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Pergamentsbrev AA 98, datert 7. mai 1425.

Den 7. mai
1425 tok en av
Erik av Pom-
merns om-
budsmenn
opp vitnemål i
en drapssak i
Froland. Mens
de fleste retts-
dokumenter

Dette er et rettsdokument o
drapssak. Dramaet startet e

fra middelal-
deren er like
knusktørre
som perga-
mentet de er
skrevet på, er
hendelsene i
denne saken
som snytt ut
av en islandsk
sagatekst.
I morgen har brevet som forteller om
dette overlevd i 591 år.

Det finnes en slags darwinisme som
forklarer hvorfor enkelt historiske do-
kumenter blir bevart for ettertiden,
mens andre bukker under. De nedteg-
nelsene som overlever opp gjennom år-
hundrene har gjerne en kvalitet som
gjør at kommende generasjoner ser det
som hensiktsmessig å ta vare på dem.
De fleste av de skriftlige vitnesbyrdene
vi kjenner fra middelalderen er derfor
dokumenter som beviser eierskap til
gård og grunn – og dermed også totalt
uleselige. Men i noen tilfeller har eien-
domsforholdene bevirket at andre typer
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t om en 591 år gammel
t etter en krangel om elg

dokumenter er bevart, slik som i dette
tilfellet, der et drap førte til at gården
Espeland skiftet eier.

Drap på pergament. Det er Eilif Bryn-
julfssøn på Asdal som forteller om disse
hendelsene, etter at han på vegne av
sysselmannen Eindrid Erlendssøn had-
de tatt opp vitnemål i saken. En høst-
kveld året før hadde Hallvard Gunnars-
søn vært ute i skogen og forsøkt å felle
en elg med spydet sitt. Morgenen etter
gikk han ut for å lete etter dyret, som
antagelig var skadeskutt, men da han
fant kadaveret sto det allerede to menn
på stedet, Jon Nikolassøn og faren Ni-
kolas. I løpet av noen få replikker ble
situasjonen ganske betent.

«Dette er min elg», sa Hallvard. Ni-
kolas sa nei. Da svarte Hallvard: «Har
elgen sår på venstre side, så er den
min.» De vendte på elgen, og såret var
der Hallvard sa det skulle være. Da
svarte Nikolas: «Er den din, så flå den;
men flår du denne elgen, skal du aldri
flå elg mere.» Etter dette gikk Hallvard
fra stedet.
Saken var imidlertid ikke skrinlagt

med dette. Noe må ha ulmet mellom
partene. En stund senere komHallvard
roende nedover elva forbi en eng hvor
Jon og faren holdt på å slå gress. Da de
to andre oppdaget dette, løp de hjem og
hentet våpen, hoppet i en båt og satte
etter, men Hallvard klarte å komme i
sikkerhet på den andre bredden. I tiden
som fulgte forsøkte Hallvard flere gan-
ger å inngå forlik med Jon og Nikolas,
men uten hell.

I februar året etter eskalerte konflik-
ten da Hallvard kom til en gård hvor
Jon allerede befant seg, uten at noen av

dem visste om det fra før. Jon gikk da
løs på Hallvard og spurte om han var
like modig nå som før. Den andre for-
søkte å gå sin vei uten å svare, men Jon
skjøt spydet etter ham og sa: «Nå skal
Herre Gud banne deg!» Hallvard skrek
til bonden og kona på gården at de måt-
te gripe mannen og holde ham, men de
kunne ikke nå ham. I kampens hete tok
han opp spydet og kastet det tilbake
slik at det traff Jon i siden. Jon falt og
mistet øksen. I håndgemenget som
fulgte plukket Hallvard opp øksen og
hogg Jon i foten. Av det fikk Jon bane-
sår.

Det var opphavet til striden deres at Hallvard hadde skutt en elg med spyd om aftenen.

l Historikere i Agder skriver om aktu-
elle saker under vignetten «I et histo-
risk lys». Spalten er et samarbeid mel-
lom Den norske historiske forening
(HIFO), avd. Agder og Agderposten.
Gjennom en slik spaltestafett vil histo-
rikere i ulike stillinger og med ulik yr-
keserfaring betrakte Agder, Norge og
verden ut fra sitt profesjonelle ståsted.
Har du tips og ideer kontakt oss på e-
post: Thomas.hagen@stifetlsen-arki-
vet.no eller redaksjonen@agderpos-
ten.no

I et historisk lys
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