnämnde dag afkunnade 
Utslag 
Hvad under målets fortgång blifvit anmärkt och handlingarne innehålla har afvittringsrätten behörigen 
öfvervägat, och som afvittringsrätten därjemtevid den hållne besigtningen 
 

143 funnit nyttan af de yrkade utflyttningarne, hvarigenom något verkligt lidande, dessutom icke 

drabbar någon af jordägarne, altså pröfvar  afvittringsRätten med stöd af 13 capit i Kongl Majts Nådiga 
Stadga om skiftes verket i Riket den 4de Maji 1827 skäligt föreskrifva, det bör, ej mindre Edholm och 
Nils Erik Ersson på sätt den ingångna och i protocollet för den 13 juli 1826 intagne föreningen stadgar 
till dem anvista ställen utflytta, än och Carl Hansson och Hans Ersson verkställa sådan utflyttning till 
Andahlen hvarest dem bör tilldelas tjenlig åkerjord och så mycken slott, som för deras hemman kan 
anses nödig, samt motsvarande grad genom deraf, följande skifte å utmarken för dem kan komma att 
brista, hvarförutan de bör njuta full ersättning för deras utflyttningskostnad 
 

144 samt lika mycken och i lika godt stånd satt åker, som de mista, och böra de derjämte under den 

tid som till denna åkers odling kan åtgå tillgodo njuta i stället för afkastningen af dem nu frångående 
åkrar sex (6) tunnor korn, för hvarje brukande tunneland deraf, hvilken ersättning i anseende till olika 
befunnen häfd delas så att två tredjedelar deraf tillkommer Carl Hansson och en tredjedel Hans Ersson, 
och bör all den åker som dem uti Andahlen tilldelas förses med nödig gödsel beräknadt efter tretio lass 
på hvarje mäling, Emot förbindelse för Carl Hansson och Hans Ersson att, så länge de bruka sine gamle 
åkrar dem behörigen gödsla, och må det tillhöra dem som skola utgifva nämnde bidrag af korn, att 
under tiden begagne de åkrar som de skola åt de utflyttade uparbeta. Men som genom denna 
 



145 ytterliga föreskrifne utflyttning ett förändradt förhållande med utflyttningshjelpens fördelande 

uppstår, alltså pröfvar Aftvittringsrätten, med jemkning af den ingångne föreningen i denna del, skäligt 
det bör utan att den samma må anses i detta afseende ligga i vägen för ny fördelning, nämnde 
utflyttningshjelp beräknas efter den större eller mindre förmon hvar och en jordägare kan anses hafva af 
dessa utflyttningar, och hvilken fördelning äfvensom beloppet af blifvande utflyttningskostnader bör af 
landtmätaren och gode männen bestämmas. Börandes i öfverensstämmelse med den nu föreskrifne 
rättelsen i inägo skiftet utägorna, hvaribland äfven räknas de norr om skifteslinien inpå Kyrkås skogen 
liggande slåtterna, hvilka jemlikt 12 capit 1 § af åfvanåberopade 
 

146 Nådiga stadga skola i skiftet ingå så vidt ske kan i ett skifte, och där sådant icke låter sig göra i 

två högst tre skiften, däri in-ägo skiftensa inberäknade, utläggas med iakttagande deraf att skiftena ej 
blifva oformligt smala i jemförelse med längden, till följe hvaraf äfven Nils Anderssons anmärkning om 
förändrat läge för skiftena i Andahlen för närvarande förfaller. 
Hvad härnest beträffar det ifrågasatta ägo utbytet med Odensala Byemän, anser afvittringsrätten denna 
fråga i dess närvarande skicka ej tillhöra afvittringsrättens uptagande, och beträffande de anmärkta och 
vid den hållne besigtningen jemväl befunne och genom vinkelvridning upkomna origtiga läge af den Olof 
Larsson tillhörige å utägechartan 
 

147 med graderingsnummer 13 betecknade slått så bör den samma vid verkställandet af de nu 

föreskrifne ändringarne å nyo upmätas och till des verkeliga innehåll bestämmas, äfvensom det därvid, i 
afseende på åtskilliga af klaganderne gjorde anmärkningar om bristande ersättningar för förlorade ägor 
emot förra häfden, skall åligga förrättningsmannen att enligt föreskrifterne i 6 § 4de capit de 4 § 14 capit 
skiftes stadgan, uprätta och tillställa jordägarne behörig häfde beskrifning, den de i vederbörlig ordning 
må i händelse af befogenhet klandra. 
Hvidkommande den emellan åboerne Örbom och Löfström yppade tvist om läget för deras skiften och 
hustomter, låter afvittrings Rätten bero vid den dem emellan ingångna ofvan 
 

148 intagne förening som bör tjena till grund och jemväl i sammahang med öfriga nu föreskrifne 

rättelsene verkställas. Af hvad sluteligen angår klagandenes anmärkning om delningsgrunden, pröfvar 
afvittringsRätten, öfverensstämmelse med 8 capit 1 § af ofta nämnde Nådiga stadga, skäligt det bör den 
ingångne föreningen, i hvad det rörer In-ägor samt slått å utmarken, tjena till efterrättelse, men hvad 
beträffar den öfriga skogsmarken, såsom förut samfällig, bör en efter skatt fördelas. Hvid hvilken utgång 
af saken parterna skola vidkännas hvarsina kostnader och därjemte efter skatt godtgöra kostnaden för 
detta sammanträde, bestigande sig till, för ordföranden sexton riksdaler, för ledamöterne Jöns Olofsson 
fem riksdaler 8 skn och Erik Jönsson 
 

149 fem riksdaler, för herr commissionslandtmätaren Jonsson elfva riksdaler 10 skn och för herr 

commissionslandtmätaren Åsell tio riksdaler 13 skn alt banco, hvilket alt likeväl bör af klaganderne 
genast för skjutas. 
Den med detta utslag missnöjde, äger att innom tretionde dagen härefter, seom denne oräknad, blifver 
de 31ta nästinstundande october till Kungl Majts befallningshafvare ingifva sina till Kongl Majt i 
underdånighet ställde besvär jemte nödige handlingar, och bör klaganden jemväl vid besvären foga en 
af tvänne vederhäftige män utgifven och af kyrkoherden i församlingen eller någon krono betjent i orten 
styrkt löftes skrift, där uti löftesmänne, en för bägge och bägge för en, borga 
 
 



150 för den kostnad och skada klaganden kan kännas skydlig att sin vederpart gälda. Och sådant alt vid 
talans förlust. År och dagar som förr skrefne stå. 
På AfvittringsRättens vägnar 
Efter Nådigaste förordnande 
C G Weinberg 
 
151 År 1831 den 5te december inställde sig undertecknad landtmätare, jemte gode männen Pehr 
Olofsson i Rosbol och Olof Pehrsson i Odensala, uti Thorvalla by af Brunflo socken och Jämtlands län 
för att, sedan vällofl. Afvittrings rätten igenom utslag den 1ta oktober 1829, hvilket, i anlednings af 
dermot anförde underdånige besvär vunnit Kongl Majts Nådiga stadfästelse, föreskrifvit åtskilliga 
ändringar och rättelser uti det af undertecknad innom berörde byalag verkställde och den 6 november 
1828 afslutade laga skifte, inhämta jordägarnes yttranden, öfver den skiftesläggning, som i följd af de 
sålunda gifne föreskrifterne kunde anses mest lämpelig, med hvad mera, som dermed äger oskiljachtigt 
sammanhang. Härvid inställde sig samtelige delägarne i byn, utom bonden Carl Edholm hvilken 
 
152 från detta sammanträde uteblef. 
§ 1 
S D  Sedan AfvittringsRättens och Kongl Majts ofvan åberopade nådiga utslag blifvit upläsne, hördes 
först åboerne å halfva hemmanet No 6 hvilka igenom afvittrings rättens anförde utslag blifvit ålagde att 
med sine hemmans delar utflytta till den så kallade Andahlen, och afgåvo det utlåtande: att ehuru de 
hälst önskat att blifva bibehållne vid sitt i byn förut innehafde läge, likeväl, och då sådant nu mera ej 
torde låta sig göra öfverlämnade de till delnings förrättaren att utlägga deras skiften på sätt tjenligt synes 
och med deras fördel samt de gifne föreskrifterne är mäst öfverensstämmande. 
De öfrige jordägarne anhöllo att få sine egor sammandragne i så få skiften som möjligt, men i afseende 
på skiftes läggningen voro meningarne olika, emedan en del yttrade, att sedan byalaget blifvit skiljdt i 
tvänne delar, slåtterne å hemskogen för västra grannarne i byn borde delas tvärs öfver skogen, hvilket 
 
153 åter af andra bestriddes såsom föranledande en ojämn och obillig fördelning af bättre och sämre 
slått. 
§ 2 
Alla jordägarne voro ense derom, att den eller de som i åker och äng finnas innehafva brist jämförelse 
vid emot skatten, erhåller sin fyllnad af den gemensamma skogs- och betesmarken, så att delnings 
grunden i det hela blifver hvars och ens ägande skattetal i byn. 
§ 3 
Bonden Pehr Sahlberg erhindrade , att en större plats för distrikts magasinen borde af oskifto uttagas 
och för gemensamt behof afrösas.  
Som för denna gång ej vidare var att iagttaga eller anmärka, blef sammanträde uplöst. 
År och dag, som förr skrifvit står 
På Embetets vägnar 
J Åsell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



154 År 1832 den 5te november är föregående protocoll för undertecknade jordägare upläst, justerat 

och erkändt betygas med namns och bomärkens underskrifter 
Thorvalla, som ofvan 
Pehr Sahlberg, Sven Andersson, Carl Edholm, Olof Larsson 
Jacob Jönsson, Carl Ersson, Erik Ersson (bomärke), A G Örbom, Carl Hansson, Carl Mattsson 
(bomärke), ÅOS Olofsson, Nils Olofsson, Erik Eriksson 
Såsom närvarande gode män underskrifva, med anmärkning att Löfström ej ville underteckna detta 
protocoll af orsak, att han sålt sin hemmansdel till Nils Erik Ersson 
Pehr Olofsson i Rossbohl, Olof Persson (bomärke) i Odensala 
1832 november den 5te 
 
Sedan, enligt afvittringsrättens föreskrift, hvarje delägares häfd blifvit anmärkt, och särskild förteckning 
deröfver uprättad, blef samma häfde-förteckning i gode männen Pehr Olofsson i Rossbol och Olof 
Pehrsson i Östra Odensala samt alla jordägares närvaro, med undantag af Olaus Jonsson och Olof 
Eskelsson, upläsen och justeradt samt till alla delar godkänd med följande anmärkningar, neml. 
1a att storflon under nr 113 borde påföras både Olaus Jonsson och Olof Eskelsson 
 

155 2o att en Erik Ersson tillhörig hägn vestan om Kyrkås vägen blifvit utesluten, den han påstod 

måtte beräknas i hans häfd, samt 
3ti att en del af synkflon å gamla chartan tecknad med  No … skulle påföras Carl Mattsson och afdragas 
från Erik Erssons förra innehaf 
 
§ 5 
Som en skifteslaget tillhörig, innom Brynje och Bringåsesn område belägen slått, Sigärdsmyran kallad, 
vid taxeringen icke erhållit något värde, beslöts, att den samma skulle åsättas samma grad som främre 
delen av Nymyrdrolet eller graden 1 
§ 6 
Sven Löfström som förmälde, att han numera sållt sitt hemman till Nils Erik Ersson och att denna 
således för hemmanet borde tala, och svara, nekade att underskrifva både häfde-förteckningen och 
protocollet för de 5te december sistledet år, ehuru han vid då hållet sammanträde var närvarande. 
År och dag som före skrifvit står 
På embetes vägnar 
J Åsell 
 

156 Den 14de november 1832 

§ 7 
För att yttra sig, rörande odlings ersättningen sammanträdde jordägarne med landtmätaren och gode 
män, då det beslut fattades att ett tunneland åker skulle ersättas med sextio (60) riksdaler banco, ett 
tunneland inägo slått med trettio (30) riksdaler och ett tunneland utägo slått hitom tvärlinien med tolf (12) 
riksdaler berörde mynt, alt efter taxeringsvärde beräknadt, men för de slåtter som ligga norr om sagda 
tvärlinie, såsom varande af sämre beskaffenhet, kommer någon ersättning icke i fråga. Och skulle i 
enlighet med desse grunder samt med beräkning af vars och ens förra häfd, odlingsliqviden upmåttas 
och handlingarne biläggas. Skolandes ifråga varande odlingsersättning ovillkorligen, och vid påföljd af 
utmätning, erläggas då ägorna tillträdas. 
Den 16de november 1832 
§ 8 
Efter det utstakning och förhuggning nu blifvit verkställd och varje delägare fått anvisning på det skifte 
honom kommer att tillhöra, sammanträdde på kallelse, jordägarne, då de först 



 
 

157 erhöllo  kännedom om beloppet af utflyttnings kostnaden, om hvars fördelning de i godo ej kunde 

åsämjas, i följe hvaraf förrättningsmannen i detta afseende afgifver det förslag, att samtelige jordägarne 
väster om bäcken skola för deras sammantagne skattetal 14 ton tunneland i berörde utflyttnings 
kostnad, upgående till 1212 RB 39 sk banco deltaga, dock så att Anders Olsson hvars hemman förut 
blifvit utflyttadt, skall njuta afdrag för sitt halfva skattetal, hvilket påföres Pehr Sahlberg, som igenom den 
verkställda utflyttningen erhållit det rymligaste läget inom byn, och följakteligen deraf drager största 
nyttan. 
§ 9 
All utflyttning bör vara fullgjord innom tvänne (2ne) år från den tid skiftet vunnit laga kraft eller i händelse 
af missnöje, ifrån den tid det blifvit fastställdt 
§ 10 
Alla jordägarne voro ense derom att hvar och en genast tillträdde sina skogs skiften och derå tager sina 
behof så, till timmer som vedbrand vid äfventyr att deräst någon i sådant afseende ingår på en annans 
skiftte 
 

158 skall ett dylikt förfarande anses såsom åverkan. 

§ 11 
Emedan de skiftet rörande handlingar ännu ej hunnit utskrifvas, skola de samma jordägarne framdeles 
tillställas, och meddelades den underrättelse, att klandertiden kommer att beräknas från den dag, 
jordägarne erhållit del af ifråga varande handlingar, samt att den med skiftet missnöjde bör innom 
sextionde dagen derefter sina besvär till ordföranden i AfvittringsRätten skrifteligen ingifva, vid förlust af 
vidare talan. Med denna förklaring uphörde sammanträdet och förrättningen tillkänna gafs vara slutad 
År och dag, förr skrefne 
På Embetes vägnar 
J Åsell 
 

159 Föregående protocoll, jemte protocollen för den 5te och 14de november 1832, äro för jordägarne 

upläste, justerade och till riktigheten erkände, intygas med namn och bomärken, som ofvan 
Pehr Sahlberg, Sven Andersson, Olof Larsson, Olof Eskilsson (bomärke), Carl Ersson, Erik Ersson 
(bomärke), Carl Edholm, Carl Mattsson (bomärke), Jacob Jönsson, A G Örbom, Carl Hansson, Nils Erik 
Ersson, Ander AOS Olsson 
Jordägarnes egenhändige underskrifter intyga 
Pehr Olofsson i Rossbohl, Olof Pehrsson (bomärke) i Odensala 
 

233 Utdrag ur protocoll hållet vid Jämtlands lands Afvittrings Rätts sammanträde i Östersund den 

19de november 1834 
§ 20 
S D företeddes af Herr Commissions Landtmätaren J Åsell Charta med beskrifning öfver förrättadt laga 
skifte i Thorvalla skifteslag uti Brunflo socken och som samtelige delägarne skrifteligen erkänt, att de 
erhållit, jemte Skifteshandlingarne, behörig underrättelse om skiftets afslutande och tiden för besvärs 
anförande blef samma Charta till efterrättelse fastställd, enär besvär anförde blifvit och delnings 
beskrifningen utvisade, att skiftenas antal icke öfverstiga hvad nu gällande författning bestämmer. År 
och dag som förr skrifvit står 
 
På afvittrings Rätten vägar 
Georg Vinter 


