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Inledning 
Släktforskning bortom tiden för kyrkobokföringen är ett vågspel. I regioner med ett starkt frälseinslag och 
därmed färre skatte- och kronogårdar blir hypoteser näst intill omöjliga att verifiera. Den främsta anledningen 
är att det ofta saknas en ”familjekontinuitet” på de hemman som ligger under frälset. Dessutom var det sällan 
de boende vid ett frälsehemman som var ena parten vid hemmanstvister. Det var istället frälsemannen själv 
eller ett ombud för denne. Möklinta socken i norra Västmanland är en socken med ett starkt inslag av 
skattehemman och få frälsehemman. År 16521 fördelade sig socknens hemman på 59 hemman av skattenatur, 
8 krono och endast 2 frälsehemman. Motsvarande för det närliggande Österunda socken var 23 skatte, 7 krono 
och 19 frälse.  

Möklinta är en utpräglad jordbruksbygd.  Eftersom jordbruket var den huvudsakliga inkomstkällan var det 
också naturligt att man försökte skapa förutsättningar för bärkraftiga hemman. För bonden var det en 
överlevnadsstrategi och för kronan en fråga om säkra och kontinuerliga inkomster. Vid arvsskiften i familjer 
med stora barnkullar blev arvedelen ofta så liten att den omöjligt kunde försörja samtliga syskon. Strategierna 
för att undvika hemmansklyvningar var mångahanda. I välbärgade familjer skickades sönerna på utbildning 
med förhoppning om tjänster inom kyrkliga eller kamerala områden. Ibland var lösningen ett hantverk eller 
utskrivning till soldat. Men oftast praktiserades en strategi som syftade till att gifta in barnen på andra gårdar 
och att den/de kvarboende kunde lösa in hemmansdelar av sina syskon eller annan släkt.  

Verktygen för jordförvärv var olika beroende på förutsättningarna. I familjer med ett eller ett fåtal barn skedde 
markförvärv huvudsakligen genom arv. Om fördelningen av jord skedde lagenligt och att samtliga arvingar 
kunde försörja sig på det ärvda, inträffade i normalfallet ingen tvist och därmed finns sällan någon skriftlig 
bekräftelse på överlåtelsen. En annan möjlighet att utöka jordinnehavet var strategiska äktenskap. Antingen 
genom ingiften i andra hemman/byar eller genom att man sålde hustruns/mannens ärvda jord för att lägga ner 
köpeskillingen på köp av mer jord där man var bosatt. Alla överlåtelser till personer utanför släkten eller där 
flera intressenter inom släkten fanns, skulle uppbjudas vid tre ting. Om någon under denna tid klandrade 
överlåtelsen behandlades tvisten vid en domstolsförhandling.  

Ibland nyttjades inte egendomen av den som ägde densamma. Om den ärvda delen var för liten för att skapa 
ett eget hemman kunde den brukas av någon annan familjemedlem men kvarstå som egendom hos en person 
som ibland bodde miltals från sin ärvda jord. Man skulle kunna se egendomen som ett sparkapital. I 
rättsprotokollen kan man ibland se jordtransaktioner mellan personer som i bästa fall är omnämnda som en 
släkting men oftast med bara ett personnamn. Inte sällan rör det sig om avlägsna släktingar, tre- eller kanske 
fyrmänningar, som är ägare till hemmansdelar som ibland hade ärvts decennier tidigare. Stundtals gick det så 
lång tid innan man krävde sin andel att egendomarna hamnar i ny ägo genom ”urminnes hävd”. Om man till 
detta lägger faktorer som barn i flera äktenskap, skattevrak (oförmåga att betala utlagor) eller förpantningar av 
hemman, förstår man att möjligheten att återskapa ägarlinjer är begränsad. Och då har jag inte ens beaktat 
tillgången till bevarade källor. 

I områden där bönderna ägde och hade arvsrätt till sina hemman kan man se att andelen mål vid tingen som 
berör dessa frågor är väsentligt större än i frälsebygder. I de fall då domböcker från tidigt 1600-tal och ibland 
ännu tidigare är bevarade utgör dessa en väsentlig källa för vår kunskap om hur ett hemman ärvdes eller 
köptes och därmed också ett underlag för släktforskning. Kombinerat med uppgifter ur landskapshandlingarna 
och då framför allt den årliga räntan har vi en möjlighet att följa släkter, ofta en bra bit tillbaka på 1500-talet. 

Men även om källmaterialet emellanåt lämnar väl så mycket uppgifter blir denna typ av forskning ofta en 
blandning av gissningar och sparsamt verifierade teorier. Den utredning om Forneby som jag presenterar här är 
både ock. Gissningarna är dock få och kommer att redovisas som sådana. Viktigt att förstå är hur få människor 
som synliggörs genom längder och protokoll från denna tid. Ett hemman, som ofta var grunden för såväl årliga 
skatter som tionden och tillfälliga hjälpskatter, redovisas alltid med namnet på en person. Nämligen den som 
anses förestå hemmanet. Bakom detta namn finns en hustru, ett antal barn, en måg och kanske en sonhustru, 
deras barn och kanske även föräldrar och syskon. Då huvudpersonen avlider eller av andra orsaker inte kan 
förestå hemmanet kan vem som helst av dessa personer träda in och ta platsen. Men det kan också vara en 
mer avlägsen släkting som löser in skulder och utnyttjar sin bördsrätt för att ta över hemmansdelen. Det säger 



sig själv att en fullständig tillförlitlighet aldrig kan uppnås med dessa förutsättningar. Ändå är det värt ett 
försök. Även om det ibland råder osäkerhet rörande vem som övertar ett hemman, kan vi så länge det är av 
skattenatur, förmoda att det oftast är en släkting och då har vi ju ändå inte missat målet helt och hållet.  

För att belysa svårigheten med att använda årliga räntan som källa kan nämnas en uppgift från saköreslängden 
1547. Här berättas att Mårtens dräng i Forneby, Peder Michelsson har stulit en hud och 12 öre från honom. Att 
Mårten har en dräng gör honom till en hushållsföreståndare och är då troligen också gift. Att Mårten först 1550 
förekommer i årliga räntan innebär att han, om det är samma person, kan ha bildat familj när som helst innan 
han blir ”huvudman” för hemmansdelen. Hans ålder 1550 kan i princip vara allt ifrån 16 till 60 år. Skillnaden 
mellan dessa källors autenticitet är att saköreslängden berättar ett nuläge och har fokus på personen samtidigt 
som årliga räntans objekt är fastigheten. Personen som är angiven i årliga räntan kan i värsta fall vara avliden. 
Han/hon behöver inte heller äga hela den areal som anges (dock troligen största delen). I de fall där namn 
förekommer i årliga räntan ska personerna betraktas som förvaltare eller föreståndare av fastigheten. Ägandet 
kan vara spritt på flera släktingar varav alla inte ens bodde på fastigheten. Kompletterande källor som 
domböcker och liknande är önskvärt men saknas så gott som alltid.  

Uppgifterna i årliga räntan och många av hjälpskattelängderna är av kameral natur. De utgjorde ett underlag 
för beräkning av utlagor. Det var det som kunde produceras på hemmanet som stod i fokus, inte personerna 
som bodde där. Till skillnad från 1600-talets mantalslängder där skatt utgjordes för alla personer i hushållet 
mellan 16 och 60 år, förekommer liknande skattelängder från 1500-talet mycket sällan. En sådan typ av 
beskattning från det femtonde århundradet är hjonelagslängderna vilka nämnde bonden vid namn samt 
antalet drängar och pigor.  

Det här innebär att det blir omöjligt att göra släktutredningar med uteslutande kamerala källor. Utan 
kompletterande uppgifter från domböckerna skulle jag inte ens våga ett försök. Men även med hjälp av dessa 
blir slutsatserna ofta osäkra. Utmaningen liknar den att lösa ett rättsfall. Ibland finns många ledtrådar men 
oftast bara enstaka. Men svaren finns inte bara i de omedelbara källorna. Ibland måste man också ha en insikt i 
såväl lagar som kultur och traditioner för att kunna dra några slutsatser. Det är kort sagt – spännande. 
 
För många släktforskare, i synnerhet de som sätter all tillit till kyrkböcker och uppgifter om födslar och dödslar, 
är denna typ av forskning inte seriös. Jag respekterar det och ber er att sluta läsa här. Ni andra som förstår lite 
av utmaningen och fortsätter att läsa, kommer sannolikt att stundtals ha en avvikande uppfattning om 
släktskapen i Forneby. Det är bra - och ännu bättre om ni också hör av er så att vi gemensamt kan lägga detta 
pussel.  

Metod 
Det kan tyckas pretentiöst att kalla det sätt jag har arbetat på en metod men det handlar inte heller om en 
planlös insamling av uppgifter. Den initiala arbetsuppgiften var att identifiera de olika hemmansdelarna. 
Därefter gjorde jag en grov sortering av de personer som förekommer i olika källor och förde samman dem i 
tänkbara släktkretsar. Jag har även gått igenom Övertjurbos domböcker från 1599 till 1690. Dessutom har jag 
antecknat ströfynd från omgivande härader och Västerås domkapitel. Utifrån dessa uppgifter samt de tidiga 
husförhörslängderna har jag försökt skapa släktlinjer och knyta dem till respektive hemmansdel.  

Hemmansdelarna i Möklinta definieras av åkerstorleken. I Övertjurbo härad, liksom i stora delar av 
Västmanland, anges hemmansdelen i markland, öresland och penningland under den aktuella tiden. Under 
förutsättning att hemmansdelarna är olikstora är det tämligen lätt att särskilja dem från varandra. Denna 
sortering av hemmansdelar är synnerligen grov och ger egentligen bara en vink om vilken hemmansdel 
förekommande personer tillhör. Inom hemmansdelen förekom nämligen ett antal hushåll bebodda av personer 
som ibland ägde mark i andra hemmansdelar. Få av dessa är nämnda i källorna. Ett fåtal av dessa är i sin tur 
omnämnda i en släktrelation. När det dessutom förekommer felskrivningar av namn och släktskap, gör 
tolkningen av uppgifterna stundtals svår och ibland helt omöjlig. En god hjälp i tolkningen utgör den strikta 
tillämpningen av lagar. Man avvek sällan från den gängse arvsföljden. När det skedde prövades detta i 
häradsrätten. En arvedel till ett oäkta barn eller en fördel av ett hemman på grund av ”sytning”2 företeddes 
alltid vid tinget. Gifte mellan personer som var tre- eller fyrmänningar prövades vid domkapitlet innan 



trolovning kunde ske.  Närmare släktskap var inte tillåtet över huvud taget. Samtidigt kan man i vissa trakter i 
bergslagen se en strategi av ingiften i släktkretsar för att ackumulera egendomar. Det här är kunskaper som 
skapar gränser och möjligheter vid tolkningen av källorna. Avvikelser utan en samtida dokumentation förekom 
antagligen inte. Däremot kan dessa källor ha gått förlorade.  

 

 

 

 

Del av karta över Salbergs län. tMöklinta socken. Forneby ligger strax sydväst om Möklinta kyrka. 



Forneby 
Forneby ligger intill Storsjön någon kilometer söder om Möklinta kyrka på den så kallade Fornebyåsen. Socknen 
ligger utanför bergslagerna och åkerbruk har varit den främsta näringen. Redan under medeltid tycks Forneby 
ha varit en större by. I ett brev från 1371 omtalas Niclas, Laurentius, Michael, Arne och Bero i Forneby3.  Det 
äldsta belägget på ortnamnet är från 1363 då en Biörn i Fornaby nämns4. Namnet betecknar något gammalt 
eller urminnes. Det är dock osäkert hur namnet har uppstått. Kanske är innebörden den (eller en av de) äldsta 
byn i trakten. Men det är inte heller otroligt att en ny bebyggelse har uppstått på den ”forna” byns plats. 
Kanske kan man rentav koppla byn till det runstensfragment som idag finns i Gammelgården men som 
ursprungligen ska ha hittats på Fornebyåsen. De enstaka bevarade runorna lyder – Thorfast reste…5 

Byn består i historisk tid av fyra skattehemman. Storleken på byns hemman varierar marginellt. Det minsta är 8 
½ öresland och det största 11½ öresland. Det är en renodlad bondby med en mjölkvarn som drevs under vår 
och höst. I redovisningen av släktleden kommer jag att särskilja de olika hemmanen och göra korsvisa 
relateringar då personer kan förmodas vara ingifta i ett annat hemman. Kartbilden på framsidan visar hur byn 
är belägen i nord-sydlig riktning på Fornebyåsen. Nummer ett avser det minsta hemmanet på 8 ½ öresland. 
Nummer två innehåller 9 ½ örelsand, tre 11 ½ och fyra 11 öresland. År 1754 benämns delarna i ordning 
Norrgården, Bengtsgården, Storgården och Sörgården6 .  De bristfälliga källorna ger dock ingen möjlighet att 
urskilja hushållen på respektive hemmansdel. Inte ens den tidiga husförhörslängden, 1656-1667 gör en klar 
skillnad mellan hemmansdelarna.  
 
 
 
 

 

Möklinta kyrka. Efter teckning ur Grau: Beskrivning över Västmanland.  



Norra gården 8 ½ öresland 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Eriksson 
Förekommer i årliga räntan Forneby Möklinta 1557-1568. De personer som tidigare var antecknade för 
hemmansdelen var Olof Nilsson 1540-1549 och Nils Åmundsson 1550-1557. Av allt att döma hade Anders 
ytterligare en son som sannolikt var äldre än Erik Andersson. (se vidare under 1.Erik Andersson) 
Barn: 
1 Erik Andersson d Forneby Möklinta 
2 Anna Andersdotter 
3. Son? 
 
 
 
Generation 1 

 
1 Erik Andersson d omkring 1602 i Forneby Möklinta 
Erik Andersson är antecknad i årliga räntan och diverse längder 1569-1603. Han kan förmodas vara född på 
1540-talet eller möjligen tidigare. Sannolikt dör han 1602 eller de närmaste åren därefter. I ett protokoll från 
1602 omtalas mågarna Erik Mickilsson och Per Olofsson, deras hustrur samt Eriks syster Anna.7 Tolkningen av 
texten är inte helt entydig. Bland annat nämns att Per Olofssons hustru var ”ena broders dotter” och att Erik 
Mickilssons hustru var ”en man närmare” att ärva. Samtidigt sägs att systrarna ” voro födda av en fader” 
I ett protokoll från 16188 döms Erik Anderssons arvingar att betala en skuld till biskop Anders i Västerås. Här 
omnämns ”Erik Anderssons arvingar i Forneby uti Möklinta socken och av Lasse i Hillersbo och Erik Mickelsson i 
Forneby och betala efter deras saliga sväär”9.  Lasse i Hillersbo är antagligen Lars Nilsson och denne får antas 
vara gift med en dotter till Erik Andersson. 
Barn: 
1.1 NN Eriksdotter 
1.2 Brita Eriksdotter d före 1602 Forneby Möklinta 
1.3 NN Eriksdotter gift med Lars Nilsson i Hillersbo 
 
 
2 Anna Andersdotter 
Anna var gift med Sven skräddare i Leckenbo. Han tycks vara avliden 1602 och Anna är detta år boende i 
Forneby. Hon är då ännu inte utlöst ur sitt arv och sägs vara en gammal kvinna som får sitta kvar på hemmanet 
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i sin livstid. Därefter ska man lösa ut hennes barn. Namnen på dessa är obekant.10 
 
 
 
 
Generation 2 

 
1.1 NN Eriksdotter 
I ett protokoll från 1665 omtalas barnen.11 
Gift med Erik Mickelsson som var född i Hede och hade arvejord där. Erik köper 1602 ett halv öresland i det 
hemman som hustrun har arvsrätt i, av Mats Olofsson i Åby, Sala och hans syskon12 
Barn: 
1.1.1 Erik Eriksson f 1611 Forneby Möklinta d 1689-10-06 Hede Möklinta 
1.1.2 Johan Eriksson f Forneby Möklinta  
1.1.3 Elisabet Eriksdoter f 1620 Forneby Möklinta d Valsätra Möklinta 
1.1.4 Olof Eriksson f Forneby Möklinta d Hedemora 
1.1.5 Anders Eriksson f Forneby Möklinta d Östervad Möklinta 
 
 
1.2 Brita Eriksdotter f Forneby Möklinta d före 1602. Ärvde 2½ öresland i Forneby 
Gift med Per Olofsson Möjligen född i omkring 1570. Ägde en del i Krommetsbo i Folkärna socken. År 1617 får 
han nämligen betalt för en brodersdel i Krommetsbo. Köpet bekräftas 164713. I protokollet från 160214 anges 
att han tillsammans med Brita hade tre barn. I protokollet från 161015 anges däremot nedanstående fyra barn. 
Detta år löser han in Britas faster, Anna Eriksdotters 1 öre och 6 penningland jord i Forneby. Ytterligare ett 
halvt öresland köper Per av Mats Olofsson i Åby, Sala socken och hans syskon. Ursprunget till denna 
hemmansdel av totalt ett öresland är oklar. 
Barn: 
1.2.1 Per Persson f Forneby Möklinta d 1675 Forneby Möklinta 
1.2.2 Anna Persdotter f Forneby Möklinta d 1656-11-02 Klinta Möklinta 
1.2.3 Margareta Persdotter f Forneby Möklinta  
1.2.4 Malin Persdotter f Forneby Möklinta d Näs Möklinta 
 
 
Generation 3 

 
1.1.1 Erik Eriksson f Forneby Möklinta 
Ärvde 4 öresland i Hede efter sin fader och flyttade dit omkring 165716. Gift med Brita. 
Barn: 
1.1.1.1 Daniel Eriksson f 1639 Forneby Möklinta 
1.1.1.2 Johan Eriksson f 1643 Forneby Möklinta 
1.1.1.3 Anders Eriksson f 1649 Forneby Möklinta 
1.1.1.4 Anna Eriksdotter f 1653-02-17 Forneby Möklinta 
1.1.1.5 Elisabet Eriksdotter f 1655-06-17 Forneby Möklinta 
1.1.1.6 Erik Eriksson f 1657-09-29 Hede Möklinta 
 
 
1.1.2 Johan Eriksson f Forneby Möklinta d omkring 1675 i Forneby Möklinta 
Bodde i Forneby, Möklinta. Johans bror, Olof Eriksson sålde 167017 sin del i hemmanet till Johan vilket var 1 
öresland och 1 ½ penningland hus och jord i Forneby  
Gift med NN död 1655-07-22 i Forneby Möklinta 
Barn: 
1.1.2.1 Brita Johansdotter f 1650-01-13 Möklinta Forneby 
1.1.2.2 NN (Elisabet) Johansdotter.  Gift med Lars Olofsson18 
1.1.2.3 NN (Kerstin) Johansdotter.  Gift med Per Matsson19 
 
Gift andra gången med Kerstin Hansdotter f i Forneby Möklinta 1615 (Södra gården 11 öresland) 



Barn: 
1.1.2.4 Margareta Johansdotter f 1658-06-27 Forneby Möklinta d 1706-06-15 Forneby Möklinta  
gift med Anders Jönsson Forneby 
 
1.1.3 Elisabet Eriksdoter f 1620 i Forneby Möklinta  d 1662-02-02 Valsätra Möklinta  
Gift med Peder Olofsson från Valsätra i Möklinta 
 
1.1.4 Olof Eriksson f Forneby Möklinta 
Bodde i Hedemora och Prästhyttan 168220  
 
1.1.5 Anders Eriksson f Forneby Möklinta 
Gift före 1632 med Margareta i Östervad. d 1668-03-29 i Östervad 
 
 
1.2.1 Per Persson d 1675 Forneby Möklinta 
Per ärvde 1 öresland och 16  4/5 penningland. Sedan löste han in sina syskons delar och ägde 1669 totalt 3 
öresland och 9 3/5 penningland. Av systern Anna i Klinta köpte han 14 penningland, av Malin i Näs 14 
penningland. Den tredje systerdelen, Margaretas, hade köpts av brodern Anders Persson.21 
Gift med Brita Persdotter d 1673-04-27 Forneby Möklinta 
Barn: 
1.2.1.1 Anders Persson f 1621 Forneby Möklinta d 1672-06-02 Forneby Möklinta 
1.2.1.2 Abbeluna Persdotter f 1631 Forneby Möklinta Gift med Anders Ersson Död 1666-04-18 Möklinta 
Nässelbo.  
1.2.1.3 Isak Persson f 1633 Forneby Möklinta d 1689-05-13 Forneby Möklinta 
Gift med Karin Johansdotter 
1.2.1.4 Daniel Forman f 1642 Forneby Möklinta Skräddare i Stockholm22 
1.2.1.5 Elisabet Persdotter f Forneby Möklinta gift 1666 till Västerbo 
1.2.1.6 Marina Persdotter  f Forneby Möklinta 
1.2.1.7 Sofia Persdotter f 1640 Forneby Möklinta gift 1660 
1.2.1.8 Olof Persson f 1638 Forneby Möklinta 
1.2.1.9 Erik Persson f Forneby Möklinta 
 
1.2.2 Anna Persdotter d 1656-11-02 Klinta Möklinta 
Gift med Olof Eriksson i Möklinta Klinta f 1566. d 1664-04-24 Klinta Möklinta 
 
1.2.3 Margareta Persdotter 
 
1.2.4 Malin Persdotter  
Ägde barn och bodde i Näs23 
 
 
 
  



Norra gården 9 ½ öresland 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Denna hemmansdel redovisas som 9 ½ öresland under hela 1500-talet med undantag för åren 1552-1569. 
Under denna tid har man i årliga räntan delat upp hemmansdelen i två delar. Per Ersson förekommer både före 
och efter denna period men just under dessa år äger han 6 öresland 8 penningland emot Anders Jönssons 3 öre 
och 4 penningland. Situation är lite märklig då den eventuella hemmansklyvningen inte är bestående. Den tycks 
vara knuten till Anders Jönsson som person. Möjligen hade han eller hans hustru bördsanspråk på 
hemmansdelen men med den överenskommelsen att hemmanet inte skulle gå i arv till deras barn.  

 

Per Eriksson d Forneby Möklinta 
Omnämnd i årliga räntan 1550-1582 står för 9 ½ öresland i Forneby 
Barn: 
1 NN Persdotter 
 
 
 
Generation 1 

 
1 NN Persdotter 
Gift med Mårten Jönsson  
Barn: 
1.1 Karin Mårtensdotter f Forneby Möklinta 
 
 
 
Generation 2 

 
1.1 Karin Mårtensdotter f Forneby Möklinta 
Vid Västerås domkapitel står 162224, hustru Margareta anklagad för att ha sagt att Karin Mårtensdotters 
mormor hade varit en hora. Saken ”var förlikt” 90 år tidigare. Uppgiften stärker den skisserade släktlinjen och 
gör det dessutom troligt att ytterligare en ”namnlös” generation kan läggas till i början av 1500-talet. 
 
Gift med Bengt Ersson f  Visbäck Möklinta 

Per Eriksson 
k 1550-1582 

1 NN Persdotter 
gift med  

Mårten Jönsson 

1.1 Karin 
gift med Bengt Ersson  

 

1.1.6 
Kerstin  

 

1.1.2 
Isak 

1.1.5 
Marina 

 

1.1.4 
Karl 

 

1.1.1 
Israel 

1.1.3 
Elisabet  

 

Sex barn Fyra barn 
 



Barn: 
1.1.1 Israel Bengtsson f 1609 Forneby Möklinta d 1670-03-13 Forneby Möklinta 
1.1.2 Isak Bengtsson f 1610 Forneby Möklinta d 1655-11-11 Forneby Möklinta 
1.1.3 Elisabet Bengtsdotter f Forneby Möklinta d Kvarnbro Folkärna 
1.1.4 Carl Bengtsson f Forneby Möklint. d Hillersbo Möklinta 
1.1.5 Marina Bengtsdotter f Forneby Möklinta 
1.1.6 Kerstin Bengtsdotter f Forneby Möklinta d Folkärna 
 
 
Generation 3 

 
1.1.1 Israel Bengtsson f ca 1609 Forneby Möklinta d 1670-03-13 Forneby Möklinta 
Gift med Karin Larsdotter, lever 1673. Sannolikt född i Nässlebo, Möklinta25 
Barn: 
1.1.1.1 Kerstin Israelsdotter. f ca 1642 Nordankil Möklinta 
1.1.1.2 Mats Israelsson. f ca1644 Forneby Möklinta. d 1720-03-31 Forneby Möklinta 
1.1.1.3 Karin Israelsdotter f ca 1647 Forneby Möklinta. Död 1735-10-16 Nordankil Möklinta 
1.1.1.4 Margareta Israelsdotter 
1.1.1.5 Elisabet Israelsdotter 
 
 
1.1.2 Isak Bengtsson. f ca 1610 Forneby Möklinta. d 1655-11-11 Forneby Möklinta  
Isak köper i slutet av 1630-talet och början av 1640-talet jord i Forneby av sin släkt. Systern Elisabet i Folkärna 
socken säljer 11 penningland, systern Kerstin också i Folkärna säljer sina 11 penningland och brodern Lars i 
Hillersbo säljer även han 11 penningland i Forneby till Isak. Släktingarna Jöns Larsson i Vivastbo? och Margareta 
Larsdotter i Hillersbo säljer även de några enstaka penningland till Isak.26 
Gift 1 med Margareta Död 1650-01-13 Möklinta Forneby 
Barn: 
1.1.2.1 Clara Isaksdotter f ca 1640 Forneby Möklinta. Död 1716-10-23 Forneby Möklinta 
1.1.2.2 Bengt Isaksson f ca 1652-10-03 Forneby Möklinta 
1.1.2.3 Samuel Isaksson f Forneby Möklinta 
 
Gift 1650 med Margareta Larsdotter 1624-1698    
Barn: 
1.1.2.4 Bengt Isaksson f 1652-10-03 Forneby Möklinta 
 
 
1.1.3 Elisabet Bengtsdotter f Forneby Möklinta. d Kvarnbro Folkärna 
Gift med Erik Esbjörnsson 
Säljer sin del i Forneby till brodern Isak 163727 
 
1.1.4 Carl Bengtsson f Forneby Möklinta d Hillersbo Möklinta 
 
1.1.5 Marina Bengtsdotter f Forneby Möklinta 
 
1.1.6 Kerstin Bengtsdotter f Forneby Möklinta d Folkärna 
Säljer sitt arv 11 penningland i Forneby till brodern Isak omkring 164028 
 
 
 
Generation 4 

 
1.1.1.1 Kerstin Israelsdotter f 1642 Nordankil Möklinta 
 
 
1.1.1.2 Mats Israelsson f 1644 Forneby Möklinta d 1720-03-31 Forneby Möklinta 



Gift 1667med Malin Andersdotter f 1647 Nordankil Möklinta d 1727-10-08 Forneby Möklinta 
Barn: 
1.1.1.3.1 Israel Matsson f 1671-02-12 Forneby Möklinta 
1.1.1.3.2 Karin Matsdotter. f 1672-12-20 Forneby Möklinta. d 1741-12-13 Örlinge Möklinta 
1.1.1.3.3 Kerstin Matsdotter f 1682-05-07 Forneby Möklinta 
 
 
1.1.1.3 Karin Israelsdotter f 1647 Forneby Möklinta d 1735-10-16 Nordankil Möklinta 
Gift med Jöns Andersson f 1639 d 1727-08-08 Nordankil Möklinta 
Barn: 
1.1.1.4.1 Israel Jönsson f 1670-04-10 Nordankil Möklinta d 1751-06-15 Nordankil Möklinta 
1.1.1.4.2 Margareta Jönsdotter f 1672-02-18 Nordankil Möklinta 
1.1.1.4.3 Anders Jönsson f 1676 Nordankil Möklinta 
1.1.1.4.4 Karin Jönsdotter f 1680 Nordankil Möklinta 
1.1.1.4.5 Margareta Jönsdotter f 1683 Nordankil Möklinta 
1.1.1.4.6 Mats Jönsson f 1685-07-10 Nordankil Möklinta 
 
 
1.1.1.4 Margareta Israelsdotter 
 
 
1.1.1.5 Elisabet Israelsdotter 
 
 
 
1.1.2.1 Clara Isaksdotter f 1640 Forneby Möklinta d 1716-10-23 Forneby Möklinta 
Gift med Mats Jönsson f 1622 Möklinta d 1687 Forneby Möklinta 
Barn: 
1.1.2.1.1 Isak Matsson f 1664 Forneby Möklinta 
1.1.2.1.2 Kerstin Matsdotter f 1665 Forneby Möklinta 
1.1.2.1.3 Clara Matsdotter f 1680 Forneby Möklinta d 1713-05-13 Forneby Möklinta 
1.1.2.1.4 Samuel Matsson f Forneby Möklinta 
1.1.2.1.5 Mats Matsson f Forneby Möklinta 
 
 
1.1.2.2 Bengt Isaksson f 1652-10-03 Forneby Möklinta 
Barn: 
1.1.2.2.1 Clara Bengtsdotter 
 
 
1.1.2.3 Samuel Isaksson f 1634 Forneby Möklinta d 1712-04-22 Forneby Möklinta 
Gift ca 1654 med Karin Andersdotter f 1634 Folkärna socken d 1688 Forneby Möklinta 
Barn: 
1.1.2.3.1 Margareta Samuelsdotter d 1657 Forneby Möklinta 
1.1.2.3.2 Anders Samuelsson f 1658   
1.1.2.3.3 Anna Samuelsdotter f 1661 Forneby Möklinta 
1.1.2.3.4 Isak Samuelsson. d 1664 Forneby Möklinta 
1.1.2.3.5 Johan Isaksson d 1666 Forneby Möklinta 
1.1.2.3.6 Clara Isaksdotter f 1667 Forneby Möklinta 
 
Gift 2 med Karin Johansdotter f Skräddarbo Möklinta 
Barn: 
dotter 
 
 
1.1.2.4 Bengt Isaksson f 1652-10-03 Forneby Möklinta 



Norra gården 3 öresland 4 penningland 
Ursprunget till denna hemmansdel är dunkelt. I årliga räntan förekommer en Anders Jönsson åren 1552-1569. 
Ett domprotokoll från 163729 omnämner ett arvskifte som skedde 111 år tidigare. Arvet gällde ett halvt 
markland jord i Forneby  I protokollet står att arvet var fallet efter hustru Brita i Vigilsbo samt Anders Jönsson 
och Jöran Jönsson i Forneby. Dessa personer har säkert inte avlidit samtidigt och meningen är, enligt min 
uppfattning, att dessa tre delade på ett arv. År 1526 då arvsfördelningen skedde, saknas längder som skulle 
kunna belägga personerna vilket gör det svårt att placera dem i rätt sammanhang.  

Anders Jönsson i protokollet skulle kunna vara den Anders som är omnämnd i årliga räntan på 1550- och 1560-
talen. Han är morfar till den hustru Anna i Västerås som 1637 hävdar sin bördsrätt. Anna i sin tur är gift med 
kopparslagaren Hindrik Busk. Av hennes mor har hon hört att hon äger rätt till ett halvt markland (sex öresland) 
jord i Forneby. Den andra Jöns-sonen, Jöran Jönsson uppges vara morfar till Anders Persson i Nordankil som 
1637 berättades vara sjuttio år gammal. En Jöran Jönsson förekommer i årliga räntan i Nordankil åren 1540-
1573. På ett eller annat sätt är Anders, Jöran och Brita ägare till en del av Forneby. Kanske genom deras fader 
Jöns i Nordankil. 

Ett pergamentsbrev från 148230 berättar att Nils i Nordankil erlägger en bot till Anders Jönsson för det att Nils 
hade slagit ihjäl hans fader Jöns i Nordankil. Här nämns också Jöns hustru Margit. Den nämnda kopplingen till 
Nordankil, gör det tänkbart att denna Jöns skulle kunna vara fader till Anders, Brita och Jöran. Om så är fallet, 
gör jag det antagandet att Jöns har gift sig till Nordankil. Två av de som vittnar att Anders Jönsson har mottagit 
mansboten är Magnus Petersson och Lars Johansson i Forneby. Kanske anförvanter till Jöns. Om detta är den 
Anders Jönsson som vid mitten av 1500-talet nämns i längderna, är han vid faderns död sannolikt inte mer än 
en pojke eller tonåring.  

I domprotokollet från 1637 berättas att Daniel Johanssons far Johannes Persson och farfar Per Persson har 
suttit på hemmansdelen i all sin livstid. Per Persson och därefter Johannes förekommer från 1568 på Södra 
gården 11 ½ öresland. Här finns alltså ingen självklar koppling till hemmansdelen Norra gården 3 öresland 4 
penningland. För att krångla till det ytterligare uppbjuder Daniel Johansson 9 ½ öresland i Forneby samma år. 

Resonemanget ovan är hypotetiskt och så är därmed också den skiss som visar en tänkt arvsföljd på denna 
hemmansdel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Jöns d omkring 1481 Nordankil Möklinta 
1482: Nils i Nordankil har slagit ihjäl sin granne Jöns och får i mansbot betala 1 läst järn, 1 silversked och 20 
mark i penningar till sonen Anders Jönsson. Dessutom betalar han två fat järn till änkan hustru Margit. Vittnen 
till detta var Olof i Österboda, Per Johansson i Åby, Jöns i Lisselbo samt Magnus Petersson och Lars Johansson i 
Forneby31.  
 

Jöns 
d cirka 1481 

2 Brita  
arv i Forneby 

 
3.1  
NN  

 
1.2 

Sigrid 

3.1.1 
Anna i Västerås 

 

1.1 
Anders 

1.2.1 
Anders Persson 

Fyra barn 
 

1 Jöran 
arv i Forneby 

3 Anders  
bodde i Forneby 

 



gift med Margit. 
Barn: 
1 Jöran Jönsson d Nordankil Möklinta 
2 Brita Jönsdotter d Vigelsbo Möklinta 
3 Anders Jönsson. 
 
 
 
Generation 1 

 
1 Jöran Jönsson Död Nordankil Möklinta 
Omnämnd i årliga räntan i Nordankil 1540-1573 - 6 öre 16 penningland 
Barn: 
1.1 Anders Jöransson d 1622 Nordankil Möklinta 
1.2 Sigrid Jöransdotter f Nordankil Möklinta d Nordankil Möklinta 
 
 
2 Brita Jönsdotter d Vigelsbo Möklinta 
 
 
3 Anders Jönsson 
Förekommer i årliga räntan i Forneby 1552-1569 
Barn: 
3.1 NN 
 
 
 
Generation 2 

 
1.1 Anders Jöransson d 1622 Nordankil Möklinta 
I årliga räntan från 1589 
Barn: 
1.1.1 Jöns Andersson d Nordankil Möklinta 
1.1.2 Pär Andersson 
1.1.3 Mats Andersson  
1.1.4 Nils Andersson 
 
 
1.2 Sigrid Jöransdotter 
Barn med Per  
Barn: 
1.2.1 Anders Persson f omkring 1554. d efter 1646 i Nordankil Möklinta 
 
 
3.1 NN 
Barn: 
3.1.1 Anna  
Gift med kopparslagaren Hindrik Busk i Västerås 
 
 
 
 
 

 



 

Södra gården 11 öresland A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt d omkring 1545 Forneby Möklinta 
I årliga räntan 1540-1543 
Barn: 
1 Johan Bengtsson f Forneby Möklinta 
2 NN Bengtsdotter 
 
 
 
Generation 1 

 
1 Johan Bengtsson f Forneby Möklinta 
I ett fastebrev från 2 juli 154732 framgår att Johan Bengtsson löser ut två bröder och fyra systrar ur hemmanet 
och äger därmed 11 öresland. Tidigare har det varit tolv öresland men då ingick ett öresland som var ett boland 
(tidigare fäbod) benämnt Utkvista  
I årliga räntan från 1550-1585 
Barn: 
1.1 Kerstin Johansdotter f Forneby Möklinta d Kolbäck.  
Är liksom systern Agneta omnämnda i ett domprotokoll från 160233 
1.2 Agneta Johansdotter f Forneby Möklinta. d Kilen Möklinta 
1.3 Lars Johansson f Forneby Möklinta 
 
 
2 NN Bengtsdotter. 

Bengt  
död omkring 1545 

2 NN 
gift med Lasse Olsson 

 

1.3.3.1 
Marit 

1.3.1 
Malin 

se Södra 
gården B 

 

1.1 
Kerstin gift till 

Kolbäck 

1 Johan 

1.3.5.1 
Margareta 

 

1.2 
Agneta gift till 

Kilen 

1.3 
Lars Johansson 

1.3.2  
Lars 

 

1.3.3 
Hans 

 

1.3.4 
Brita 

 

1.3.5 
Daniel 

 

1.3.3.2 
Anders 

1.3.3.3 
Kerstin 

1.3.3.4 
Mats 

1.3.3.5 
Kerstin 

1.3.3.6 
Elisabet 

1.3.3.7 
Erik 



Gift med Lasse Olsson 
 
 
Generation 2 

 
1.1 Kerstin Johansdotter f Forneby Möklinta d Kolbäck 
 
1.2 Agneta Johansdotter f Forneby Möklinta d Kilen Möklinta 
 
1.3 Lars Johansson f omkring 1560 Forneby Möklinta 
Lasse Jönsson i Forneby pliktar för mökränkning 65 mark 157634 I ett domprotokoll från 1602 redogörs för hur 
Lars hade ärvt hemmanet efter sin far Johan Bengtsson. I protokollet nämns också hustru Margareta och 
sönerna Hans och Daniel35 
Gift med Margareta. 
Barn: 
1.3.1 Malin Larsdotter f Forneby Möklinta 
1.3.2 Lars Larsson f Forneby Möklinta 
1.3.3 Hans Larsson f Forneby Möklinta 
1.3.4 Brita Larsdotter f Forneby Möklinta 
1.3.5 Daniel Larsson f Forneby Möklinta 
 
 
 
 
Generation 3 

 
1.3.1 Malin Larsdotter f Forneby Möklinta (se Södra gården 11 öresland B) 
 
1.3.2 Lars Larsson f Forneby Möklinta 
 
1.3.3 Hans Larsson d Forneby Möklinta 
Gift med Margareta f omkring 1576 d 1672-07-07 Forneby Möklinta 
Barn: 
1.3.3.1 Marit Hansdotter f 1596 Forneby Möklinta. d 1665-04-30 Västervad Möklinta 
1.3.3.2 Anders Hansson f 1610 Forneby Möklinta. d 1692-02-12 Forneby Möklinta 
1.3.3.3 Kerstin Hansdotter f 1615 Forneby Möklinta. d 1696-09-11 Forneby Möklinta 
1.3.3.4 Mats Hansson f 1615 Forneby Möklinta. d 1698-05-02 Forneby Möklinta 
1.3.3.5 Kerstin Hansdotter f 1615 Forneby Möklinta. d 1696-09-11 Forneby Möklinta 
1.3.3.6 Elisabet Hansdotter f 1626 Forneby Möklinta. d 1704-04-11 Lisselbo Möklinta 
1.3.3.7 Erik Hansson f Forneby Möklinta 
 
1.3.4 Brita Larsdotter f Forneby Möklinta 
 
1.3.5 Daniel Larsson f Forneby Möklinta 
Barn: 
1.3.5.1 Margareta Danielsdotter f 1622 Forneby Möklinta d 1705-08-17 Forneby Möklinta 
 
 
 
 
Generation 4 

 
1.3.3.1 Marit Hansdotter f 1596 Forneby Möklinta d 1665-04-30 Västervad Möklinta 
 
1.3.3.2 Anders Hansson f 1610 Forneby Möklinta. d 1692-02-12 Forneby Möklinta 
Gift med Kerstin Persdotter 



 
 
1.3.3.3 Kerstin Hansdotter f 1615 Forneby Möklinta d 1696-09-11 Forneby Möklinta 
 
1.3.3.4 Mats Hansson f 1615 Forneby Möklinta d 1698-05-02 Forneby Möklinta 
Gift 1 med Sofia Persdotter f Hammarby Möklinta d 1672-03-24 Forneby Möklinta 
Gift 2 med Karin Ersdotter f Valsätra Möklinta 
 
 
1.3.3.5 Kerstin Hansdotter f 1615 Forneby Möklinta d 1696-09-11 Forneby Möklinta 
Gift med Johan Eriksson f Forneby Möklinta 
Barn: 
1.3.3.5.1 Margareta Johansdotter f 1658-06-27 Forneby Möklinta d 1706-06-15 Forneby Möklinta 
 
 
1.3.3.6 Elisabet Hansdotter f 1626 Forneby Möklinta d 1704-04-11 Lisselbo Möklinta 
Gift 1653-01-02 med Peder Matsson f 1617 Lisselbo Möklinta d 1693-07-23 Lisselbo Möklinta 
Barn: 
1.3.3.6.1 Hans Pedersson f 1654-01-22 Skräddarbo Möklinta d 1724-05-25 Lisselbo Möklinta 
 
 
1.3.3.7 Erik Hansson f Forneby Möklinta 
 
 
1.3.5.1 Margareta Danielsdotter f 1622 Forneby Möklinta d 1705-08-17 Forneby Möklinta 
Gift 1644med Daniel Andersson f 1617 Forneby Möklinta d 1689-02-27 Forneby Möklinta 
Barn: 
1.3.5.1.1 Marit Danielsdotter f 1655-11-11 Forneby Möklinta d 1707-01-28 Forneby Möklinta 
 
 

 

  



Södra gården 11 öresland B 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Malin Larsdotter 
gift med Olof Jönsson 
Olof köper 1602 hustruns fastrars del i Södra gården, 5 ½ öresland för 19 lod silver.36 
Barn: 
1 Karin Olofsdotter 
2 Jöns Olofsson 
3 Alita Olofsdotter 
4 Lars Olofsson 
5 Johan Olofsson 
6 NN Olofsdotter 
7 Margita Olofsdotter 
8 Daniel Olofsson 

 
Generation 1 

 
1 Karin Olofsdotter 
Gift med Anders Olofsson från Leckenbo i Möklinta. Är bosatt på Hanshyttan fram till makens död då hon åter 
flyttar till Forneby.  Karin ärvde ½ öresland och köpte av sin bror Johan Olofsson och systern Alita Olofsdotter i 
Västervad  1 ½ öresland i Forneby.37  
Barn: 
1.1 Margareta Andersdotter d omkring 1676 Bor Möklinta 

 

2 Jöns Olofsson 
År 1668 visar han i rätten upp ett antal köpebrev vari berättas hur han köpt 3 öresland jord i Forneby. Säljare är 
brorsonen Hans Larsson i Sala stad, systersonen Erik Matsson i Ångermanbo i Folkärna socken samt av systern 
Margareta Olofsdotter.38 
Gift med Marit f 1599. Död 1666-05-13 Forneby Möklinta 
Barn: 
2.1 Mats Jönsson 1621-1692 
2.2 Daniel Jönsson 
2.3 Malin Jönsdotter 1626-1699 
2.4 Johan Jönsson f ca 1641 

Malin Larsdotter gm Olof Jönsson 
Från Södra gården 11 öresland A 

 

1.Karin  2.Jöns 3.Alita 4.Lars 5.Johan 6.NN 7.Margita 8.Daniel 

Barn 
1.1 

Barn 
2.1 - 2.8 

Barn 
4.1 

Barn 
6.1 

Barn 
8.1 – 8.7 



2.5 Elisabet Jönsdotter f ca 1644 
2.6 Kerstin Jönsdotter f ca 1646 
2.7 Marit Jönsdotter 
2.8 Karin Jönsdotter 

 

3 Alita Olofsdotter f Forneby Möklinta d Vad Möklinta 
Troligen död barnlös. 

4 Lars Olofsson f Forneby Möklinta 
Barn: 
4.1 Hans Larsson Skinnars i Sala stad39 

 

5 Johan Olofsson (Johannes Olai Möcklinus) f omkring 1630 Forneby Möklinta d 1695-06-16 Badelunda 

 

6 NN Olofsdotter 
Gift med Mats Matsson i Ångermanbo i Folkärna 
Barn: 
6.1 Erik Matsson40 

 

7 Margita Olofsdotter 

 

8 Daniel Olofsson 
Gift med Elisabeth Andersdotter f 1622 Tyttbo By d 1693-04-15 Forneby Möklinta 
Barn: 
8.1 Karin Danielsdotter f 1645 Forneby Möklinta 
8.2 Olof Danielsson f 1647 Forneby Möklinta 
8.3 Anders Danielsson f 1650-09-22 Forneby Möklinta 
8.4 Malin Danielsdotter f 1654-01-29 Forneby Möklinta 
8.5 Kerstin Danielsdotter f 1656-12-28 Forneby Möklinta 
8.6 Elisabet Danielsdotter f 1659-10-23 Forneby Möklinta 
8.7 Johan Danielsson f 1663-09-06 Forneby Möklinta 

 

 

  



Södra gården 11 ½ öresland A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Den äldre släktlinjen på denna hemmansdel är högst osäker. Med hänsyn till namnen är den dock godtagbar 
som en hypotes. Tidigast i linjen är Peder Jopsson (Jakobsson) omnämnd 1469 i ett dokument som förvaras hos 
Västmanlands fornminnesförening41. En fortsatt hypotetisk släktlinje leder till Magnus Pedersson känd 1473-
1482. Det senare året intygar han att Nils i Nordankil har erlagt mansbot efter ett dråp42. Slutligen Mats 
Månsson som utses till länsman 153043. Mats Månsson står för det största hemmanet i Forneby, nämligen 11 ½ 
öresland och förekommer i årliga räntan fram till 1549. Mårten Matsson står skriven på hemmanet från 1550 
till 1562.  

De 25 år som följer innehåller en rad personer som antingen är ingifta eller är mer avlägsna släktingar till 
Mårten Matsson. Åren 1563-1567 förekommer en Mats Tomasson. Pelle Persson 1568-1582 redovisas på Södra 
gården 11 ½ öresland B. Länsmannen Jöns Olsson 1583-1588. Mats Mårtensson som möjligen är son till Mårten 
Matsson finns på hemmansdelen 1589-1595 och sedan från 1604 och framåt. Två personer som förekommer 
däremellan är Mats Olofsson och Måns Mårtensson.  

Min teori är att Mårten Matsson avlider i början av 1560-talet. Efter sig lämnar han änkan och minst tre 
minderåriga barn, Mats Anders och Måns. De två senare förekommer endast en gång vardera i årliga räntan, 
nämligen 1584 och 1603. Om barnen hade varit äldre, gör jag det antagandet att änkan borde ha förekommit i 
längderna till dess att någon av sönerna hade tagit över hemmansbruket. I stället uppträder andra, som ur 
namnsynpunkt inte passar in, brukare av hemmansdelen. Kanske någon av dem är gift med änkan, kanske det 
är mer avlägsna släktingar som tar över bruket. Spekulationer rörande dessa personers eventuella släktskap 
med den senare Mats Mårtensson kan synas meningslösa. Se det som en möjlig förklaring till Mats 
Mårtenssons sena inträde i längderna.  

Mats Mårtensson 

1 Olof 2 Anna 3 Anders 4 Sara 5 Jöns 

Mårten Matsson 
känd 1550-1562 

Mats Månsson 
känd 1530-1549 

Magnus Petersson 
känd 1473-1482 

Peder Jopson 
känd 1469 

1.1 
Mats 

1.2 
Anders 

3.1 
Maria 

3.3 
Daniel 

3.2 
Kerstin 

5.1 
Mats 

5.2 
Malin 

5.3 
Daniel 



Mårten Matsson f ca 1530 d ca 1562 
Barn: alla troligen födda före 1563 
Anders känd 1584 
Måns känd 1603 
Mats (se nedan) 

 

Mats Mårtensson 
känd 1589-1595 och 1604. I en hjonelagslängd från 1610 omnämns han som änkling. Även antecknad i 
boskapslängden från 162044 
gift före 1578 med NN Larsdotter från Norrvad 
Barn: 
1 Olof Matsson 
2 Anna Matsdotter 
3 Anders Matsson 
4 Sara Matsdotter 
5 Jöns Matsson 

 

 
Generation 1 

 
1 Olof Matsson 
Olof hade 1 öre och 10 penningland arvejord i Forneby. Denna bytte han mot 2 öresland i Kottebo, Kila socken, 
vilken jord hans föräldrar hade köpt för 200 daler kopparmynt. Kottebo blev sedan skattevrak då han enligt 
uppgift hade vanskött hemmanet.45 
Barn: 
1.1 Mats Olofsson Lagård i Sala 

 
2 Anna Matsdotter 
Var en brottfälling (epilepsi). Testamenterade 1650 sin arvedel i Forneby till brodern Anders Matsson med 
villkor att han skulle försörja henne livet ut och föra henne till graven46. Död barnlös i januari 166547 

 
3 Anders Matsson 
f ca 1578 Forneby Möklinta d 1668-02-26 Forneby Möklinta 
gift med Marit Danielsdotter f ca 1574 d 1668-12-13 Forneby Möklinta 
Barn: 
3.1 Daniel Andersson 
3.2 Kerstin Andersdotter 

 
4 Sara Matsdotter 
f före 1610 Död barnlös i maj 166248 

 
5 Jöns Matsson  
d är omnämnd som avliden före 1637 Forneby Möklinta49 
gift med Abbeluna 
Barn: 
5.1 Mats Jönsson 
5.2 Malin Jönsdotter 
5.3 Daniel Jönsson 



 
Generation 2 

 
1.1 Mats Olofsson Lagård (Logord) 
gift med Margareta Hindriksdotter 
Bosatt i Sala50 
1.1.1 Olof Matsson 
1.1.2 Anders Matsson 

 

3.1 Daniel Andersson 
f ca 1617 Forneby Möklinta d 1689-02-27 Forneby Möklinta 
gift 1644 med Margareta Danielsdotter f 1622 (troligen Forneby) d 1705-08-17 Forneby Möklinta 
Barn: 
3.1.1 Marit Danielsdotter f 1655-11-11 Forneby Möklinta d 1707-01-28 Forneby Möklinta 

 
3.2 Kerstin Andersdotter 
f ca 1627 Forneby Möklinta d 1664-05-08 Näs Möklinta 
gift 1649 med Johan Olofsson f 1622 Källtorpet Möklinta d 1697-05-08 Näs Möklinta 
Barn: 
3.2.1 Brita Johansdotter f 1652-09-26 Forneby Möklinta 
3.2.2 Daniel Johansson f 1655-12-26 Forneby Möklinta 
3.2.3 Olof Johansson f 1659-07-03 Forneby Möklinta 
3.2.4 Anders Johansson f 1663-08-16 Näs Möklinta 

 

5.1 Mats Jönsson 
f ca 1622 Forneby Möklinta d 1687 Forneby Möklinta 
gift med NN 
5.1.1 Karin Matsdotter f 1645 Forneby Möklinta 
5.1.2 Jöns Matsson f 1647 Forneby Möklinta 
 
gift 1650 med Kerstin Pedersdotter f 1626 Forneby Möklinta d 1661-12-08 Forneby Möklinta 
5.1.3 Marina Matsdotter f 1652-10-31 Forneby Möklinta 
5.1.4 Per Matsson f 1654 Forneby Möklinta 
5.1.5 Daniel Matsson f 1655-03-11 Forneby Möklinta 
5.1.6 Brita Matsdotter f 1656-07-13 Forneby Möklinta 
 
gift ca 1663 med Clara Isaksdotter f 1640 Forneby Möklinta d 1716-10-23 Forneby Möklinta 
5.1.7 Jöns Matsson f 1663-09-27 Forneby Möklinta 
5.1.8 Isak Matsson f 1664 Forneby Möklinta 
5.1.9 Kerstin Matsdotter f 1665-07-30 Forneby Möklinta 
5.1.10 Malin Matsdotter f 1666-08-19 Forneby Möklinta 
5.1.11 Samuel Matsson f 1667-11-24 Forneby Möklinta 
5.1.12 Margareta Matsdotter f 1670-07-10 Forneby Möklinta 
5.1.13 Erik Matsson f 1672-08-04 Forneby Möklinta 
5.1.14 Clara Matsdotter f 1680 Forneby Möklinta d 1713-05-13 Forneby Möklinta 
 

 
5.2 Malin Jönsdotter 
gift med Johan Larsson f ca 1610 Forneby Möklinta d 1663-02-15 Möklinta Forneby 



Barn: 
5.2.1 Kerstin Johansdotter f ca 1642 Forneby Möklinta 
5.2.2 Brita Johansdotter f ca 1648 Forneby Möklinta 
5.2.3 Anders Johansson f 1651-07-20 Forneby Möklinta 
5.2.4 Margareta Johansdotter f ca 1654 Forneby Möklinta d 1716-05-24 Visbäck Möklinta 
5.2.5 Daniel Johansson f ca 1658 Forneby Möklinta 
5.2.6 Lars Johansson f 1663-03-25 Forneby Möklinta d 1715-11-06 Valsätra Möklinta 
 

 
5.3 Daniel Jönsson 
Död september 1656 Forneby Möklinta51 
Testamenterade 1656 sin arvejord, 1 öresland och 10 ⅓ penningland, ll systern Malin emot det a  hon skö e 
honom under sin sjukdom.52 

 

 

  



Södra gården 11 ½ öresland B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovanstående arvslinje har kopplingar såväl till Södra gården 11 ½ öresland som till Norra gården 3 öresland 4 
penningland. Hur de hänger samman är dock oklart. Bördsrätten, det vill säga det företräde en släkting hade att 
köpa en hemmansdel, har sannolikt medfört äktenskapsstrategier som är svåra att utläsa i källorna.  
De flesta personer som nämns i domböcker och olika längder är solitärer utan självklara släktkopplingar. När de 
dessutom är tillfälliga och endast förekommer enstaka år är det lätt att föreställa sig dem som oväsentliga. Det 
är lätt att införliva de ofta förekommande personerna och avvisa tillfällighetsfynden. När dessutom personerna 
genom ingiften i andra hemman eller byar förvaltar hemmansdelar spridda på många platser, blir ekvationen 
ofta omöjlig att förstå. Att männen dessutom förvaltade sina hustrurs ärvda egendomar förvillar ytterligare. I 
bästa fall anges att ett köp har skett genom hustruns ”ja och samtycke” men lika ofta saknas denna 
information.  

Uträkningen av släktlinjen bygger i första hand på länsmannen Daniel Johanssons (1.1) förekommande i 
rättsprotokollen. Här nämns en fader och farfaderslinje som har bott på hemmanet i ”alla tider”. Samtidigt 
nämns att hela tre öresland har ärvts efter hustru Elena vilket gör henne till en trolig huvudperson i detta 
släktled. Hon skulle till exempel kunna vara en syster till Mats Mårtensson i Södra gården 11½ öresland A.  

 

Elin 
Elin är omnämnd som farmor till såväl Lasse Matsson53 som Karin Hindriksdotter54 i Dicka i Folkärna socken. År 
1605 uppböds 1 ½ öresland i Forneby som Lasse Matsson ”har efter sin farmor Elin, salig Nils Larssons i 
Forneby”55. Hustru Elins make Nils Larsson är sannolikt Lasse Matssons farfar men är han också Karin 
Hindriksdotters farfar?  I protokollet från 160556 nämns att Johannes Persson i Forneby har lossat 1 ½ öresland 
av sitt syskonbarn Karin Hindriksdotter. I samma protokoll berättas att han lossat 1 ½ öresland av Lasse 
Matsson även han ett syskonbarn.  Nils Larsson hade av allt att döma en son som hette Mats men hade han 
också en son Hindrik? Eftersom det nämns en Hindrik Persson i protokollet från 1639 tänker jag att det är mer 
sannolikt att Karin Hindriksdotter är sondotter till Per Persson.  
Elin var alltså gift två gånger. Första giftet troligen med Nils Larsson och andra med Per Persson. Jag föreställer 
mig också att det är Elin som är arvtagare till hemmansdelen i Forneby.  
gift 1 med Nils Larsson 
Barn: 
1 Mats Nilsson 

 

Pelle Persson 
känd 1568-1585 

2 Johannes Persson 3 Hindrik Persson 

Elin 

1 Mats Nilsson 

1.1 
Lasse  

2.1  
Daniel  

3.1  
Karin 

Nils Larsson 



gift 2 med Pelle Persson 
Står för hela hemmansdelen 11 ½ öresland mellan 1568 och 1585. Enligt sonsonen Daniel Johansson hade han 
bott hela sitt liv i Forneby. Han skulle därmed kunna vara son till Per Ersson på Norra gården 9 ½ öresland.  
Barn: 
2 Johannes Persson 
3 Hindrik Persson 
 
Ett domprotokoll från 1636 berättar att Pelle Persson varit gift ytterligare en gång. Nämligen med Marit 
Mårtensdotter i Nordanberg som i sin tur var gift andra gången med Johan Olsson i Nordanberg.57 I årliga 
räntan förekommer i Nordanberg, hustru Margareta 1569-1576. Om det är densamma som Marit 
Mårtensdotter bör hustru Elin i Forneby ha avlidit någon gång i mitten av 1570-talet. 

 
Generation 1 

 
1 Mats Nilsson 
Endast känd genom patronymikon 
Barn: 
1.1 Lasse Matsson 
Bosatt i Dicka, Folkärna socken. Endast känd genom omnämnande i samband med uppbuden av hemmanet i 
Forneby 

 

2 Johannes Persson 
d före 1608 Forneby Möklinta 
Hade ärvt ett öresland av sin far Pelle Persson. Utökade sitt markinnehav i Forneby genom att sälja hustruns 
jord i Västanberg i Folkärna socken och köpte för de pengarna mark i Forneby av sina syskonbarn Lasse 
Matsson och Karin Hindriksdotter i Dicka Folkärna socken58.  
gift med Margareta Bengtsdotter f Västanberg Folkärna d omkring 1638 Forneby Möklinta. Margareta var 
första gången gift med Tomas Olofsson i Valsätra och hade där sonen Ilian Tomasson. 
 
Barn:  
2.1 Daniel Johansson 
Länsman 
gift med NN från Österbo Möklinta59 
 
 

3 Hindrik Persson 
I domprotokollet från 163960 rörande Norra gårdens 9 ½ öresland omnämns även Lasse Matsson i Dicka och en 
Hindrik Persson som jag förmodar är den ovan nämnda. Man visar i rätten några köpesedlar utgivna av Olof 
Persson i Vallsta och Jöran Eriksson i Nordankil som berättar att de sålt 3 öresland till Hindrik Persson ” den de i 
Möklinta nu boende föregiva vara av h Karin Mickelsdotters ättelägger”.  Uppgifterna förvirrar mer än de 
klargör. Sannolikt handlar detta om en äldre tid. Ett annat protokoll från 163761 hänvisar till överenskommelser 
som är 111 år gamla. Varken vittnesutsagorna eller skrifterna återges i protokollen varför vi aldrig kommer att 
få någon närmare kännedom om de komplicerade släktlinjerna och försäljningarna.   
Barn: 
3.1 Karin Hindriksdotter bodde i Dicka Folkärna 

 

   

 



Utdrag ur Årliga räntan och andra längder 
VH = Västmanlands handlingar. Serien Landskapshandlingar 
VLK = Västmanlands landskontor. Mantalslängder.  
ÄL = Älvsborgs lösen 

 

1540 Olof Nilsson Årlig ränta 9? öresland  VH 1540:9 

1540 Nils Årlig ränta ? öresland VH 1540:9 

1540 Bengt Årlig ränta 11 öresland VH 1540:9 

1540 Mats Månsson Årlig ränta 11 ½ öresland VH 1540:9 

1543 Bengt Årlig ränta 11 öresland VH 1543:12 

1543 Mats Månsson Årlig ränta 11 ½ öresland VH 1543:12 

1543 Nils Årlig ränta 9 ½ öresland VH 1543:12 

1543 Olof Nilsson Årlig ränta 8 ½ öresland VH 1543:12 

1544 Lasse Olsson Årlig ränta 11 öresland VH 1544:9 

1544 Mats Månsson Årlig ränta 11 ½ öresland VH 1544:9 

1544 Nils Årlig ränta 9 ½ öresland VH 1544:9 

1544 Olof Nilsson  Årlig ränta 8 ½ öresland VH 1544:9 

1545 Lasse Olsson Årlig ränta 11 öresland VH 1545:11 

1545 Mats Månsson Årlig ränta 11 ½ öresland VH 1545:11 

1545 Nils Årlig ränta 9 ½ öresland VH 1545:11 

1545 Olof Nilsson Årlig ränta 8 ½ öresland VH 1545:11 

1547 Lasse Olsson Årlig ränta 11 öresland VH 1547:6 

1547 Mats Månsson Årlig ränta 11 ½ öresland VH 1547:6 

1547 Nils finne Årlig ränta 9 ½ öresland VH 1547:6 

1547 Peder Nilsson Årlig ränta 8 ½ öresland VH 1547:6 

1548 Lasse Olsson Årlig ränta 11 öresland VH 1548:5 

1548 Mårten Bengtsson Årlig ränta 11 ½ öresland VH 1548:5 

1548 Nils Olsson Årlig ränta 9 ½ öresland VH 1548:5 

1548 Olof Nilsson Årlig ränta 8 ½ öresland VH 1548:5 

1549 Olof Nilsson  Årlig ränta 8 ½ öresland VH 1549:6a 

1549 Nils Esbjörnsson Årlig ränta 9 ½ öresland VH 1549:6a 

1549 Mats Månsson Årlig ränta 11 ½ öresland VH 1549:6a 

1549 Lasse Olsson Årlig ränta 11 öresland VH 1549:6a 

1549 Lasse Olsson  VH 1549:6b 

1549 Nils Olsson  VH 1549:6b 

1549 Olof Nilsson  VH 1549:6b 

1550 Jon Bengtsson Årlig ränta 11 öresland VH 1550:1a 

1550 Mårten Matsson Årlig ränta 11 ½ öresland VH 1550:1a 

1550 Per Ersson Årlig ränta 9 ½ öresland VH 1550:1a 

1550 Nils Åmunsson Årlig ränta 8 ½ öresland VH 1550:1a 

1551 Jon Bengtsson Årlig ränta 11 öresland VH 1551:4B 

1551 Mårten Matsson Årlig ränta 11 ½ öresland länsman fritt VH 1551:4B 

1551 Per Ersson Årlig ränta 9 ½ öresland VH 1551:4B 

1551 Nils Anundsson Årlig ränta 8 ½ öresland VH 1551:4B 



1552 Jon Bengtsson Årlig ränta 11 öresland VH 1552:5b 

1552 Mårten Matsson Årlig ränta 11 ½ öresland VH 1552:5b 

1552  Per Ersson Årlig ränta 6 öre 8 penningland VH 1552:5b 

1552 Anders Jönsson Årlig ränta 3 öre 4 penningland VH 1552:5b 

1552 Nils Åmundsson Årlig ränta 8 ½ öresland VH 1552:5b 

1553 Nils Amundsson Årlig ränta 8½ öresland VH 1553:11b 

1553 Anders Jönsson Årlig ränta 3 öre 4 penningland VH 1553:11b 

1553 Per Ersson Årlig ränta 6 öre 8 penningland VH 1553:11b 

1553 Mårten Matsson Årlig ränta 11 ½ öresland VH 1553:11b 

1553 Jon Bengtsson Årlig ränta 11 öresland VH 1553:11b 

1553 P Ersson Hjälpedagsverken vid Kökfors damm 2 VH 1553:11a 

1553 Mårten Hjälpedagsverken vid Kökfors damm 2 VH 1553:11a 

1553 Jon Bengtsson Hjälpedagsverken vid Kökfors damm 2 VH 1553:11a 

1553 Nils Åmundsson Hjälpedagsverken vid Kökfors damm 3 VH 1553:11a 

1554 Jon Bengtsson Smältare vid Sala VH 1554:1a 

1554 Olof Persson Smältare vid Sala VH 1554:1a 

1554 Långe Olof färjekarl Smältare vid Sala VH 1554:1a 

1555 Jon Bengtsson Årlig ränta 11 öresland VH1555:3 

1555 Mårten Matsson Årlig ränta 11 ½ öresland VH1555:3 

1555 Peder Ersson Årlig ränta 6 öre 8 penningland VH1555:3 

1555 Anders Jonsson Årlig ränta 3 öre 4 penningland VH1555:3 

1555 Nils Åmundsson Årlig ränta 8 ½ öresland VH1555:3 

1556 Jon Bengtsson 11 öresland VH1556:2 

1556 Mårten Matsson 11 ½ öresland VH1556:2 

1556 Per Ersson 6 öre 8 penningland VH1556:2 

1556 Anders Jönsson 3 öre 4 penningland VH1556:2 

1556 Nils Åmundsson 8 ½ öresland VH1556:2 

1557 Anders Jönsson Årlig ränta 3 öre 4 penningland VH1557:16 

1557 Peder Ersson Årlig ränta 6 öre 8 penningland VH1557:16 

1557 Jon Bengtsson Årlig ränta 11 öresland VH1557:16 

1557 Mårten Matsson Årlig ränta 11 ½ öresland VH1557:16 

1557 
Nils Anundsson överstruken 
istället Anders Ersson 

Årlig ränta 8 ½ öresland VH1557:16 

1558 Olof Bengtsson Tionde VH 1558:9a 

1558 Per Eriksson Tionde VH 1558:9a 

1558 Anders Eriksson Tionde VH 1558:9a 

1558 Hustru Anna Tionde VH 1558:9a 

1558 Johan Bengtsson Tionde VH 1558:9a 

1558 Joan Bengtsson Hjälpgärd VH 1558:9a 

1558 Mårten Matsson Hjälpgärd VH 1558:9a 

1558 P Ersson Hjälpgärd VH 1558:9a 

1558 Anders Ersson Hjälpgärd VH 1558:9a 

1558 Anders Jönsson Hjälpgärd VH 1558:9a 

1558 Jon Bengtsson Årliga räntan 11 öresland VH 1558:9b 

1558 Mårten Matsson Årliga räntan 11½ öresland VH 1558:9b 



1558 Per Ersson  Årliga räntan 6 öre 8 penningland VH 1558:9b 

1558 Anders Jönsson Årliga räntan 3 öre 4 penningland VH 1558:9b 

1558 Anders Ersson Årliga räntan 8½ öresland VH 1558:9b 

1559 Anders Jönsson Tionde VH 1559:1a 

1559 Anders Eriksson Tionde VH 1559:1a 

1559 P Eriksson Tionde VH 1559:1a 

1559 Mats Olofsson Tionde VH 1559:1a 

1559 Johan Bengtsson Tionde VH 1559:1a 

1559 Olof Bengtsson Tionde VH 1559:1a 

1560 Anders Jönsson Tionde VH 1560:19a 

1560 Anders Eriksson Tionde VH 1560:19a 

1560 P Eriksson  Tionde VH 1560:19a 

1560 Mats Olofsson Tionde VH 1560:19a 

1560 Johan Bengtsson Tionde VH 1560:19a 

1560 Olof Bengtsson Tionde VH 1560:19a 

1562 Anders Jönsson Tionde VH 1562:11a 

1562 Anders Eriksson Tionde VH 1562:11a 

1562 Per Eriksson Tionde VH 1562:11a 

1562 Mats Tomasson Tionde VH 1562:11a 

1562 Jon Bengtsson Årlig ränta 11 öresland VH 1562:11b 

1562 Mårten Matsson Årlig ränta 11 ½ öresland VH 1562:11b 

1562 P Ersson Årlig ränta 6 öre 8 penningland VH 1562:11b 

1562 Anders Jonsson Årlig ränta 3 öre 4 penningland VH 1562:11b 

1562 Anders Ersson Årlig ränta 8 ½ öresland VH 1562:11b 

1562 Johan Bengtsson Tionde VH 1562:11a 

1563 Jon Bengtsson Årlig ränta 11 öresland VH 1563:15b 

1563 Mats Tomasson Årlig ränta 11 ½ öresland VH 1563:15b 

1563 Per Ersson Årlig ränta 6 öre 8 penningland VH 1563:15b 

1563 Anders Jonsson Årlig ränta 3 öre 4 penningland VH 1563:15b 

1563 Anders Ersson Årlig ränta 8 ½ öresland VH 1563:15b 

1563 Hustru Anna Tionde VH 1563:15a 

1563 Anders Eriksson Tionde VH 1563:15a 

1563 Per Eriksson Tionde VH 1563:15a 

1563 Mats Tomasson Tionde VH 1563:15a 

1563 Johan Bengtsson Tionde VH 1563:15a 

1563 Hustru Marit Tionde VH 1563:15a 

1564 Jon Bengtsson Årlig ränta 11 öresland VH 1564:12b 

1564 Mats Tomasson Årlig ränta 11  ½ öresland VH 1564:12b 

1564 ? Årlig ränta 6 öre 8 penningland VH 1564:12b 

1564 ? Jonsson Årlig ränta 3 öre 4 penningland VH 1564:12b 

1564 Anders Ersson Årlig ränta ? VH 1564:12b 

1564 Anders Eriksson Tionde VH 1564:12a 

1564 Per Eriksson  Tionde VH 1564:12a 

1564 Mats Tomasson Tionde VH 1564:12a 

1564 Johan Bengtsson Tionde VH 1564:12a 



1564 Hustru Marit Tionde VH 1564:12a 

1567 Joen Bengtsson Årlig ränta 11 öresland VH 1567:7 

1567 Mats Tomasson Årlig ränta 11 ½ öresland VH 1567:7 

1567 Per Eriksson Årlig ränta 6 öre 8 penningland VH 1567:7 

1567 Anders Jonsson Årlig ränta 3 öre 4 penningland VH 1567:7 

1567 Anders Eriksson Årlig ränta 8 ½ öresland VH 1567:7 

1568 Joen Bengtsson Årlig ränta 11 öresland VH 1568:8 

1568 Pelle Persson Årlig ränta 11 ½ öresland VH 1568:8 

1568 Peder Eriksson Årlig ränta 6 öre 8 penningland VH 1568:8 

1568 Anders Jonsson Årlig ränta 3 öre 4 penningland VH 1568:8 

1568 Anders Eriksson Årlig ränta 8 ½ öresland VH 1568:8 

1569 Joen Bengtsson Årlig ränta 1 markland 3 öresland VH 1569:3b 

1569 Pelle Persson Årlig ränta 1 markland 3 ½ öresland VH 1569:3b 

1569 Peder Eriksson Årlig ränta 6 öre 8 penningland VH 1569:3b 

1569 Anders Jonsson Årlig ränta 3 öre 4 penningland VH 1569:3b 

1569 Erik Andersson Årlig ränta 1 markland ½ öresland VH 1569:3b 

1570 Jon Bengtsson Årlig ränta 11 öresland VH 1570:3b 

1570 Pelle Persson Årlig ränta 11 ½ öresland VH 1570:3b 

1570 Peder Eriksson Årlig ränta 9 öre 12 penningland VH 1570:3b 

1570 Erik Andersson Årlig ränta 8 ½ öresland VH 1570:3b 

1571 Jon Bengtsson Årlig ränta 11 öresland VH 1571:1b 

1571 Pelle Persson Årlig ränta 11 ½ öresland VH 1571:1b 

1571 Per Eriksson Årlig ränta 9 öre 12 penningland VH 1571:1b 

1571 Erik Andersson Årlig ränta 8 ½ öresland VH 1571:1b 

1573 Johan Bengtsson Årlig ränta 11 öresland VH 1573:9b 

1573 Pelle Persson Årlig ränta 11 ½ öresland VH 1573:9b 

1573 Peder Ersson Årlig ränta 9 ½ öresland VH 1573:9b 

1573 Erik Andersson Årlig ränta 8 ½ öresland VH 1573:9b 

1576 Joen Bengtsson Årlig ränta 11 öresland VH 1576:3b 

1576 Pelle Persson Årlig ränta 11 ½ öresland VH 1576:3b 

1576 Peder Ersson Årlig ränta 9 ½ öresland VH 1576:3b 

1576 Erik Andersson Årlig ränta 8 ½ öresland VH 1576:3b 

1576 Lasse Jönsson Sakören för mökränkning penningar 65 mark VH 1576:3b 

1580 Jon Bengtsson Årlig ränta 11 öresland VH 1580:1b 

1580 Pelle Persson Årlig ränta 11 ½ öresland VH 1580:1b 

1580 P Eriksson Årlig ränta 9 ½ öresland VH 1580:1b 

1580 Erik Andersson Årlig ränta 8 ½ öresland VH 1580:1b 

1582 Per Eriksson  9 ½ öresland VH 1582:9b 

1582 Pelle Persson 11 ½ öresland VH 1582:9b 

1582 Jon Bengtsson 11 öresland VH 1582:9b 

1582 Erik Andersson 8 ½ öresland VH 1582:9b 

1583 Joen Bengtsson Årlig ränta 11 öresland VH 1583:4b 

1583 Jöns Olsson Årlig ränta 11 ½ öresland VH 1583:4b 

1583 Per Ersson Årlig ränta 9 ½ öresland VH 1583:4b 

1583 Erik Andersson Årlig ränta 8 ½ öresland VH 1583:4b 



1584 Erik Andersson Tionde VH 1584:4b 

1584 Per Ersson Tionde VH 1584:4b 

1584 Jöns Olsson / länsman Tionde VH 1584:4b 

1584 Anders Mårtensson  Tionde VH 1584:4b 

1584 Lasse Jönsson Tionde VH 1584:4b 

1584 Joen Bengtsson Årlig ränta 11 öresland VH 1584:4b 

1584 Jöns Olsson Årlig ränta 11 ½ öresland VH 1584:4b länsman  

1584 Per Eriksson  Årlig ränta 9 ½ öresland VH 1584:4b 

1584 Erik Andersson Årlig ränta 8 ½ öresland VH 1584:4b 

1585 Joen Bengtsson Årlig ränta 11 öresland VH 1585:6b 

1585 Pelle Persson 
Årlig ränta 11 ½ öresland detta hemman 
besitter länsmannen 

VH 1585:6b 

1585 Per Ersson Årlig ränta 9 ½ öresland VH 1585:6b 

1585 Erik Andersson Årlig ränta 8 ½ öresland VH 1585:6b 

1586 Johan Olsson  Årlig ränta 11 öresland VH 1586:3b 

1586 Jöns Olofsson Årlig ränta 11 ½ öresland länsman VH 1586:3b 

1586 Per Ersson Årlig ränta 9 ½ öresland VH 1586:3b 

1586 Erik Andersson Årlig ränta 8 ½ öresland VH 1586:3b 

1587 Johan Olsson Årlig ränta 11 öresland VH 1587:8b 

1587 Jöns Olsson Årlig ränta 11½ öresland VH 1587:8b 

1587 Per Ersson  Årlig ränta 9 ½ öresland VH 1587:8b 

1587 Erik Andersson Årlig ränta 8 ½ öresland VH 1587:8b 

1588 Johan Olsson Årlig ränta 11 öresland VH 1588:4b 

1588 Jöns Olsson Årlig ränta 11½ öresland länsman VH 1588:4b 

1588 Per Eriksson Årlig ränta 9½ öresland VH 1588:4b 

1588 Erik Andersson Årlig ränta 8½ öresland VH 1588:4b 

1589 Johan Olsson Årlig ränta 11 öresland VH 1589:3b 

1589 Mats Mårtensson Årlig ränta 11 ½ öresland VH 1589:3b 

1589 Mårten Jonsson Årlig ränta 9 ½ öresland VH 1589:3b 

1589 Erik Andersson Årlig ränta 8 ½ öresland VH 1589:3b 

1590 Johan Olsson Årlig ränta 11 öresland VH 1590:1b 

1590 Mats Mårtensson Årlig ränta 11½ öresland VH 1590:1b 

1590 Mårten Jonsson Årlig ränta 9½ öresland VH 1590:1b 

1590 Erik Andersson Årlig ränta 8½ öresland VH 1590:1b 

1591 Johan Olsson Årlig ränta 11 öresland VH 1591:11 

1591 Mats Mårtensson Årlig ränta 11½ öresland VH 1591:11 

1591 Mårten Jöransson Årlig ränta 9½ öresland VH 1591:11 

1591 Erik Andersson Årlig ränta 8½ öresland VH 1591:11 

1593 Johan Olsson Årlig ränta 11 öresland VH 1593:12b 

1593 Mats Mårtensson Årlig ränta 11½ öresland VH 1593:12b 

1593 Mårten Jöransson Årlig ränta 9 ½ öresland VH 1593:12b 

1593 Erik Andersson Årlig ränta 8½ öresland VH 1593:12b 

1594 Erik Andersson Tionde VH 1594:7 

1594 Mårten Olsson Tionde VH 1594:7 

1594 Mats Mårtensson Tionde VH 1594:7 



1594 Johan skomakare?? Tionde VH 1594:7 

1595 Erik Andersson Årlig ränta – 8½ öresland VH 1595:4b 

1595 Mårten Jönsson Årlig ränta – 9 ½ öresland VH 1595:4b 

1595 Mats Mårtensson Årlig ränta –11½ öresland VH 1595:4b 

1595 Johan Olsson Årlig ränta –11 öresland VH 1595:4b 

1597 Johan Olsson Årlig ränta  11 öresland VH 1597:10 

1597 Mats Olsson Årlig ränta 11 ½ öresland VH 1597:10 

1597 - Årlig ränta - VH 1597:10 

1597 Erik Andersson Årlig ränta 8½ öresland VH 1597:10 

1600 Johan Olofsson Årlig ränta 11 öresland VH 1600:4 

1600 Mats Olofsson Årlig ränta 11 ½ öresland VH 1600:4 

1600 Mårten Jonsson Årlig ränta 9 öre 12 penningland VH 1600:4 

1600 Erik Andersson Årlig ränta 8 ½ öresland VH 1600:4 

1600 Johan Hjälpskatt VH 1599:1 

1600 Mats Mårtensson Hjälpskatt VH 1599:1 

1600 Bengt Hjälpskatt VH 1599:1 

1600 P Olsson Hjälpskatt VH 1599:1 

1603 Erik Andersson Rannsakningslängd VH 1603:7b 

1603 Bengt Eriksson Rannsakningslängd VH 1603:7b 

1603 Mårten Jönsson Rannsakningslängd VH 1603:7b 

1603 Mats Matsson Rannsakningslängd VH 1603:7b 

1603  Johan Olofsson Rannsakningslängd VH 1603:7b 

1603 Olof Jönsson Årlig ränta 11 öresland VH 1603:7b 

1603 Måns Mårtensson Årlig ränta 11 ½ öresland VH 1603:7b 

1603 Bengt Ersson Årlig ränta 9 ½ öresland VH 1603:7b 

1603 Volymen skadad Årlig ränta VH 1603:7b 

1604 Olof Jönsson  Årlig ränta 11 öresland VH 1604:3b 

1604 Mats Mårtensson Årlig ränta 11 ½ öresland VH 1604:3b 

1604 Bengt Eriksson Årlig ränta 9 ½ öresland VH 1604:3b 

1604 Peder Olofsson Årlig ränta 8 ½ öresland VH 1604:3b 

1605 Bengt Husmantalslängd : bonde 2 VH 1605 9b 

1605 Mats Husmantalslängd: bonde 2 VH 1605 9b 

1605 Peder Olofsson Husmantalslängd: bonde 2 VH 1605 9b 

1605 Olof Husmantalslängd: bonde 2  VH 1605 9b 

1610 Per Olofsson Hjonelagslängd VH 1610:10   

1610 Bengt Hjonelagslängd VH 1610:10   

1610 Mats Mårtensson änkling Hjonelagslängd VH 1610:10   

1610 Olof Jönsson Hjonelagslängd VH 1610:10   

1610 Olof Jönsson  Årlig ränta 11 öresland VH 1610:10 

1610 Mats Årlig ränta 11 ½ öresland VH 1610:10 

1610 Bengt Eriksson Årlig ränta 9 öre 12 penningland VH 1610:10 

1610 Peder Olofsson Årlig ränta 8 ½ öresland VH 1610:10 

1613 Ingvall Larsson  ÄL:1613 

1613 Mats Mårtensson  ÄL:1613 

1613 Per Olofsson  ÄL:1613 



1613 Bengt Ersson  struken ÄL:1613 

1614 Per Olofsson  ÄL 1614 

1614 Mats Mårtensson  ÄL 1614 

1614 Ingvall Larsson  ÄL 1614 

1614 Olof Jönsson  ÄL 1614 

1615 Per Olofsson  ÄL 1615 

1615 Mats Mårtensson  ÄL 1615 

1615 Olof Jönsson  ÄL 1615 

1615 Bengt Ersson  ÄL 1615 

1616 Olof Jönsson Kyrkotionde VH 1615:4 

1616 Mats Mårtensson Kyrkotionde VH 1615:4 

1616 Bengt Kyrkotionde VH 1615:4 

1616 Per Olsson Kyrkotionde VH 1615:4 

1617 Olof Jönsson  Årlig ränta 11 öresland VH 1617:3b 

1617 Mats Mårtensson Årlig ränta 11 ½ öresland VH 1617:3b 

1617 Bengt Eriksson Årlig ränta 9 öre 12 penningland VH 1617:3b 

1617 Per Olofsson Årlig ränta 8 ½ öresland VH 1617:3b 

1619 Mats Mårtensson Tionde VH 1619:4 

1619 Bengt Tionde VH 1619:4 

1619 Per Olsson Tionde VH 1619:4 

1620 Bengt Tionde VH 1620:7 

1620 Mats Mårtensson Tionde VH 1620:7 

1620 Per Olsson Tionde VH 1620:7 

1620 Bengt Ersson Utsäde 7 tunnor, häst 2, sto 1, oxe 3, stut 3, 
ko 13, kviga 3, får 10, get 10, svin  

Boskapslängd 1620 

1624 Bengt Eriksson Utsäde 6 ½ tunna, häst 1, sto 2, oxar 4, tjur 1, 
stut 1, kor 10, kvigor 3, årsgamla kalvar 2, g får 
4, u får 4, g getter 5, u getter 2, g svin 2, u svin 
2 

Boskapslängd 1624 

1627 Per Persson Kyrkotionde VH 1627:5 

1627 Ingvald Kyrkotionde VH 1627:5 

1627 Anders Kyrkotionde VH 1627:5 

1627 Olof Jönsson Kyrkotionde VH 1627:5 

1630 Olof Jönsson Årlig ränta 11 öresland VH 1630:2 

1630 Anders Matsson Årlig ränta 11 ½ öresland VH 1630:2 

1630 Bengt Eriksson Årlig ränta 9 ½ öresland VH 1630:2 

1630 Per Persson Årlig ränta 8 ½ öresland VH 1630:2 

1636 Per Mantal VLK EIII:1 

1636 Erik Mantal VLK EIII:1 

1636 Daniel Mantal VLK EIII:1 

1636 Ingvald Mantal VLK EIII:1 

1636 Isak Mantal VLK EIII:1 

1636 Karl Mantal VLK EIII:1 

1636 Anders Matsson Mantal VLK EIII:1 

1636 Mats Matsson Mantal VLK EIII:1 

1636 Hustru Alita Mantal VLK EIII:1 



1636 Olof Jönsson Mantal VLK EIII:1 

1636 Hans Mantal VLK EIII:1 

1636 Jöns Olofsson Mantal VLK EIII:1 

1636 Olof Larsson Mantal VLK EIII:1 

1638 Peder Persson Mantal VLK EIII:2 

1638 Johan Mantal VLK EIII:2 

1638 Daniel Johansson Mantal VLK EIII:2 

1638 Isak Bengtsson Mantal VLK EIII:2 

1638 Israel Mantal VLK EIII:2 

1638 Anders Matsson Mantal VLK EIII:2 

1638 Mats Matsson Mantal VLK EIII:2 

1638 Johan Larsson Mantal VLK EIII:2 

1638 Olof Jönsson Mantal VLK EIII:2 

1638 Jöns Mantal VLK EIII:2 

1638 Anders Mantal VLK EIII:2 
 

Domböcker och saköreslängder – Forneby 
Det här är en del av underlaget till mina antaganden om släktlinjer i Forneby. Här finns också enstaka protokoll 
som på grund av ärendetyp inte har haft något att berätta om släktskap eller levnadstid och därför inte citerats 
i texten. En del är minnesanteckningar och annat är avskrifter av protokollen. Källhänvisningarna är inte 
enhetligt förda. Ibland hänvisas till en volym och i andra fall direkt till den sida som återfinns i Digitala 
forskarsalen, RA.  
 
 
Västmanlands 1547:6  Mårtens legopiga i Forneby för lönskaläge 2 mark 
 
Västmanlands 1547:6  Olof Nilssons dräng uti Forneby bötte för lönskaläge 3 mark 
 
Västmanlands handlingar 1547:6 Sakören  Peder Mickelsson Mårtens dräng i Forneby för det han stal en rydske 
hud och 12 öre penning bötte 11 mark 
 
Första tinget i Tjurbo härad stod den 20 oktober anno 1548 Item haver Olof snickare i Forneby i Möklinta 
socken utgivit för lönskaläge – 1 ½ mark 
 
Västmanlands handlingar 1553:11a – Saköres dagsverken: Item haver Nils i Botebod i Möklinta socken och 
Långe Oloff i Forneby ibm tröskat på gård uti 16 föreskrivne dagar vardera för de luppe ifrån kon. Maijtt hytte 
ugnar som de mest brunne Där före är utgjort dagsverken 37 föreskrevne dagar. 
 
Västmanlands handlingar 1558:9c  Mårten finne i Forneby i Möklinta socken för döljsmål blev saker 8 mark 
 
Västmanlands handlingar 1558:9c  Mats Skräddare i Forneby för 2 lönskaläge 5 mark 
 
Västmanlands handlingar 1576:3B Möklinta socken Lasse Jönsson i Forneby för mökränkning penningar 65 
mark 
 
Västmanlands handlingar 1579:9B Sakören  Möklinta socken  Anders Mårtensson i Forneby för slagsmål 
penningar – 4 mark 
 
Västerås domkapitel 1596: en ynglig dräng haver uti Forneby i Möklinta socken haft skamlig ord med någon 
andra öknamn föraktade sin fars moder blev dömd till kyrkoplikt att stå naken för kyrkodörren uti Möklinta 
socken  och slita ris på en söndag androm till förvarning att hedra fader och moder 
 



Övertjurbo häradsrätt 1602-07-23 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/1 
(1599-1625), bildid: C0104924_00013: Samma dag dömde nämnden och avsade att hustru Margareta, Lasse 
Joanssons i Forneby efterleverska i Möklinta socken med sina söner Hans Larsson och Daniel Larsson de skulle 
behålla det hemman i Forneby som de hade  händer emellan efter deras fader Lasse Jogansson, och han detta 
hade ärvt efter sin fader Jugan Bengtsson, vilken Jugan allena med sina penningar hade köpt och lossat samma 
hemman efter som fastebrevet, som det här för oss i rätten inlade anno 1547 den 2 juli daterat det klarligen 
(utsade), att Jugan Bengtsson haver samma hemman köpt av två bröder och fyra systrar och är samma 
hemman nu elva öresland jord. Ändock det tillförne haver varit tolv öresland jord med ett boland Utqvista 
benämnd, som låg för en öresland jord, vilket Jugan Bengtsson haver därifrån bortsålt efter som brev och sigill 
däruppå utgivne klarligen förmälte 
 
Övertjurbo häradsrätt 1602-07-23 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/1 
(1599-1625), bildid: C0104924_00013: Item var ännu olösat i samma hemman en öresland jord. Därför kom nu 
samma dag och dygn här för rätta Mats Olofsson i Åby i Sala socken sålde och lösengav Per Olsson i Forneby en 
halv öres land jord i Forneby. Därför han kändes hava uppburit halv åttonde hundrade osmunds järn. Resta 
ännu 7 ½ hundrade osmundjärn att betala på det andra halvöres land. Om vilket förbemälte öresland äre fem 
bröder. Nämligen Mats, Nils, Anders, Erik och herr Lars Olssöner med en deras syster Karin Olofsdotter 
benämnd, och alldenstund att Per Olsson haver lossat det ena halvöres land med de halv åttonde hundrade 
osmundsjärn. Så skall nu Erik Mickilsson det andra halvöres land på det att syster och systerbarnen må 
...framtid henne bekomma lika mycket i samma hemman. 
 
Övertjurbo häradsrätt 1602-07-23 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/1 
(1599-1625), bildid: C0104924_00013: Kom för rätten Pär Olofsson i Forneby Möklinta socken och gav tillkänna 
att han hade ått en hustru Brita Eriksdotter benämnd vilken är bleven död, och åtte med henne tre barn och 
hon var ena broders dotter till ett hemman i Forneby som var 8½ öres land och jord .... han vidare tillkänna att 
Erik Mickilsson hans gårdsbo (gift med andra systern?) emot hans saliga framlidna hustru som och var en 
brodersdotter. Ty både hans och denne hans syster var födda av den fader och båda såto de på deras hustrurs 
fädernehemman sammaledes sitter där och deras hustrurs fadersyster hustru Anna benämnd med sina barn 
vilken ännu icke är utlöst. Förfrågade för den skull rätten vilken dera närmare skola vara till att besitta samma 
hemman antingen systersbarn eller brorsbarn. Sades och dömdes att den hustru Erik Mickelsson äger hon är en 
man närmare än de andra systersbarnen och belangandes den gamla kvinna hustru Anna som är barnens 
fadersyster hon skulle få sitta där uti sin livstid men efter hennes död så skulle hennes barn taga penningar och 
låta brodersbarnen komma till hemmanet igen. 
 
Övertjurbo häradsrätt 11 september 1602 Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/1 (1599-1625), 
bildid: C0104924_00017: Denne dag finge s Lasse Jonssons barn Hans och Daniel Larssöner i Forneby i Möklinta 
socken dombrevet uppå de elva öres land jord i Forneby, som de och deras systrar är efter deras salige fader till 
arvs fallet 5 ½ öres land Och deras fadersyster hustru Agneta i Kilen och hustru Kerstin i Kolbäck de äga den 
andra halvt parten. De äga där och 5 ½ öres land emot dessa deras brorsöner Hans och Daniel vilken deras halv 
part de hava sålt Hanses och Daniels systerman för 19 lod silver Olof Jönsson benämnd efter Hans och Daniels 
förbemält icke förmå eller kunna deras farsyster förbemälte hustru Agneta och hustru Kerstin utlösa och blev 
samma dombrev upläsit beseglat och konfirmerat. 
Sammaledes upplästes och förbemälte Olof Jonssons uti Forneby fastade brev uppå de halv sjätte öres land 
jord som han av sin hustrus farsyster  hustru Agneta i Kilen i Möklinta socken och hustru Kerstin i Kolbäck 
socken för 19 lod silver sig till evärdelige ägo löst haver laglige med sina hustrurs broders Hans och Daniel 
samtycke efter han haver arvsrätt på sin hustrus så och på henne systers Brittas vägnar som är en avvette och 
dumbe, den han skall föda till dödedagar och blev samma brev beseglat och confirmerat.// 
 
Övertjurbo häradsrätt 1603? Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/1 
(1599-1625), bildid: C0104924_00020 denna dagen blev och dömt att Jöns i Nordanberga han skulle för skäl 
och lika upplåta Johannes Olsson i Forneby det halva markland jord i Nordanberga som Jöns uppbyggt haver, 
alldenstund, och efter det att Johannes han haver gammal hävd därtill med brev och bevis att det haver varit av 
ålder uti hans börd  
 
Övertjurbo häradsrätt 1604-07-16 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/1 
(1599-1625), bildid: C0104924_00024 Tillsattes Mats Mårtensson i Forneby i Möklinta socken och Olof Larsson i 
Nässlebo att de skulle bliva gästgivare för penningar uti Möklinta socken  



 
Övertjurbo härad 20 juni 1605 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/1 
(1599-1625), bildid: C0104924_00028 uppbjudes sammalunda halvtannan öresland jord i Forneby och Möklinta 
socken första gången för vilken jord Lasse Matsson i Dicke i Folkärna socken han haver uppburit tio fat 
osmundjärn vilken förbemälte jord Lasse Matsson i Dicke han haver ärvt efter sin farmoder salig hustru Elena 
Nils Larssons i Forneby 
 
Övertjurbo häradsrätt 18 december 1605 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, 
SE/ULA/11839/A I a/1 (1599-1625), bildid: C0104924_00029 kom för rätten Johannes Persson i Forneby och 
bevisade med brev och med levandes vittnen att han hade köpt av sitt syskonbarn Karin Hindriksdotter i Dicka 
Folkärna halvtannat öresland hus och jord i Forneby för tio fat osmundjärn, Item haver och lossat av sitt 
syskonbarn Lasse Matsson halvtannat öresland jord för osmundjärn summa 20 öresland för 3 öre 
 
Övertjurbo häradsrätt 1 juni 1608 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/1 
(1599-1625), bildid: C0104924_00037kom för rätten hustru Margareta i Forneby salig Johannes Perssons 
efterleverska i Forneby och gav tillkänna att hennes salig man Johannes Persson han hade ärvt därsammstädes 
ett öresland jord efter sin salige fader Pelle Persson mera så hade han och tagit sin hustrus hustru Margaretas 
jord som hon hade ärvt efter hennes framlidne fader salige Bengt Persson i Västanberga och samma järn hade 
han åter nederlagt på jord i Forneby och betalade Lasse i Dicke därför tio fat osmundjärn och Lasse Matsson i 
Dicke han hade ärvt samma jord efter sin farmoder hustru Elin i Forneby så att hon nu med hennes barn äger 
där i Forneby en öre hennes salige mans ärvda jor och sedan hennes fädernes jord som bortbytt är halvannat 
öre land och summan är alles halvtredje öresland.  
 
Övertjurbo häradsrätt 21 februari 1610 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I 
a/1 (1599-1625), bildid: C0104924_00046 Kom för rätten Bengt Ersson i Forneby och klagade till hustru 
Margareta i Forneby att hon illa hade utfört hans hustru och utropat henne för en målare som arbetade där 
sammastädes att emedan som målaren höllt på och arbetade när honom skulle han havde legat när hans 
hustru men därtill hade hon ingen skäl ej heller bevis eller vittnen till. Och vart det här för rätten sålunda 
rannsakat att det icke så var i sanning utan att det allenast var skvaller och ett löst tal. Därtill så var hustru 
Margareta tillspord om hon sin kära ville eller kunne med vittnen och skäl övertyga eller bevisa. Men så nekade 
hon därtill och sade att hon aldrig hade haft sådant tal om henne. Förty att hon icke annat visste med henne än 
som är dygdigt och allt gott. Därför så sades och gjordes Bengt Erssons hustru fri med vars och ens 40 mark 
som henne utan skäl och vittne efter denna dag om detta ärendet förebrår och utan all skäl påkasta vill och 
gavs henne härpå en vittnesskrift av rätten. 
 
Övertjurbo häradsrätt 3 juli 1610 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/1 
(1599-1625), bildid: C0104924_00047 kom för rätten Per Olsson i Forneby och bevisade med sin kyrkoherdes 
herr Jönses givna köpebrev att han hade lossat och köpt utav hustru Anna saliga Sven skräddares efterleverska i 
Leckenboda en öre och sex penningland jord i Forneby för tre skeppund stångjärn och 200 osmundsjärn dem 
hon bekänner sig av honom att anammat och uppburit till godo åtnöje mera kom och in för rätten Mats 
Olofsson i Åby i Sala socken och upplät honom på sina såsom och på sin systers hustru Carina i Fogelsbo och 
Erik Nilsson i Bännebäck som är Mats Olofssons brorson ett halvöresland jord uti Forneby därför han haver givit 
dem 7 ½ hund osmundjärn // så gav och Per Olofsson tillkänna att hans barn äga i samma hemman med arv 
efter deras salige moder hustru Brita 2 ½ öresland jord därom är 4 hennes barn Anna, Malin Per och Margareta 
 
Övertjurbo häradsrätt 10 maj 1611 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/1 
(1599-1625), bildid: C0104924_00052 Kom för rätten Bengt Ersson i Forneby i Möklinta socken och berättade 
att han hade lossat och köpt utav Lasse Matsson i Dicke uti Folkärna socken som honom var sålt och upplåtit 
nämligen Karin Hindriksdotters halvannat öresland jord i Forneby uti Möklinta för 10 fat osmundsjärn. Och det 
samma uppburne osmundjärnet för den bem( ) iord i Dikke i Folkärna socken samma jord så hade hon ärvt det 
efter sin farsmoder hustru Elin i Forneby i Möklinta socken och hela hemmanet det är tre öresland jord och på 
halvparten nämligne halvtannat öresland jord är tillförende fastebrev utgivit till en benämnd Jöns Persson men 
på denna halvparten skall ännu fastebrev utgivas till nästa ting.  
 
Övertjurbo häradsrätt 13 juni 1612 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/1 
(1599-1625), bildid: C0104924_00056 Ingevall Larsson i Forneby sakfälld för slagsmål   
 



Övertjurbo häradsrätt 20 december1614 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, 
SE/ULA/11839/A I a/1 (1599-1625), bildid: C0104924_00066: Blev Ingvald i Forneby förmant och hörligt med 
sin gårdsbo Bengt Ersson i Forneby för det slagsmål som de sins emellan för ölet och tyskens? skuld haft hade. 
Och sakfälltes Ingvald till sine penningar 6 mark till treskifte. 
 
Folkare häradsrätt 1617: Anders Andersson i Cronesbo bjuder upp 3 resan en broders del i Krumesbo köpt av 
Mats Eriksson i Fullstad för stångjärn 2½ skpp än Peder Olofsson i Mykleta socken i Forneby ukppburit på 
samma del 2 skpp – 15 mark 
 
Övertjurbo häradsrätt 31 juli 1618 C0104924_00088 :/Biskop Anders uti Västerås kräver gäll/ Dömdes biskop 
Anders till de 900 osmundjärnen som han av salige Erik Anderssons arvingar i Forneby uti Möklinta socken och 
av Lasse i Hildersbo och Erik Mikkelsson i Forneby bor och skulle betala efter deras saliga sväär som de både 
hus och jord efter ärft hava. Och dessa här föreskrivne alla tre skulle lagföra Anders Nilssons arvingar som är 
Olof i Östanhede, Bengt i Östankil och de andra och skulle dessa 900 järnen alla senast betalas till mårmässa. 
Västerås domkapitel 17 februari 1622 H Margareta i Forneby i Möklinta socken haver förvitat h Karin Bengt 
Erssons hustru i Forneboda att hennes mormoder haver varit en hora, vilken sak förlikt var för 90 år sedan, och 
ropat henne för en hora, sändes då bud efter henne att hon skulle comparera i Möklinta prästegård. När de 
kommo fram hade ingendera vittne. Sentens: Efter de båda äro elaka och trätesamma, båda  ( ) skola stå i 
vapenhuset i 14 dagar och giva var sin daler till hospitalet. 
 
Övertjurbo häradsrätt 12 juli 1624 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/1 
(1599-1625), bildid: C0104924_00119  Blev sakfällt Erik Mikkelsson i Forneby för tingsstämning av Pelle Persson 
han hade låtit stämma honom och sakfälltes han till sina penningar 3 mark 
 
Övertjurbo häradsrätt 31 januari 1625 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I 
a/1 (1599-1625), bildid: C0104924_00121 hustru Margareta, Ingevalds hustru i Forneby klagar att hennes son 
har blivit skadad av en lie när han gjorde dagsverke på Väsby gård 
 
Övertjurbo häradsrätt 28 januari 1628 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I 
a/2 (1628-1653), bildid: C0104925_00010 blev gjort en uträkning vid tingsbordet om det hemman i Vad som 
Zackris Matsson påbor hemmanet är 11 öre, då befinnes att Zackris haver med sin hustru både i arv och köp i 
samma hemman 6 öre 20 penningland hus och jord, alltså står ännu olöst 4 öre 4 penningland. Utqviste haver 
först legat till Forneby efter ett brev – 35 år. Noch efter ett brev till Fornebyn 41 år är sålt til Olof Perssons 
fader för 40 år så länge haver denna Olof och hans föräldrar haft det i besittelse, räntar årligen 2 lass hö och 
alldenstund hans vederparter bekänna penningar därför är utfivit behåller Olof förbemälte Utqvista till 
lagmansdom gör det brev han det på haver kraft löst 
 
Övertjurbo häradsrätt 12 maj 1629 Jöns Olsson i Forneby haver emot laga dom huggit på Utqvista och intet ville 
vadit emot domen benådas 
 
Romfartuna 29 maj 1630 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIa:5 (1630-1636) Bild 920 / sid 91  
framträdde Jöns Olofsson i Wigilsbo på den ena och Olof Jönsson i Södra gården samt Pelle Persson i 
Norregården uti Forneby i Möklinta på den andra sidan föregav sig hava haft en lång och tvistig sak sig emellan 
om ett torp brukades under Vigilsbo och skatten utgjordes av Forneby bägge hade de och därpå fastebrev men 
nu hade de sig emellan sålunda förenat det de och in för rätten tillstod och genom handsträckning för all 
vänskap skull det av // att Jöns i Vigilsbo oklandrat behåller torpet och till sig tager så mycken skatt av sina 
vederparter som där på löpa kan 
 
Övertjurbo häradsrätt 13 maj 1634 Jöns Olofsson en nybyggare blev förbudit att bygga på Forneby skogen till 
dess det bliver rannsakat om lägenheten och skola dessa rannsaka // 
 
Övertjurbo 25 september 1635 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/2 
(1628-1653), bildid: C0104925_00041 Anders Eriksson i Nolanberg bekände Daniel Johansson i Forneby 
tillkomma en del i Nolanberg efter sin salig fadermoder hu Marit i Nolanberg 
 
Övertjurbo 26 september 1636 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/2 
(1628-1653), bildid: C0104925_00047 Klandrade Daniel Johansson i Forneby och Anders Eriksson i Nordanberg 



om 4 öresland jord i Nordanberg och Möklinta socken vilka 4 öresland jord salig Pä ( ) i Nordanberga Anders 
Eri(kssons) ( )fader med sin hustru Marit Mårtensdotter ( ) oskylla händer inlöst i bördingen såsom 1606 och 
1627 års domböcker utvisa och efter bägges deras fader(moder) kommer Anders med sina syskon till 
tvådelarna efter sin farfar, och efter bemälte faderfadern som var den senare mannen det igenlöste och icke 
Daniels faderfader. Päder Pädersson som gumman tillförende åtte. Sedan kommer bemälte Anders till arvs 
efter sin fadermoder som åtte en tredign och efter de icke till kvicka kunde utvisa släktlinjen uppsattes till 
annat ting 
 
Övertjurbo härad 28 februari 1637  Mats Matsson i Österbo gav tillkänna sig hava lossat utav Anders Larssons 
broder Olof Larsson en 1 öre  och sjutton penningland för 40 daler koppmynt. Av sin modersyster h Valborg i 
Kärnan och Folkärna socken 20 ½ penningland för 23 daler 600 järn. Item ärvde han efter sin moder 20 ½ 
penningland komma det andra till arvs som är Lars Matsson i Nolanberg, h Margareta i Sundsbacken, Anna 
Matsdotter i Jönåkers by och Marit i Forneby. Löper summan 3 öre och 10 penningland undantagit Kerstins del 
som Mats på sin och sina syskons vägnar tager fast på och honom lovades 
 
Övertjurbo härad 19 maj 1637 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1782 (1637-1639) Bild 1090 / 
sid 102 Förliktes Olof Matsson i Kottebo på den ena sidan och hans broder Anders Matsson, h Abeluna s. Jöns 
Matssons i Forneby att bemälte Olof skall giva dem halvannats kp järn och sedan skola de skaffa honom jord 
igen så god till nästa ting eller han skall stiga till och bruka sin jord själv i Forneby. 
 
Övertjurbo häradsrätt 21 augusti 1637 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1782 (1637-1639) 
Bild 1240 / sid 117 uppbudes 9 ½ öresland i Forneby av länsmannen Daniel och Isak B ib. 1 gången. // Jöns 
Olsson i Södra Gärsbo en gammal man om sina 112 år gammal välb Jacob Matsson fordom bokhållare vid 
swersiöö fullmäktig uppå Hindrik Busk kopparslagares hustrus h Annas vägnar i Västerås på den ena sidan samt 
Daniel Johansson länsmannen i Möklinta på den andra sidan klandrades om ett halvt markland jord uti Forneby 
och Möklinta s belägen vilken jord är fallen till arvs för etthundra elva år sedan efter s hustru Brita i Viggilsbo 
och Anders Pärssons moderfader s. Jöran Jönsson i Forneby som var och bemälte h Annas moderfader Anders 
Jönsson i Forneby … här om nu rannsakades beviste bemälte Daniel Johansson med tvenne fastebrev det ena 
daterat 1608 den 1 juni lydandes på halvtredje öresland, det andra daterat 1611 den 18 maj lydandes på 
halvannat öresland, undantaget arvsjorden. Sedan vittnade den gamla mannen att Daniels fader s Johannes 
Pärsson bott där i sin livstid och hans faderfader s. Päder Pärsson bodde där ock i sin livstid. Men h Anna Hinrik 
Busk berättar att hennes s moder skulle hava sagt: du haver ett halvt markland jord att fodra med dina moders 
systers barn och inga vittnen funnes. Och alldenstund bemälte Daniel Johansson, hans fader och faderfader 
haver där suttit i så långan tid 2. Vittnade nämnden det aldrig haver varit klandrat för lag och rätta förr än 
nästföregående ting. 3 finnes inga brev eller levandes vittne till som kunna göra ed att de haver där någon jord 
olöst 4 haver Anders Pärsson i Nolankil bott uti socken i allan sin livstid och är nu sina 70 år gammal och haver 
aldrig klandrat. 5 kunna det icke heller uträkna arvslinjen. 6 haver till äventyrs deras förfäder tagit rätt för 
samma jord. 7. Tillböd Daniel Johansson dem tillhopa 20 daler kopparmynt till en förlikning därför avsades att 
ovanbemälte Daniel Johansson behåller samma jord och de andra låta sig nöja med samma 20 daler i förlikning 
efter de hava så länge förtigit sin rätt. Och efter bemälte Jacob Pärsson och h Anna icke vore kontant med 
denna sentens och avsked vadde de och de var under en högre rätt och lagmansdom vilket dem icke förvägras 
kunde 
 
Övertjurbo 13 maj 1639 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1783 (1639) Bild 1150 / sid 109 Erik 
Mickelssons barn i Forneby framsteg för rätten och klandrade någon jord 7 öre och 9 penningland i Hede och 
Möklinta socken som efter deras fadermoder h Brita dem arvfaleen var och deras halvsyskon efter Johan 
Knutsson nu … uppsattes till nästa ting att alla arvingarna eller deras fullmäktige framkommer att släktlinjen 
kan uppräknas 
 
Norrbo häradsrätt 29 oktober 1639 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:3 (1625-1639) Bild 2680 / 
sid 237 (AID: v405244b.b2680.s237, NAD: SE/RA/42042202) kom för rätten gudfruktig hustru Anna mäster 
Hindrik Busk kopparslagares hustru i Västerås inläggandes en dom avsagd på övertjurbo häradsting den 21 
augusti 1637 emellan henne och länsmannen uti Möklinta socken Daniel Johansson  i Forneby varutinnan 
honom tilldömes och henne ifrån 4 öresland hus och jord i bemälte Forneby som hon förmenar sig vara 
arvfallen till efter sin moderfader Anders Jönsson och modermoder hustru Anna där på han inlade en 
vittnesskrift av Jöns Larsson i Södra Gärsbo uti Färnebo socken dat 20 mars 1637 varutinnan förmäles honom 
hava berättat uti sina grannars Olof Erikssons och Erik Anderssons närvaro att hu Anna var arvfallen till 3½ 



öresland i den gården uti Forneby som är 9 ½ öresland vilken och på häradstingen haver varit tillstädes och där 
examinerat och är en utgammal över sina 112 år att hon icke minnas där om rätteligen att berätta utan det hon 
säger den ena gången det nekar hon den andra, mera skäl hade h anna intet utan hon berättade av hennes s 
moder skall hava sagt henne på sitt yttersta det hon hade 4 öresland hus och jord i Forneby och såsom det 
haver varit snart hennes sista ord vill h anna bevisa att det icke kan vara osant och det h anna icke vist sig med 
rätta äga de 4 öresland de hade hon aldrig så mycket gjort där om och så många resor och omkostnad haft 
efter hon förhoppas att gud skulle henne föda dess förutan om hon det än aldrig igen fingo.  Här emot 
framkom till svars bemälte länsman Daniel Johansson så och Isak Bengtsson som den andra delen halva i 
Forneby besitter inläggandes själva släktlinjen. Sedan inlade länsmannen ett fastebrev dat 1608 den 1 juni på 
ett snesland hans fader hade ärvt och 1 ½ öresland hans moder hade köpt av Lasse Matsson i Dicke än en 
köpesedel av Lasse Pedersson i Norre Kalsta på ett öresland, den 7 mars 1622 Item av Mats Pedersson i By 
1626 där till med inlade Johan Bengtsson ett fastebrev på 1 ½  öresland som Lasse Matsson i Dicke haver sålt till 
Karin Hindriksdotter dat 1611 18 maj vilket brev och skrifter när man jämför med arvslinjen så komme de icke 
överens. Utan denne Lasse Matsson haver mera sålt än han var arvfallen till. Sedan inlade de några köpesedlar 
med innehåll att Olof Persson i Vallsta, Jöran Eriksson i Nordankil, hava sålt alla tillhopa till Hindrik Persson 3 
öresland den de i Möklinta nu boende föregiva vara av h Karin Mickelsdotters ättelägger och kunde dock 
ingendera parten med skäl bevisa huru deras arvlinje till vetter. Detta togs i betänkande. Att alldenstund den 
gården i Forneby 9 ½ öresland är oklandrat gången uti arv efter arv och h Anna innan tre år icke haver åt sin 
uträknar låtit ej heller kan med bevisning skäligen fulltyga att hon därtill arvfallen är  varför rätten gillar // 
Daniel Johansson och Johan Bengtsson behålla den gården Forneby för h Anna och hennes arvingar alldeles 
okvald. 
 
Övertjurbo häradsrätt 13 augusti 1640 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I 
a/2 (1628-1653), bildid: C0104925_00060  kom för rätten Anders Hansson i Forneby och Möklinta socken och 
klandrade till inlösning en jordedel som hans fadersyster en dumbe tillkom, vilken ännu lever, och Anders ville 
bemälte dumbe till sig taga och föda till hennes dödedagar. Då framlade hans syskonbarn Daniel Olofsson, hos 
vilken bemälte gamla dumbe nu är och förr hos hans fader varit haver, salig mäster Hans Doberts dombrev 
daterat 1602 av innehåll att Daniels fader haver med sin hustru Malin, som är och Anders farsyster inlöst 6 öres 
land jord i samma hemman och uti samma brev är dumbens Britas jord och infattat för hennes födo till 
dödedagar, det och bemälte Anders faders vittnesskrift fulleligen samtyckte så vara avhandlat dem emellan. 
Därför kunde nämnden icke annorledes besluta här om än fastebrevet förmälte, att Daniel jorden med Brita 
dumben behålla och föda henne så här efter som förr till dödedagar och  ( ) Anders och Daniel behålla sina 
dikesrenar, som de för sina åkerskiften hava, och ingen tvist här om mera vara skall 
 
Övertjurbo häradsrätt 18 januari 1643 avsades att Anders Johansson och Johan Eriksson i Forneby och Möklinta 
s skola till nästa ting förskaffa sig bevis av sina bröder och släkt vem som de tillåta Hede hemmans i Möklinta 
inlösning det besitta och bruka som nu tvistas om. Och om sist inkommo för rätten bemälte Anders Johansson 
och Johan Eriksson och vänligen förentes att Johan Eriksson skall tredingen bruka i bemälte Hede hemman till 
dess de kunna sig rådfråga hos sin släkt särdeles hos Herr Anders i Gryta socken och Södermanland vilken dere 
tillåtas hemmanet inlös till besittning 
 
Lagmansting i Dingtuna 22 augusti 1643: Anders Larsson i Norrvad och Möklinta socken beviste med fasta av 
Sala sockenstuga 1637 den 19 maj utgivit huruledes han haver sig tillhandlat efterskrivne jordelotter i bemälte 
Norrvad, av Mats Mårtensson i Forneby hans hustrus arvelott som är 2 öresland jord för 20 daler, av Erik 
Andersson i Boland och Norrby socken hans hustrus arvedel som är 6 penningeland jord för 16 daler, av Olof 
Erikssons hustru Margareta en systerdel 6 penningland för 5 daler, noch av hustru Karin Persdotter sin arvsrätt 
6 penningland för 16 daler , Nock av Nils Jonsson i .... sig tillhandlat med des 2 systrar Brita och Anna 
Johansdotter förderas anel ibidem som de av deras fader köpt haver 
 
Övertjurbo häradsrätt 1645 Bevisar Mats Matsson i Wisbäck hur han köpt sitt hemman bl a Bengt Eriksson i 
Forneby har uppburit Ao 1626 4 och tjugo daler Olof Larsson i Wisbäck har uppburit Ao 1626 4 och tjugo daler 
 
Övertjurbo häradsrätt 29 maj 1645: Dito uppviste för rätten gamle Mats Matssons barn i Visbäck och Möklinta 
socken, Lars och Mats Matsson på sina egna och de andra sina syskons vägnar några köpebrev nder vittne 
hurusom bemälte Mats Matsson haver köpt av sin syster hustru Elin Matsdotter två öresland hus och jord i 
Wisbäck och därför givit henne för någon tid sedan fem skeppund stångjärn och ett par unga oxar dock med 
sådana förord att samma jord icke skall komma i oskylla händer utan hennes barn eller barnbarn det inlösa 



skulle, här på och till vidare förlikning om köpets stadfästelse haver Bengt Eriksson i Forneby, Michel Eriksson i 
Jurby?, Ragnil och Marit Eriksdotter i Randesta uppburit och anammat Anno 1626 av Mats och Lars Matsson 
fyra och tjugo daler och järn halvt annat skeppund, där med de avhände sig och sina arvingar samma jord och 
hus, och den upplåte Mats och Lars Matsson deras barn och arvingar. Än haver Bengt Eriksson i Forneby 
anammat halvt annat skeppund stångjärn av Mats och Lars Matsson, Item haver Morten Carlsson i Kanikebo, 
Olof Larsson i Visbäck och Lars Andersson i Kolpelle, bekommit av Mats och Lars Matsson tjugo och fyra daler 
och halvt annat skeppund stångjärn för 21 penningland i Visbäck vilken betalning är tillställt salig hustru Elins 
barn till en god förlikning, här på de samtliga tillåta bemälte Mats och Lars Matsson fastebrev taga emedan 2 
öre 16 penningland jord i Visbäck är lagligen uppbuden anno 1631 den 9 november och anno 1632 den 13 maj 
och 6 juni som fordom lagläsares skrift Johan Olofsson förmäler 
 
Övertjurbo häradsrätt 29 maj 1645: Efter vänlig förening avsades emellan Anders Johansson och hans syskon i 
Hede och Möklinta socken samt Johan Eriksson i Forneby att merbemälte Johan Eriksson skall hava en äng 
benämnd Smorsäng som ligger emot Harsjö dammen, vilken äng Johan brukar till dess deras omyndiga 
syskonbarn Olof Persson kommer till sina laga år. Sedan är bägge barnkullars rätt dem förbehållna till utlösning 
som lag säger där de på hemmanet Hede till bruk och besittning icke behållna bliva. 
 
Grytnäs 29 oktober 1647 Grytnäs 29 oktober 1647 Kopparbergs o Näsgårds län/Säters o Tuna tingslags 
häradsrätt (W) AI:1 (1646-1652) Bild 2270 / sid 84 (AID: v222775.b2270.s84, NAD: SE/ULA/10593 Anders 
Andersson i Kromsbo// item en jordedel i bemälte Krambsbo som han av Peder Olofsson i Forneby och 
Möklinta socken för stångjärn 2 skeppund köpt haver. 
 
Övertjurbo häradsrätt 8 mars 1648: Gav klageligen tillkänna Olof Eriksson i Klinta och Möklinta socken huru 
såsom Ao 1646 om nattetid är uppkommen en oförmodelig och skadelig vådeld, vilken övergick och brände 
hela gården med innandömet och bland annat blevo köp- och dom- eller fastebreven på bemälte hemman 
Klinta uppbrända, som kyrkoherdens vällärde Hr Nils och flera goda mäns vittnesskrift viste. Alltså begärandes 
att av nyo måtte upptecknas deras namn som hemmanet försålt hava medan sådant nu i minne är hos vitten 
över samma köp såsom och dombrevet för rätten är uppläst som nämnden nu visste berätta och efter 
vittnesmäns bevis som härefter förmäles: Först är tu öresland med bröstarv som en blind man Abraham i 
Västerås hospital upplåtit haver för sex daler kmt. Här över äro vittnen Anders Eriksson i Valsätra Olof Jönsson i 
Forneby och Per Olofsson i Hammarby. Sedan av Malin Mårtensdotter i gamla gruvestaden en jordedel för fem 
daler klippingar och en ko här till vittnade Lars Jönsson i Näs, Mats Eriksson Åverka, Per Olofsson i Hammarby 
Item Taturs Joohan och hans syster Brita i Sala stad en del för sex daler vitt mynt, vittnen Jöns Andersson i 
Nolankil, Anders Eriksson i Valsätra och Olof Jönsson i Forneby. Item av hustru Malin i Stenstorpet bemälte Olof 
Eriksson .... systerdel för elva daler vitt mynt, vittnen herr ..., Daniel Johansson länsman, Mårten Carlsson i 
Kanikebo, Anders Nilsson i Bor. S:t är Mats Jonsson i Valsätra ..... försålt för elva daler vitt mynt, vittnen där till 
anders Eriksson i valsätra, Per Olofsson i Hammarby, och Mats Ersson Åverka. Och emedan ovanbemälte 
hemuslmän namn och bomärken jämte vittnen över köpet där över och andra vittnesburo personer finnas 
varder bemälte brev som kyrkoherden verifierat haver. Alltså kunde häradsnämndsbrev icka förvägras 
eftersom ingen härpå hade nu något klander. 
 
Övertjurbo häradsrätt 1652-10-26  Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/2 
(1628-1653), bildid: C0104925_00124 Beviste Isak Bengtsson i Forneby fyra köpebrev därmed han beviste sig 
av sin släkt och syskon haver köpt någon hus och jord i Forneby. Först haver han köpt av sin syster hu Elisabet 
Bengtsdotter med hennes man Erik Esbjörnsssons samtycke  i Kvarnbro i Folkärna socken 11 penningland hus 
och jord i Forneby och där för givit en ko och ett skepp. stångjärn tyllest betald A o 1637 Sedan lossat och 
betalt till Jöns Larsson i Grasebo för 4 ½  penningland hus och jord i Forneby ... av hu Margareta Larsdotter i 
Hillerbo är köpt 1 ½ penningland för.... A o 1640 Än mera är köpt av brodern Lars Bengtsson Hillerbo 11 
penningaland i Forneby för 25 daler och fyllest betalt A o 1643 Sedan haver systern hu Kerstin  Bengtsdotter i 
Folkärna sålt till sin broder bemälte Isak 11 penningaland jord och hus i Forneby och därför bekommit ... 
stångjärn. Isak haver åt henne gjort bröllop och hållit hennes... därför dömdes detta köp stadigt och fast för 
Isak Bengtsson hans hu och barn samma hus och jord erhålla 
 
Övertjurbo härad 21 juni 1652: Efter föregående rannsakning emellan salig Michel Erikssons barn och barnbarn 
på den ena sidan kärande så och Knut Perssons barn och barnbarn i Hede och Möklinta socken på den andra 
sidan svarande om bemälte Hede hemmans arv och inlösningsrätt fem öresland och tre öresland sedermera 
tillökningsjord och hus blev dömt och avsagt. Såsom befinnes av lagläsarens salig Hans Dobers givne dom på 



pergament Anno 1615 den 17 augusti salig Knut Persson med sin hustru Brita hava inlöst någon hus och jord i 
Hede i Möklinta socken såsom hemmanet av tre domars innehåll är alls fem öresland Alltså bemälte Knut 
Perssons barn och arvingar ärva och bekomma efter det 29 cap jord balk för fäderne av samma dom tvådelarna 
i hus och jord i inlösningen och hustru Britas barn och arvingar som hon med salig Erik Michelsson och salig 
Knut Persson avlat och fött haver bekomma tredingen av inlösningen i Hede Så och de övriga tre öresland hus 
och jord benämnd tillökningsjord efter sedermera hållen revning och mätning i Hede bliver hennes bägge 
barnkullar för möderne såsom desse barn efter modern hustru Brita arvfallne äre. Och emedan uti merbemälte 
1615 års dom finnes en systerdel hustru Karins i Hedbo jordedel i Hede vara osåld den nu är omsider på köp 
uppdragen till salig Michel Erikssons son Johan Eriksson i Forneby Alltså hustru Britas bägge barnkullar lösa 
samma systerdel i Hede som de samtliga arvfallne..... 
 
Övertjurbo härad 29 maj 1645 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1785 (1645) Bild 7110 / sid 
689 (AID: v420576.b7110.s689, NAD: SE/RA/42042202) uppviste för rätten gamle Mats Matssons barn i Visbäck 
och Möklinta socken Lars och Mats Matsson på sin egen och de andra deras syskons vägnar några köpebrev 
under vittnen huru som salig Mats Matsson haver köpt av sin syster hustru Elin Matsdotter två öresland hus 
och jord i Visbäck och därför  givit henne för någon tid sedan fem skeppund stångjärn och ett par unga oxar 
dock med sådan förord att samma jord icke skall komma i oskylla händer utan hennes barn eller barnbarn dem 
inlösa skulle, här på och till vidare förlikning om köpets stadfästelse haver Bengt Eriksson i Forneby, Michel 
Eriksson i Jurby, Ragnil och Marit Eriksdotter i Ransta uppburit och anammat anno 1626 av Mats och Lars 
Matsson fyra och tjugo daler och järn halvtannat skeppund där med de avhände sig och sina arvingar samma 
jord och hus och dem upplåta Mats och Lars Matsson deras barn och arvingar haver Bengt Eriksson i Forneby 
och Möklinta socken, Item haver Morten Carlsson i Kanikbo, Olof Larsson i Visbäck och Lars Andersson i 
Kolpelle bekommit av Mats och Lars Matsson tjugo och fyra daler och halvt annat skeppund stångjärn för 21 
penningland i Visbäck vilken betalning är tillställt salig hustru Elins barn till en god förlikning // uppbuden 1631 
9 november, 1632 13 mars och 6 juni// 
 
Övertjurbo häradsrätt 6 november 1655 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2264 (1653-
1655) Bild 5130 / sid 459 hustru Karin Olofsdotter i Hanshyttan Möklinta giver tillkänna sig hava ½ öresland arv 
och 1 ½ öresland köpjord i Forneby Södergården Möklinta socken som hon av sin broder Johan Olsson för 100 
daler och systern hustru Alita i Vad för 50 daler lossat haver det köpebreven viste, där på hon bo vill, eftersom 
hon skall i vår ifrån Hanshyttan, men brodern Daniel Olsson vill lossa henne hust Karin ifrån arv och köpjorden 
med penningar eftersom hon haver brodersdelen och hennes köp icke lagligen uppbudet, det och brodern Jöns 
Olsson nu tillbuder, som bägge bruka hela hemmanet sex öresland. Här om rätten för denna gången således 
beslöt nämligen att hustru Karin åtnjuter en fördel i hemmanet ½ öresland av vardera brodern Jöns och Daniel 
Olsson in till dess hon kan bekomma så mycken  gods annorstädes av deras lösning, medan denne jord 
lagbjudes och sedan natt och år står, och var bröderna icke köpa henne jord i medler tid så fälles dom om deras 
lösning och besittnings rättighet och sedan hemmanet ifrån träda skall, där de tre icke behållne bliva och 
hustru Karin gör utlagor för det ena öresland i åker och äng hon brukar till dess åtskilda bliva 
Angav hustru Karin Olsdotter i Hanshyttan sig hava ½ snesland arv och  1½ öre köpjord i Forneby Södergården 
Möklinta av sin broder student Johan Olsson och av syster hustru Alita i Västervad som köpsedlarna visa, därpå 
hon bo vill eftersom hon bliva husvill ifrån Hanshyttan, men brodern Daniel Olsson vill lösa och giva henne 
penningar igen. Resolutio. Hustru karin åtnjuter en fördel ½ öresland av vardera brodern Jöns och Daniel 
Olsson till dess hon kan bekomma så myckin jord på annat rum medan lagbudet och ståndet varder och påstår, 
och var sådant icke ske gånge då dom om lösning och besittningsrätten och hon hustru Karin giver utlagor för 
denna fördel och nu uppbudes 1 gång 
 
Övertjurbo 26 februari 1658 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2267 (1658) Bild 4790 / 
sid 453 trädde för rätten Johan Larsson i Forneby och Möklinta socken med sin svåger Mats Jonsson ibm och 
sin emellan tal förde om 1 öre 10 1/3 penningland som salige Daniel Jönsson efter sina föräldrar ärvt haver och 
nu testamenterat sin syster hustru Malin Jönsdotter bemälte Larssons hustru och attesten där på utvisar Dat: 
Möklinta caplans d 16 sept 1656 för det omak och besvär samt använd bekostnad hans syster bemälte hustru 
på honom använt haver det halvannat års tid hon måste vara … hos henne systern där till brodern Mats alldeles 
nekade och vill att den dödas vilja i detta mål skall göras om intet och hon systern intet mera så en hon borde 
ärva nämligen 1/3 del av bemälte 1 öresland 10 1/3 Res: Emedan befinnas att den döda 1 ½ års tid haver vid 
sängen hållit och systern är intet annat till att betala med, annat än den dödas jor, varför erkände rätten att 
hon först gör sig där av betalt de för de 1 ½ års omkostnat hon på sin broder använt haver nämligen till 20 ½ 



penningland och de övriga 13 ½ tager brodern Mats 9  och systern 4 ½ Mot denna dom vadde Mats med 3 
mark under nästa lagmans ting 
 
Övertjurbo 26 februari 1658 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2267 (1658) Bild 4790 / 
sid 453 trädde för rätten Johan Larsson i Forneby och Möklinta socken med sin svåger Mats Jonsson ibm och 
sin emellan tal förde om 1 öre 10 1/3 penningland som salige Daniel Jönsson efter sina föräldrar ärvt haver och 
nu testamenterat sin syster hustru Malin Jönsdotter bemälte Larssons hustru och attesten där på utvisar Dat: 
Möklinta caplans d 16 sept 1656 för det omak och besvär samt använd bekostnad hans syster bemälte hustru 
på honom använt haver det halvannat års tid hon måste vara … hos henne systern där till brodern Mats alldeles 
nekade och vill att den dödas vilja i detta mål skall göras om intet och hon systern intet mera så en hon borde 
ärva nämligen 1/3 del av bemälte 1 öresland 10 1/3 Res: Emedan befinnas att den döda 1 ½ års tid haver vid 
sängen hållit och systern är intet annat till att betala med, annat än den dödas jor, varför erkände rätten att 
hon först gör sig där av betalt de för de 1 ½ års omkostnat hon på sin broder använt haver nämligen till 20 ½ 
penningland och de övriga 13 ½ tager brodern Mats 9  och systern 4 ½ Mot denna dom vadde Mats med 3 
mark under nästa lagmans ting 
 
Övertjurbo häradsrätt 15 januari 1664 Presenterade Mats Jönsson i Forneby och Möklinta socken ett 
testamentsbrev av sin fadersyster Sara Matsdotter ogift död, på sin sotesäng honom givit den 12 maj 1662 på 
de lösören och jord till 17 penningland hon ägde i Forneby Stora gården för hemvist och skötsel hos honom till 
dödedagar. Och ehuruväl Mats Matsson och hans brorsöner Mats och Anders Olofssöner ville samma 
testamente jäva, men såsom rätten deras jäv här utinnan intet skäligt fann därför dömdes testamentet uti alla 
sina clausulus gott och gillt dock för särdeles consideration skull skall Mats Matsson och Olof Matssons son 
Anders som ofärdig är åtnjuta 7 ½ daler varedera och ingen hava vidare här å att tala utan samma jord 17 
penningland med lösören hörer efter testamente under Mats Jönsson och hans arvingar // 
 
Övertjurbo häradsrätt 30 maj 1665 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/4 
(1665-1673), bildid: C0104927_00013 Kom för rätten Erik Eriksson i Hede och Möklinta socken och beviste med 
// och köpebrev sig hava ärvt och inlöst 4 öresland hus och jord i Hede som är halva hemmanet den norra 
landslotten emot sitt syskonbarn Anders Johansson som och äger 4 öresland såsom först lossat av sina 
skyllemän Anders Jakobsson i Mälby uti Färnebo socken och hans meddarvingar 13 1/3 penningland för 60 
daler kmt som doch efter uträkning 30 juni 1663 allenast är 10 penningland. Sedan av Olof Persson i Bergby och 
Tillinge socken 1 öre 6 penningland för 160 daler kmt item av sin broder Olof Eriksson i Hedemora hans arvjord 
12 4/9 penningland för 55 daler kmt, noch av sin svåger och systers Elisabets man Per Olofsson i Valsätra hans 
barns jord 4 penningland för 18 daler men efter på dem löper 6 penningeland efter uträkningen därför skall 
Erik Eriksson dem tillfyllnad för de övriga 2 penningland betala. Vidare beviste Erik Eriksson sig hava ingått ett 
lagligt jordebyte med sina bröder Anders Eriksson i Östervad och Johan Eriksson i Forneby, således att bemälte 
hans bröder hava uppdragit honom sin arvjord 12 4/9 vardera som de å fäderne i Hede ägande voro och 
bekommit till jämngott vederlag även så mycken jord av Erik Erikssons mödernes jord i Forneby och Östervad 
igen som köpe och bytesbreven av 29 sept 1649 // förmäla Sist beviste Erik Eriksson sin egen arvjord vara i 
Hede 12 4/9 // han nu med köp och arv // 8 öresland // 
 
Övertjurbo 19 juni 1667 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/4 (1665-
1673), bildid: C0104927_00064 Anders Hansson och Mats Hansson i Forneby kärade till Jöns Danielsson ibid om 
6 öresland jord som Jöns Danielssons fader hade löst av 2ne hans systrar, då han och hans bror tu omyndiga 
barn voro, med begäran att han måtte bevisa med vad skäl han jorden sig tillbärgat haver, var uppå Jöns 
Danielsson uppviste ett häradsdom och fastebrev Ao 1602 d 10 november varutinnan finnes med köpet vara 
lagligen procederat deras förfäder emellan och alltså kan rätten intet annorlunda döma uti denna sak // 
 
Övertjurbo 16 oktober 1667 3 öresland i Forneby Södergården varav är 2 öresland köpejord och 1 öresland 
arvjord till Jöns Olofsson, Daniel Olofsson Jönses broder klandrade i mening att lösa lika med brodern Olof 
Jönsson därför avsades att Daniel Jönsson skall hava tillstånd efter det 6 cap jorden att lösa halvparten // 
 
Övertjurbo 20 oktober 1668 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/4 (1665-
1673), bildid: C0104927_00084 kom för rätten beskedlig man Jöns Olofsson i Forneby och Möklinta socken och 
gav tillkänna sig hava ärvt och inlöst till 3 öresland hus och jord i Forneby södergården uppvisande där å 
åtskilliga köpebrev såsom h lossat av sin broderson Hans Larsson i Sala stad ett halvtöresland hus och jord för 
50 daler kmt med mera, som köpebrevet med underskrift vitttna av d 11 oktober 1659 i bokstaven lyder, noch 



lossat av sina tre systrar nämligen av Erik Matsson i Ongermanbo och Folkärna socken 2ne systerdelar a 1 
öresland som han haver efter sin moder ärvt och med sin fader Mats Matsson köpt av modersystern h Alita 
Olofsdotter varför hans fader haver anammat 103 daler och han nu på sin och sina syskons vägnar bekommit 
uti förlikning 1 tunna kor, vilka 103 daler och 1 tunna korn han bekände nu sig med sina syskon vara väl förnöjd 
efter köpebrevet den 16 oktober 1666 och sedan haver Jöns Olofsson lossat av sin syster Margita Olofsdotter 
halvt öresland för 50 daler kmt och därtill 10 daler i äreskänk. Och såsom dessa alla bekände sig vara till fulle 
nöje betalte, ty avhände de sig och alla sina efterkommande arvingar samma jordelotter och tillägnade dem 
med hus och jord, åker och äng, skog och mark, fiske och fiskevatten med all dess rättighet i vått och torrt som 
där till legat hava och ligga bör under hans svåger och broder Jöns Olofsson hans k. hustru barn och arvingar för 
deras lagfångna egendom med mera som köpebreven med underskrivne gode mäns vittnesbörd betyga. Och 
där till beviste nu Jöns Olofsson sin arvjord vara 1 öresland så att han med köp och arvjord är ägande 3 
öresland och ½ hemman södergården Forneby emot de 3 öresland som hans broder Daniel Olofsson bruka och 
lösa kan. Varuppå han begärde nu häradsdom och fastebrev där emot brodern Daniel Olofsson sig opplade 
sägandes sig vilja lösa till ½ parten de 2 öresland som han förr hade klandrat  och bekommit resolution d 6 
oktober 1667, vid 3dje uppbudet. Men när de tillsågs så hade Daniel in fatalia och bördestimma natt och år 
försummat därför erkände rätten nu Daniels klander uti detta mål av intet värde vara utan Daniel följa den 
praefertin till lösen uti de andra 3 öresland ////  
 
Övertjurbo häradsrätt 1669: Kom för rätten Per Persson i Forneby och gav tillkänna det han hade inlöst .... och 
sedan lossat av sin syster Anna och hennes man Olof Ersson i Klinta 14 penningland. Här redovisas också Pers 
övriga syskon och fader 
 
Övertjurbo häradsrätt 8 oktober 1669 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2273 (1669) 
Bild 4650 / sid 457 Uppräkning på Forneby Norregården 4 :6 penningland som Per Olofsson ägde: Peder 
Olofsson – son Per 16 4/5 penningland, dotter Anna 20 2/5 penningland, dotter Malin 20 2/5 penningland, 
dotter Margita 20 2/5 Penningland. Kom för rätten Per Persson i Forneby och gav tillkänna hälst han hade ärvt 
och inlöst till 3: 93/5 penningland. Nämligen ärvt 1:16 4/5 penningland och sedan löst av sin syster Anna och 
hennes man Olof Ersson i i Klinta 14 penningland och emedan det lopp 6 2/5 penningland mera på systerdelen i 
därför är de förlikta om 24 daler var på 14 daler resterade. Varför förentes Pers Persson med Olof Persson att 
Per Persson skulle de 14 >½ daler fullgöra. Sammaledes hade och Per Persson löst av sin systers Malins barn i 
Näs 14 penningland för 27 daerl efter köpebrevet 20 juni 1643 och efter det är 6 2/5 penningland mera, att på 
systerdelen löper 20 2/5 penningland därför lovade nu Per Persson att uppfylla köpet och betala de 6 
penningland med 24 daler så att han äger nu med köp och arvejord  3: 9 3/5 penningland förutan den tredje 
systerdelen som Margareta tillkommer som son Anders Persson hade löst och emedan där med var lagfarit 
därför dömdes samma köp och arv stadigt och fast för Per Perssons hustru barn och arvingars lagfångna 
egendom oklandrat nu och till kommande tider. 
 
Övertjurbo härad 18 oktober 1669 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0104927_00108 Uträkning på 
Forneby Norra gården 4 öre 6 penningland som Per Olofsson ägde. 
Per Olofsson 
son Per 1 öre 16 penningland 
dtr Anna 20 penningland 
dtr Malin 20 penningland 
dtr Margareta 20 penningland 
Dito kom för rätten Per Persson i Forneby och gav tillkänna det han hade ärvt och inlöst till 3 öre 9 3/5 
penningland nämligne ärvt 1 öre 16 penningland och sedan löst av sin syster Anna och hennes man Olof Ersson 
i Klinta 14 penningland och emedan det löp 6 penningland mera på systerdelen därför är de förlikta med 24 
daler till varuppå 14 dlaer resterade. Därför förentes Per Persson med Olof Persson att Per Persson skulle de 14 
daler fullgöra. Sammaledes hade och Per Persson löst av sin systers Malins barn i Näs 14 penningland för 27 
daler efter köpebrevet d 20 juni 1643 och efter det är 6 penningland mera att på systerdelen löper 20 2/5 
penningland därför lovade nu Per Persson att uppfylla köpet och betala dess 6 penningland med 24 daler så att 
han äger nu med köp och arvjord 3 öre 9 3/5 penningland förutan den tredje systerdelen som Margareta 
tillkommer som son Anders Persson hade löst och emedan dämed var lagfaret därför dömdes samma köp och 
arv stadigt för Per Perssons hustru barn och arvingar// 
 
Övertjurbo härad 14 juni 1670 Per Perssons i Forneby Möklinta son Daniel Forman har lärt skräddarämbetet i 
Stockholm 



 
Övertjurbo häradsrätt 20 juni 1673 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2278 (1673) Bild 
5530 / sid 543 resolverades att änkan hustru Karin Larsdotter i Forneby skall i detta år tillträda sin arvejord 1/3 
del i Nässlebo, men i tillkommande år träda halvparten i Nässlebo med Johan Olofsson till dess systerson 
kommer till sina myndiga år då han sin jord själv sköta kan. Och emedan som hustru Karin med sina barn äga 
någon avlingejord i Forneby hos sin svärfader Per Persson, dy skall hon och där avnjuta en skälig fördel // 
 
Övertjurbo häradsrätt 25 september 1673 om felaktig mantalsskrivning // johan Olofsson i Nässlebo påföres 
mågen Isak Persson lika som 1672 vilken är nu hos sin fader Per Persson i Forneby och där skriven I lika måtto 
påföras Johan Olofsson en dotter och haver dock inte, utan dottern är gift med skräddaren Thomas 
Christophersson som bägge dessutan äre skrivna dy avföres för Johan Olofsson 2 mantal 
 
Övertjurbo härad 25 maj 1674 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2279 (1674) Bild 5910 
/ sid 577 avsades det Mats Hansson och Anders Hansson i Forneby skola efter förra delning bliva på den norra 
tomt om 5 öresland men Daniel och Jöns Olofsson bliva som förr på 6 öresland södra lotten efter avsked 
 
Övertjurbo härad 2 oktober 1676 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2281 (1675-1676) 
Bild 7770 / sid 759 (AID: v420683.b7770.s759, NAD: SE/RA/42042202) avsades att rätten intet kan tilldöma 
Jöns Olofsson i Forneby att betala sin brors son Hans Larsson Skinnars i Sala stad någon förlikning eller vängåva 
som han pratenderar, emedan Jöns Olofsson uppvisar Hans Larssons köpebrev för 20 år sedan, var uppå laga 
fång och fastebrev följt är, utan där Jöns godvilligt något till förlikning giva vill. 
 
Övertjurbo härad 24 maj 1680 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2284 (1680) Bild 5840 
/ sid 534 kom för rätten en åldrig man Daniel Olofsson i Forneby Södergården och gav till känna med en 
häradsdom av d 3 februari 1677 och lagmansrättens konfirmation av d 6 september ejusdem anni, var med 
bevistes huru som Daniel Olofsson är tillerkänt 3 öresland hus och jord med arv och inlösen i bemälte Forneby. 
Såsom först är hans arvjord 1 öresland och sedan löst efter förbemälte domar av sin broder herr Johan i Balund 
1 öresland och givit honom därför 120 daler kmt nämligen till Hr Johan själv 60 daler för ½ öresland efter 
köpebrevet d 19 mars 1677 och sedan givit 160 daler till Johan Andersson i Hed// som han tillförende till Hr 
Johan sin hustrus farbroder för ½ öresland utgivit  haver efter köpebrevet d 28 september 1676 därjämte 
beviste nu Daniel Olofsson sig hava efter bemälte dombrev tillbudit Johan Andersson 60 daler för ½ öresland 
som hans hustru äger och 60 daler för det hans styvmoder hustru Elisabet Olofsdotter som Daniels syster är, 
äger i bemälte Forneby efter bemälte härads och lagmansdomar. // 
 
Övertjurbo häradsrätt 12 maj 1682 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2286 (1682) Bild 
7330 / sid 720 Talade Ingvall Danielsson i Forneby och Möklinta socken till Olof Matsson i Lekenbo på sina egna 
så och dess gårdbos Per Nils änkas vägnar ibid svarande om några öresland jord till 3 öresland av vilka denna 
Olof Matssons svärfader Nils Olofsson sal i Lekenbo köpt haver ett öresland av Nils Jönsson i Kärrebo, item ett 
öresland utav Olof Andersson på slaggen vid Kopparberget som fastebrevet detta allt vidare utvisar under 
lagförarens Anders Anderssons egen hand och namn utgivit d 15 juni år 1638 dito av sina systrar hustru 
Ingeborg Olofsdotter och hustru Margeta Olofsdotter  till 12 penningland hus och jord i Lekenbo varpå fasta är 
givet d 30 maj 1656 av domhavanden för den tid Per Danielsson och påstår nu Ingevald Danielsson och det 
högt yrkar att han som äger till hustru sal Anders Olofssons dotter dotter må få in retractus njutande det 6 cap 
jordabalken till godo inbörda dess rättighet uti 2 öresland 12 penningland jord emot dem som nu åbo 
hemmanet och äro sal Nils Olofssons arvingar i sådant allt besynnerligen för de skäl skull att dessa 2 öre 12 
penningland äro försålda under den tid som sin hustrus sal moder omyndig varit. /// rätten avvisar Ingvald 
Danielssons krav 
 
Övertjurbo härad 3 oktober 1682 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2286 (1682) Bild 
7430 / sid 730 (AID: v420688.b7430.s730, NAD: SE/RA/42042202) Daniel Andersson 3 mark för försittande.  
Talade Mats Olsson Logord i Sala stad till sina syskonbarn Daniel Andersson i Forneby och Möklinta socken, 
Mats Jönsson och Per Matsson ibidem om ett öres 10 penningland jord i Storgården bemältet by som vara skall 
Mats Olofssons fäderne men dessa över 60 år brukat, item 1 öresland 10 penningland som äro tvenne 
systerdelar sina barnlöst döda faderssystrars jord och dessa syskonbarn allena under sig honom förbigående 
ärvt hava. Svaranden däremot sig förklarade och beviste det hava Mats Olofssons fader salig Olof Matsson i 
Kottebo ingått ett byte med sina saliga föräldrar och emot sin fädernes jord a 1 öre 10 penningland i Forneby 
igen bekommit till 2 öresland i Kottebo Kila socken, item 40 daler kopparmynt där till som med dess eget 



kvittens av 11 juli 1638 bevisat blev men samma Kottebo jord för vilken deras föräldrar givit till 200 daler 
kopparmynt haver Olof Matsson icke bättre förestått än så att hon gick i skattevrak, då oskyld män henne 
igenlöste. De tvenne systerdelar jord angående haver av dem först salig Anna Matsdotter som var en 
brottfälling av den 7 maj 1650 för testamenterat till sin broder Anders Matsson den jordedel som han äga 
kunde och det emot åtnjuten skötsel på många års tid samt den begravningskostnad han emot henne utfäst. 
Sammalunda haver och den andra systern salig Sara Matsdotter även på lika sätt testamenterat till 
brodersonen Mats Jönsson sin ärvda jord under titel som omrört en den äldre systern, det allenast 
undantagande att hon icke någon brottfälling utan eljest gammal vanför och sjuklig varit. Resolverade rätten 
kan för ovanberörde skäl och byte skull emellan Mats Olofssons salig fader Olof Matsson och hans syskon 
svarandens föräldrar om jord; jord ifrån Forneby och till Kottebo i Kila socken, som är ett ibland laga fång icke 
finna sonen Mats Olofsson befogat till något klander på samma byte helst efter så långt tid tillbaka och faderns 
vanskötsel eller olycka med de till sig igenbytta jorden som han själv ägde att vårda för, utan upphäver kraft 
detta samma pratention ( )delig. Vad vidkommer de andra 2 systerdelarna som vardera bestå uti 17 
penningland jord så ehuruväl till beseende är att icke svarande observerat hava vad lagbudne uti det 33 kap 
jordB, likväl och så vitt Olof Matsson, Mats Olofssons fader ( ) av dem själv överlagt haver och sålunda sin egen 
rätt påtala borde. 2 bort bytt varmedelst man samolikt praesummera kan att honom sina systrar icke anten 
velat eller kommit till rätta med att /////Mats Olofssons pratention upphäven 
 
Övertjurbo häradsrätt 3 oktober 1682: Forneby...haver af dem först salig Anna Matsdotter som var en 
brottfälling av d 7 maj 1650 för testamenterat till sin broder Anders Matsson den jordedel som hon äga kunde 
och det emot åtnjuta skötsel på många års tid samt den begravningskostnad han emot henne utfästat 
 
Övertjurbo härad 3 oktober 1682: Mats Olofsson Logard i Sala stad tvistar om sin farfars jord i Forneby 
Möklinta socken. Fadern var Olof Matsson i Kottebo, Kila socken. Syskon till denne, Anna och Sara Matsdöttrar 
samt Anders och Jöns Matsson 
 
Övertjurbo 26 januari 1684 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2288 (1684) Bild 4550 / 
sid 448 Daniel Andersson i Forneby Södergården köpt av Per Matsson i Lissleboda 15 penningland hus och jord i 
bemälte Forneby emot 75 daler kmt 1683 d 12 juni.   
 
Övertjurbo härad 18 september 1684 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2288 (1684) 
Bild 4740 / sid 467 Samuel Isaksson i Forneby i Möklinta socken förordnades efter nämndens enhälliga val till 
tolvman uti Erik Larssons i Läckenbo ställe, vilken för sin höga ålderdom och den svaghet som därvid hänger har 
tagit avsked// 
 
Övertjurbo 14 januari 1689 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2290 (1689) Bild 3490 / 
sid 331 Per Matsson i Forneby och hans fader Mats Hansson 80 år gammal som för 12 år sedan hade upplåtit 
hemmanet till sonen 
 
Övertjurbo 2 maj 1689 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2290 (1689) Bild 3550 / sid 
336 Johan Andersson i Nässlebo Möklinta socken inkom för rätten och på sin broders Daniel Anderssons vägnar 
begärde häradsrättens attestatum  och vittnesbör om hans härkomst och föräldrar emedan bemälte hans 
broders som nu i Königsberg och Prytzen vistandes hade lärt det lovliga skomakar ämbetet och tänkte sig där 
nedsätta och boendes bliva men hade sådan vittnesbörd av nöden innan han i det ämbetets gille och skrå för 
mästare intagas kunde // uppges vara barnfödd i Forneby Möklinta socken båda föräldrarna är döda 
 
Övertjurbo 11 september 1689 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2290 (1689) Bild 3640 
/ sid 345 Erik Andersson i Forneby klagade över sin farbror sal Isak Pederssons änka i Forneby hustru Karin 
Johansdotter, Isaks fader var Per Persson som dog för 14 år sedan. Isak Pedersson dog vid pingsttid 1689. / Olof 
Matsson i Västerbo gift med Per Perssons dotter. 
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