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Inledning 
 

Att släktforska i kyrkböcker blir på sikt lite som att hämta svamp på gamla välkända platser. Det är alltid lika 
roligt när man får något i korgen men den ursprungliga sprittande känslan av ”fynd” övergår gärna till ett 
maniskt samlande där den ena personen blir den andra lik. Liksom Povel Ramel-visan om Karl Nilsson, ”som just 
vuxit upp och gift sig och fått barn”…., reduceras resultatet av forskningen ofta till just detta. Att redovisa 
födslar, vigslar och dödslar. 

Det är då härligt att det fortfarande finns utmaningar. Tiden före kyrkböckernas tillkomst innehåller nämligen 
endast fragmentariska och ibland tillfälliga uppgifter om våra förfäder. Alltför ofta inga alls. För att över huvud 
taget kunna lägga till en ny ana är man ofta tvingad att läsa igenom ett stort antal handlingar inom ett 
geografiskt område för att där hitta besläktade personer som i slutändan eventuellt visar sig ha ett släktskap 
med den egna anan. Släktforskningen blir här ett pussel. Vissa bitar är enkla att sammanfoga, andra tar lite tid 
och några kanske rentav tillhör ett annat pussel.  

Källorna till den här utredningen om släktförhållanden i Gunnilbo socken är avsevärda. Mängden av genomlästa 
längder och protokoll är hundrafalt större än de faktiska källhänvisningarna. Arkivmaterialet i sig är 
mångfacetterat. Domprotokoll från häradet, lagmansrätten och hovrätten. Lantmäteriakter, saköreslängder, 
tiondelängder, hjälpskatter, årlig ränta, kvittenser, avkortningar och kyrkböcker. Förutom det faktum att man 
stundtals hittar relationer mellan personer i dessa handlingar finns det även en större nytta med arbetet. Man 
lär sig något om kontexten. Man förstår lite mer om historiska skeden men framför allt det lokalsamhälle som 
studeras.  

Det finns inga källor som är helt tillförlitliga. I hastigheten råkar skrivaren pränta ner fel namn eller 
missuppfattar släktskapet. En måg är kanske i själva verket en svåger. Ibland tolkar vi uppgifterna fel. Oftast på 
grund av bristande kunskaper. Ett svårläst ord är något helt annat än vad vi vill tro. Bristen på uppgifter gör att 
vi ibland gör ett antagande som visar sig vara felaktigt. De flesta antaganden som förekommer här, vill jag påstå 
är väl underbyggda men även dessa kan ifrågasättas. De spekulationer jag framför är just detta. Det finns få 
bevis och pusslet kanske kan läggas på ett annat sätt. 
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Gunnilbo och Kedjebo i Gunnilbo socken 
 

Byarna är belägna på västra sidan om Gunnilboån, i äldre handlingar kallad Gunnilboströmmen, mellan sjöarna 
Lilla Kedjan i norr och Norrsjön i söder. Förutom byplatserna, visar de äldre kartorna bland annat platserna för 
Kedjebo hammare, Prästhammaren och Gunnilbo hammare.  När det gäller byarnas och hamrarnas placering 
utgår jag från att det är de ursprungliga platserna som återges på kartorna. Traktnamnen på kartorna 
förekommer också i de rågångsförrättningar som redovisas i domböckerna från mitten av 1600-talet.  

Byarna hörde ursprungligen till Odensvi socken. I slutet av 1560-talet bröts området ut ur socknen och 
redovisades som Odensvi fjärding, ibland skogsfjärdingen, vilket i huvudsak motsvarar nuvarande Gunnilbo 
socken. En kapellförsamling bildades 1612 och från 1638 utgjorde denna ett eget pastorat och därmed också 
socken.1 Sockengränserna är diffusa långt fram i tiden. De boende i Ersbo i norra delen av socknen redovisades 
länge i Skinnskattebergs kyrkoböcker och Solmyraborna förekommer såväl i Hed som Odensvi och Gunnilbos 
kyrkböcker.  

Odensvi fjärding, fortsättningsvis benämnt Gunnilbo, utgjordes av skogsbygden i Odensvi socken. 
Hemmansstorleken i fjärdingen var generellt mellan 1 och 4 öresland med undantag från Solmyra med 8 
öresland. I Odensvi socken som kan räknas till ren bondebygd var hemmansstorleken som lägst 6 öresland men 
en huvuddel av hemmanen hade en storlek av 1-2 markland. Ett markland motsvarar 24 öresland.2  

 

Hyttor, hamrar och kvarnar 
 

I en skattelängd från 16133 uppräknas de bergsmän i Gunnilbo som inte har haft någon blåsning (saknar del i 
hytta). Gunnilbo by förekommer inte i längden. Av detta kan man anta att Gunnilbo hade en verksam hytta 
detta år. De uppräknade bergsmännen skattar ½ till 3 ½ stig kol per hemman och troligen är det kolningen som 
föranleder beteckningen bergsmän. Hyttan i Gunnilbo by förekommer i den äldsta skattelängden från 1539 och 
brukaren heter då Peder Hansson, sannolikt densamma som Peder i Gunnilbo by. År 1562 anges att Gunnilbo 
hytta brukas av Peder Hansson och Torsten Hansson i Gunnilbo socken4. Hyttan är den enda i Gunnilbo socken 
under 1500-talet. Möjligen var avståndet till gruvorna allt för stort för att göra det lönsamt att frakta fram 
malm till hyttan. I ett register på tiondejärn i Skinnskattebergs socken 1613 förekommer Per Sannersson och 
Lasse i Gunnilbo(hyttan). Tillsammans med Mats i Österbo samt Olof och Staffan i Flena har de tillverkat 47 ½ 
skeppund tackjärn. Hyttan blåstes i 22 ½ dygn.5 När hyttan lades ner är osäkert. I ett bergstingsprotokoll från 
1657 berättas att det i Hed, Gunnilbo, Bro, Malma och Odensvi inte finns några hyttor.6 

I 1641 års jordebok uppräknas tre hamrar som alla hade byggts efter 1608. De beskrivs som ”små bäckhamrar, 
hör bergsmän till, utsmida köpmansjärn, gå höst och vår en tid”7. Alla tre benämns Gunnilbo hamrar och har en 
härd vardera. En brukas av Hennika, en av Pär och den tredje av Olof i Kedjebo. Om Kedjebo hammar betättas 
att den ”uppbrann för några år sedan, där efter uppbyggd, begynte gå 1633 och kom i skatt 1639.  Enligt 
Harmens register etablerades Kedjebo hammar omkring 1607 och Gunnilbo 1623. Den hammare som tvistas 
om 1629 mellan Hans Lorentsson och Olof Larsson i Kedjebo på ena sidan och Lasse Matsson i Gunnilbo på den 
andra, är förmodligen Kedjebo hammar. Här nämns även en kvarn som brukades gemensamt.8 

Den övre hammaren i Gunnilbo kallades så småningom Prästhammaren. Ursprungligen uppbyggdes och 
brukades den av bergsmännen men köptes därefter av prästerskapet i Gunnilbo. Mats Persson ägde en halv 
härd i den då så kallade Mellansmedjan som var belägen söder om Kedjebo hammarsmedja. Denna hammardel 
bytte han bort mot ¼ del i Gunnilbo södra smedja samt 200 daler kopparmynt till kyrkoherden Hindrik Bark. 
Tidigare hade Barks företrädare Anders Georgi Tronius handlat smedjedelar av både Mats Persson själv och 
hans syskon. Oklart dock om detta var i Mellan- eller den södra smedjan. Redan 1634 hade pastor Erici Bark 
köpt en gammal smedjehärdsgrund i Mellansmedjan. I lagmanstinget9 nämns hustru Ingeborg i Tarmansbo som 
säljare. Mer sannolikt är det fråga om den Elin Persdotter som nämns i tingslagets10 protokoll samma år.  
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Kedjebo hammar köptes av befallningsmannen Nils Jonsson Kritz men på grund av skuld i sterbhuset löstes den 
in av Olof Christersson i Västerås för 3112 daler 166911  

Vattenkraften kunde naturligtvis nyttjas för annat än järnframställning. Någon såg nämns inte i de äldre 
handlingarna men flera kvarnar har funnits i Gunnilboån. När Per Matsson Bjugg 1672 täppte tillflödet till en 
kvarn i ån till förmån för sin egen smedja berättas att den äldre kvarnen var byggd för mer än sextio år sedan. 
Av protokollet framgår också öäatt Bjugg några år innan tingstillfället uppbyggt en egen kvarn12. 

 

 

De äldsta släktleden 
 

Den äldsta uppgiften rörande Gunnilbo är ett brev från 1403 då Karl och Nils i Flena gör ett jordabyte så att Nils 
bland annat får två örtugland i Gunnilbo vilket omnämns som Martins fäderne13. Ingen av personerna går att 
identifiera mer än till namnet. Däremot kan vi konstatera att det på platsen har funnits en bebyggelse 
åtminstone sedan mitten av 1300-talet.  

I de tidigaste av Västmanlands handlingar hittar man Gunnilbo under Odensvi socken. Mellan 1538 och 1542 
förekommer i Gunnilbo, Peder och Ingwall som brukar var sitt hemman. Hemmansstorleken uppges vara 2 
öresland för vardera delen. Grovt räknat innebär detta ungefär 3 hektar per hemmansdel. Det framgår inte av 
de äldre längderna men sannolikt avses redan här Väster och Öster Gunnilbo. Skatten som erläggs består av 
dagsverken och tillhandahållande av hästar till skjutsning och frakter men också matvaror som korn, smör, fläsk 
och råg.14 Under Skinnskatteberg hittar vi också Gunnilbohyttan som brukas av Peder Hansson. Här utgår 
skatten i skattejärn15. Inte bara Gunnilbohyttan utan samtliga hemman i Skinnskatteberg erlägger skatten i järn. 
Anledningen till att hyttan redovisas separat hänger antagligen samman med detta. Ur skattehänseende hör 
hyttan till bergslagen och hemmanet till bondebygden.  

I årliga räntan och tiondelängderna redovisas i bästa fall en person som svarar för hemmanet. Bakom denna 
finns förutom hustru, barn och tjänstefolk även andra boende på hemmanet eller en del av detsamma. Det kan 
vara bröder och systrar, föräldrar eller fastrar och morbröder samt en och annan svåger eller måg. Förutom 
dessa finns ofta ett antal personer ingifta på andra hemman men med arvspretentioner. Dessa arvedelar kan 
dessutom ha ärvts från farmors far. Med detta vill jag påstå att de uppgifter vi hittar i dessa 1500-talslängder är 
ett trubbigt verktyg i släktforskningen. Ofta kan vi inte skönja mer än några få av de personer som bodde på ett 
hemman. Ibland får vi hjälp av både samtida och senare domprotokoll men ofta är personerna anonyma.  

En sammanfattning av årliga räntan och tionden från Gunnilbo under 1500-talet ger följande besked. Vilka 
personer som hör till Västra eller Östra Gunnilbo har uppskattats genom att följa brukarna bakåt. Detta 
behöver nödvändigtvis inte stämma och det finns som vi ska se tveksamheter i uppräkningen.  
 
Östra gården brukas av  
1538- 1542 Ingvald 
1544-1580 Torsten Hansson  
1582-1607 Rafval 
1610-1621 Lasse Matsson  

Västra gården brukas av 
1538-1555 Peder Hansson 
1571 hustru Kerstin 
1570-1576 Erik Olsson knekt 
1580-1586 Per Rasmusson 
1588 Olof Jönsson 
1589-1591 Hustru Malin 
1597-1617 Per Sandersson 
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Mellan åren 1555 och 1570 har jag inte hittat några längder med angivande av brukare. Hustru Kerstin som 
dyker upp 1571 för att sedan försvinna är en av dem som saknar koppling till någon av de nämnda personerna. 
Gissningsvis är hon den Kerstin som 1605 säljer tre öresland jord till sin brorson Ragvald Olofsson i Busta, 
Odensvi socken.16 Det är dock svårt att utifrån skattelängder förstå hur hon har kommit att besitta detta arv. 
Busta upptogs 1584 efter att länge ha legat öde (öde innebär i detta sammanhang en oförmåga att betala 
skatt). En Godsven står för hemmanet detta år men när det åter skattläggs för 12 öresland 1587 anges en 
Rafval som brukare. Sannolikt den ovan nämnda Ragvald Olofsson. Skattenaturen är också oklar då Busta även 
benämns ”arv och egne”.17 

Vi kan utifrån namnen konstatera att ingen av hemmansdelarna i Gunnilbo har ärvts från far till son. Vi vet inte 
heller om den personen som efterträder är besläktad med den förre brukaren. När ett hemman såldes till en 
person som saknade arvsrätt i hemmanet skulle detsamma uppbjudas på tinget vid tre tillfällen för att ge 
släktingar tillfälle till företräde. Då domböcker saknas under 1500-talet har vi inte denna möjlighet att få 
närmare besked. Flera av personerna är dock omnämnda i senare domböcker och därmed vet vi lite mer. 

Torsten Hansson, Lasse Matsson, Olof Jonsson, Per Sandersson kan med hjälp av domböckerna kopplas ihop 
med senare släktled. Ingvald i Västra gården skulle jag gissa är en svärfar till Torsten Hansson. Men….det är en 
gissning han skulle lika gärna kunna vara en äldre bror eller annan släkting. I den Östra gården förekommer inte 
de fyra tidigast nämnda hemmansbrukarna i några andra källor. Möjligen med undantag av hustru Kerstin.  Det 
blir därmed omöjligt att ens försöka sig på en gissning. Östra gårdens längd på identifierbara ägare börjar 
därmed först 1588.  

Flera av personerna som figurerar i Gunnilbo kommer sannolikt att förbli okända för oss. Sander som bevisligen 
har två barnkullar med arv i byn bodde sannolikt på annan plats. Eftersom båda barnkullarna ärver talar allt för 
att han är son till någon av de tidigaste nämnda brukarna, Peder Hansson eller Ingvall eller kanske någon 
tidigare. En annan tillfällig brukare är Per Rasmusson. Han är omnämnd mellan 1580 och 1586. 1583 är han 
antecknad då han gör ett bördsköp rörande Tarmansboda18. I handlingarna nämns byn som en stadgeutjord. 
Huruvida det är Per eller hustrun som har arvsrättighet framgår inte. Jag tolkar det dock som att Tarmansboda 
var en utjord till Gunnilbo. 

Raval som förekommer i längderna mellan 1582 och 1607 är nämndeman 159519 . Detta talar naturligtvis för 
att han har en position som bonde eller bergsman. Vilken relation han har till sina grannar är högst osäkert. 
Helt klart är dock att han har bördsrätt i bolbyn. Med denna som grund vill han 1596 bygga ett torp på byns 
ägor. Måns Olsson i Fermansboda som är gift med den tidigare brukaren Torsten Hanssons dotter, protesterar 
och vill förhindra bygget20.  Måns måg Per Sandersson har omkring 1595 flyttat in på hustrun Britas arvedel i 
Gunnilbo och kanske var Raval gift med en äldre syster till Brita Torstensdotter. Detta är naturligtvis en ren 
spekulation.  

Genom domboksprotokollen kan vi se att det finns åtskilliga kopplingar mellan Gunnilbo och de omgivande 
byarna och ibland mer avlägsna byar. Att ens försöka att få en förklaring till de släktband som genom tiderna 
har uppstått är ogörligt. Kedjebo, Busta, Fermansbo, Tarmansbo och Vad är några av de platser som 
släktmässigt är förenade med Gunnilbo. När vi gläntar in i historien i mitten av 1500-talet har släkterna i dessa 
byar byggt relationer i hundratals år. Och mer kunskap än vad vi hittar i skattelängder och domböcker lär vi 
knappast få. 

De båda släktgrenar som presenteras nedan äger i huvudsak delar i Öster Gunnilbo. I Väster Gunnilbo är det 
svårare att hitta släktled.  Det saknas en tydlig kronologi i längderna. Jag tror också att ingiften och 
arvsförhållanden mellan de olika bydelarna under 1500-talet gör det omöjligt att reda ut detta. Helt klart är att 
de hemmansdelar som Mats och Olof Persson ägde går förlorade genom skuldsättning. Genom domböckerna 
kan man mer eller mindre i detalj följa hur ägorna under andra halvan av 1600-talet övergår till i första hand 
Hans Lorentzon och senare hans måg Peder Matsson Biugg.  
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Torsten Hansson 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsten Hanssons ättlingar 
 
 
Torsten Hansson. 
Känd 1544-1581 (årliga räntan och tionden Dalarnas handlingar) Omtalad som far till Brita i ett protokoll från 
162321 
Barn: 
1 Brita Torstensdotter. Född Gunnilbo Gunnilbo by 
 
 
Generation 1 
 
1 Brita Torstensdotter. Född Gunnilbo Gunnilbo by. Död Ramnäs Fermansbo 
Gift med Måns Olofsson (Född Ramnäs Fermansbo. Död omkring 1635 Ramnäs Fermansbo.). 
Barn: 
1.1 Marit Månsdotter. Född Ramnäs Fermansbo. Död Gunnilbo Gunnilbo by efter 1636. 
1.2 Anna Månsdotter. Född Ramnäs Fermansbo. Gift med Per Jansson i Seglingbo 
1.3 Mats Månsson. Född Ramnäs Fermansbo. Död i Fermansbo 
 
 
Generation 2 
 
1.1 Marit Månsdotter. Född Ramnäs Fermansbo. Död efter 1636 
Är 1623 omtalad som Per Sanderssons efterleverska. I samma protokoll nämns modern och 
morfadern. Äver Per Sandersson verkar ha ägt en arvedel i byn. Per och Marit löser nämligen ut 
en ”sönderkull”, det vill säga Pers halvsyskon. Namnen på dessa är Rafval Sandersson, Erik 
Sandersson och Kerstin Sandersdotter22.  I ett protokoll från 1658 söker Mats Hansson och Hans 

Torsten Hansson k. 1544-1581 

Brita Torstensdotter (1 ) gm Måns Olofsson i Fermansbo 

Marit Månsdotter( 1.1) d efter 1636 
Gunnilbo 
g 1 m Per Sandersson d < 1623 
g 2 m Heneka 
 

Anna Månsdotter 
gm Per Jansson i Seglingsbo 

Mats Månsson 
Fermansbo 

Mats 
(1.1.1 ) 

 

Olof 
( 1.1.2) 

Malin 
(1.1.3 ) 
 

Anna 
1.1.4 

Brita 
(1.1.6 ) 

 

Hans 
(1.1.8 ) 
 

Nils 
(1.1.9 ) 
  

Hemming 
(1.1.10 ) 

 

Kerstin 
( 1.1.5) 
 

NN 
( 1.1.7) 
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Olofsson i Fermansbo ersättning för ett jordebyte mellan Gunnilbo och Fermansbo. Denna affär 
är avhandlad före 1638. Protokollet är svårtolkat men antyder att någon ur Marits släkt i 
Fermansbo blev gift med en person från Gunnilbo23 
 
Gift 1 med Per Sandersson (Död före 1623 Gunnilbo Gunnilbo by.). 
Barn: 
1.1.1 Mats Persson. Född omkring 1600 Gunnilbo Öster Gunnilbo. Död 1664-01-17 Gunnilbo 
Gunnilbo by. 
1.1.2 Olof Persson. Född omkring 1612 Gunnilbo Öster Gunnilbo. Död 1685-03-15 Gunnilbo 
Öster Gunnilbo. 
1.1.3 Malin Persdotter. Född Gunnilbo Öster Gunnilbo. Död före 1657 Gunnilbo Öster Gunnilbo. 
1.1.4 Anna Persdotter. Född Gunnilbo Öster Gunnilbo. 
1.1.5 Kerstin Persdotter. Född Gunnilbo Öster Gunnilbo. Död före 1657 Gunnilbo Öster Gunnilbo. 
1.1.6 Brita Persdotter. Född Gunnilbo Öster Gunnilbo. Död före 1657 Söderbärke Vad. 
1.1.7 NN Persdotter. Född Gunnilbo Öster Gunnilbo. 
1.1.8 Hans Persson. Född Gunnilbo Öster Gunnilbo. 
1.1.9 Nils Persson. Född Gunnilbo Öster Gunnilbo. 
1.1.10 Hemming Persson. Född Gunnilbo Öster Gunnilbo. Död 1663-05-24 Gunnilbo 
Hemmingstorpet. 
 
Gift 2 med Heneka Holstensson från Vad i Söderbärke24.  
Heneka undertecknar ett brev 1636 som make till Marit Månsdotter25. År 1645 låter han 
uppbjuda en systerdel (hustruns arvedel) i Gunnilbo26 Han var son till Holsten Persson i Vad. 
 
 
Generation 3 
 
1.1.1 Mats Persson. Född omkring 1600 Gunnilbo Öster Gunnilbo. Död 1664-01-17 Gunnilbo 
Gunnilbo by. 
 
I ett testamente efter fadern från 1657 framgår att Mats Persson och brodern Olof skulle dela på 
hemmanet och lösa ut de övriga syskonen.27 
MP ägde 1659 en halv smedjehärd i Kedjebosmedjan vilken uppböds för en skuld på 500 daler 
kmt till Olof Hising28. Han hade också en halv härd i det som senare blev Prästhammaren.29 
 
Gift med Karin Matsdotter (Död 1676-03-29 Gunnilbo Gunnilbo by.). 
Barn: 
1.1.1.1 Hindrik Matsson. Född 1632 Gunnilbo Öster Gunnilbo. Död 1689-03-02 Gunnilbo Kedjebo 
hammar. 
1.1.1.2 Kerstin Matsdotter.  
1.1.1.3 Gölin Matsdotter. Född Gunnilbo Öster Gunnilbo. 
1.1.1.4 Per Matsson. Född Gunnilbo Öster Gunnilbo. Död omkring 1668 Gunnilbo Väster 
Gunnilbo. 
1.1.1.5 Hans Matsson.  
1.1.1.6 Sara Matsdotter. Död Gunnilbo Kedjebo. 
1.1.1.7 Daniel Matsson. Född Gunnilbo Öster Gunnilbo. 
1.1.1.8 Marit Matsdotter. 
 
 
1.1.2 Olof Persson. Född omkring 1612 Gunnilbo Öster Gunnilbo. Död 1685-03-15 Gunnilbo 
Öster Gunnilbo. 
 
Delade med brodern Mats hemmanet efter faderns död. (se ovan). År 1662 köpte han en 
systerdel i Gunnilbo av Lars Matsson (se Olof Jönssons gren)30 
 
Gift med Elisabet Ersdotter (Född Västerfärnebo Prästhyttan.). Vigsel 1653-06-26 Västerfärnebo. 



8 
 

Barn: 
1.1.2.1 Margareta Olsdotter. Född 1662-10-21 Gunnilbo Öster Gunnilbo. Död 1664-02-14 
Gunnilbo Öster Gunnilbo. 
1.1.2.2 Anna Olofsdotter. Född 1665-02-12 Gunnilbo Öster Gunnilbo. 
1.1.2.3 Margareta Olofsdotter. Född 1669-03-02 Gunnilbo Öster Gunnilbo. 
 
 
1.1.3 Malin Persdotter. Född Gunnilbo Öster Gunnilbo. Död före 1657 Gunnilbo Öster Gunnilbo. 
 
Gift med Hans Lorentzon (Född omkring 1591. Död 1679-04-13 Gunnilbo Öster Gunnilbo.) 
Hans Lorentzon var sannolikt född i Kedjebotorp (Lorentztorp). I början av 1650-talet löser han in 
två delar av Öster Gunnilbo av Lars Matssons döttrar samt den del de försålt till bälgmakaren Lars 
Jönsson31 
 
Barn: 
1.1.3.1 Lars Hansson. Född omkring 1632 Gunnilbo Kedjebo. Död omkring 1692 Hed Västansjö. 
1.1.3.2 Kerstin Hansdotter. Född omkring 1634. Död 1694-07-22 Gunnilbo Västansjö. 
1.1.3.3 Olof Hansson. Född omkring 1634 Gunnilbo Kedjebo. Död 1686-04-11 Gunnilbo Öster 
Gunnilbo. 
1.1.3.4 Margareta Hansdotter. Född omkring 1641. Död 1704-02-04 Gunnilbo Öster Gunnilbo. 
1.1.3.5 Staffan Hansson. Född omkring 1642 Gunnilbo Gunnilbo by. 
1.1.3.6 Erik Hansson. Född omkring 1643 Gunnilbo Kedjebo. Död Gunnilbo Lorentstorp. 
1.1.3.7 Marit Hansdotter. Född omkring 1648 Gunnilbo Gunnilbo by. 
1.1.3.8 Brita Hansdotter. Död Gunnilbo Solmyra. 
 
1.1.4 Anna Persdotter. Född Gunnilbo Öster Gunnilbo. Död Söderbärke Vad 
År 1672 nämns hennes systerdel i Gunnilbo32 
 
Gift med Per Hansson Född Söderbärke Vad, död före 1673 
Barn:33 
Anders Persson f Söderbärke Vad 
Mats Persson f Söderbärke Vad 
Marit Persdotter f Söderbärke Vad 
Sara Persdotter f Söderbärke Vad 
Kerstin Persdotter f Söderbärke Vad 
Lars Persson f Söderbärke Vad 
Per Persson f Söderbärke Vad 
Annika Persdotter f Söderbärke Vad 
 
1.1.5 Kerstin Persdotter. Född Gunnilbo Öster Gunnilbo. Död före 1657 Gunnilbo Öster Gunnilbo. 
 
1.1.6 Brita Persdotter. Född Gunnilbo Öster Gunnilbo. Död före 1657 Söderbärke Vad. 
Gift med Anders Andersson (Född Gunnilbo Naddebo.). 
 
1.1.7 NN Persdotter. Född Gunnilbo Öster Gunnilbo. 
Gift med Holsten Torstensson. 
Barn: 
1.1.7.1 Margareta Holstensdotter. Född 1662. 
1.1.7.2 Per Holstensson. 
 
 
1.1.8 Hans Persson. Född Gunnilbo Öster Gunnilbo. Död Gunnilbo Skogen 
År 1665 får HP skatterättighet på ¼ hemman Skogen34. Hans Perssons hemmansdel i Gunnilbo 
uppbjöds 167635. Han var gift två gånger. År 1660 var ”Hans i Skogen och hans måg 
brudgummar”36 
 
Gift 1 med okänd 
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Gift 2 med Malin (Död 1672-08-25 Gunnilbo Skogen.). 
Barn: Några av barnen kan höra till det första äktenskapet 
1.1.8.1 Kerstin Hansdotter. Född 1662-03-01 Gunnilbo Skogen. 
1.1.8.2 Malin Hansdotter. Född 1671-06-09 Gunnilbo Skogen. 
1.1.8.3 Karin Hansdotter.  
1.1.8.4 Gölin Hansdotter. Född Gunnilbo Skogen. 
1.1.8.5 Margareta Hansdotter.  
1.1.8.6 Anders Hansson. 
 
 
1.1.9 Nils Persson.  Född Gunnilbo Öster Gunnilbo Död före 1657 
 
1.1.10 Hemming Persson. Född Gunnilbo Öster Gunnilbo. Död 1663-05-24 Gunnilbo 
Hemmingstorpet. 
Barn: 
1.1.10.1 Per Hemmingsson. Född 1629 Gunnilbo Öster Gunnilbo. Död 1708-06-14 Gunnilbo 
Hemmingsbo. 
 
1.1.10.2 Anna Hemmingsdotter. Född omkring 1634 Gunnilbo Öster Gunnilbo. Död omkring 
1693 Gunnilbo Hemmingsbo 
 
 
 
Generation 4 
 
1.1.1.1 Hindrik Matsson. Smed. Född 1632 Gunnilbo Öster Gunnilbo. Död 1689-03-02 Gunnilbo 
Kedjebo hammar. 
Hade liksom sin syster Gölin nedan arvsanspråk i Väster Gunnilbo37 
Hammarsmed  
Gift med Brita Ersdotter (Född 1636 Gunnilbo Färna.). Vigsel 1661-02-24 Gunnilbo. 
Barn: 
1.1.1.1.1 Karin Hindriksdotter. Född 1667 Gunnilbo. 
1.1.1.1.2 Mats Hindriksson. Född 1671-01-29 Gunnilbo Gunnilbo by. 
1.1.1.1.3 Hindrik Hindriksson. Född 1677-01-22 Gunnilbo Gunnilbo by 
 
1.1.1.2 Kerstin Matsdotter. 
 
1.1.1.3 Gölin Matsdotter. Född Gunnilbo Öster Gunnilbo. 
Gift med Erik Ersson (Född Gunnilbo Holsbo.). Vigsel 1665 Gunnilbo  
 
1.1.1.4 Per Matsson. Född Gunnilbo Öster Gunnilbo. Död omkring 1668 Gunnilbo Väster 
Gunnilbo. 
Gift 1 med Karin. 
Barn: 
1.1.1.4.1 Elisabet Persdotter. Född 1660-05-05 Gunnilbo Öster Gunnilbo. 
1.1.1.4.2 Mats Persson. Född 1661-12-22 Gunnilbo Öster Gunnilbo. 
1.1.1.4.3 Malin Persdotter. Född 1663-04-23 Gunnilbo Öster Gunnilbo. 
1.1.1.4.4 Margareta Persdotter. Född 1664-09-15 Gunnilbo Kyrkobyn. 
1.1.1.4.5 Per Persson. Född 1669-03-14 Gunnilbo Öster Gunnilbo. 
 
Gift 2 med Anna Ersdotter 
 
1.1.1.5 Hans Matsson. 
 
1.1.1.6 Sara Matsdotter. Död Gunnilbo Kedjebo. 
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Gift med Johan Olofsson 
 
 
1.1.1.7 Daniel Matsson. Född Gunnilbo Öster Gunnilbo. 
Hammarsmed 
Gift med NN. Vigsel 1662-10-19 Gunnilbo. 
Barn: 
1.1.1.7.1 Karin Danielsdotter. Född 1663-04-06 Gunnilbo Färna. 
1.1.1.7.2 Margareta Danielsdotter. Född 1665-09-10 Gunnilbo Gunnilbo by. 
1.1.1.7.3 Marit Danielsdotter. Född 1669-05-24 Gunnilbo Gunnilbo by. 
1.1.1.7.4 Mats Danielsson. Född 1671-11-29 Gunnilbo Gunnilbo by. 
1.1.1.7.5 Karl Danielsson. Född 1681-04-22 Gunnilbo Gunnilbo by. 
1.1.1.7.6 Anna Danielsdotter. Född 1683-11-23 Gunnilbo Gunnilbo by 
 
 
1.1.1.8 Marit Matsdotter. 
Gift med Christopher Olofsson. Vigsel 1668-08-16 Gunnilbo 
 
1.1.2.1 Margareta Olsdotter. Född 1662-10-21 Gunnilbo Öster Gunnilbo. Död 1664-02-14 
Gunnilbo Öster Gunnilbo. 
 
1.1.2.2 Anna Olofsdotter. Född 1665-02-12 Gunnilbo Öster Gunnilbo. 
 
1.1.2.3 Margareta Olofsdotter. Född 1669-03-02 Gunnilbo Öster Gunnilbo. 
 
 
1.1.3.1 Lars Hansson. Född omkring 1632 Gunnilbo Kedjebo. Död omkring 1692 Hed Västansjö. 
Gift med Margareta Matsdotter (Född Hed Västansjö. Död omkring 1692 Hed Västansjö.). 
Barn: 
1.1.3.1.1 Malin Larsdotter. Född före 1652. 
1.1.3.1.2 Marina Larsdotter. Född 1652-09-15 Skinnskatteberg Kedjebo. 
1.1.3.1.3 Karin Larsdotter. Född 1655-02-18 Skinnskatteberg Kedjebo. 
1.1.3.1.4 Marit Larsdotter. Född 1660-10-02 Gunnilbo Kedjebo. 
1.1.3.1.5 Hans Larsson. Född 1662-07-23 Gunnilbo Kedjebo. Död 1662-07-23 Gunnilbo Kedjebo. 
1.1.3.1.6 Erik Larsson. Född 1663-08-16 Gunnilbo Kedjebo. Död 1663-09-20 Gunnilbo Kedjebo. 
1.1.3.1.7 Kerstin Larsdotter. Född 1664-10-31 Gunnilbo Kedjebo. 
1.1.3.1.8 Margareta Larsdotter. Född 1667-02-07 Gunnilbo Kedjebo. Död 1745-01-28 Hed Bysala. 
1.1.3.1.9 Karin Larsdotter. Född 1670-03-13 Gunnilbo Kedjebo. 
1.1.3.1.10 Annika Larsdotter. Född 1672-02-14 Gunnilbo Kedjebo. 
1.1.3.1.11 Lisbet Larsdotter. Född 1675-04-04 Gunnilbo Kedjebo 
 
 
1.1.3.2 Kerstin Hansdotter. Född omkring 1634. Död 1694-07-22 Gunnilbo Västansjö. 
Gift 1 med Johan Eskilsson (Född omkring 1622. Död 1683-10-28 Gunnilbo Sarvtjärn.). 
Barn: 
1.1.3.2.1 Margareta Johansdotter. Född före 1660 Gunnilbo. 
1.1.3.2.2 Malin Johansdotter. Född före 1660 Gunnilbo. 
1.1.3.2.3 Johan Johansson. Född 1665-05-27 Gunnilbo Sarvtjärn. 
1.1.3.2.4 Olof Johansson. Född 1668-10-03 Gunnilbo Sarvtjärn. Död 1731-11-12 Ramnäs 
Dalkarlstorp. 
1.1.3.2.5 Lars Johansson. Född 1673-09-14 Gunnilbo 1). 
1.1.3.2.6 Mats Johansson. Född 1679. 
 
Gift 2 med Olof Larsson. Vigsel 1687-10-17 Gunnilbo 
 
 
1.1.3.3 Olof Hansson. Född omkring 1634 Gunnilbo Kedjebo. Död 1686-04-11 Gunnilbo Öster 
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Gunnilbo. 
Gift med Anna Larsdotter (Född omkring 1648.). 
Barn: 
1.1.3.3.1 Elisabet Olofsdotter. Född 1668-06-27 Gunnilbo Öster Gunnilbo. 
1.1.3.3.2 Malin Olofsdotter. Född 1670-12-26 Gunnilbo Öster Gunnilbo. 
1.1.3.3.3 Margareta Olofsdotter. Född 1679-09-19 Gunnilbo Öster Gunnilbo. 
1.1.3.3.4 Lisbet Olofsdotter. Född 1684-01-08 Gunnilbo Öster Gunnilbo 
 
1.1.3.4 Margareta Hansdotter. Född omkring 1641. Död 1704-02-04 Gunnilbo Öster Gunnilbo. 
Gift med Per Matsson Bjugg (Född omkring 1626. Död 1709-05-16 Gunnilbo.). 
Barn: 
1.1.3.4.1 Hans Persson. Född omkring 1659 Gunnilbo Väster Gunnilbo. 
1.1.3.4.2 Malin Persdotter. Född omkring 1664 Gunnilbo Väster Gunnilbo. 
1.1.3.4.3 Olof Persson. Född 1665-01-13 Gunnilbo Väster Gunnilbo. 
1.1.3.4.4 Elisabet Persdotter. Född 1667-02-24 Gunnilbo Väster Gunnilbo. 
1.1.3.4.5 Per Persson. Född 1669-01-01 Gunnilbo Väster Gunnilbo. 
1.1.3.4.6 Lars Persson. Född 1671-09-03 Gunnilbo Väster Gunnilbo. 
1.1.3.4.7 Brita Persdotter. Född 1677-12-31 Gunnilbo Väster Gunnilbo 
 
1.1.3.5 Staffan Hansson. Född omkring 1642 Gunnilbo Gunnilbo by. 
Gift med Brita Hansdotter (Född omkring 1654.). 
Barn: 
1.1.3.5.1 Hans Staffansson. Född 1677-07-08 Gunnilbo Gunnilbo. 
1.1.3.5.2 Erik Staffansson. Född omkring 1680 Gunnilbo. 
1.1.3.5.3 Hindrik Staffansson.  
1.1.3.5.4 Lars Staffansson.  
1.1.3.5.5 Per Staffansson 
 
1.1.3.6 Erik Hansson. Född omkring 1643 Gunnilbo Kedjebo. Död Gunnilbo Lorentstorp. 
Gift med Anna Hansdotter (Född omkring 1659.). 
Barn: 
1.1.3.6.1 Anna Eriksdotter. Född 1678-07-26 Gunnilbo Kedjebo Väster Kedjebo. 
1.1.3.6.2 Hans Ersson. Född 1684-06-12 Gunnilbo Kedjebo. 
1.1.3.6.3 Erik Ersson 
 
1.1.3.7 Marit Hansdotter. Född omkring 1648 Gunnilbo Gunnilbo by 
 
1.1.3.8 Brita Hansdotter. Död Gunnilbo Solmyra. 
Gift med Sven Andersson (Född Gunnilbo Solmyra.). Vigsel 1673 Gunnilbo 
 
1.1.7.1 Margareta Holstensdotter. Född 1662 Gunnilbo. 
Gift med Johan Larsson (Född omkring 1661.). 
 
1.1.7.2 Per Holstensson. Bosatt i Söderbärke Vad 
Arvsanspråk i Västergråden i Gunnilbo 1678.38 
 
1.1.8.1 Kerstin Hansdotter. Född 1662-03-01 Gunnilbo Skogen 
 
1.1.8.2 Malin Hansdotter. Född 1671-06-09 Gunnilbo Skogen 
 
1.1.8.3 Karin Hansdotter. 
Gift med Anders Persson. Vigsel 1674-10-11 Gunnilbo 
 
1.1.8.4 Gölin Hansdotter. Född Gunnilbo Skogen 
 
1.1.8.5 Margareta Hansdotter. 
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1.1.8.6 Anders Hansson. 
Barn: 
1.1.8.6.1 Brita Andersdotter. Död 1679-11-08 Gunnilbo Skogen 
 
1.1.10.1 Per Hemmingsson. Född 1629 Gunnilbo Öster Gunnilbo. Död 1708-06-14 Gunnilbo 
Hemmingsbo. 
Möjligen gift två gånger. 1660-09-01 stod Per Hemmingson brudgum 
Gift med Malin Carlsdotter (Född 1647.). 
Barn: 
1.1.10.1.1 Carl Persson. Född 1677 Gunnilbo Hemmingsbo. 
1.1.10.1.2 Olof Persson. Född 1679 Gunnilbo Hemmingsbo. 
1.1.10.1.3 Sara Persdotter 
 
 
1.1.10.2 Anna Hemmingsdotter. Född omkring 1634 Gunnilbo Öster Gunnilbo. Död omkring 
1693 Gunnilbo Hemmingsbo. 
Gift med Per Nilsson (Död före 1688 Gunnilbo Hemmingsbo.). Vigsel 1665-03-01 Gunnilbo. 
Barn: 
1.1.10.2.1 Per Persson. Född 1672-04-21 Gunnilbo Hemmingsbo 
 
 

 

Olof Jönsson 
 

 

    

 

 

 

 
 

 
 

 

Olof Jönssons ättlingar 
 
Olof Jönsson. Död Gunnilbo Öster Gunnilbo. 
 
Ägde ett halvt hemman i Öster Gunnilbo. Är upptagen i skattelängderna endast år 1588. Därefter uppträder 
hustru Malin under några år. Sannolikt är detta hustrun. 
 
Barn med Malin. 
Barn: 
1 Karin Olofsdotter. Född Gunnilbo Öster Gunnilbo. 
2 Malin Olofsdotter. Född Gunnilbo Öster Gunnilbo. 
 

Olof Jönsson 
k 1588 

Malin Olofsdotter 
gm Per Ragvaldsson 

Karin Olofsdotter 
gm Lars Matsson 

Ragvald Elin gm 
Anders Ingvallsson 

Kerstin gm 
Erik Bertilsson 

Karin gm 
Lars Halvarsson 

Brita gm 
Per Bertilsson 
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Generation 1 
 
1 Karin Olofsdotter. Född Gunnilbo Öster Gunnilbo. 
Gift med Lars Matsson. 
Barn: 
1.1 Karin Larsdotter.  
1.2 Brita Larsdotter.  
1.3 Kerstin Larsdotter 
I ett senare äktenskap hade Lars Matsson tre söner och en dotter. Bland annat sonen Mats Larsson född 1634. 
Hustru Karin Olofsdotters ärvda jord såldes av barnen men Lars Matsson bodde kvar på en del som han själv 
hade förvärvat.39 
 
 
2 Malin Olofsdotter. Född Gunnilbo Öster Gunnilbo. 
Förekommer i tingsprotokoll 1616 och 1617. I det senare sägs att Per Sandersson ska betala till Per Ravalsson 
två fat järn som hon ärvt efter sin fader Olof Jönsson. Per och Malin är bosatta i Gunnilbo fram till 1629 då 
svågern Lars Mattson köper halvparten, det vill säga hennes del, i Öster Gunnilbo.40 
Gift med Per Ragvaldsson (Död omkring 1650 Odensvi Busta.). 
Barn: 
2.1 Elin Persdotter. Född Gunnilbo. Död 1660-11-18 Gunnilbo Tarmansbo. 
2.2 Ravald Persson. Född Gunnilbo. 
 
 
 
Generation 2 
 
1.1 Karin Larsdotter. 
Gift med Lars Halvardsson smed i Flena 
Tillsammans med systern Brita säljer Karin sina delar i Öster Gunnilbo till bälgmakaren Lars Jönsson 165541 
 
1.2 Brita Larsdotter. 
Gift med Per Bertilsson 
 
1.3 Kerstin Larsdotter. 
Gift med Erik Bertilsson i Broby. Säljer sin del i Gunnilbo 167942. Han dör troligen samma år.43 
 
 
2.1 Elin Persdotter. Född Odensvi Busta. Död 1660-11-18 Gunnilbo Tarmansbo. 
Elin ägde en del i en smedjehärdsgrund i Mellansmedjan i Gunnilboströmmen. Denna del säljs till prästen 
Hindrik Bark. Sannolikt sker detta 1634.44 I lagmansrätten 1665 nämns denna försäljning men då med 
företrädaren Erik Bark som köpare och hustru Ingeborg som säljare.45 Det senare misstänker jag är en 
felskrivning.  
 
Barn med Anders Ingevaldsson (Född Norberg Hyppenbenning. Död Gunnilbo Tarmansbo.). 
Barn: 
2.1.1 Olof Andersson. Född omkring 1632 Gunnilbo Naddebo. Död 1697-06-09 Gunnilbo Tarmansbo 
 
 
2.2 Ravald Persson. Född Odensvi Busta 
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Avskrivna källor 
Detta är ett urval, dock flertalet, av de domboksnotiser som berör Gunnilbo by från tingen i Skinnskatteberg 
under 1600-talet. Listan kan säkert kompletteras med protokoll från omgivande härader. Avskrifterna är inte 
korrekturlästa och innehåller därför ett antal felstavningar och inkonsekvens i namngivningar. De är även 
språkmässigt moderniserade för att underlätta läsningen som kan vara nog så knepig ändå. 

Bördsköp i Väsmanland 1583 - A0071006_00047 
Odensvi socken – Per Rasmusson i Gunnilboda för en utjord benämnd Tärmansboda . Penningar – 5 daler 

1595 Strödda domböcker och rättegångshandlingar 27 (1490-1792) Bild 280 (AID: v797290.b280, NAD: SE/RA/130) Rafval i 
Gunnilboda är nämndeman i Skinnskattebergs härad 

Lagmansting 27 februari 1596 Strödda domböcker och rättegångshandlingar 6 (1550-1621) Bild 1560 (AID: v797269.b1560, NAD: 
SE/RA/130) Rafwal i Gunnilbo uti Odensvi socken klagar att Måns i Färmansbo vill förhindra honom bygga sig torpeställe in 
på Gunnilbo ägor, oaktat att han haver börd i bolbyn och att där är utrymme nog, att denne väl kan bliva d boende i bolbyn 
utan skada, blev detta ärende uppskjutit till rannsakan 

Björskog 16 september 1605 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2253 (1593-1632) Bild 120 / sid 586 
(AID: v420655.b120.s586, NAD: SE/RA/42042202)  h Kerstin i Gunnilboda listgav sin broder son Ragvall Olsson i Buestad 3 
öresland ibidem för 3 daler  h Elin i Rocklunda listgav och Ragval Olsson 2 öreslan i Buestad Norra gården i Odensvi socken för 
3 daler, hu Elin i Slite fastlade och Ragvall 2 öresland för 3 daler och han ärver i Buestad 6 öresland, så haver han köpt och ärvt 
12 öresland ibidem lovades honom fastebrev uppå 

Skinnskatteberg 1606 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2253 (1593-1632) Bild 60 / sid 580b Klagade 
Mats i Holboda till sin måg Erik Svensson i Gilleboda att han hade slagit honom uppå kyrkovägen, då vittnade Lasse Persson i 
Gunnilboda med svuren ed att saken sig så tilldrog att efter några onyttiga ord dem emellan då sköt Mats i Holsboda Erik 
Svensson och sade gack din kos, då grep Erik i sin sväres yxa och höllt och stötte honom så med henne uppå armen, då sprang 
Nils Halvardsson till och ville hjälpa sin sväre Mats i Holsboda och slog Erik Svensson ett blånat uppå handen, bleve alla tre 
sakfällta efter det 13 i edsöret dock benådade vardera skulle giva 20 mark penningar 

Skinnskatteberg 7 juli 1609 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2253 (1593-1632) Bild 500 / sid 618 (AID: 
v420655.b500.s618, NAD: SE/RA/42042202) blev avsagt att Per Sannersson i Gunnilboda skulle betala Sigfrid i Bysala 6 hun:dt 
järn som han hade lovat emellan hästebyte till nästkommande Mormässo eller böta för häradshövdinge dombrott 

Skinnskatteberg 5 februari 1616 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2254 (1593-1632) Bild 340 / sid 727 
(AID: v420656.b340.s727, NAD: SE/RA/42042202) dömdes att Lars Matsson i Gunnilbo skall hjälpa Per Rafualsson till att 
uppbygga en lada efter han haver låtit uppbränna en lada där på hemmanet. 

Skinnskatteberg 5 maj 1617 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2254 (1593-1632) Bild 230 / sid 716 (AID: 
v420656.b230.s716, NAD: SE/RA/42042202) samma dag dömdes att Per Sandersson i Gunnilboda skall betala Pär Ravalssons 
hustru tu fat järn som är till arvs fallet efter hennes fader Olof Jönsson 

Skinnskatteberg 1623 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2254 (1593-1632) Bild 1200 / sid 812 (AID: 
v420656.b1200.s812, NAD: SE/RA/42042202)  kom för rätta Lasse i Gunnilboda och sade sig hava stämt sin granne Hans i 
Gunnilboda // 

Skinnskatteberg 1623 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2254 (1593-1632) Bild 1280 / sid 820 (AID: 
v420656.b1280.s820, NAD: SE/RA/42042202) uppbudes här och nu lagligen första gången den Östra gården i Gunnilbod som är 
två öresland hus och jord uti Gunnilboda 

Skinnskatteberg sommartinget 1623 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2254 (1593-1632) Bild 1280 / sid 
820 (AID: v420656.b1280.s820, NAD: SE/RA/42042202) kom för rätten Per Sanderssons efterleverska uti Gunnilboda hustru 
Märta och gav tillkänna att hennes moder hustru Brita hon hade ärvt efter hennes salige fader Torsten i Gunnilboda som är tre 
öresland jord och hustru Margareta saliga Per Sanderssons med hennes man Per Sanderssons haver lossat och utbetalat en 
sönderkull och dem betalat sju fat osmundjärn till fulle och gode åtnöje och dessa hava samma förbemälte sju fat osmundjärn av 
Peder Sandersson anammat och uppburit som är Erik Sandersson, Raval Sandersson och Kerstin Sandersdotter och därmed 
samma sju fat osmundjärn är nu hemmanet fri för sönderkullen för något yttermera kval eller åtal efter denna dag. 

Skinnskatteberg 30 september 1629 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2252 (1593-1632) Bild 150 / sid 
247 (AID: v420654.b150.s247, NAD: SE/RA/42042202) Hans Lorentz och Olof Larsson behåller halva kvarnen och halva 
hammaren med Lasse Matsson i Gunnilboda och skola de ingen orätt göra varandra på någon sida vid straff efter lag. 

Skinnskatteberg 30 september 1629 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2252 (1593-1632) Bild 150 / sid 
247 (AID: v420654.b150.s247, NAD: SE/RA/42042202) Lars Matsson i Gunnilbo bekom brev på halvparten i Östragården i 
Gunnilbo han köpt haver av sin hustrus systerman Per Ravalsson i Busta i Odensvi socken för 14 skpd stångjärn. 
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Skinnskatteberg 20 juli 1640 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län (D) EXIe:1106 (1640) Bild 1770 / sid 169 Olof 
Andersson i Bysala gav tillkänna att en knekt Peder Jonsson i Gunnilbo skulle slagit honom med en sten uti hans smedja på 
hans arbete, avsades att han skall// 

Skinnskatteberg 27 oktober 1645 Skinnskattebergs bergslags häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11335/A I a/1 
(1645-1655), bildid: C0104903_00033 Hennika i Gunnilboda låter uppbjuda en systerdel i det hemmanet han åbor första gången. 

Skinnskatteberg 22 mars 1652  Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2727 (1652-1655) Bild 650 / sid 56 
(AID: v420712a.b650.s56, NAD: SE/RA/42042202 uppböds Gunnilbo hemman av Hans Lorentsson 1 gången 

Skinnskatteberg 27 augusti 1655 Skinnskattebergs bergslags häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11335/A I a/1 
(1645-1655), bildid: C0104903_00055 Hans Lorentsson givit Lars Jönsson bälgmakare 1000 daler k. Än givit Lars Halvarssons 
hustru h Karin för sin bördsrätt och andel 100 och tio daler kmt, Item Per Bertilsson för 110 daler kmt för hans hustrus h Brita 
Larsdotter äger alltså Hans 2 del i bemälte Gunnilbo hemman /// samma dag kom för rätten ärlig och beskedlig man Hans 
Lorentsson boendes i Gunnilbo by och klarlig beviste huruledes han hade utlöst och utbetalt mäster Lars Jönsson bälgmakare 
och givit honom på bemälte Gunnilbo hemman, ett tusende daler kopparmynt. Än givit sedermera Lars Halvarssons hustru h 
Karin // för hennes // och andel i bemälte hemman ett hundra och tio daler kmynt. Item givit Hans Bertilsson för hans hustrus 
Brita Larsdotter // och rättighet etthundra och tio daler kmynt. Äger alltså Hans Lorentsson i bemälte Gunnilbo hemman två 
delar och emedan såsom ovanskrivne tillstogo 

Skinnskatteberg 25 augusti 1656 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1791 (1656) Bild 3720 / sid 346b (AID: 
v420582.b3720.s346b, NAD: SE/RA/42042202) Hans Lorentsson i Gunnilbo förordnades till fjärdingsman och till län eller frihet 
för sitt omak beviljades han av landshövdingen sin hemmanskatt fri   

Skinnskatteberg 13 juli 1658 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2729 (1656-1658) Bild 7350 / sid 712 
(AID: v420714.b7350.s712, NAD: SE/RA/42042202) uti den saken emellan Mats Hansson och Hans Olofsson i Fermansbo 
kärande och Mats Persson samt hans medarvingar efter h Marit Månsdotter i Gunnilbo svarande angående någon lösning som 
de förmälde sig där hava att fordra emot systrarna vilka Gunnilbo karlarna såsom broders barn bekände sig hava löst: Var 
rättens mening att emedan man kunde icke neka det Gunnilbo hemman var större än Fermansbo och väl borde givas tillbaka åt 
brodersbarnen, likväl emedan uppå samma jordebyte Gunnilbo emot Fermansbo var fasta åkommet och det har okvalt stått 
över 20 år som gamla män i nämnden såto, vittnade. Så kunde här för häradsrätten denna saken intet upptagas utan så vida de 
icke vela sig godvilligen om utlösningen emon var andra bekväma efter sitt eget samvete, så skötes parterna till den lovliga 
lagmansrätten att förhöra sig om vidare utslag.   

Skinnskatteberg 4 mars 1661 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2270 (1661) Bild 7730 / sid 759 (AID: 
v420672.b7730.s759, NAD: SE/RA/42042202) lät Hising 3 resan uppbuda Mats Perssons i Gunnilbo halva smedjehärd uti 
Kedjebo smedjan för 500 daler koppmt 16 januari 1659 

Skinnskatteberg 4 mars 1661 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2270 (1661) Bild 7750 / sid 761 (AID: 
v420672.b7750.s761, NAD: SE/RA/42042202) Per Matsson i Gunnilbo lät 2 resan uppbud Anders Anderssons ibidem lösa och 
fasta egendom 

Skinnskatteberg 4 mars 1661 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:3 (1660-1662) Bild 1070 / sid 59 
(AID: v222896.b1070.s59, NAD: SE/ULA/11711) // dito lät Hising uppbjuda 3 resan Mats Perssons i Gunnilbo halva 
smedjehärd uti Kedjebosmedjna för 500 daler ktt 16 jan 1659 

Skinnskatteberg 19 augusti 1661 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:3 (1660-1662) Bild 1420 / sid 
103 (AID: v222896.b1420.s103, NAD: SE/ULA/11711) Per Matsson i Gunnilbo lät 3 uppbuda Anders Anderssons hemmansdel i 
Gunnilbo Store gården för penninga 50 mark och tackjärn skpd 2 

Skinnskatteberg 21 augusti 1662   sidan 61 Insinuerade Per Matsson Biugg (Biugg överstruket) i Gunnilbo Anders Anderssons i 
Naddbo köpeskrift dat Gunnilbo den 22 februari 1659 på 1 systerdel jord i Gamla hemmanet i Gunnilbo vilket Mats Persson 
åbor och gärna ville inlösa framför Per vilkens svärmoder är Anders Anderssons hustru syster och Mats Persson brodern vid 
henne // berättade nämnden att Mats Perssons fasta egendom var förborgat och tvivlades så om han kunde inlösa systerdelen, 
alltså kändes Per först de tvådelarna i systerdelen att behålla som han hade inlöst för 50 daler såsom och den 1/3 delen i samma 
systerdel som Per hade köpt av Anders Anderssons styvbarn för 30 daler behåller han i lika måtto. Om den icke löses av 
arvingarna innan den bliver lagfaren 

Skinnskatteberg 21 augusti 1662  Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2730 (1662) Bild 5600 / sid 551 
(AID: v420715a.b5600.s551, NAD: SE/RA/42042202) insinuerade Per Matsson i Gunnilbo Anders Anderssons i Naddebo 
köpeskrift dat Gunnilbo den 22 februari 1659 på en systerdel jord i gamla hemmanet i Gunnilbo vilket Mats Persson åbor och 
gärna ville inlösa framför Per vilkens svärmoder är Anders Anderssons hustru syster och Mats Persson brodern vid henne. 
Resolution efter som befanns det Per Matssons köp med Anders var lagbudet och lagståndet 2. Berättade nämnden att Mats 
Perssons fasta egendom var förborgat och tvivlades så om han kunde inlösa systerdelen alltså kändes Per först // tvådelarna i 
systerdelen att behålla som han hade inlöst för 50 daler såsom ock den tredjedelen i samma systerdel som Per hade köpt av 
Anders Anderssons styvbarn för 30 daler behåller han i lika måtto,// 
Per Matsson Biugg framtedde för rätten sin hustrus frändes skrivelse dat Vad i Söderbärke var uti begärtes att såsom desse vore 
arvfallne till en brodersdel i Gunnilbo storgård vilken deras frände Mats Persson sades en lång tid hava brukat utan någon 
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vedergällning: varför såsom dessa sökte deras arvjord måtte utrevas ifrån Mats Persson, och Per på deras vägnar anhöllt om 
revning på dessa så väl som sin svärmoders lott, vilken var Mats Perssons syster, alltså på flitig begäran tilläts Per Matsson av 
rätten att efterskrivna nämndemän //// på en viss dag skola på anfordran bemälte jord avreva. I lika måtto skulle och 
rannsakas om den skogmossen som Kedjeborna bruka och av ålder haver hört till Gunnilbo hemman och inom dess rö, samt 
om torpet där skall finnas, med vad skäl det är byggt och på vars ägor// 

Skinnskatteberg 21 augusti 1662 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2730 (1662) Bild 5610 / sid 552 (AID: 
v420715a.b5610.s552, NAD: SE/RA/42042202) Olof Persson i gunnilbo lät 1 resan uppbuda en systerdel jord köpt av Lars 
Matsson ibid för 29 daler 3 öre kmt dat 1 maj 1658 

Skinnskatteberg 21 augusti 1662 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:3 (1660-1662) Bild 2220 / sid 
151 (AID: v222896.b2220.s151, NAD: SE/ULA/11711) efter skäl och gott folks vittnande dömdes Mats Persson i Gunnilbo att 
betala Knut Erssons fordom hammarsmeds änka ett skeppund stångjärn och Mats vara sedan fri för det mera som krävdes. 

Skinnskatteberg 21 augusti 1662 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:3 (1660-1662) Bild 2240 / sid 
155 (AID: v222896.b2240.s155, NAD: SE/ULA/11711) Per Matsson Bjugg framtedde och för rätten sin hustrus frändes skrivelse 
dat Vad i Söderbärke var uti begärtes att såsom desse voro arvfallne till en broders del jord i Gunnilbo Norrgård vilken deras 
frände Mats Persson sades en lång tid hava brukat utan någon vedergällning, Varför såsom dessa sökte deras arvejord måtte 
utrevas ifrån Mats Persson och Per på deras vägnar anhöllt om revning på dessa så väl som sin svärmoders lott, vilken var Mats 
Perssons syster, alltså på flitig begäran tilläts Per Matsson av rätten det efterskivna nämndemän /// på en viss dag skola på 
anfordran bemälte jord avreva// 

Skinnskatteberg 16 februari 1665 Per Svensson ifrån Köping framviste sin fordrdan igenom en framtedd räkning av änkan h 
Karin Matsdotter i Gunnilbo 

Skinnskatteberg 24 augusti 1665 bekom ock pastoren Hindrik Bark i Gunnilbo fasta på en smedjedel som är en hel härd uti 
mellansmedjan belägen söder om Kedjebosmedjan i Gunnilbo strömmen som köpt var av Mats Persson i Gunnilbo för 500 daler 
värde Nock i samma brev förmäles om pastorens köp av h Elin Persdotter i Tarmansbo på en gammal obruklig smedjehärds 
grund belägen i samma smedja köpt för stångjärn 4 skpd 5 lspd 

Lagmansting Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län (D) EXIa:1 (1620-1671) Bild 1540 / sid 150 (AID: 
v405239a.b1540.s150, NAD: SE/RA/42042202) Insinuerades av landsdomaren Erik Erlandsson den 16 och 17 februari 1665 av 
Skinnskattebergs tingstad daterad tingskötning och därmed bevistes det kyrkoherden i Gunnilbo Hindrik Bark haver igenom 
byte till sig handlat av fordom Mats Persson i Gunnilbo hans arvfallne smedjedel som är en halv härd uti mellansmedjan  söder 
om Kedjebosmedjan i Gunnilbo och givit därför Mats i betalning först ¼ härd i Gunnilbosmedjan för 200 daler koppmt vilken 
del herr Hindriks antecessor sal hr Anders Georgi Tronius fordom pastor i Gunnilbo hade köpt av Mats Perssons syskon. Item 
betalt till Mats Persson för samma smedja kontanta penningar trehundra daler koppmt /// Noch där sammastädes genom en 
framtedd köpskrift daterad Gunnilbo prästgård den 4 maj 1634 bevist huru såsom fordom pastor ibidem sal Erici Bark haver sig 
tillköpt av h Ingeborg i Tarmansboda en gammal smedjehärdsgrund i förbemälte smedja som hr Hindrik Petri hade byggt sina 
hjul varför är givet 4 skeppd och 5 lsp vilka bemälte penningar och stångjärn är tillstätt och bekänts till fulle nöje åt 
vederbörande riktigt contenterade och riktigt avlagd vara och ty avhänt och tillägnat samma smedje lägenheter till sal herr Pers 
änka och barn sin härd och till Hr Hindrik och dess arvingar den andra härden i bemälte smedja med alla därtill lydande 
lägenheter evärdeligen att njuta 

Skinnskatteberg 24 augusti 1665 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:4 (1665-1666) Bild 750 / sid 
149 (AID: v222898.b750.s149, NAD: SE/ULA/11711) Hr Hindrik Bacheus lät 1 resan uppbjuda ett änge Kolningen benämnd i 
Gunnilbo för penningar 300 daler  köpt av Hans Pedersson i Bjurfor 
Hu Susanna Olofsdotter i Gunnilbo lät 2 resan uppbjuda ett torp och torpställe vid Tarmansboda för 108 dale r kopmmt dat 25 
april 1660.  
Bekom ock pastoren Hindrik Barck i Gunnilbo fasta på en sjundedel som är en hel härd uti Mellansmedjan belägen söder om 
Kedjebosmedjan i Gunnilbo strömmen som köpt var av Mats Persson i Gunnilbo för 500 daler värde. Noch i samma brev 
förmäldes om pastorens köp av hu Elin Persdotter i Tarmansbo på en gammal obruklig smedjehärds grund belägen i samma 
smedja köpt för stångjänr 4 skpd 5 lspd 

Lagmansting Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län (D) EXIa:1 (1620-1671) Bild 1560 / sid 152 (AID: 
v405239a.b1560.s152, NAD: SE/RA/42042202) Med för detta lagförarens Anders Anderssons fastebrev dat 1643 den 22 augusti 
det ärlig och beskedlige Hans Lorensson i Kedjebo då haver sig lagligen tillhandlat och köpt utav sin svåger Olof Hansson i 
Kedjebo en röjningsplats eller bovall som och ett litet äng benämnd Fäsköttet för 20 skepd stångjärn och till hans hustru 20 daler 
för en äreskänk till tröjekläde såsom och ½ skeppd stångjärn 7 lspd och 10 mark koppmt. Noch med lagföraren Lars Olofssons 
fasta dat 1655 den 27 augusti det Hans Lorentzon då hade sig lagligen tillhandlat och utbetalt av Mr Lars Jonsson bälgmakare 
någon jord i hemmanet Gunnilbo med ettusen daler koppmt och till Lars Halvardssons hustru h Karin i Flena givit för hennes 
rätt och andel i bemälte hemman ett hundra och tjugo daler kopparmt såsom och till Per Bertilsson 40 daler och för hans hustrus 
Brita Larsdotters rättigehet 110 daler koppmt så att Hans Lorensson rättmäteligen äger i Gunnilbo hemman tvådelar i hus och 
jord samt alla tillhöriga lägenheter 

Skinnskatteberg 24 augusti 1665 insinuerades och en räkning underskriven av h Karin Matsdotter i Gunnilbo varuti hon på sin 
mans vägnar bekänner sig vara skyldig utsmide 49 skpd 
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Skinnskatteberg 24 augusti 1665 uppå Per Hemmingssons begäran vid Gunnilbo om boställe där sammastädes avsades 
/besiktiga honom torpstället 

Skinnskatteberg 24 augusti 1665 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:4 (1665-1666) Bild 740 / sid 
147 (AID: v222898.b740.s147, NAD: SE/ULA/11711) uppå Hemmingstorp på Gunnilbo ägor vilket Per sonen begärte få 
possidera efter sin fader, avsades att han skulle få behålla så vida som hans fader med sina bröder är där om förlikta, dock så, 
att detta med det torp som han försålt haver, skall skattläggas för ¼ hemman utan vidare utlagor och ansökan av bolbyns ägor 
på skog eller annat. 

Skinnskatteberg 24 augusti 1665 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:4 (1665-1666) Bild 740 / sid 
147 (AID: v222898.b740.s147, NAD: SE/ULA/11711) Hans Persson i Skogen och Gunnilbo socken beviljades av rätten 
skattläggas för ¼ dels hemman efter som nämnden vittnade att dess ägor kunna svara där emot. 

Skinnskatteberg 6 mars 1666 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:4 (1665-1666) Bild 1250 / sid 97 
(AID: v222898.b1250.s97, NAD: SE/ULA/11711)  sedan inlades av Per Matsson Biugg på Per Svenssons borgares i Köping 
vägnar en räkning på tackjärn 118 skpd som fodras av Mats Perssons änka i Gunnilbo och lovade honom när räkningen bliver 
fullbuden att få gå pro quot, så väl som Lennardt Andersson uti framlidne Mats Perssons egendom i Gunnilbo. 

Skinnskatteberg 7 februari 1668 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:5 (1668-1669) Bild 390 / sid 73 
(AID: v222900.b390.s73, NAD: SE/ULA/11711) Jon Olsson i gunnilbo beklagade sig över Olof Persson ibidem att han genom 
vanskötsel vid sin mila hade orsakat vådeld och därigenom uppbränt för honom en ny lada och 12 bölar hö 

Skinnskatteberg 25 augusti 1668 Mats Perssons son i Gunnilbo begärte få igenbörda sin faders hemman i Gunnilbo by efter 
handen som hans lägenhet kan falla att lösat. Resol. Eftersom hemmansdelen var av kreditoren lagfaren och nu begärtes fasta 
på panten, kunde rätten intet upptaga denna sak utan klaganden där han något vill vinna så tillrådes honom avfinna sig med 
kreditorerna som han bäst kan 

Skinnskatteberg 25 augusti 1668 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:5 (1668-1669) Bild 750 / sid 
145 (AID: v222900.b750.s145, NAD: SE/ULA/11711) Nils Persson ifrån Köping utskickad av Per Hemmingsson hammarsmed i 
Gunnilbo begärte för rätten få njuta det arvskifte och delning som arvingarna ibidem var gjort emellan Ao 1657 den 18 augusti 
var uti honom då var tilldeld en del i en mor Källmoren benämnd dock såsom fullmäktigen Nils Persson förmente denna 
brodersdelen vara fast ringare än som Hanses i Skogen, så begärte han till förbättring på brodersdelen Källmoren in till Bärget. 
Resolution: Ehuru väl Per Matsson Biugg hade mycket emotsäga Nils Perssons begäran om augment igenom Källmorans 
förökning till Per Hemmingssons torp, av betänkande att bolbyn miste så mycket av utvägarna till mulbetet, likväl såsom det är 
skäligt och lag likmätigt att bröder ske lika rätt, dy så vida som Per Hemmingsson på ingen utväg är fullbytt efter föräldrarna i 
arvejorden, så beviljades honom för rätten genom en viss revkarl med två män av nämnden att försöka Per Hemmingssons 
jordedel genom rev, emot någon av de andras och så vida denne där igenom skäligen prövas mycket brista, så beviljades 
honom utvidgandet till förbättring i Källmoran till Bärget. Höstacken anbelangande som Per Matsson hammarsmed av Nils 
Persson på Per Hemmingssons vägnar beklagade hava bortfört av Pers äng, avsades att för det hö som Per miste i förlidna år 
skall han behålla detta innevarande 1668 års avbärgning 

Skinnskatteberg 25 augusti 1668 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:5 (1668-1669) Bild 790 / sid 
153 (AID: v222900.b790.s153, NAD: SE/ULA/11711) Mats Perssons son i Gunnilbo begärte få inbörda sin faders hemman i 
Gunnilbo by efter handen som hans lägenhet kan falla att lösat. Res: Efter som hemmansdelen var av kreditoren lagfaren och nu 
begärtes fasta på panten kunde rätten intet upptaga denna sak // 

Skinnskatteberg 19 augusti 1669  Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:5 (1668-1669) Bild 1950 (AID: 
v222900.b1950, NAD: SE/ULA/11711) samtycktes Mats Olsson i Kedjebo rannsakning och syn emellan Kedjebo och Gunnilbo 
// 

Skinnskatteberg 28 februari 1670 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2734 (1670) Bild 4630 / sid 456 
(AID: v420719.b4630.s456, NAD: SE/RA/42042202) besvärade sig för rätten Daniel Matsson och Erik Ersson i Gunnilbo 
kyrkbyn, Mats Perssons son och måg ibidem över äldsta sonen Per Matsson hammarsmed att han aktat där utur kreditoris 
Lennart Anderssons i Köpings händer hava inlöst fädernes hemmanet, /// 

Skinnskatteberg 28 februari 1670 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:6 (1670-1671) Bild 820 / sid 
157 (AID: v222901.b820.s157, NAD: SE/ULA/11711)  besvärade sig för rätten Daniel Matsson och Erik Ersson i Gunnilbo 
kyrkbyn, Mats Perssons son och måg ibidem över äldste sonen Per Matsson hammarsmed att han oaktat de utur creditoris 
Lennart Andersson i Köping händer hava inlöst fädernes hemmanet, likväl skall sig där uti med dem till lika rättighet intränga, 
begärandes att såsom hemmanet är en gång i oskylda händer gångit och Lennart Andersson tillfastat, men de av hans beneficics 
allenast fått det inlösa, jämväl och att hemmansdelen icke mer än 1/16 del i bolbyn är bestående av ett helgärdshemman varvid 
fler inbyggare ej kunna sig nära att de då okvalt och oturberade måtte samma egendom få besitta. 

Skinnskatteberg 4 augusti 1670 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2734 (1670) Bild 4680 / sid 461 (AID: 
v420719.b4680.s461, NAD: SE/RA/42042202) Olof Persson i Gunnilbo besvärade sig över Per Matsson Biugg att han avhänder 
honom någon rödningskog emot bytet som dem emellan av gode män är gjort och upprättat. Men Per Matsson vände samma 
klagan på Olof. Avskedades att Lars Persson i Erlandsbo och Lars Olofsson i Flena skola besyna den åverka av bägge 
ovanbemälte parter överklagat är /// 
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Skinnskatteberg 13 oktober 1671 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:6 (1670-1671) Bild 2810 / sid 
287 (AID: v222901.b2810.s287, NAD: SE/ULA/11711)   Mats Olsson samt hans grannar i Kedjebo tvistade med Per Matsson 
Biugg i Gunnilbo by om en rätt skillnad deras ägor emellan besvärandes Mats sig Per vilja honom ifrånkänna en skogsteg. 

1672 Rågångsförrättning mellan Kedjebo och Gunnilbo Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2277 (1672) 
Bild 6460 / sid 638 (AID: v420679.b6460.s638, NAD: SE/RA/42042202) 

Skinnskatteberg 22 mars 1672 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2277 (1672) Bild 6280 / sid 620 (AID: 
v420679.b6280.s620, NAD: SE/RA/42042202)   besvärade sig Jon Olsson i Gunnilbo över Per Matsson Biugg att han ödelagt en 
kvarn för dem och förslagit rännestället. Per sade sig hava där en hammarsmedja i samma ström och använt på den alla sina 
medel, gör därför så stor skatt som sin jordedel i byn och var de andra skulle få bruka kvarnen efter sin tycko varde de ///Jon 
exciperade Per hava för några år sedan uppsatt sig en kvarn och den vara behållen menar den kvarnen som han omtalar och 
stått i sitt ställe över 60 år bör bliva såväl behållen i sitt rum som den uppbyggde 

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2277 (1672) Bild 6300 / sid 622 (AID: v420679.b6300.s622, NAD: 
SE/RA/42042202) besvärade sig Per Matsson Biugg i Gunnilbo byn över Olof Joensson, Joen Olssons son ibid 

Skinnskatteberg 22 mars 1672 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2277 (1672) Bild 6280 / sid 620 (AID: 
v420679.b6280.s620, NAD: SE/RA/42042202)   besvärade sig Jon Olsson i Gunnilbo över Per Matsson Biugg att han ödelagt en 
kvarn för dem och förslagit rännestället. Per sade sig hava där en hammarsmedja i samma ström och använt på den alla sina 
medel, gör därför så stor skatt som sin jordedel i byn och var de andra skulle få bruka kvarnen efter sin tycko varde de ///Jon 
exciperade Per hava för några år sedan uppsatt sig en kvarn och den vara behållen mendar den kvarnen som han omtalar och 
stått i sitt ställe över 60 år bör bliva såväl behållen i sitt rum som den uppbyggde 

Skinnskatteberg 4 februari 1673 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2736 (1673) Bild 4940 / sid 485 (AID: 
v420721.b4940.s485, NAD: SE/RA/42042202) begärde Christopher Olsson hammarsmed få inbörda någon del av 
Hemmingtorpet som står i Färna bruks händer //Nils Persson i Färna sade sin principal vilja förunna Per Hemmingsson gl 
Hemmings son item Per Nilsson hans måg som och här Christophers farbroder och Nils byggmästares son och därför är 
bördfallen på båda sidor inlösningen därav. Eljest sade han ock att Christophers farfader Nils byggmästare som torpet köpt av 
gl Hemming har det aldrig lagfarit utan allenast en blott köpeskrift därpå vunnit.  // Christopher beviste att förutan det han 
pratenderar sig vara bifogad till att inbörda det kreditoren sig tillmätt från hans fader, att ock han haver gl Hemming Perssons 
broders nämligen Mats Perssons i Gunnilbo by dotter och jorden sedan Hemmings arvejord därför och han i börden å den sidan 
såväl som de andra //    

Skinnskatteberg 19 september 1673 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2736 (1673) Bild 5090 / sid 500 
(AID: v420721.b5090.s500, NAD: SE/RA/42042202) besvärade sig Mats Perssons arvingar i Gunnilbo över Per Matsson Biugg 
att han avhänt dem några ängestegar och skogsstycken emot delningen och reven som dem emellan gången är uppå väster 
hemmanet i Gunnilbo 9 juni 1664 

Skinnskatteberg 1674 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2737 (1674) Bild 6470 / sid 637 (AID: 
v420722a.b6470.s637, NAD: SE/RA/42042202) Petter Mehlberg ingav i rätten en förteckning efter vilken Hr Frantz Brun vid 
Killingshammaren skall hava att fordra av sal Mats Perssons arvingar i Gunnilbo nämligen Daniel Matsson 725 daler 12 öre, 
Hendrik Matsson 787 daler och Erik Ersson 60 daler 

Skinnskatteberg 30 januari 1674 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2737 (1674) Bild 6480 / sid 638 (AID: 
v420722a.b6480.s638, NAD: SE/RA/42042202) notarien Isak Fernström fullmäktig för sal Mats Perssons barn i Gunnilbo talade 
till Per Matsson ibid att han söker förhindra dem deras bördemanna rätt uti en hammarsmedja som består av en fjärdedels härd 
visandes sin begäran till styrka upp en häradsdom av d 16 augusti 1667 däruti efter kreditorernas fordring uppteckning 
förmäles att Mats Perssons barn eller arvingar skola vara närmast om de förmå att inbörda egendomen ifrån fadern, påståendes 
nu att bemälte barn efter lag och domen såsom närmare arvingar fram för Per Matsson som Mats Perssons systerdotter haver,  
må njuta prasentien uti inbördandet samt han plikta för domkval efter som han uti kongl berg kollegio angivit sig vara 
närmaste bördeman. Per Matsson svarade sig vilja contestera litem, utan förbliva vid en undfången häradsdom  av d 1 mars 
1667 däruti honom som en bördesman tillåtes fram för en främmande inlösningsrätten: sade sig och betalt till rådmannen i 
Köping välaktad Lennart Andersson ibland niohundrade daler kopp:tt som lämnade kvittaret trehundra daler allt på barnens 
hemmansdel emot dessa trehundra daler kopp:tt som Per Matsson Biugg utom bördemännernas vetskap sades utlagt till 
Lennart i Hammaren protesterade huberstigen quam solennissime och begärte att han må söka dem igen huru han kan och 
arvingarna därmed intet graveras, äskade köpebrev, det Per sade sig intet behöva utan beropade sig på sin börd eftersom Mats 
Perssons barn intet förmått något av skulden efter sin fader betala /// Per Matsson begärte ytterligare efter kongl placatet att få 
utlösa Mats Perssons barn ifrån hemmanet och hammaren eftersom de intet mer äga i hemmanet än 2/15 delar. ///svarades att 
Mats Perssons barn hava trenne systerdelar och Per Matsson fyra som han inlöst. 

Skinnskatteberg 30 januari 1674 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2737 (1674) Bild 6470 / sid 637 (AID: 
v420722a.b6470.s637, NAD: SE/RA/42042202) Mats Perssons arvingar i Gunnilbo, Daniel Matsson, Henrik Matsson och Erik 
Ersson 
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Skinnskatteberg 23 juli 1674 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2737 (1674) Bild 6580 / sid 648 (AID: 
v420722a.b6580.s648, NAD: SE/RA/42042202) uppå kyrkoherdens i Gunnilbo hr Hindrik begäran sattes ett vite vid 40 mark 
emellan hustrurna Elisabet och Sara i Väster Gunnilbo deras män barn och folk som angives aldrig leva uti enighet// 

Skinnskatteberg 23 juli 1674 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2737 (1674) Bild 6590 / sid 649 (AID: 
v420722a.b6590.s649, NAD: SE/RA/42042202) hustru Margareta Hansdotter i Gunnilbo angav sig hava att utfordra av herr 
Renstierna sitt mödernes arv som intagit är på Färna, därför hon stämt Måns Hansson fullmäktigen men han icke kunnat 
komma emedan han är sjuk i Wik. Resolverades alltså på hennes begäran efter detta nu på en lång tid sökt är att där icke 
bruksbokhållaren Michel Michelsson inom nästa ting gör räkning med henne om dess mödernes pratension skall hon då erhålla 
vad hon uppgiver sig hava att fordra 

Skinnskatteberg 23 juli 1674 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2737 (1674) Bild 6650 / sid 655 (AID: 
v420722a.b6650.s655, NAD: SE/RA/42042202) Per Matsson Biugg lät 1 resan uppbuda Hans Perssons hemmansdel i Gunnilbo 
den han haver inlöst av Lennart Andersson i Köping 

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2738 (1672-1675) Bild 2590 / sid 248 (AID:  v420723.b2590.s248, 
NAD: SE/RA/42042202) Även Mats Persson hade pantsatt sitt hemman i Gunnilbo till Lennart Andersson 

Skinnskatteberg 8 januari 1675 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2738 (1672-1675) Bild 2540 / sid 243 
(AID: v420723.b2540.s243, NAD: SE/RA/42042202) Per Matsson Biugg i Gunnilbo gav tillkänna huru såsom hans vederparter 
för detta Hendrik Matsson och Erik Ersson ibidme hava i befarande av  sin oförmögenhet till kreditorernas utbetalning upphävt 
sin aktion emot honom angående inlöstningsrätten i Gunnilbo hemman och hammar 

Skinnskatteberg 8 januari 1675 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2738 (1672-1675) Bild 2560 / sid 245 
(AID: v420723.b2560.s245, NAD: SE/RA/42042202) hustru Anna Persdotter sal Per Hanssons efterleverskas i Vad och 
Söderbärkes socken systerdel i Västergården i Gunnilbo, den Per Matsson ibid henne och dess barn avhandlat har för 28 skepp 
tackjärn och en vängåva på 8 skpd dito järn köpebrev är dat 9 januari 1672 
sal Per Matssons fordom boende i Västergården uti Gunnilbo by arvfallne jordedel ibidem som Per Matsson Biugg av änkan h 
Anna Ersdotter och dess senare man Samuel Joensson inlöst har med 225 daler kmt köpeskrift dat d 26 juni 1669 
En jordedel i förbemälte Västergård under Gunnilbo  som några arvingar i Fermansbo boende haver efter ett accid och 
förlikning Ao 1658 ingått till Per Matsson uppdragit och nu kvittera därpå uppburen betalning som är 20 skpd stångjärn 

Skinnskatteberg 4 juni 1675 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2738 (1672-1675) Bild 2570 / sid 246 
(AID: v420723.b2570.s246, NAD: SE/RA/42042202) Olof Persson i Gunnilbo hans hustru Elisabet. Elisabets fäderne är i 
Prästhyttan Färnebo socken. 

Skinnskatteberg 4 juni 1675 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2738 (1672-1675) Bild 2580 / sid 247 
(AID: v420723.b2580.s247, NAD: SE/RA/42042202) smeden Daniel Matsson i Gunnilbo 

Skinnskatteberg 4 juni 1675 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2738 (1672-1675) Bild 2710 / sid 260 
(AID: v420723.b2710.s260, NAD: SE/RA/42042202) hust Anna Persdotter sal Per Hanssons efterleverska i Vad och Söderbärke 
socken systerdel i Västergården  vid Gunnilbo för Per Matsson Biugg.  
Sal Per Matssons ärftliga fasta egendom i samma gård för Per Matsson Biugg 
En fjärdedel i dito gård som några arvingar i Fermansbo till Per Matsson Biugg överdragit 

Skinnskatteberg 4 juni 1675 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2738 (1672-1675) Bild 2590 / sid 248 
rådmannen Lennart Andersson fordrade genom sin fullmäktige Anders Persson Copiander av sal Mats Perssons arvingar i 
Gunnilbo 557 daler ktt som dess sal fader varit honom skyldig uti många år. Var emot honom är pantsatt deras egendom i fast 
och löst där uti han nu begär immission till dess han bliver betalt och på penningarna njuter ett billigt intresse. Arvingarna 
svarade att Lennart Andersson hade tagit till sig den fasta egendomen med det lösa och haft den nyckel över, eftersom honom 
för R varit pålagt att utlösa de andra kreditorerna efter quotan som avsäges av häradsdomen dat d 16 aug 1667 sedan elden gått 
där över och förbränt allt det lösa med några hus förmena alltså där nu honom bör bliva förnöjd som då possesionen i handen 
hade och icke dem. Copiander sade att Lennart förr än branden övergick haver genom contract transporterat egendomen igen 
till arvingarna och således de då varit possessors och icke han , kan därför intet prastera vådan. /// 

Skinnskatteberg 4 juni 1675 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2738 (1672-1675) Bild 2570 / sid 246 
(AID: v420723.b2570.s246, NAD: SE/RA/42042202) rådmannen i Köping Lennart Andersson igenom sin måg rådmannen 
Anders Persson Copiander talade till Olof Persson i Gunnilbo om 1300 daler smt  fordran som flyter av hans givna obligation 
dat d 1 sept 1663 var uti förpantat är hans egendom i löst och fast begärandes nu att antingen få träda i possession av panten till 
dess skulden bliver betalt eller på viss tid bliva genom gode män försäkrad om betalningen så till kapitalet som ett skäligt 
intresse // Olof Perssons hustru Elisabet tillstod summan av kapitalet // vara leverat ett förgyllt siverbälte om 39 lod , sedan 
hennes man smitt av Lennarts kol och järn 34 skeppd stångjärn ungefär för 3 år sedan // intresse förmente hon vara betalt av 
dyra undfångne vävar // stångjärn som hon tagit av sitt fäderne i Prästhyttan och Färnebo och nederlagt i Gunnilbo   

Skinnskatteberg 17 januari 1676 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2739 (1675-1677) Bild 6250 / sid 596 
(AID: v420724.b6250.s596, NAD: SE/RA/42042202) Per Matsson Biugg på sin svärfaders Hans Lorentzons i Gunnilbo och Jonas 
Böös på Gunnilbo sockens vägnar begärde gode män 
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Skinnskatteberg 17 januari 1676 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2739 (1675-1677) Bild 6260 / sid 597 
(AID: v420724.b6260.s597, NAD: SE/RA/42042202) Per Matsson Biugg i gunnilbo inlade ett köpebrev givit av Hendrik Matsson 
hammarsmed d 10 augusti 1675 på dess faders ärftliga anpart i Gunnilbo Västergård den Per Matsson köpt för 313 daler ktt 
//sammaledes upptedde han sin svågers Erik Erssons köpebrev av d 12 november 1675 på dess hustrus anpart uti 
västergården uti Gunnilbo den han inbördat för 475 daler kt 

Skinnskatteberg 17 januari 1676 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2739 (1675-1677) Bild 6270 / sid 598 
(AID: v420724.b6270.s598, NAD: SE/RA/42042202) Per Matsson Biugg uppviste också en execution förrättat emellan Linnardt 
Andersson i Köping och honom d 29 okt 1675 angående den skuld som Lennart av Olof Persson i Väster Gunnilbo haft att 
fordra och Per Matsson genom kontrakt sig påtagit att betala nämligen 1100 daler kmt och det med utsmide, Vilket Lars 
Norberg på sal Hisingens vägnar skall uppbära emot det Lennart till sterbhuset kan vara skyldig och således nu Per Matsson 
emottagit alla dess dokumenter som till denna sak hörige äro // 

Skinnskatteberg 19 juni 1676 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2739 (1675-1677) Bild 6480 / sid 619 
(AID: v420724.b6480.s619, NAD: SE/RA/42042202) Frantz Brun och rådman Copiander på sin svärfaders Lennardt Anderssons 
vägnar lät föra sin protest till protokollet emot Per Matsson Bjugg som Mats Perssons i Gunnilbo barns rätt besitter så att Per 
Matsson intet må få någon försäkring i egendom förrän de sina pratentioner emot Hans Lorentzon utstått// 

Skinnskatteberg 19 juni 1676 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2739 (1675-1677) Bild 6480 / sid 619 
(AID: v420724.b6480.s619, NAD: SE/RA/42042202) S Frantz Brun och rådman Copiander på sine svärfaders Lennardt 
Anderssons vägnar lät föra sin protest till protokollet emot Per Matsson Biugg som Mats Perssons i Gunnilbo barns rätt besitter 
så att Per Matsson intet må få någon försäkring i egendomen förrän de sina pratentioner emot Hans Lorentzon utfått, särdeles 
att dem nu allenast tillbjudes hu i betalning emot förriga domar därmed de icke finna sig benöjda  
Frantz Brun lät inteckna en skuldfordran som han haver att fordra av Daniel Matssons arvingar i Gunnilbo på 725 daler 12 öre 
kmt därför i pant står hans hemmansdel efter obligation d 11 okt 1673 

Skinnskatteberg 19 juni 1676 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2739 (1675-1677) Bild 6550 / sid 626 
(AID: v420724.b6550.s626, NAD: SE/RA/42042202 Uppböds Hans Perssons i Skogen hemmansdel i Gunnilbo. Mats Perssons 
arvingars i Gunnilbo pant för // jord till hr Frantz Brun emot 725 daler efter pantebrev av d 11 oktober 1673 

Skinnskatteberg 19 juni 1676 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2739 (1675-1677) Bild 6550 / sid 626 
(AID: v420724.b6550.s626, NAD: SE/RA/42042202  Erik Erssons hustrus anpart i Gunnilbo Västergård som Per Matsson Bjugg 
inlöst har för 475 daler köpt dat d 12 nov 1675 
Olof Perssons egendom i Gunnilbo för Pre Bjugg 
Anton Mineurs hustrus del i Västansjö för Lars Hansson i Kedjebo 

Skinnskatteberg 22 januari 1677 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2740 (1672-1679) Bild 4670 / sid 462 
(AID: v420924.b4670.s462, NAD: SE/RA/42042202) Per matsson biugg haver tillställt Mats Hansson i Fermansbo och Ramnäs 
socken item Erik Matsson i Rödningen därsammastädes 3 skpd stångjärn på dess arvedel i Västra gården i gunnilbo det de 
andra arvingarna böra honom proquota återbetala kvitt. Dat d 18 augusti 1662 

Skinnskatteberg 22 januari 1677 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2740 (1672-1679) Bild 4660 / sid 461 
(AID: v420924.b4660.s461, NAD: SE/RA/42042202) Per Hanssons i Vad och Söderbärke socken anpart i Gunnilbo för vilken Per 
Matsson Biugg honom utförlikt med 29 skpd 12 ½ lspd tackjärn efter köpeskr och kvittens av d 28 juni 1666 

Skinnskatteberg 14 januari 1678 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2741 (1678) Bild 4760 / sid 464 (AID: 
v420925.b4760.s464, NAD: SE/RA/42042202) Per Holstenssons i Vad och Söderbärke med de sina syskons // systerdel eller 
1/15 del uti Västergården i Gunnilbo efter deras moder, varför de i förlikning uppburt 29 skpd 2 lspd tackjärn 

Skinnskatteberg 27 juni 1678 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2741 (1678) Bild 4890 / sid 471 (AID: 
v420925.b4890.s471, NAD: SE/RA/42042202) utöver den tvist som Per Matsson i Gunnilbo före med utbyggarna under byn Per 
Hemmingson, Jon och Olof Perssöner om åverkan i skog /// skall rannsakas 

Skinnskatteberg 27 juni 1678 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2741 (1678) Bild 4950 / sid 477 (AID: 
v420925.b4950.s477, NAD: SE/RA/42042202) Jon Olssons hustru i Gunnilbo och Västergården klandrade Per Matssons köp och 
lagfarande av en systerdel under Olof Perssons brodersdel som han sig inhandlat av Lennart Andersson i Köping, viljandes han 
dem inlösa efter Per löst förutom denna 7 systerdelar ibidem, det hon lät för sig till protokollet föra och tänker i dessa dagar 
honom pengarna tillbuda allenast  Per henne oppvisar sitt köp på jorden. 

Skinnskatteberg 27 juni Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2741 (1678) Bild 4890 / sid 471 (AID: 
v420925.b4890.s471, NAD: SE/RA/42042202) utöver den tvist som Per Matsson i Gunnilbo // utbyggarna under byn, Per 
Henningsson Joen och Olof Perssöner om åverkan i skog // 

Skinnskatteberg 27 juni Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2741 (1678) Bild 4950 / sid 477 (AID: 
v420925.b4950.s477, NAD: SE/RA/42042202) Joen Olssons hustru i Gunnilbo och Västergården klandrade Per Matssons köp 
och lagfarande av en systerdel under Olof Perssons brodersdel som han sig inhandlat av Lennart Andersson i Köping viljandes 
han dem inlösa, efter Per löst förutan denna 7 systerdelar ibidem  det hon lät för sig till protokollet föra och tänker i dessa dagar 
honom pengar tillbiuda, allenast Per henne uppvisar sitt köp på jorden. 
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Skinnskatteberg 23 januari 1680 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2284 (1680) Bild 11000 / sid 1023 
(AID: v420686.b11000.s1023, NAD: SE/RA/42042202) efter anmodan av Hr commissarie Abraham Reenstierna och domaren 
Lars Persson vardera rådande till hälften uti Erlandsbo by blev förbudit arvingarna efter Hans Lorentzon i Gunnilbo att skifta 
Sarvtjärns torp förrän å nästa ting bliver utfärdat den aktion dessa bolbybor emot dem nu sökt andraga och härnäst än utföra 
vilja om samma torp, det de påstå ligga uppå deras bymark 

Skinnskatteberg 23 januari 1680 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2284 (1680) Bild 11020 / sid 1025 
(AID: v420686.b11020.s1025, NAD: SE/RA/42042202) Erik Bertilsson i Broby upplåtit till Olof Hansson och Per Matsson i 
Gunnilbo sin andel i bemälte gård för 570 daler kmt köp dat d 17 juli 1679 

Skinnskatteberg 5 juli 1680 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2284 (1680) Bild 11060 / sid 1029 (AID: 
v420686.b11060.s1029, NAD: SE/RA/42042202) upplästes sal Erik Bertilssons i Broby gjorda testamente av d 5 juni 1679 till sin 
hustru Kerstin Larsdotter ibidem och blev avsagt att hennes son Bertil må intet tala på samma testamente yttermera: ej heller 
modern något förskingra giva eller försälja // barnen vad det är fast eller löst. Skulle fördenskull hustru Kerstin forderligst av 
dessa gode män befallningsman Lars Larsson Nyman, häradsdomaren Lars Persson i Erlandsbo och M Lars Bälgmakare låta 
inventera alla lösörena och där över ett riktigt underskrivit instrument fatta. 

Skinnskatteberg 5 juli 1680 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2284 (1680) Bild 11060 / sid 1029 (AID: 
v420686.b11060.s1029, NAD: SE/RA/42042202) talade Hr Engren till Per Matsson i Gunnilbo om Sarfkärnetorp som är 
oskattlagt och ligger på Erlandsbo ägor i så måtto att samma torp voro av dess svärfader Hans Lorentzon köpt till husen 
allenast men icke till grunden, han likväl med dess samarvingar lika med bolbyn utan jordägandens lov och minne skall bruka, 
hugga och kola i skogen bolbyn till största förfång // likvidationsskrift av d 26 juni 1664 så lydande att Hans Lorentsson haver 
köpt av en man Anders Hansson benämnd samma torp Ao 1641 för 10 skeppd stångjärn // Per Matsson igen talade på några 
andra bytesbrev för Tarmansbobyn //   

Skinnskatteberg 7 juni 1681 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2285 (1680-1681) Bild 10670 / sid 987 
(AID: v420687.b10670.s987, NAD: SE/RA/42042202) dito beviste hustru Karin och Anna Hansdotter i Skogen sig hava inlöst en 
äng vid Stora Fällsbergete som deras fader Hans Persson hade pantsatt till kyrkoherden Hr Hindrik i Gunnilbo för 12 skpd 
utsmide efter kvittens 26 mars 1680 // 

Skinnskatteberg 10 oktober 1687 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2289 (1687) Bild 5880 / sid 560 
(AID: v420691.b5880.s560, NAD: SE/RA/42042202) klagade Per Matsson i Gunnilbo till Olof Jonsson i Östergunnilbo för dt han 
emot upprättat byte och där efter undfången fasta ännu innehaver och av långan tid tillbaka innehaft en des tillhöriga stuga och 
källaregrop, begär att såsom han av Olof Jonsson i så måtto stor skada och hinder lidit det han nu må lagligen tillsägas att 
inrymma honom dess tillhörigheter och här jämte lagligen för sin olaga tillgrepp plikta måg. Olof Jonsson svarar det han 
mycket kostat på samma stuga sägandes att samma stuga stå på dess grund, och att Per Matsson har utom gården sin hustomt 
långt tillförne avbytt och kan fördenskull icke pratendera något in i gården. Per Matsson tillstår att så sant vara det hans tomt är 
honom tillförne avbyggt utom gården efter de förre arvingarna ifrån Söderbärke, men de hus samt tomt han nu talar på är 
lydande till de 3 systerdelar han senare köpt av Olof Persson beropar sig till vidare bevis på befallningsman Nyman och några 
gode män av nämnden som detta skiftet förrättat, samt och senare besynat det höra sig till, det befallningsman med de 
påberopade nämndemän nu med Per Matsson vittna det så sant vara, där emot Olof Jonsson icke neka kan dock påstår han 50 
daler kmt uti melioration för sin byggnad, där emot Per Matsson begär vedergällning för det han uti 15 år dess stuga och 
källargrop sig till nytta brukat haver.  

Skinnskatteberg 19 mars 1689 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2290 (1689) Bild 5520 / sid 527 (AID: 
v420692.b5520.s527, NAD: SE/RA/42042202) Sven Anderssons i Solmyra hustrus jordedel i Gunnilbo vilken han d 7 mars 1686 
försålt haver till sin svåger Erik Hansson för 180 daler kmt uppböds 3 gången - Lars Hanssons i Västansjö arvfallne jordedel i 
Öster och Västergårdarna i Gunnilbo vilka han d 26 maj 1688 försålt till sin broder Erik Hansson för 400 daler kmt uppböds 3 
gången 

Skinnskatteberg 19 mars 1689 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2290 (1689) Bild 5530 / sid 528 (AID: 
v420692.b5530.s528, NAD: SE/RA/42042202) beviste Olof Jonsson i Gunnilbo med sin broders Anders Jonssons brev av d 19 
februari 1685 att hava emot reda penningar tillbudit försälja sin brodersdel i fasta egendomen emot 200 daler vilka penningar 
Olof Jonsson sin broder tillställt där på han nu kvittens av d 17 maj 1686 uppvisar // 

Skinnskatteberg 19 mars 1689 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2290 (1689) Bild 5540 / sid 529 (AID: 
v420692.b5540.s529, NAD: SE/RA/42042202) Per Matsson i Gunnilbo bevisar med kvittens sig hava betalt för Staphan Hansson 
i Gunnilbo dess skuld till kyrkoherden Hr Hindrick Barcheus 101 daler kmt var emot han dess fasta egendom uppbjudas 
begäres fördenskull dess jord i Gunnilbo opböds 1 gång 

Skinnskatteberg 15 mars 1692 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2293 (1692) Bild 13890 / sid 1364 
(AID: v420695.b13890.s1364, NAD: SE/RA/42042202) Lars Hanssons i Västansjö obligation av d 29 aug 1690 given till sin 
svåger Per Matsson i Gunnilbo uppå 245 daler 16 öre kmt uppb 1 gång det slutkontrakt och byte som Lars Hansson i Västansjö 
d 28 oktober 1689 ingått med sin svåger Per Matsson i Gunnilbo om varderas i hammaren andelar, Nedra Gunnilbo och 
Kedjebohemmanet uppböds 1 gång 
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Skinnskatteberg 18 september 1700 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2302 (1700) Bild 6460 / sid 633b 
(AID: v420704.b6460.s633b, NAD: SE/RA/42042202) Erik Hansson i Lorenstorp lät genom sin hustru tala till Per Matsson Bjugg 
i Gunnilbo angående det han som uti sin faders fasta egendom uti Östra Gunnilbo äger förutan sin arvfallne brodersdel jämväl 
sin broder Lars Hanssons i Västansjö broderdel efter köpeskrift av d 26 maj 1688 såsom ock dess systers Sven Anderssons i 
Solmyra hustrus Brita Hansdotters systerdel efter köpebrevet av d 7 mars 1686 vilka köp lagbudne och ståndne äro och således 
5 systerdelar av 14 redan tillkomna måtte ävenväl få lösa dess sal broders Staphan Hanssons, samt systrars Kerstin och Marit 
Hansdöttrars arvsparter som dels genom skuld dels genom köp till Per Matsson uppdragna äro, men Erik Hansson som i rättan 
tid däremot protesterat förmenar och påstår sig som broder vara närmare än svågern som allenast äger 3 systerdelar dem att 
inbörda, helst hemmanet mycket skall försvagas och de många åbor med deras små delar. Dessa likast påstod Erik Hansson i 
anledning av en särskild stämning att Marit Hansdotter som äger en fjärdedel med honom uti en stuga öster på gården och en 
fjärdedel uti en lada måtte tillhållas att bestå honom husrötan därpå eller alldeles avstå dessa husen. Över detta allt förklarade 
sig Per Matsson Biugg med dess måg och fullmäktige Petter Jernström att han Per Matsson uti de 2 tredjedelar som hans sal 
svärfader Hans Lorentsson varit uti Öster Gunnilbo tillhöriga äger sin hustrus Margareta Hansdotters systerdel samt sal 
svågers Per Hanssons broderdel som gör tillhopa 3 systerdelar och han eljest är rådande om en tredjedel i den andra tredjedelen 
efter häradsrättens fasta av d 10 mars 1684 och alltså han som mera i hemmanet äger måtte lösa ut den mindre haver i förmåga 
av kl plakatet de Ao 1684 varför och emedan hans svägerska Marit Hansdotter godvilligt och sedan han henne i sitt trångmål 
undsatt på honom dess del transporterat d 22 oktober 1698 som 3 gånger blivit uppbudit det och samtliga Kerstin Hansdotters 
barn med deras modersdel 11 februari 1699 frivilligt gjort som ävenväl är lagligen uppbudit men vad sal Staphan Hanssons 
broderdel vidkommer så ehuruväl han den samma ifrån oskylda händer infriat och längesedan låtit uppbuda som han med 
Staphans obligation beviste, så låter han dock därmen anstå till dess barnen bliva myndiga och förunnar emellertid änkan därpå 
bliva sittandes. Erik Hanssons hustru utlät sig och vilja låta därmed bero så länge barnen omyndiga äro. Angåendehusrötan 
som pratenderas av Marit så gav Per Matsson därpå till svars att han väl köpt husen med själva fasta egendomen av Marit men 
kan ej svara för den husröta som kan därpå komma för den tiden köpet skedde, varandes denna Marit eljest helfattig. Resolutio 
Såsom sonen Erik Hansson i Lorentztorp prövas vara närmare till att lösa sin faders hans syskon ärftlig tillfallna fasta egendom 
är mågen och svågern Per Matsson i Gunnilbo helst han tillförende där är rådande om 5/14 delar, kunnandes detta Östra 
Gunnilbo med den andra tredjedelen som Per Matsson och hans svåger Olof Hansson sig medelst köp tillhandlat hava //// 

Skinnskatteberg 29 januari 1702 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2305 (1702) Bild 748 / sid 739 (AID: 
v494118.b748.s739, NAD: SE/RA/42042202) Likmätigt den vid förra tinget avsagda interlocutoria kom Petter Jernström fram 
för rätten och begärde att hans instämda vederparter Östra Gunnilbo intressesenterna fördelas Erik Hansson i Lorentstorp eller 
hans hustru Anna Hansdotter måtte som resolverat är sig skriftligen förklara // angående inbördande av några ägor i Östra 
Gunnilbo som framledne Lars Matsson pantsatt åt Hans Lorentsson beståendes Jernströms inlaga av dessa momenter nämligen 
att utav härads fastebrevet d 30 sept 1629 skall finnas det Östra gården i Gunnilbo som till mantalet är ½ hemman då varit 
emellan 2nne systrar fördelt av vika den ena systerns man Lars Matsson varit Jernströms mormoders fader som under detta sitt 
första äktenskap löste sig den andra hälften till och var sålede rådande om hela Östra gården, avlandes uti samma giftermål 3ne 
döttrar Karin, Brita och Kerstin vilka efter moderns död ärvde hela hennes arvingejord som var halvparten och en tredjedel uti 
den inlösta eller under äktenskapet förvärvade andra hälften. Utav dessa 3nne systrar skola Karin och Brita med deras män 
obaliernat och uti bälgmakaren Lars Jönssons disposition komma låtit icke allenast deras delar av mödernes arvejorden som uti 
fastebrevet av d 27 aug 1655 // till 2 delar utan och för deras rättighet efter modern uti avlingejorden låtit sig av Hans 
Lorentsson särskilt betalas, den 3dje systern Kerstin med dess man Erik Bertilsson haver till Jernströms svärfader Per Matsson 
som äger Hans Lorentssons dotter till hustru samt till Hans Lorentssons son Olof Hansson sin del emot 507 daler koppmt försålt 
som fastebrevet av år 1684 d 10 mars skall utvisa men fadern Lars Matsson skall blivit vid sina 2/3 i avlingejorden behållen 
varpå han gifte sig andra gången och avlade med den hustrun 3 söner och 1 dotter och såsom denna Lars Matsson skall under 
samma tid som åtskilliga köpe och pantskrifter utvisar abolienerat till Hans Lorentsson utom släkten ifrån samma hemman 
diverse trakter vilka sedermera ej äro blivna lagbudna /// 

Skinnskatteberg 30 augusti 1704 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2309 (1703-1704) Bild 746 / sid 727 
(AID: v494122.b746.s727, NAD: SE/RA/42042202) ///Anna Hansdotter yrkade icke dess mindre enständigt att hennes 
svärfader Hans Lorentsson hade kålgården och att den tomten lyder till Täkten och varit allt ett med Täkten // Resolution 
rätten finner skäligt att gärdslegården i Täkten sättes i sitt förra stånd väster om vägen emellan Kedjebo hammar och Gunnilbo 
byn // 

Skinnskatteberg 3 september 1704 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2309 (1703-1704) Bild 755 / sid 
736 den rätt som Per Matsson i Gunnilbo haft uti dess svågers Lars Hanssons hemmansdel i Västansjö // 
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1919 Strödda domböcker och rättegångshandlingar 27 (1490-1792) Bild 280 (AID: v797290.b280, NAD: 
SE/RA/130) 
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24 Lagmansting Kopparbergs län 1651 
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29 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län (D) EXIa:1 (1620-1671) Bild 1540 / sid 150 (AID: 
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30 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2730 (1662) Bild 5610 / sid 552 (AID: 
v420715a.b5610.s552, NAD: SE/RA/42042202) 
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35 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2739 (1675-1677) Bild 6550 / sid 626 (AID: 
v420724.b6550.s626, NAD: SE/RA/42042202 
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24 
 

 
39 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2305 (1702) Bild 748 / sid 739 (AID: 
v494118.b748.s739, NAD: SE/RA/42042202) 
40 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2252 (1593-1632) Bild 150 / sid 247 (AID: 
v420654.b150.s247, NAD: SE/RA/42042202) 
41 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2305 (1702) Bild 748 / sid 739 (AID: 
v494118.b748.s739, NAD: SE/RA/42042202) 
42 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2284 (1680) Bild 11020 / sid 1025 (AID: v420686.b11020.s1025, 
NAD: SE/RA/42042202) 
43 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2284 (1680) Bild 11060 / sid 1029 (AID: 
v420686.b11060.s1029, NAD: SE/RA/42042202) 
44 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:4 (1665-1666) Bild 750 / sid 149 (AID: 
v222898.b750.s149, NAD: SE/ULA/11711) 
45 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län (D) EXIa:1 (1620-1671) Bild 1540 / sid 150 (AID: 
v405239a.b1540.s150, NAD: SE/RA/42042202) 


