
Anfäder 
Martin Gerhard Karlsson 
 
 
 

 Martin Gerhard Karlsson. Född 1908-09-28 Skultuna Mässingsbruket. Död 2000-01-14 Västerås. Far: I:1 Gustav Gerhard 
Karlsson. Mor: I:2 Anna Charlotta Johansson. 
 
Äktenskap med Maria Skuldfrid Tapper (Född 1913-03-25 Barkarö. Död 1998-04-18 Västerås.). Vigsel 1933-04-15. 
 
Barn: 
Lars Erik Norling. Född 1933-07-14 Västerås. Död 1997-04-18 Västerås.  
Birgitta Marianne Söderberg. Född 1947-05-08 Västerås.  

 
 
 
Generation I 
 

 I:1  f 
Gustav Gerhard Karlsson. Född 1885-09-24 Vallby Nederby. Död 1969-02-27 Västerås. Far: II:1 Anders Gustaf Karlsson. 
Mor: II:2 Ida Sofia Dahlin. 
 
Äktenskap med Anna Charlotta Johansson (Född 1883-12-04 Lillhärad. Död 1960-05-27 Västerås.). Vigsel 1907. Skild 29-8-
1921 
 
Barn: 
Harry Gustav Lennart Karlsson. Född 1907-09-28. Död 1942-03-13 Badelunda.  
Martin Gerhard Karlsson. Född 1908-09-28 Skultuna Mässingsbruket. Död 2000-01-14 Västerås.  
Anna Lisa Vallinder. Född 1919-12-19 Lillhärad. Död 2004-12-27 Västerås.  
 
Barn med Hildur Amalia Karlsson (Född 1887-09-20 Fors Källby, Eskilstuna. Död 1947-07-18 Västerås.). 
 
Barn: 
Rut Eivor Wallin. Född 1921-09-05 Fläckebo. Död 1995-12-18 Ingarö.  
Stig Rune Karlsson. Född 1922-11-27 Fläckebo. Död 1975-03-08 Rytterne.  
Elvi Evelina Jomsvik. Född 1924-01-13 Västerås. Död 1973-08-24 Brännkyrka.  

 
 

 
 

I:2  m 
Anna Charlotta Johansson. Född 1883-12-04 Lillhärad. Död 1960-05-27 Västerås. Far: II:3 Johan Albert Johansson. Mor: 
II:4 Emma Charlotta Norström. 
 

 
 
 
Generation II 
 

 II:1  ff 
Anders Gustaf Karlsson. Född 1859-04-12 Karlskoga Björkborn. Död 1944-12-08 Skultuna. 1900 boende i Nygård, Skultuna 
Far: III:1 Carl Nilsson. Mor: III:2 Anna Stina Nilsdotter. 
 
Flyttade från Karlskoga till Stockholm 1879 och blev gardist vid Göta livgarde. Flyttade från regementet till Nederby, Vallby 
6 juli 1885. Till Granberg i Litslena socken 7 november 1885. Därefter till Lundby socken 24 oktober 1886. 1887 var han 
statdräng i Lundby, Johannesberg. Flyttade till S:t Ilian 1890. 1895 maskinist i Ånsta, Romfartuna och senare torpare i 
Skultuna. Familjen bodde på Logtorp ("Pissebacken").  
 
Äktenskap med Ida Sofia Dahlin (Född 1863-01-14 Kungs Husby Husby Norrgård. Död 1942-03-26 Skultuna 
Mässingsbruket.). Vigsel 1884-08-05 Göta livgarde. 
 
Barn: 
Anna Sofia Nilsson f.Karlsson. Född 1884-10-11 Stockholm. Död 1954-03-12 Västerås.  



I:1 Gustav Gerhard Karlsson. Född 1885-09-24 Vallby Nederby. Död 1969-02-27 Västerås.  
Oskar Ferdinand Karlsson. Född 1887-11-25 Lundby Johannesberg. Död 1949-03-08 Nordmaling.  
Hulda Matilda Pettersson. Född 1895-01-20 Romfartuna. Död 1938-08-24 Västerås.  

 
 

 
 

II:2  fm 
Ida Sofia Dahlin. Född 1863-01-14 Kungs Husby Husby Norrgård. Död 1942-03-26 Skultuna Mässingsbruket. Far: III:3 Johan 
Gustav Dahlin. Mor: III:4 Christina Matilda Söderberg. 

 
 

 
 

II:3  mf 
Johan Albert Johansson. Född 1858-11-17 Lillhärad Lilla Alby. Död 1931-01-05 Lillhärad Litslunda. Far: III:5 Johan Ulrik 
Lindström. Mor: III:6 Anna Margareta Fors. 
 
Torpare 
 
Äktenskap med Emma Charlotta Norström (Född 1858-02-18 Badelunda. Död 1941-02-15 Lillhärad Litslunda.). Vigsel 1881-
10-23 Västerås. 
 
Barn: 
Carl Alrik Johansson. Född 1882-01-12 Västerås. Död 1958-12-07 Stockholm Sankt Göran.  
I:2 Anna Charlotta Johansson. Född 1883-12-04 Lillhärad. Död 1960-05-27 Västerås.  
Johan Algot Johansson. Född 1887-06-19 Tillberga. Död 1964-04-07 Bastuhagsgatan 34, Vantör Stockholm.  
Ernst Albin Johansson. Född 1890-02-11 Tillberga. Död 1973-05-26 Västerås.  
Erik Alexander Johansson. Född 1893-02-17 Tillberga. Död 1976-02-26 Lillhärad.  
Amy Elisabet Karlsson. Född 1896-07-22 Tillberga. Död 1976-03-14 Västerås.  
Alma Sofia Johansson. Född 1899-05-06 Tillberga. Död 1993-12-10 Västerås.  

 
 

 
 

II:4  mm 
Emma Charlotta Norström. Född 1858-02-18 Badelunda. Död 1941-02-15 Lillhärad Litslunda. Far: III:7 Olof Nilsson 
Norström. Mor: III:8 Stina Eriksdotter. 

 
 
 
Generation III 
 

 III:1  ff f 
Carl Nilsson. Född 1825-02-20 Karlskoga Sandtorps ägor. Död 1885-08-23 Karlskoga Källmo. Far: IV:1 Nils Jansson. Mor: 
IV:2 Maria Pettersdotter. 
 
Dräng i Sandtorp 1846. Flyttar till Knutsbo ägor 1847 där han gifter sig. Flyttar tillbaka som undantagare i Sandtorp 1849. 
Fick 8 mars 1856 arbetsattest till Dalkarlsberg. År 1857 flyttar familjen till Kulltorp vid Björkborn. Till Stockforsen år 1861. 
Bor ett kortare tag vid Källmo men är tillbaka i Stockforsen 1870. Arbetsattest till Stockholm utskriven 13/5 1870 
Omnämnd som tegelslagare 1871. Arbetsattest till Södermanland 21 maj 1876. Till Källmo 1879. 
Arbetade vid Björkborn 1857-1862. Var därefter fram till sin död, vid Stockfors tegelbruk. Dog efter att ha bränt sig på 
kokhett vatten. 
Ur Stockfors tegelbruks handlingar: Omnämnd 1861. 1862 betalar bruket halva flyttkostnaden. 1866 dagsverkare vid 
ombyggnad.1873 ordningsställande av bruket. 1877 dagsverken. 
Ur Valåsens journal 1842: Fraktat stångjärn till Kristinehamn vid 16 tillfällen. Fraktat spannmål från Kristinehamn vid 8 
tillfällen. 
 
År 1885 den 7 september inställde sig undertecknade på Källmo ägor Tavlan kallat för att förrätta laga bouppteckning efter 
backstugusittaren änkemannen Carl Nilsson som avled den 27 sistlidne augusti, under äktenskapet sammanavlade barn 
sönerna Carl Johan vistas i Amerika och Anders Gustaf myndiga döttrarna Christina gift med torparen Karl Fredrik Olsson, 
Anna Karolina gift med statkarlen Anders Gustaf Wahlström, Thilda gift med Carl Carlsson och vistas i Nord Amerika, 
Johanna myndig, Lovisa myndig, Emma myndig alla frånvarande utom Carl Fredrik Olsson och Gustaf Wahlström. Boet 
uppgavs av mågen Carl Fredrik Olsson till anteckning sådant det vid dödsstunden befann som följer. 
 
Äktenskap med Anna Stina Nilsdotter (Född 1821-11-22 Karlskoga Granbergsdals ägor. Död 1880-10-08 Karlskoga.). Vigsel 
1846 Karlskoga. 
 



Barn: 
Kristina Karlsdotter. Född 1846-04-11 Karlskoga. Död 1921-03-30 Karlskoga Backebergstorp.  
Anna Kajsa Karlsdotter. Född 1848-03-02 Karlskoga. Död 1886-10-19.  
Johanna Karlsdotter. Född 1849-11-29 Karlskoga. Död 1921-07-16 Karlsdal.  
Matilda Karlsdotter. Född 1852-05-21 Karlskoga. Död Utvandrad.  
Karl Johan Karlsson. Född 1856-10-03 Karlskoga. Död Utvandrad.  
II:1 Anders Gustaf Karlsson. Född 1859-04-12 Karlskoga Björkborn. Död 1944-12-08 Skultuna.  
Anna Lovisa Karlsson. Född 1861-03-04 Karlskoga. Död 1953-07-08 Karlskoga.  
Emma Charlotta Andersson f. Karlsdotter. Född 1863-01-31 Karlskoga. Död 1935-02-28 Västerås.  

 
 

 
 

III:2  ff m 
Anna Stina Nilsdotter. Född 1821-11-22 Karlskoga Granbergsdals ägor. Död 1880-10-08 Karlskoga. Far: IV:3 Nils Nilsson. 
Mor: IV:4 Anna Jonsdotter. 

 
 

 
 

III:3  fm f 
Johan Gustav Dahlin. Född 1829-04-29 Vallby. Kungs Husby Död 1891-05-12 Kalmar Uppland. Far: IV:5 Johan Dahlin. Mor: 
IV:6 Anna Sofia Larsdotter. 
 
Äktenskap med Brita Andersdotter (Född 1830-10-30 Älvdalen?. Död 1858-01-13 Torsvi.). Vigsel 1854. 
 
Barn: 
Johan Conrad. Född 1855-02-07 Torsvi. Död 1855-02-13 Torsvi.  
Augusta Charlotta Lundin f Dahlin. Född 1856-06-03 Torsvi. Död 1911-01-13 Enköping.  
 
Äktenskap med Christina Matilda Söderberg (Född 1828-03-06 Vallby. Död 1899-03-23 Kalmar.). Vigsel 1859-12-26 Torsvi. 
 
Barn: 
Josefina Aquilina Dahlin. Född 1860-06-27 Torsvi. Död 1930-03-30 Enköpings-Näs.  
II:2 Ida Sofia Dahlin. Född 1863-01-14 Kungs Husby Husby Norrgård. Död 1942-03-26 Skultuna Mässingsbruket.  
Johanna Matilda Dahlin. Född 1867-03-08 Kungs Husby. Död 1939-10-27 Överselö Ålderdomshemmet.  
Johan Alfred Gustafsson Dahlin. Född 1870-04-27 Hacksta. Död 1940-09-10 Enköping.  

 
 

 
 

III:4  fm m 
Christina Matilda Söderberg. Född 1828-03-06 Vallby. Död 1899-03-23 Kalmar. Far: IV:7 Carl Fredrik Söderberg. Mor: IV:8 
Greta Lisa Ersdotter. 
 

 
 

 
 

III:5  mf f 
Johan Ulrik Lindström. Född 1829-04-29 Lillhärad. Död 1903-09-12 Lillhärad Litslunda. Far: IV:9 Jan Jonsson. Mor: IV:10 
Ulrika Åman. 
 
Äktenskap med Anna Margareta Fors (Född 1825-05-30 Skultuna. Död 1879-02-11 Lillhärad Lilla Ahlby.). Vigsel 1854. 
 
Barn: 
Anna Lovisa. Född 1856-01-10 Lillhärad Lilla Alby. Död 1858-01-13 Lillhärad Lilla Alby.  
II:3 Johan Albert Johansson. Född 1858-11-17 Lillhärad Lilla Alby. Död 1931-01-05 Lillhärad Litslunda.  

 
 

 
 

III:6  mf m 
Anna Margareta Fors. Född 1825-05-30 Skultuna. Död 1879-02-11 Lillhärad Lilla Ahlby. Far: IV:11 Olof Fors. Mor: IV:12 
Maja Greta Andersdotter. 
 
Flyttar 1840 till Anders Andersson Berga ägor där hon är piga. Kvar där 1843. Flyttar åter hem till föräldrarna 1844 där hon 
föder oäkta dottern Emma Charlotta samma år. 1845 flyttar hon till Lillhärad men dottern är kvar hos sin mormor. År 1848 
kommer hon tillbaka hem men flyttar tillbaka till Lillhärad redan 1849. Där gifter hon sig 1854 och först året därpå tar hon 
med sig dottern Emma Charlotta till sitt nya hem.  
 
Barn med NN. 



 
Barn: 
Emma Charlotta Fors. Född 1844-03-26 Skultuna. Död 1893-07-11 Skultuna.  

 
 

 
 

III:7  mm f 
Olof Nilsson Norström. Född 1822-04-21 Möklinta. Död 1867-12-22 Romfartuna Tomta. Far: IV:13 Nils Olsson. Mor: IV:14 
Lisa Jansdotter. 
 
Dagkarl 
 
Äktenskap med Stina Eriksdotter (Född 1827-02-06 Västerfärnebo. Död 1882-02-12 Romfartuna Tomta.). Vigsel 1853-03-
13. 
 
Barn: 
Anders Gustaf Norström. Född 1853-05-01 Tumbo. Död 1858-02-17.  
Anna Matilda Norström. Född 1855-05-01 Badelunda. Död 1855-10-15.  
Johanna Matilda Norström. Född 1856-07-21 Badelunda. Död omkring 1856.  
II:4 Emma Charlotta Norström. Född 1858-02-18 Badelunda. Död 1941-02-15 Lillhärad Litslunda.  
Beda Malvina Norström. Född 1860-05-19 Dingtuna Västjädra. Död 1927-07-19 Sala stadsförsamling.  
Johan August Nordström. Född 1864-01-08 Skultuna Berga. Död 1905-01-04 Kolbäck Fridhem.  
Hilma Josefina. Född 1866-09-11 Romfartuna Tomta. Död 1868-09-03 Romfartuna Tomta.  

 
 

 
 

III:8  mm m 
Stina Eriksdotter. Född 1827-02-06 Västerfärnebo. Död 1882-02-12 Romfartuna Tomta. Far: IV:15 Erik Andersson Klinga. 
Mor: IV:16 Anna Andersdotter. 

 
 
 
Generation IV 
 

 IV:1  ff ff 
Nils Jansson. Född 1762-09-25 Karlskoga Sandviken. Död 1845-02-02 Karlskoga Sandvikens ägor. Far: V:1 Johan Nilsson. 
Mor: V:2 Katarina Jonsdotter. 
 
I den sista husförhörslängden finns anteckningen (Sjökapten Knäckenfeldt) efter hans namn. Är antecknad som fattighjon 
1825.  
 
Äktenskap med Maria Eliasdotter (Född 1765-04-10 Karlskoga Sibbohult. Död 1820-11-29 Karlskoga Sandvikens ägor.). 
Vigsel 1784-10-03 Karlskoga. 
 
Barn: 
Catharina Nilsdotter. Född 1786-03-11 Karlskoga Sandviken.  
Petter Nilsson. Född 1788-08-02 Karlskoga Sandviken.  
Jan Nilsson. Född 1791-06-30 Karlskoga Sandviken.  
Maria Nilsdotter. Född 1793 Karlskoga.  
Stina Nilsdotter. Född 1797-09-15 Karlskoga Brickegården.  
 
Äktenskap med Maria Pettersdotter (Född 1782-07-08 Bjurtjärn Nedre Lanfors bruk. Död 1866-07-02 Karlskoga.). Vigsel 
1824-09-02 Bjurtjärn. 
 
Barn: 
III:1 Carl Nilsson. Född 1825-02-20 Karlskoga Sandtorps ägor. Död 1885-08-23 Karlskoga Källmo.  

 
 

 
 

IV:2  ff fm 
Maria Pettersdotter. Född 1782-07-08 Bjurtjärn Nedre Lanfors bruk. Död 1866-07-02 Karlskoga. Far: V:3 Peter Andersson 
Norberg. Mor: V:4 Catharina Andersdotter. 
 
Sjuklig och befriad från mantalspenning 1825 
 



I husförhörslängden 1856-20 vid Sandviken är hon omnämnd som sjuklig. Sjökaptens änka Karlskoga (T) AI:35 (1856-1860) 
Bild 159 / sid 153 

 
 

 
 

IV:3  ff mf 
Nils Nilsson. Gjutare. Född 1793-01-14 Karlskoga Dalsmund. Död 1846-12-18 Karlskoga Knutsbo ägor. Far: V:5 Nils Nilsson. 
Mor: V:6 Annika Andersdotter. 
 
Vid Lobergsfallet, Karlsdal 1810-14 är han skriven som son till Nils Nilsson och Annika Andersdotter med födelsedatum 
17/1 1792 men 1792 är överstruket. Han flyttar till Karlskoga 1813 Karlsdals kyrkoarkiv, Husförhörslängder, 
SE/ULA/10512/A I/2 (1810-1814), bildid: C0001708_00013, sida 
 
Bosatt 
1. Granbergsdals hyttallmänning 1813-1824 
2. Backeberga 1824-1828 
3. Stenbacken, Granbergsdal 1828-1844 
4. Knutsbo ägor 1845- 
 
Gjutare. Fick 1826 plikta för fylleri. 
 
Karlskoga häradsrätt (T) FII:32 (1846-1847) Bild 160 År 1847 den 3 februari förrättades bouppteckning efter gjutaren Nils 
Nilsson på Knutsbo ägor som avled den 18 december 1846 och efterlämnade änkan Anna Jonsdotter och med henne 
sammanavlade 6 barn, son Olof myndig, dottern Anna Stina gift med drängen Carl Nilsson i Sandtorp, son Anders 18 år 
döttrarna Lisa 30 år, Carin 21 år och Sara 13 år gamla. Son Olof uppgav boet. 
 
Äktenskap med Anna Jonsdotter (Född 1794-11-01 Karlskoga Källmo. Död 1868-01-08 Karlskoga Knutsbo.). Vigsel 1816-01-
07 Karlskoga. 
 
Barn: 
Maria Nilsdotter. Född 1816-07-10 Karlskoga Lobergsfallet.  
Lisa Nilsdotter. Född 1819-03-09 Karlskoga Granbergsdals ägor.  
III:2 Anna Stina Nilsdotter. Född 1821-11-22 Karlskoga Granbergsdals ägor. Död 1880-10-08 Karlskoga.  
Olof Nilsson. Född 1823-12-12 Karlskoga. Död 1864-07-20 Karlskoga Åsbergsviketorp.  
Carolina Nilsdotter. Född 1826-04-16 Karlskoga.  
Anders Nilsson. Född 1828-10-21 Karlskoga. Död 1903-03-25 Guldsmedshyttan.  
Sara Nilsdotter. Född 1833-05-01 Karlskoga. Död 1916-07-10 Karlskoga Kalsbacke.  

 
 

 
 

IV:4  ff mm 
Anna Jonsdotter. Född 1794-11-01 Karlskoga Källmo. Död 1868-01-08 Karlskoga Knutsbo. Far: V:7 Jonas Jonsson. Mor: V:8 
Anna Olofsdotter. 
 
Döv. Fattighjon nr 115 

 
 

 
 

IV:5  fm ff 
Johan Dahlin. Född 1802-06-16 Vallby Dräggesta. Död 1842-07-29 Vallby Dräggesta. Far: V:9 Anders Andersson 
Dräggstedt. Mor: V:10 Brita Jansdotter Råström. 
 
Antagen till livregementets dragoner, Majorens skvadron nr 64 31/1, 1820. Hästen; svart sto med vita hår. Ogift. 
Närvarande 1825, 1828, 1831, 1833 ( hästen störtad, i stället svart sto med vita bakfötter), 1835 och 1838 sjuk i lägret, 
1841.  
 
Äktenskap med Anna Sofia Larsdotter (Född 1801-04-22 Överselö. Död 1866-12-20 Vallby Dräggesta.). Vigsel 1822-10-22 
Lillkyrka. 
 
Barn: 
Lovisa Dahlin. Född 1822-09-02 Lillkyrka. Död 1860-05-04 Torsvi.  
Fredrika. Född 1824-10-16 Vallby Dräggesta. Död 1838-09-28 Vallby Dräggesta.  
Albertina Dahlin. Född 1827-08-20 Vallby Dräggesta. Död 1860-03-09 Torsvi.  
III:3 Johan Gustav Dahlin. Född 1829-04-29 Vallby. Död 1891-05-12 Kalmar Uppland.  
Carl Erik. Född 1832-03-15 Vallby Dräggesta. Död 1833-01-22 Vallby Dräggesta.  



Reinhold Johansson Svensk. Född 1834-09-28 Vallby. Död.  
Carl Gustaf. Född 1838-04-23 Vallby Dräggesta. Död 1838-09-29 Vallby Dräggesta.  
Anna Sofia Dahlin. Född 1839-11-16 Vallby. Död 1922-01-11 Enköping.  

 
 

 
 

IV:6  fm fm 
Anna Sofia Larsdotter. Född 1801-04-22 Överselö. Död 1866-12-20 Vallby Dräggesta. Mor: V:12 Christina Larsdotter. 
 
Flyttar med styvfadern Lars Persson från Kråkvilan till Älby 1813. Båda orterna i Ytterselö. Flyttade från Vallby till Lillkyrka 
1821 och tillbaka efter vigseln. Hon kom till Vallby och Dräggesta från Överselö 1814 där hon blev piga hos löjtnanten Olof 
Christian Grass. Därefter piga i Prästgården 1815 och 1816 flyttade hon tillbaka till Dräggesta. Mellan 1817 och 1820 var 
hon piga hos Anders Ersson i Dräggesta. Därefter flyttar hon till Lillkyrka och Eka sätesgård där hon bor vid vigseln. 

 
 

 
 

IV:7  fm mf 
Carl Fredrik Söderberg. Född 1801-05-29 Arnö. Död 1860-02-25 Torsvi Navsta. Far: V:13 Johan Söderberg. Mor: V:14 Greta 
Stina Kihlström. 
 
Statdräng och senare kyrkvaktare 
 
Bouppteckning: År 1810 den 6 december hölls laga bouppteckning efter avlidne Erik Janssons änka Cajsa Andersdotter i 
Linsunda Villberga socken som med döden avled den 25 november som efter sig lämnade 5 söner 2 ne döttrar, sonen Jan 
Ersson hemma gift, Erik Ersson gift och bonde i Norrhammar Kungs Husby socken, Anders bonde i Håra myndig, Mats 
Ersson gift i Grillby, Carl tjänar i Håra myndig, dottern Cajsa gift med Jan Jansson i Enhelga, dottern Stina gift med torparen 
Erik Jansson i Kroby Vallby socken   
 
Äktenskap med Greta Lisa Ersdotter (Född 1806-05-29 Kungs Husby Ringnäs. Död 1874-10-07 Vallby.). Vigsel 1827-06-04 
Vallby. 
 
Barn: 
III:4 Christina Matilda Söderberg. Född 1828-03-06 Vallby. Död 1899-03-23 Kalmar.  
Carl Gustaf Söderberg. Född 1830-01-19 Vallby. Död 1900-10-24 Järlåsa.  
Johanna Fredrika Söderberg. Född 1838-01-12 Torsvi. Död 1915-12-15 Veckholm Veckholms hospital.  
Johan Fredrik Ek. Född 1840-11-17 Torsvi. Död 1913-10-29 Enköping.  

 
 

 
 

IV:8  fm mm 
Greta Lisa Ersdotter. Född 1806-05-29 Kungs Husby Ringnäs. Död 1874-10-07 Vallby. Far: V:15 Erik Jansson. Mor: V:16 
Stina Ersdotter. 
 
Död hos sin son soldat Johan Fredrik En på Eknäs, Vallby socken och där begraven 

 
 

 
 

IV:9  mf ff 
Jan Jonsson. Född 1799-03-10 Skultuna Knaphögen. Död 1854-02-02 Lillhärad Lilla Alby. Far: V:17 Johan Olsson. Mor: V:18 
Anna Persdotter. 
 
Äktenskap med Ulrika Åman (Född 1805-11-23 Lillhärad. Död 1855-07-07 Lillhärad Åmanstorp.). Vigsel 1827-12-02 
Lillhärad. 
 
Barn: 
III:5 Johan Ulrik Lindström. Född 1829-04-29 Lillhärad. Död 1903-09-12 Lillhärad Litslunda.  
Johanna Ulrika Jansdotter. Född 1831-08-05 Lillhärad. Död 1905-10-01 Lillhärad Litslunda.  
Maria Lovisa Lindström. Född 1836-09-31 Lillhärad Lilla Ahlby. Död 1858-05-29 Lundby Bäckeby.  
Erik Gustaf Johansson. Född 1845-11-22 Lillhärad. Död 1909-05-25 Sankt Ilian.  

 
 

 
 

IV:10  mf fm 
Ulrika Åman. Född 1805-11-23 Lillhärad. Död 1855-07-07 Lillhärad Åmanstorp. Far: V:19 Erik Åman. Mor: V:20 Anna 
Gabrielsdotter. 

 
 



 
 

IV:11  mf mf 
Olof Fors. Född 1798-10-01 Skerike Finsta. Död 1850-07-12 Skultuna Gillfors. Far: V:21 Olof Olofsson. Mor: V:22 Maja 
Larsdotter. 
 
Antagen till secondchefens kompani 28/11 1820. 6 fot 1/4 tum lång. Närvarande 1828, 1831, 1834 och 1840 
 
Grenadjärtorpet benämnt Skvalfors är bebyggt med en knektstuga och en avskedsstuga, dessutom finns källare och 
uthuslänga bestående av fähus och lane samt vedbod.  
 
Äktenskap med Maja Greta Andersdotter (Född 1791-11-07 Svedvi Hallsta. Död 1859-11-05 Skultuna Gillfors.). Vigsel 1821. 
 
Barn: 
Maria Charlotta Fors. Född 1823-04-27 Skultuna.  
III:6 Anna Margareta Fors. Född 1825-05-30 Skultuna. Död 1879-02-11 Lillhärad Lilla Ahlby.  

 
 

 
 

IV:12  mf mm 
Maja Greta Andersdotter. Född 1791-11-07 Svedvi Hallsta. Död 1859-11-05 Skultuna Gillfors. Far: V:23 Anders Jansson. 
Mor: V:24 Greta Persdotter. 

 
 

 
 

IV:13  mm ff 
Nils Olsson. Född 1796-12-23 Floda (W) Sälje. Död 1871-02-19 Möklinta Forneby ägor. Far: V:25 Olof Nilsson Res. Mor: 
V:26 Kerstin Christoffersdotter. 
 
Äktenskap med Lisa Jansdotter (Född 1785-06-30 Möklinta Hillersbo. Död 1851-04-28 Möklinta Forneby ägor.). Vigsel 
1817-01-12 Möklinta. 
 
Barn: 
Stina Nilsdotter. Född 1818-12-23 Möklinta.  
Anna Nilsdotter. Född 1820-10-10 Möklinta.  
III:7 Olof Nilsson Norström. Född 1822-04-21 Möklinta. Död 1867-12-22 Romfartuna Tomta.  
Lisa Nilsdotter. Född 1825-09-04 Möklinta.  
Kajsa Nilsdotter. Född 1828-01-22 Möklinta.  
Greta Nilsdotter. Född 1831-01-16 Möklinta.  

 
 

 
 

IV:14  mm fm 
Lisa Jansdotter. Född 1785-06-30 Möklinta Hillersbo. Död 1851-04-28 Möklinta Forneby ägor. Far: V:27 Johan Larsson. 
Mor: V:28 Anna Bengtsdotter. 
 
Faddrar Lars Larsson i Myrsjö, Jan Jansson i Hillersbo, hustru Lisa Ersdotter och pigan Anna Larsdotter från Myrsjö 

 
 

 
 

IV:15  mm mf 
Erik Andersson Klinga. Född 1797-08-13 Västerfärnebo. Död 1861-09-30 Västerfärnebo Norrsalbo. Far: V:29 Anders 
Ersson. Mor: V:30 Katarina Andersdotter. 
 
Bouppteckning: År 1861 den 7 oktober förrättades laga bouppteckning efter avskedade soldaten Erik Klinga på Norr Salbo 
ägor som med döden avled därstädes den 30 september och efterleves av änkan Anna Andersdotter samt sönerna Anders i 
Pärsbo i Norrbärkes socken, Jan i Vreninge Fläckebo socken, Erik i Melingsbo Romfartuna socken och döttrarna Anna gift 
med Jan Erik Fernqvist i Wallby Sonteljans socken, Catharina gift med Per Jansson på Mälby ägor samt Stina gift med Olof 
Norström i Hofsta Sontiljans socken dessa alla myndiga, ävensom omyndiga dottern Greta 24 år gammal, alla närvarande 
förutom sonen Anders samt mågen Olof Norström 
 
Äktenskap med Anna Andersdotter (Född 1794-09-27 Västerfärnebo Sörsalbo. Död 1870-03-21 Västerfärnebo Norrsalbo.). 
Vigsel 1816-07-21 Västerfärnebo. 
 
Barn: 
Anna Eriksdotter. Född 1816-09-30 Västerfärnebo Norrsalbo. Död 1884-12-13 Västerås.  
Anders Eriksson Klinga. Född 1818-04-18 Västerfärnebo. Död 1895-05-10.  
Catharina Eriksdotter. Född 1819-10-31 Västerfärnebo.  



Jan Eriksson. Född 1823-08-14 Västerfärnebo. Död 1829-04-15 Västerfärnebo.  
Stina Eriksdotter. Född 1825-07-26 Västerfärnebo. Död 1825-11-18 Västerfärnebo.  
Greta Eriksdotter. Född 1825-07-26 Västerfärnebo. Död 1825-11-18 Västerfärnebo.  
III:8 Stina Eriksdotter. Född 1827-02-06 Västerfärnebo. Död 1882-02-12 Romfartuna Tomta.  
Jan Eriksson Klinga. Född 1830-02-04 Västerfärnebo. Död 1893-01-11 Västerfärnebo Salbohed.  
Erik Eriksson. Född 1832-02-20 Västerfärnebo.  
Greta Eriksdotter. Född 1836-04-27 Västerfärnebo. Död 1896-12-01 Västerfärnebo.  

 
 

 
 

IV:16  mm mm 
Anna Andersdotter. Född 1794-09-27 Västerfärnebo Sörsalbo. Död 1870-03-21 Västerfärnebo Norrsalbo. Far: V:31 Anders 
Andersson. Mor: V:32 Margareta Andersdotter. 

 
 
 
Generation V 
 

 V:1  ff ff f 
Johan Nilsson. Född 1743-09-01 Karlskoga Sandviken. Död 1804-08-28 Karlskoga Sandviken. Far: VI:1 Nils Arvidsson. Mor: 
VI:2 Catharina Johansdotter. 
 
Bosatt, Sandviken -1765, Valåsen 1766-1771, Sandviken 1771-1804 
 
Postförare 
 
Gift andra gången med Margareta Persdotter 1792 
 
År 1804 den 20 sept inställde sig undertecknade på krono posthemmanet Sandviken i Karlskoga härad och socken för att 
på begäran av undantagare Jan Nilssons änka Margareta Persdotter därstäde förrätta laga bouppteckning efter dess nu 
med döden avgångne man som med döden avled den 27 augusti detta år och har efter sig lämnat tre levande barn, 
myndige sonen Nils, gifta dottern Catharina och ogifta dottern Stina för vilken Olof Olsson på Dalen är förmyndare. Och 
som den avlidne långt före detta sålt fastigheten åt sin måg Olof Persson i Sandviken och till sin död blott haft undantag så 
var nu icke annat än dess lösören och kläder att uppteckna.  
 
Äktenskap med Katarina Jonsdotter (Född 1726-06-03 Karlskoga Stråningstorp. Död 1792-01-05 Karlskoga Sandviken.). 
Vigsel 1762-06-24 Karlskoga. 
 
Barn: 
IV:1 Nils Jansson. Född 1762-09-25 Karlskoga Sandviken. Död 1845-02-02 Karlskoga Sandvikens ägor.  
Stina Jansdotter. Född 1766-10-13 Karlskoga Valåsen.  
Katarina Jansdotter. Född 1770-03-25 Karlskoga Valåsen. Död 1822 Karlskoga Brickegårdens ägor.  
 
Äktenskap med Margareta Persdotter (Född 1741.). Vigsel 1792-07-22 Karlskoga. 

 
 

 
 

V:2  ff ff m 
Katarina Jonsdotter. Född 1726-06-03 Karlskoga Stråningstorp. Död 1792-01-05 Karlskoga Sandviken. Far: VI:3 Jon 
Persson. Mor: VI:4 Kerstin Svensdotter. 
 
Karlskoga häradsrätt (T) FII:7 (1790-1795) Bild 115 År 1792 den 7 april förrättades laga bouppteckning å kvarlåtenskapen 
efter i livstiden Jans Nilssons i Sandviken kära hustru Catharina Jonsdotter vilken sig kvarlämnat 3nne barn sonen Nils och 
döttrarna Stina och Catharina egendomen uppgavs av den efterlevande maken Jan Nilsson som de omyndigas rätt tillika 
med sin egen bevakade, men sonen Nils såsom myndig var själv tillstädes och sin rätt iakttog. // fast egendom – ¼ dels 
kronohemman och postgård Sandviken, han Jan Nilsson och dess nu avlidna hustru Catharina Jonsdotter med laga köp av 
varande ägaren och denna hemmansdel Mats Persson och Annika Persdotter samt Jan Nilssons avlidna fader Nils 
Arvidsson, besittningsrätten härå lagligen erhållits  

 
 

 
 

V:3  ff fm f 
Peter Andersson Norberg. Född 1754-03-25 Nora Yrstatorp. Död 1835-05-28 Grythyttan Rockesholm. Far: VI:5 Anders 
Ersson. Mor: VI:6 Kerstin Persdotter. 
 



Bosatt Lanfors hammar, Bjurtjärn 1777-1803, Flosjöhammar, Grythyttan 1803-1808,  Rockesholm, Grythyttan 1808-1835 
 
Mästersmed 1823 omnämnd som blind och fattig 
 
Äktenskap med Catharina Andersdotter (Född 1754-08-23 Karlskoga Rosensjö. Död 1808-08-22 Grythyttan 
Flosjöhammar.). Vigsel 1777-08-08 Karlskoga. 
 
Barn: 
Stina Petersdotter. Född 1779-06-15 Bjurtjärn Nedre Lanfors bruk.  
IV:2 Maria Pettersdotter. Född 1782-07-08 Bjurtjärn Nedre Lanfors bruk. Död 1866-07-02 Karlskoga.  
Anders Petersson Norberg. Född 1785-10-27 Bjurtjärn Nedre Lanfors bruk.  
Kajsa Petersdotter. Född 1788-12-03 Bjurtjärn Nedre Lanfors bruk.  
Peter Petersson Norberg. Född 1792-04-24 Bjurtjärn Nedre Lanfors bruk.  
Jakob Petersson. Född 1796-07-05 Bjurtjärn Nedre Lanfors bruk.  
 
Äktenskap med Stina Jansdotter (Född 1753 Grythyttan.). Vigsel 1809-05-28 Grythyttan. 

 
 

 
 

V:4  ff fm m 
Catharina Andersdotter. Född 1754-08-23 Karlskoga Rosensjö. Död 1808-08-22 Grythyttan Flosjöhammar. Far: VI:7 Anders 
Persson. Mor: VI:8 Lena Persdotter. 

 
 

 
 

V:5  ff mf f 
Nils Nilsson. Född 1771-03-06 Karlskoga Dalsmunds allmänning. Död 1823-11-11 Karlskoga Lobergsfallet. Far: VI:9 Nils 
Olofsson. Mor: VI:10 Maria Larsdotter. 
 
Bosatt i Brattforsen -1792, Lobergsfallet 1792-1817, Granbergsdals allmänning 1817-1823 
 
Karlskoga häradsrätt (T) FII:19 (1823-1824) Bild 193 (AID: v149892.b193, NAD: SE/ULA/10514) År 1824 den 10 januari på 
begäran inställte sig undertecknade i torpet Hjöttebo kallad på Granbergsdals hytteallmänning att inventera och värdera 
kvarlåtenskapen efter avlidna arbetskarlen Nils Nilsson därstädes som med döden avled den 11 november 1823 och efter 
lämnade sig två söner och en dotter, sönerna är Nils och Anders myndiga, dottern Maria född år 1804 omyndig och boets 
tillgångar och skulder uppgavs av den dödas efterlevande änka Anna Andersdotter 
 
Äktenskap med Annika Andersdotter (Född 1756-05-29. Död 1825-03-22 Karlskoga Granbergsdals hytteallmänning.). Vigsel 
1792-06-04 Karlskoga. 
 
Barn: 
IV:3 Nils Nilsson. Född 1793-01-14 Karlskoga Dalsmund. Död 1846-12-18 Karlskoga Knutsbo ägor.  
Anders Nilsson. Född 1794-03-24 Karlsdal Lobergsfallet.  
Gustaf Nilsson. Född 1797-05-11 Karlskoga Lobergsfallet. Död före 1824.  
Anna Nilsdotter. Född 1798-04-04 Karlsdal Lobergsfallet. Död före 1824.  
Sara Nilsdotter. Född 1802-03-29 Karlsdal Lobergsfallet. Död omkring 1815 Karlsdal Lobergsfallet.  
Maria Nilsdotter. Född 1804-03-24 Karlskoga.  

 
 

 
 

V:6  ff mf m 
Annika Andersdotter. Född 1756-05-29. Död 1825-03-22 Karlskoga Granbergsdals hytteallmänning. Far: VI:11 Anders 
Matsson. Mor: VI:12 Brita Jönsdotter. 
 
Bosatt i Nysund -1792. Gift första gången med Erik Olsson 1786. Både Nils Nilsson och hon från Brattforsen vid vigseln 
 
Äktenskap med Erik Olsson (Född 1756. Död 1790-06-27 Karlskoga Snöbergshyttan.). Vigsel 1786. 
 
Barn: 
Brita Eriksdotter. Född 1786-12-24 Nysund Aspelund.  

 
 

 
 

V:7  ff mm f 
Jonas Jonsson. Masmästare. Född 1767-01-01 Karlskoga Källmo. Död 1831-03-06 Karlskoga Knutsbol. Far: VI:13 Jonas 
Olsson. Mor: VI:14 Lisken Olsdotter. 



 
Bergsman, masmästare, uppsättare 
Karlskoga häradsrätt (T) FII:24 (1831-1832) Bild 72 (AID: v149897.b72, NAD: SE/ULA/10514) Bouppteckning förrättad den 
8de april 1831 efter Jonas Jonsson på Knutsbo ägor som döde den 6te nästledne mars och efterlämnade under sitt 
äktenskap med efterlevande änkan Anna Olsdotter en son Olof själv myndig och 2ne döttrar Anna gift med gjutaren Nils 
Nilsson i Mellan Granbergsdals hyttetorp och Mria gift med boktryckeri konstförvanten Carl Lindgren i Örebro Änkan Anna 
Olsdotter och sonen Olof vore personligen närvarande och uppgav tillgångarna. 
Hus och jord 
En torplägenhet å Knutsbo ägor Åstegen kallad som bergsmannen Erik Olsson i Knutsbo samt hans fader Olof Larsson och 
moder Maria Larsdotter därstädes den 23 januari 1797 upplåtit till avlidna Jonas Jonsson och nu efterlevande änkan Anna 
Olsdotter att i deras bägges livstid okvalt bruka och begagna, dock skall denna jord vid den sista makens död återgå till 
ägarna av 5/16 dels hemman Knutsbo emot skyldighet för jordägarna att då betala etthundra riksdaler gällande mynt till 
Jonas Jonssons och Anna Olsdotters arvingar, vilken summa efter kontraktets ordalydelse är Anna Olsdotters fastighets 
arv. 
En liten mansbyggning av 2ne rum en spishäll och 2ne brashällar och tegelkakelugn, även vidbyggd farstugukvist och 
vedskjul värt 33.16 
1 gl loge med 2ne lador med skåle och fähus för 2ne kor sammanbyggda men i bofälligt tillstånd 20- 
1 källargrop i förfallet tillstånd 1.16 
 
Äktenskap med Anna Olofsdotter (Född 1775-07-29 Karlskoga Knutsbol. Död 1847-11-29 Karlskoga Knutsbol.). Vigsel 1794-
06-01 Karlskoga. 
 
Barn: 
IV:4 Anna Jonsdotter. Född 1794-11-01 Karlskoga Källmo. Död 1868-01-08 Karlskoga Knutsbo.  
Maria Jonsdotter Meyer. Född 1797-10-23 Karlskoga Knutsbol. Död 1864-03-15 Örebro.  
Jonas Jonsson. Född 1801 Karlskoga. Död 1805.  
Olof Jonsson. Född 1803-03-29 Karlskoga Knutsbol.  

 
 

 
 

V:8  ff mm m 
Anna Olofsdotter. Född 1775-07-29 Karlskoga Knutsbol. Död 1847-11-29 Karlskoga Knutsbol. Far: VI:15 Olof Larsson. Mor: 
VI:16 Maria Nilsdotter. 
 
Karlskoga häradsrätt (T) FII:33 (1848-1849) Bild 66 - 1847 den 6 december inställde sig undertecknade uppå vederbörandes 
begäran att förrätta laga bouppteckning efter avlidna änkan Anna Olsdotter på Knutsbo ägor som med döden avled den 29 
sistlidne november och efter sig lämnade de under äktenskapet med sin förut avlidna man i livstiden sammanavlade 3ne 
barn, sonen Olof vilken redan före modern med döden avlidit, dottern, eller nuvarande änkan Anna Jonsdotter likaledes på 
Knutsbo ägor samt dottern Maria gift med konstförvanten C Lindgren i Örebro. 
Torplägenheten på Knutsbo ägor som den avlidna i livstiden innehaft vilket återfaller till egendomsägaren emot en 
återbärande köpeskilling som utföres 100- 
1 liten manbyggning bestående av 2ne rum 15- 
1 liten logebyggning med en lada samt fähus och vidbyggd skåle 7.24 
1 liten bod 2- 
1 liten källare do 1 skräpskjul 2- 
/// 

 
 

 
 

V:9  fm ff f 
Anders Andersson Dräggstedt. Född 1771-05-11 Veckholm Segla. Död 1845-11-28 Vallby Dräggesta. Far: VI:17 Anders 
Månsson. Mor: VI:18 Brita Persdotter. 
 
Antagen till livregementets dragoner, majorens kompani 12/10 1792. Närvarande 1795, 1800, 1805, 1807, 1814 och 1816. 
Begär och får avsked 23/10 1819. Har bevistat krig. Nr 64 Dräggesta Storgård. 
 
Bouppteckning: år 1845 den 8 december förrättades bouppteckning efter avskedade dragon Anders Dräggstedt å 
Dräggesta ägor i Vallby socken som med döden avled den 28 november och efter sig lämnat änkan Catharina Ersdotter och 
med förra giftet efterlämnade barn vilka voro, rättaren Anders Wallin vid Vappa gård Tillinge socken, avlidna dragon Johan 
Dahlin vid Dräggesta efterlämnade barn // son Carl Wallin vars vistelseort är okänt, dottern Maria vid Eka gård änka efter 
torparen Jan Persson, Elisabet även vars vistelseort är okänd     
 
Äktenskap med Brita Jansdotter Råström (Född 1769-05-13 Långtora Vallbytorp. Död 1823-02-18 Vallby Dräggesta.). Vigsel 
1793-10-27 Vallby. 



 
Barn: 
Anders Andersson Wallin. Född 1794-05-22 Vallby. Död 1849-05-10 Tillinge Torgesta ägor.  
Maja Lena Andersdotter. Född 1799-11-22 Vallby Dräggesta. Död.  
Anna Andersdotter. Född 1800-04-07 Vallby Dräggesta. Död 1815-01-13 Vallby Dräggesta.  
IV:5 Johan Dahlin. Född 1802-06-16 Vallby Dräggesta. Död 1842-07-29 Vallby Dräggesta.  
Carl Andersson Wallin. Född 1804-09-10 Vallby Dräggesta.  
Lisa Dräggstedt. Född 1812-06-07 Vallby Dräggesta.  
 
Gift medCajsa Ersdotter (Född 1776 Vallby.). 

 
 

 
 

V:10  fm ff m 
Brita Jansdotter Råström. Född 1769-05-13 Långtora Vallbytorp. Död 1823-02-18 Vallby Dräggesta. Far: VI:19 Jan Ersson. 
Mor: VI:20 Karin Andersdotter. 
 
Vittnen Jan Andersson från Vilsberga och Biskopskulla och Per Andersson i Skromsta Litslena. Jan Anders hustru från 
Vilsberga och pigan Anna Ersdotter i Vallby. 
 
Vallby (C) AI:5 (1777-1790) Bild 51 / sid 46 (AID: v126857.b51.s46, NAD: SE/ULA/11673) 
 
Hade innan äktenskapet oäkta dottern Cajsa Stina född 1789 
 
Bouppteckning: År 1823 den 3 mars förrättades bouppteckning efter avskedade dragonen Anders Dräggstedts hustru Brita 
Rådström på Dräggesta ägor i Vallby socken som med döden avled den 18 februari samma år och efter sig lämnade 
mannen Anders Dräggstedt med 5 barn nämligen sonen Anders myndig och dragon Johan Dahlin myndig sonen Carl på 19 
de året och dottern Maria Helena gift med stalldrängen Jan Petter Pettersson i Vårfrukyrka socken och dottern Lisa på 11 
året    
 
Barn med NN. 
 
Barn: 
Cajsa Stina. Född 1789-11-21 Vallby Forsberga.  

 
 

 
 

V:12  fm fm m 
Christina Larsdotter. Född 1779-09-23 Överselö Viggeby. Död 1811-12-10 Ytterselö Kråkvilan. Far: VI:23 Lars Wiggman. 
Mor: VI:24 Margareta Olsdotter. 
 
Flyttar till Ytterselö med dottern 1806 
 
Barn: 
IV:6 Anna Sofia Larsdotter. Född 1801-04-22 Överselö. Död 1866-12-20 Vallby Dräggesta.  
 
Äktenskap med Lars Persson (Född 1771.). Vigsel 1810-12-28 Ytterselö. 
 
Barn: 
Johanna Larsdotter. Född 1811-07-07 Ytterselö Kråkvilan. Död 1811-10-07 Ytterselö Kråkvilan.  

 
 

 
 

V:13  fm mf f 
Johan Söderberg. Född 1774-07-27 Arnö Vallby. Död 1857-07-01 Åland. Far: VI:25 Johan Söderberg. Mor: VI:26 Greta 
Frunck. 
 
1. Irsta 1795-1797 
2. Ingeby, Arnö 1797-1813, skogvaktare 
3. Hornö torp, Vallby 1813-1819, stattorpare och sedan fiskare 
4. Knutbo, Järlåsa 1819-1821 
5. Hamra och Högby, Åland 1821- , tegelslagare 
 
Äktenskap med Greta Stina Kihlström (Född 1775-09-12 Kungsåra Kilsta. Död 1830-04-18 Åland.). Vigsel 1797. 
 



Barn: 
Johan Gustaf Söderberg. Född 1797-12-30 Arnö.  
Gustava Söderberg. Född 1799-07-01 Arnö. Död 1849-07-26 Enköping.  
IV:7 Carl Fredrik Söderberg. Född 1801-05-29 Arnö. Död 1860-02-25 Torsvi Navsta.  
Anders Söderberg. Född 1804-02-10 Arnö.  
Greta Stina Söderberg. Född 1806-06-02 Arnö.  
Lena Cajsa Söderberg. Född 1809-02-04 Arnö. Död 1865-01-20 Lovö Drottningholm.  
Maria Elisabet Söderberg. Född 1812-03-25 Arnö. Död 1861-02-15 Lovö Drottningholm.  
Sofia Lovisa Söderberg. Född 1814-12-27 Vallby.  
Adolf Söderberg. Född 1818-02-01 Vallby. Död 1881.  
 
Gift medMaria Michaelsdotter (Född 1785-04-02 Tensta.). 

 
 

 
 

V:14  fm mf m 
Greta Stina Kihlström. Född 1775-09-12 Kungsåra Kilsta. Död 1830-04-18 Åland. Far: VI:27 Anders Kihlström. Mor: VI:28 
Margareta Olsdotter. 
 
Bouppteckning  År 1830 d 25 juni förrättades bouppteckning efter avlidne tegelslagarens Johan Söderbergs avlidna 
hustru Greta Kajsa Kihlström i Högbotorp, Ålands socken Hagunda härad som med döden avgick d 18 april och efter sig 
lämnade änkemannen Johan Söderberg samt nio 9 barn sånen Johan Gustaf är född 1797, dottern Gustava är gift med 
borgaren, mästaren är skomakare i Enköping, Sonen Carl Fredrik är född 1801 sonen Anders är född 1804. Dotter Greta 
Christina är född 1806, dottern Lena Catharina är född 1809. Dottern Maria Elisabet är född 1812, dottern Sophia Lovisa är 
född 1814. Sonen Adolf är född 1818. De fem sistnämnda är icke myndiga. 

 
 

 
 

V:15  fm mm f 
Erik Jansson. Född 1779-10-10 Villberga Håra. Död 1829-10-01 Vallby Dräggesta. Far: VI:29 Jan Andersson. Mor: VI:30 Brita 
Andersdotter. 
 
Omnämns vid vigseln som bondeson, dräng hos gamla Anders Persson i Långarn. Inflyttad från Vallby 1801 Flyttar till 
Björkvreten Östersta i Kungs-Husby 1806 och vidare till Vallby socken 1810 
 
Bouppteckning: År 1829 den 15 oktober förrättades laga bouppteckning efter avlidne torparen Erik Jansson i Kroby, Vallby 
socken som med döden avled den 1 oktober och efter sig lämnade änkan Christina Ersdotter son Gustaf, dottern Maria 
Christina gift med rättaren Carl Nilsson, dottern Greta Lisa gift med gårdsdrängen Carl Fredrik Söderberg och dottern 
Johanna vars rätt bevakades av frälsebonden Axel Jansson i Kroby. 
 
Äktenskap med Stina Ersdotter (Född 1780-09-11 Villberga Linsunda. Död 1853-03-23 Vallby Kroby.). Vigsel 1801-06-14 
Villberga. 
 
Barn: 
Anders Ersson. Född 1801-07-03 Villberga. Död 1809-09-14 Kungs-Husby.  
Maria Christina Ersdotter. Född 1803-07-02 Vallby Kroby.  
IV:8 Greta Lisa Ersdotter. Född 1806-05-29 Kungs Husby Ringnäs. Död 1874-10-07 Vallby.  
Carl Erik Ersson. Född 1809-01-02 Kungs-Husby. Död 1810-03-02 Kungs-Husby.  
Gustaf Ersson Björk. Född 1810-12-12 Vallby Kroby torp.  
Johanna Ersdotter. Född 1812-10-13 Vallby Kroby. Död före 1829.  

 
 

 
 

V:16  fm mm m 
Stina Ersdotter. Född 1780-09-11 Villberga Linsunda. Död 1853-03-23 Vallby Kroby. Far: VI:31 Erik Johansson. Mor: VI:32 
Karin Andersdotter. 

 
 

 
 

V:17  mf ff f 
Johan Olsson. Född 1766-05-29 Skultuna Knaphögen. Död 1809-04-14 Skerike Bråttberga ägor Johannestorp. Far: VI:33 
Olof Olofsson. Mor: VI:34 Margareta Andersdotter. 
 
Äktenskap med Anna Persdotter (Född 1766-05-16 Haraker Magnustorp. Död 1814-01-24 Skultuna Skålby ägor.). Vigsel 
1788-01-27. 
 



Barn: 
Greta Johansdotter. Född 1790-04-11 Skultuna Knaphögen. Död 1799 Skultuna Knaphögen.  
Johanna Johansdotter. Född 1792-08-28 Skultuna Knaphögen.  
Johan Johansson. Född 1794-07-07 Skultuna Knaphögen. Död 1795 Skultuna Knaphögen.  
Andreas Johansson. Född 1796-12-09 Skultuna Knaphögen.  
IV:9 Jan Jonsson. Född 1799-03-10 Skultuna Knaphögen. Död 1854-02-02 Lillhärad Lilla Alby.  
Lars Johansson. Född 1801-08-11 Skultuna Knaphögen.  
Per Olof Johansson. Född 1803-09-22 Skultuna Knaphögen.  
Lovisa Johansdotter. Född 1805-09-22 Skultuna Knaphögen. Död 1810 Skulltuna Skålby ägor.  
Gustaf Johansson. Född 1808-06-01 Skerike.  

 
 

 
 

V:18  mf ff m 
Anna Persdotter. Född 1766-05-16 Haraker Magnustorp. Död 1814-01-24 Skultuna Skålby ägor. Far: VI:35 Per Ersson. Mor: 
VI:36 Brita Ersdotter. 
 
Efter makens död flyttar hon åter till Skultuna 12 oktober 1809. 

 
 

 
 

V:19  mf fm f 
Erik Åman. Född 1766-10-07 Lundby Hällby. Död 1843-09-03 Lillhärad Åmanstorp. Far: VI:37 Anders Ersson Tjurstedt. Mor: 
VI:38 Kristina Eriksdotter. 
 
Soldat vid Livregementets grenadjärkår, Västerås kompani. Antagen 19 februari 1791 för Åby.  
 
Äktenskap med Anna Gabrielsdotter (Född 1776-12-09 Floda (W) Björbo. Död 1852-12-03 Lillhärad Åmanstorp.). Vigsel 
1794. 
 
Barn: 
Erik Eriksson. Född 1797-02-07 Lillhärad Åby.  
Catharina Eriksdotter. Född 1798-11-17 Lillhärad Åby.  
Anna Eriksdotter. Född 1800-04-12 Lillhärad Åby.  
Carl Eriksson Liljegren. Född 1802-05-28 Lillhärad Åby. Död 1852-07-23 Tillberga Urväderstorp.  
IV:10 Ulrika Åman. Född 1805-11-23 Lillhärad. Död 1855-07-07 Lillhärad Åmanstorp.  
Erik Ersson Lindqvist. Född 1809-07-18 Lillhärad Backbo. Död 1858-11-03 Rytterne Franklinshill.  

 
 

 
 

V:20  mf fm m 
Anna Gabrielsdotter. Född 1776-12-09 Floda (W) Björbo. Död 1852-12-03 Lillhärad Åmanstorp. Haft 8 barn varav 2 lever 
Far: VI:39 Gabriel Gabrielsson Grus. Mor: VI:40 Karin Olofsdotter. 
 
År 1852 den 15 december blev undertecknade kallade att förrätta laga bouppteckning efter avlidne torparen Erik Åmans 
avledne hustru Anna Gabrielsdotter å Skävsta ägor i Lillhärad som med döden avled den 3 december 1852 och efter sig 
lämnade. Tränne bröstarvingar sonen Erik Lindqvist på Horns ägor i Rytterne och sonen Carl Liljegren på Hedensberga ägor 
i Tillberga död men efter sig lämnade änkan Christina Svedberg med 5 bröstarvingar vars rätt bevakades av änkan Christina 
Svedbergs son. Grenadjären Carl Erik Kolström på Kolsta ägor i Tortuna och dotter Ulla Ersdotter . Gift med torparen Jan 
Jansson i Lilla Ahlby på Sköfsta ägor i Lillhärad och qvarlåtenskapen uppgavs av undertecknade under edlig förbindelse 

 
 

 
 

V:21  mf mf f 
Olof Olofsson. Född 1757-07-06 Lillhärad Åby. Död 1816-10-22 Skerike Finsta Norrgården. Far: VI:41 Olof Matsson. Mor: 
VI:42 Anna Svensdotter. 
 
Vigsel: Drängen Olof Olsson ifrån Wedbo och dannemansdottern Maja Larsdotter i Finsta. Brudgummen hade hederligt 
bevis från S:t Ilian. Brudens giftoman var styvfadern Erik Olsson i Finsta.  
 
Äktenskap med Maja Larsdotter (Född 1766-10-03 Skerike Finsta. Död 1809-12-25 Skerike Finsta.). Vigsel 1793-10-29 
Skerike. 
 
Barn: 
Lars Olofsson. Född 1794-07-02 Skerike Finsta.  
Anna Olofsdotter. Född 1796-02-02 Skerike Finsta.  



IV:11 Olof Fors. Född 1798-10-01 Skerike Finsta. Död 1850-07-12 Skultuna Gillfors.  
Maria Christina Olofsdotter. Född 1801-09-16 Skerike Finsta. Död 1803 Skerike Finsta.  
Stina Olofsdotter. Född 1804-12-06 Skerike Finsta. Död 1806-02-24 Skerike Finsta.  
Anders Olofsson Schärlund. Född 1807-09-05 Skerike Finsta Norrgården. Död 1862-03-19 Irsta.  

 
 

 
 

V:22  mf mf m 
Maja Larsdotter. Född 1766-10-03 Skerike Finsta. Död 1809-12-25 Skerike Finsta. Far: VI:43 Lars Hansson. Mor: VI:44 Stina 
Larsdotter. 

 
 

 
 

V:23  mf mm f 
Anders Jansson. Född 1756-02-24 Svedvi Rallsta. Död 1813-02-16 Svedvi Västtuna. Far: VI:45 Johan Andersson. Mor: VI:46 
Stina Persdotter. 
 
Publik absolution 2 maj 1802 
 
Äktenskap med Greta Persdotter (Född 1765-05-05 Svedvi Hallsta. Död 1838-12-18 Svedvi Fattigstugan.). Vigsel 1789-06-
09 Svedvi. 
 
Barn: 
Stina Andersdotter. Född 1789-06-07 Svedvi Hallsta.  
IV:12 Maja Greta Andersdotter. Född 1791-11-07 Svedvi Hallsta. Död 1859-11-05 Skultuna Gillfors.  
Johan Peter Andersson. Född 1798-01-01 Svedvi Hallsta.  

 
 

 
 

V:24  mf mm m 
Greta Persdotter. Född 1765-05-05 Svedvi Hallsta. Död 1838-12-18 Svedvi Fattigstugan. Far: VI:47 Per Nilsson. Mor: VI:48 
Maria Bohman. 
 

 
 

 
 

V:25  mm ff f 
Olof Nilsson Res. Född 1758-02-26 Floda (W) Sälje. Död 1829-05-19 Möklinta. Far: VI:49 Nils Ersson. Mor: VI:50 Karin 
Danielsdotter. 
 
Äktenskap med Kerstin Christoffersdotter (Född 1766-01-10 Floda (W) Sälje. Död 1808-02-13 Floda (W) Sälje.). Vigsel 1792-
10-28 Floda (W). 
 
Barn: 
Olof Olofsson. Född 1793-12-31 Floda (W) Sälje. Död 1864.  
IV:13 Nils Olsson. Född 1796-12-23 Floda (W) Sälje. Död 1871-02-19 Möklinta Forneby ägor.  
Karin Olofsdotter. Född 1798-08-14 Floda (W) Sälje.  
Erik Olofsson. Född 1804-09-26 Floda (W) Sälje. Död 1809 Floda (W) Sälje.  

 
 

 
 

V:26  mm ff m 
Kerstin Christoffersdotter. Född 1766-01-10 Floda (W) Sälje. Död 1808-02-13 Floda (W) Sälje. Far: VI:51 Christoffer Ersson. 
Mor: VI:52 Karin Jonsdotter. 
 
Idag har vi till det jordiska hålrum beledsagat avskedade soldaten Olof Nilsson Res hustru Cherstin Christoffersdotter, född 
i Sälje 1766 d 15 januari. Fadern Christoffer Ersson och modern Carin Jonsdotter, därstädes // 1792 d 28 oktober trädde 
hon in uti äkta förbindelse med sin efterlevande make Olof Nilsson i Res i Sälje vilket äktenskap gud behagat välsigna med 
4 barn  3 söner och en dotter varav dottern är död men de övriga leva, Trogen flitig och huld i sitt // 

 
 

 
 

V:27  mm fm f 
Johan Larsson. Född 1735-09-14 Möklinta Myrsjö. Död 1808 Möklinta. Hillersbo, Möklinta Far: VI:53 Lars Johansson. Mor: 
VI:54 Anna Johansdotter. 
 
Bodde 1767-1770 i Sala stad, Norra kvarteret. Därefter till Simtuna socken. 1776 i Myrsjö Möklinta. 1778-1781 i 
Hammarby, Möklinta. I Hillersbo, Möklinta fram till 1790.  



 
Äktenskap med Anna Bengtsdotter (Född 1741-05-17 Tärna Löt. Död 1809 Möklinta.). Vigsel 1766-10-02 Tärna. 
 
Barn: 
Anna Jansdotter. Född 1767-10-21 Sala.  
Lars Jansson. Född 1769-11-08 Sala.  
Bengt Jansson. Född 1772-02-11 Simtuna Gölja.  
Sara Jansdotter. Född 1774-01-06.  
Stina Jansdotter. Född 1776-05-27 Möklinta Myrsjö.  
Maria Johansdotter. Född 1778-11-04 Möklinta Hammarby.  
Jan Johansson. Född 1781-07-06 Möklinta Hammarby.  
IV:14 Lisa Jansdotter. Född 1785-06-30 Möklinta Hillersbo. Död 1851-04-28 Möklinta Forneby ägor.  

 
 

 
 

V:28  mm fm m 
Anna Bengtsdotter. Född 1741-05-17 Tärna Löt. Död 1809 Möklinta. Hillersbo, Möklinta Far: VI:55 Bengt Larsson. Mor: 
VI:56 Sara Bengtsdotter. 
 

 
 

 
 

V:29  mm mf f 
Anders Ersson. Född 1772-10-24 Fläckebo Holmbo. Död 1832-06-09 Västerfärnebo Norrsalbo. Far: VI:57 Erik Andersson. 
Mor: VI:58 Margareta Larsdotter. 
 
Äktenskap med Katarina Andersdotter (Född 1774-03-13 Västerfärnebo Mälby. Död 1851-11-13 Västerfärnebo.). Vigsel 
1796-10-02 Västerfärnebo. 
 
Barn: 
IV:15 Erik Andersson Klinga. Född 1797-08-13 Västerfärnebo. Död 1861-09-30 Västerfärnebo Norrsalbo.  
Stina Andersdotter. Född 1800-01-22 Västerfärnebo.  
Sara Andersdotter. Född 1806-05-01 Västerfärnebo.  
Anders Andersson. Född 1809-08-19 Västerfärnebo. Död 1879-02-25 Västerfärnebo Norrsalbo.  
Katarina Andersdotter. Född 1811-10-06 Västerfärnebo.  
Anna Andersdotter. Född 1814-05-07 Västerfärnebo.  
Jan Andersson. Född 1817-04-17 Västerfärnebo. Död 1817.  

 
 

 
 

V:30  mm mf m 
Katarina Andersdotter. Född 1774-03-13 Västerfärnebo Mälby. Död 1851-11-13 Västerfärnebo. Far: VI:59 Anders 
Andersson. Mor: VI:60 Anna Jansdotter. 

 
 

 
 

V:31  mm mm f 
Anders Andersson. Född 1749-02-07 Västerfärnebo Sörsalbo. Död 1795-05-26 Västerfärnebo Sörsalbo. Far: VI:61 Anders 
Johansson. Mor: VI:62 Margareta Andersdotter. 
 
Bouppteckning: År 1795 den 9 juni voro undertecknade efter kallelse samman komna till att jurantera den fasta och lösa 
egendomen efter avlidna Anders Andersson i Sörsalbo som blev död den 26 juni och lämnade efter sig änkan Margareta 
Andersdotter och tre döttrar den äldsta på 7:de året den andra på 3:dje den yngsta åtta månadergammal. Fader broderna 
Jan Andersson i byn och Anders Matsson i Norrsalbo voro närvarande och änkan förmantes att på sin ed uppgiva 
egendomen. 
 
Äktenskap med Margareta Andersdotter (Född 1767-12-15 Karbenning Olsbenning. Död 1809-12-16 Västerfärnebo.). 
Vigsel 1787-10-18 Västerfärnebo. 
 
Barn: 
Kristina Andersdotter. Född 1788-08-27 Västerfärnebo Sörsalbo.  
Anna Andersdotter. Född 1791-07-24 Västerfärnebo Sörsalbo. Död 1792-02-29 Västerfärnebo Sörsalbo.  
Margareta Andersdotter. Född 1792-10-27 Västerfärnebo Sörsalbo.  
IV:16 Anna Andersdotter. Född 1794-09-27 Västerfärnebo Sörsalbo. Död 1870-03-21 Västerfärnebo Norrsalbo.  

 
 



 
 

V:32  mm mm m 
Margareta Andersdotter. Född 1767-12-15 Karbenning Olsbenning. Död 1809-12-16 Västerfärnebo. Far: VI:63 Anders 
Isaksson. Mor: VI:64 Anna Matsdotter. 
 
Äktenskap med Mats Ersson (Född 1766-07-26. Död 1801-05-17.). Vigsel 1796-05-16 Västerfärnebo. 
 
Barn: 
Anders Matsson. Född 1798-01-19 Västerfärnebo Sörsalbo. Död 1800.  
Catharina Matsdotter. Född 1799-10-26 Västerfärnebo. Död 1800.  
Mats Matsson. Född 1801-07-28 Västerfärnebo. Död 1802.  

 
 
 
Generation VI 
 

 VI:1  ff ff ff 
Nils Arvidsson. Född 1712-01-31 Karlskoga Sandviken. Död 1790-01-21 Karlskoga Sandviken. Far: VII:1 Arvid Jonsson. Mor: 
VII:2 Brita Matsdotter. 
 
Postförare 
 
Äktenskap med Catharina Johansdotter (Född 1713-03-20 Karlskoga Gräsmossen. Död 1773-11-21 Karlskoga Sandviken.). 
Vigsel 1742-11-09 Karlskoga. 
 
Barn: 
V:1 Johan Nilsson. Född 1743-09-01 Karlskoga Sandviken. Död 1804-08-28 Karlskoga Sandviken.  
Mattias Nilsson. Född 1745-04-05 Karlskoga Sandviken.  
Nils Nilsson. Född 1748-01-14 Karlskoga Sandviken. Död 1830-12-26 Karlskoga Sandviken.  
Brita Nilsdotter. Född 1751-04-20 Karlskoga Sandviken.  
Katarina Nilsdotter. Född 1753-02-04 Karlskoga Sandviken.  

 
 

 
 

VI:2  ff ff fm 
Catharina Johansdotter. Född 1713-03-20 Karlskoga Gräsmossen. Död 1773-11-21 Karlskoga Sandviken. Far: VII:3 Johan 
Johansson. Mor: VII:4 Annika Olofsdotter. 
 
Faddrar Per Nilsson i Gräsmossen, Sven Larsson i Gräsmossen, hustru Gunilla Tomasdotter i Strömtorp, hu Ingrid 
Olofsdotter i Gräsmossen 

 
 

 
 

VI:3  ff ff mf 
Jon Persson. Född 1687-03-06 Karlskoga Stråningstorp. Död Karlskoga Stråningstorp. Far: VII:5 Per Andersson. 
 
Karlskoga 30 september 1720  Karlskoga häradsrätt (T) AIa:9 (1716-1727) Bild 1750  Fordrade Töres Olofsson och Jon 
Persson i Stråningstorp en tunna bjugg av Nils Johansson i Karåsen som Nilses svärföräldrar år 1713 lånat till utsäde det 
fuller Nils Johansson svärmoder hu Karin Olofsdotter tillstår varit havre men icke bjugg. Dock nekar Nils det betala emedan 
han emottagit hemmanet med stor skuld och fått ingen lös egendom till skuldbetalningar....  
 
Äktenskap med Kerstin Svensdotter (Född 1684-07-20 Karlskoga Mosserud. Död 1774-01-23 Karlskoga Stråningstorp.). 
Vigsel 1707 Karlskoga. 
 
Barn: 
Brita Jonsdotter. Född 1708-12-23 Karlskoga Stråningstorp.  
Olof Jonsson. Född 1712-01-28 Karlskoga Stråningstorp.  
Kerstin Jonsdotter. Född 1713-06-13 Karlskoga Stråningstorp.  
Jonas Jonsson. Född 1716-04-04 Karlskoga Stråningstorp.  
Annika Jonsdotter. Född 1719-03-20 Karlskoga Stråningstorp.  
Helena Jonsdotter. Född 1722-01-10 Karlskoga Stråningstorp.  
Peder Jonsson. Född 1723-03-17 Karlskoga Stråningstorp.  
V:2 Katarina Jonsdotter. Född 1726-06-03 Karlskoga Stråningstorp. Död 1792-01-05 Karlskoga Sandviken.  

 
 



 
 

VI:4  ff ff mm 
Kerstin Svensdotter. Född 1684-07-20 Karlskoga Mosserud. Död 1774-01-23 Karlskoga Stråningstorp. Far: VII:7 Sven 
Jönsson. Mor: VII:8 Brita Jonsdotter. 

 
 

 
 

VI:5  ff fm ff 
Anders Ersson. Född 1728-07-14 Grythyttan Brunsjötorp. Död 1765-06 Grythyttan Brunsjötorp. Far: VII:9 Erik Andersson. 
Mor: VII:10 Maria Ersdotter. 
 
Bouppteckning Grythytte och Hällefors bergslags häradsrätt FII:1 (1760-1773) Bild 115 / sid 111 
 
Äktenskap med Kerstin Persdotter (Född 1733 Nora Yrstatorp. Död 1772-03-28 Grythyttan Brunsjötorp.). Vigsel 1750-05-09 
Nora. 
 
Barn: 
Maria Andersdotter. Född 1752-11-12 Nora Yrstatorp.  
V:3 Peter Andersson Norberg. Född 1754-03-25 Nora Yrstatorp. Död 1835-05-28 Grythyttan Rockesholm.  
Anders Andersson. Född 1755-05-15 Nora Dalkarlshyttan. Död 1756.  
Christina Andersdotter. Född 1758-05-30 Grythyttan Brunsjötorp. Död 1784.  
Erik Andersson. Född 1761-04-07 Grythyttan Brunsjötorp.  
Anders Andersson. Född 1764-01-24 Grythyttan Kolartorp.  

 
 

 
 

VI:6  ff fm fm 
Kerstin Persdotter. Född 1733 Nora Yrstatorp. Död 1772-03-28 Grythyttan Brunsjötorp. Brunsjötorp, Grythyttan Far: VII:11 
Per Svensson. Mor: VII:12 Sara Danielsdotter. 

 
 

 
 

VI:7  ff fm mf 
Anders Persson. Född 1718-08-23 Karlskoga Dalsmund. Död. Torpskog, Karlskoga Far: VII:13 Per Larsson. Mor: VII:14 
Kerstin Andersdotter. 
 
Äktenskap med Lena Persdotter (Född 1717-06-10 Karlskoga Rosensjö. Död 1799-12-03 Karlskoga Torpskog.). Vigsel 1751-
09-15 Karlskoga. 
 
Barn: 
V:4 Catharina Andersdotter. Född 1754-08-23 Karlskoga Rosensjö. Död 1808-08-22 Grythyttan Flosjöhammar.  

 
 

 
 

VI:8  ff fm mm 
Lena Persdotter. Född 1717-06-10 Karlskoga Rosensjö. Död 1799-12-03 Karlskoga Torpskog. Far: VII:15 Per Olofsson. Mor: 
VII:16 Elin Hansdotter. 

 
 

 
 

VI:9  ff mf ff 
Nils Olofsson. Född 1704-08-26 Karlskoga Granberga. Död 1771-11-04 Karlskoga Dalsmund. Far: VII:17 Olof Nilsson. Mor: 
VII:18 Annika Eriksdotter. 
 
Äktenskap med Margareta Jönsdotter (Född 1708-01-03 Karlskoga Östervik. Död 1745-08-06 Karlskoga Granberga.). Vigsel 
1724-09-27 Karlskoga. 
 
Barn: 
Maria Nilsdotter. Född 1728-09-16 Karlskoga Granberga.  
Katarina Nilsdotter. Född 1731-02-13 Karlskoga Granberga.  
Annika Nilsdotter. Född 1734-01-17 Karlskoga Granberga.  
Andreas Nilsson. Född 1735-02-27 Karlskoga Granberga.  
Annika Nilsdotter. Född 1741-12-02 Karlskoga Granberga.  
Lisken Nilsdotter. Född 1742-12-12 Karlskoga Granberga.  
Margareta Nilsdotter. Född 1744-05-03 Karlskoga Granberga.  
Maria Nilsdotter. Född 1745-08-05 Karlskoga Granberga. Död 1745-09-28 Karlskoga Granberga.  
Johan Nilsson. Född 1745-08-05 Karlskoga Granberga. Död 1745-11-19 Karlskoga Granberga.  
 



Äktenskap med Maria Eriksdotter (Född 1700 Karlskoga Gällsjötorp. Död 1760-04-29 Karlskoga Gällsjötorp.). Vigsel 1746-
07-10 Karlskoga. 
 
Äktenskap med Maria Larsdotter (Född omkring 1743. Död Karlskoga Lobergsfallet.). Vigsel 1761-04-11 Karlskoga.  
 
Barn: 
Olof Nilsson. Född 1761-06-15 Karlskoga Gällsjötorp.  
Kerstin Nilsdotter. Född 1765-11-16 Karlskoga Gällsjötorp.  
V:5 Nils Nilsson. Född 1771-03-06 Karlskoga Dalsmunds allmänning. Död 1823-11-11 Karlskoga Lobergsfallet.  

 
 

 
 

VI:10  ff mf fm 
Maria Larsdotter. Född omkring 1743. Död Karlskoga Lobergsfallet. 
 
Bosatt i Dalsmund från vigseln -1788 Flyttar till Karlsdal cirka 1802 
 
Flera födelsedatum är angivna 1737, 1743 och 1748 
 
Anteckning i Husförhörslängd Karlsdal och Lobergsfallet 1810-14: Vet icke var hon är. Äger torp på Granb allmänning. 
(Anteckningen rör änkan Maria Larsdotter f 1737. Inte alldeles säkert rätt kvinna) 
 
Bouppteckning: År 1809 den 27 januari blev undertecknade på begäran kallade av änkan Maria Larsdotter i Lobergsfallet 
att uppteckna dess befintliga lösa egendom efter dess avlidna man Nils Nilsson som genom döden avlidit den 13 december 
1808 
 
Äktenskap med Nils Nilsson (Född 1752 Karlskoga Lobergsfallet. Död 1808-12-13 Karlsdal Lobergsfallet.). Vigsel 1780-07-12 
Karlskoga. 

 
 

 
 

VI:11  ff mf mf 
Anders Matsson. Född 1714. Död 1792-01-05 Karlskoga Brattfors. 
 
Inflyttad i Brattforsen 1768. Troligen från annan socken. 
 
Äktenskap med Brita Jönsdotter (Född 1724.). Vigsel 1745 Karlskoga. 
 
Barn: 
Anders Andersson. Född 1746-07-10 Karlskoga Bregårdstorp.  
Gustaf Andersson. Född 1748-03-18 Karlskoga Brattfors.  
Lars Andersson. Född 1750-03-17 Karlskoga Brattfors. Död 1819 Karlskoga Blinäs.  
Stina Andersdotter. Född 1752-03-18 Karlskoga Brattfors.  
Maria Andersdotter. Född 1754-03-03 Karlskoga Brattfors.  
Brita Andersdotter. Född 1755-12-09 Karlskoga Brattfors.  
V:6 Annika Andersdotter. Född 1756-05-29. Död 1825-03-22 Karlskoga Granbergsdals hytteallmänning.  
Erik Andersson. Född 1760.  
Katarina Andersdotter. Född 1762-03-19 Karlskoga Brattfors.  
Nils Andersson. Född 1763-12-26 Karlskoga Brattfors.  
Sara Andersdotter. Född 1767-04-14 Karlskoga Brattfors.  
Greta Andersdotter. Född 1769-03-28 Karlskoga Brattfors.  

 
 

 
 

VI:12  ff mf mm 
Brita Jönsdotter. Född 1724. 

 
 

 
 

VI:13  ff mm ff 
Jonas Olsson. Född 1736-06-16 Karlskoga Källmo. Död 1809-08-16 Karlskoga Källmo. Far: VII:25 Olof Jonsson. Mor: VII:26 
Lisken Persdotter. 
 
Hyttfogde i Lonnhyttan 1774-1775, Rostmästare 1780-1787 
 
Bouppteckning: År 1809 den 15:e november intällte sig undertecknade till att förrätta laga bouppteckning efter avlidna 



fördelsmannen Jonas Olsson på Källmo ägor som med döden avgick i början av september månad detta år och har efter sig 
lämnat 9 levande barn, sönerna Jonas, Jan och Petter, samt bortovarande Olof och Anders Moliner, Dottern Catrina gift 
med Erik Ersson på Källmo ägor, alla dessa äro myndiga. Döttrarna Maria Lisa och Stina omyndiga. Änkan Lisken Olsdotter 
uppgav boet.  
 
Äktenskap med Lisken Olsdotter (Född 1746-01-10 Karlskoga Källmo. Död 1818-05-12 Karlskoga Källmo.). Vigsel 1765 
Karlskoga. 
 
Barn: 
V:7 Jonas Jonsson. Född 1767-01-01 Karlskoga Källmo. Död 1831-03-06 Karlskoga Knutsbol.  
Maria Jonsdotter. Född 1768-12-29 Karlskoga Källmo.  
Olof Jonsson. Född 1771-08-24 Karlskoga Källmo.  
Johan Jonsson. Född 1774-07-05 Karlskoga Källmo.  
Catharina Jonsdotter. Född 1776-09-03 Karlskoga Källmo.  
Petter Jonsson. Född 1778 Karlskoga Källmo.  
Anders Jonsson Moliner. Född 1780-04-24 Karlskoga Källmo.  
Lisa Jonsdotter. Född 1782-09-27 Karlskoga Källmo.  
Stina Jonsdotter. Född 1785-02-20 Karlskoga Källmo.  
Carl Jonsson. Född 1788-12-17 Karlskoga Källmo.  

 
 

 
 

VI:14  ff mm fm 
Lisken Olsdotter. Född 1746-01-10 Karlskoga Källmo. Död 1818-05-12 Karlskoga Källmo. Far: VII:27 Olof Ersson. Mor: 
VII:28 Catharina Hindriksdotter. 

 
 

 
 

VI:15  ff mm mf 
Olof Larsson. Född 1745-04-12 Karlskoga Strömed. Död 1815-01-28 Karlskoga Knutsbol. Far: VII:29 Lars Johansson. Mor: 
VII:30 Agneta Jonsdotter. 
 
Bergsman Rostmästare 1792-1795 
 
Äktenskap med Maria Nilsdotter (Född 1754-03-24 Karlskoga Knutsbol. Död 1800-09-16 Karlskoga Knutsbol.). Vigsel 1769-
10-08 Karlskoga. 
 
Barn: 
Stina Olofsdotter. Född 1770-02-12 Karlskoga Knutsbol.  
Erik Olofsson. Född 1773-03-27 Karlskoga Knutsbol.  
V:8 Anna Olofsdotter. Född 1775-07-29 Karlskoga Knutsbol. Död 1847-11-29 Karlskoga Knutsbol.  
Maria Olofsdotter. Född 1779-01-03 Karlskoga Knutsbol.  
Anders Olofsson. Född 1782-08-03 Karlskoga Knutsbol.  
Olof Olofsson. Född 1785-07-11 Karlskoga Knutsbol.  
Lisa Olofsdotter. Född 1792-05-22 Karlskoga Knutsbol.  

 
 

 
 

VI:16  ff mm mm 
Maria Nilsdotter. Född 1754-03-24 Karlskoga Knutsbol. Död 1800-09-16 Karlskoga Knutsbol. Far: VII:31 Nils Andersson. 
Mor: VII:32 Maria Andersdotter. 
 
Karlskoga häradsrätt 18 september 1800 Av den anledning att herr Pastor Kjellin förlidne gårdag … att hustru Maria 
Nilsdotter från Knutsbo samma tid skall varit mjältsjuk natten till den … skall avhänt sig livet.  Olof Larsson berättade att 
hans hustru 46 år gammal som nu på andra året skall varit så svagsint att han om henne varit nödsakad hålla vakt gack till 
honom sistlidne onsdag afton och lade sig. När han efter ungefär en timmas sömn vaknade och saknade sin hustru gack 
han opp sökte henne över allt och träffade henn stående i ett skjul med ett rep om halsen. Mannen som i denna 
ställningen trodde henne ännu vid liv tog henne om livet för att hjälpa av henne men då hon redan befanns död blev han 
helförskräckt att han föll nästan sanslös ned och behövde hjälp för att åter komma sig för.  Vittnade Jonas Matsson: att 
hon nu i sommar gått bort då …. Med flera letade efter henne och funno trenne snaror uppsatta i ängsladan som vittnet 
tror av henne vara uppsatta Lisken Olsdotter: Olofs hustru sörjde däröver att mannen sålde egendomen  till … har hon 
blivit ängslig och även bett vittnet med en kniv avhända sig livet. Olof Larsson har åtskilliga gånger följt henne till pastor 
Kjellin och i sommar hållit henne vid Loka hälsobrunn i 3ne veckor. Samt dessutom i 2 års tid icke en enda gång vikit ifrån 
henne utan aktat henne som ett barn och även för omkring 14 dagar sedan tagit ifrån henne ett rep som hon haft 
förvarandes i sängen. Hon har uti 2ne års tid varit märkeligen svagsint i det hon trott sig plågad av den onde och 



misströstat om Guds nåd vilket som gemenligen drabbar mjältsjuka människor.  
 
 

 
 

VI:17  fm ff ff 
Anders Månsson. Född 1734-03-14 Tillinge Hovdesta torp. Död 1790-03-31 Veckholm Segla. Far: VII:33 Måns Jansson. 
Mor: VII:34 Karin Tomasdotter. 
 
Dödbok: 1790 9 maj begrovs torparen Anders Månsson i från Segla. Född i Tillinge 1733. Död den 5 maj av hetsig feber 57 
år. 
 
Äktenskap med Brita Persdotter (Född 1731 Villberga Högbytorp. Död 1779-03-31 Veckholm Segla.). Vigsel 1760-10-29 
Boglösa. 
 
Barn: 
Kerstin Andersdotter. Född 1763-10-11 Boglösa Hummelstorp.  
Jan Andersson. Född 1765-09-01 Veckholm Segla.  
Lena Andersdotter. Född 1768-05-08 Veckholm Segla.  
V:9 Anders Andersson Dräggstedt. Född 1771-05-11 Veckholm Segla. Död 1845-11-28 Vallby Dräggesta.  

 
 

 
 

VI:18  fm ff fm 
Brita Persdotter. Född 1731 Villberga Högbytorp. Död 1779-03-31 Veckholm Segla. Far: VII:35 Per Larsson. Mor: VII:36 
Kerstin Ersdotter. 
 
Dödbok: 1779 5 april. Ängsvaktaren Anders Månssons hustru i Segla hu Brita Persdotter född i Villberga och Högbytorp år 
1731. Fadern Per Larsson och modern hu Cherstin Ersdotter. Gift 1760 Haft med sin man 2 söner och 3 döttrar. Död av 
vattusot den 31 mars. 48 år 

 
 

 
 

VI:19  fm ff mf 
Jan Ersson. Född 1718-10-17 Ramsta Navesta. Död 1779-10-25 Vallby Folsberga. Far: VII:37 Erik Ersson Lustig. 
 
Faddrar Bonden Jan Bengtsson i Navesta, Erik Andersson i Bärby, hustru Helena Boström i Hagby och rustmästarens 
svägerska i från Onsike och Tibble socken 
 
Litslena (C) AI:5 (1772-1778) Bild 124 / sid 118 (AID: v125422.b124.s118, NAD: SE/ULA/10854) 
 
Flyttar 1778 från Oxhagen i Lillkyrka till Vallby. Finns i Oxhagen 1776-1778. Möjligen i Svartget sista året. 
 
1779 den 25 oktober dog torparen Johan Eriksson i Folsbergatorp av bråck och bröstvärk född år 1718 i Ramsta socken och 
således 61 år gammal begrovs d 31 oktober 
 
Barn med Karin Andersdotter (Född 1734-12-27 Litslena Östersta.). 
 
Barn: 
Karin Jansdotter. Född 1765-07-20 Långtora Vallbytorp.  
V:10 Brita Jansdotter Råström. Född 1769-05-13 Långtora Vallbytorp. Död 1823-02-18 Vallby Dräggesta.  
Maria Jansdotter. Född 1773 Litslena.  

 
 

 
 

VI:20  fm ff mm 
Karin Andersdotter. Född 1734-12-27 Litslena Östersta. Far: VII:39 Anders Eriksson. Mor: VII:40 Margareta Johansdotter. 
 
Litslena AI:1 (1719-1752) Bild 54 / sid 49 
 
Gift medErik Matsson Råström (Född 1730-07-17 Boglösa.). 

 
 

 
 

VI:23  fm fm mf 
Lars Wiggman. Född 1753-08-30 Överselö Vittinge. Död 1810-10-12 Överselö Viggeby. Far: VII:45 Lars Witting. Mor: VII:46 
Anna Hansdotter. 
 



Antagen till Södermanlands regemente överstelöjtnantens kompani 1773. 5 fot och 8 tum lång. 1797 mönstring på Malma 
hed. 1802 mönstring på Malmahed och kommenderad till Stockholm. Detsamma 1806 
 
År 1811 den 29 april blev bouppteckning hållen efter avlidne Lars Wiggman i Ettersta hage som med döden avled den 12 
oktober förlidet år 1810 vilken efter sig lämnat änkan Anna Brigita Jonsdotter och med Wiggmans förra gifte 4 myndiga 
barn, trädgårdsmästaren Lars Larsson i Spånga socken, torparehustrun Anna Larsdotter i Länna socken, dito Stina 
Larsdotter i Ytterselö socken, samt 2ne omyndiga barn med senare gifte dottern Brita Larsdotter 14 år, hemma hos 
modern och en son Erik Larsson 4 år även hemma hos modern. 
 
Äktenskap med Margareta Olsdotter (Född 1751. Död 1791-01-20 Överselö Viggeby.). Vigsel 1774-10-29 Överselö. 
Margareta piga i Klippinge 
 
Barn: 
Lars Larsson. Född 1775-10-07 Överselö Viggeby.  
Anna Sigrid Larsdotter. Född 1777-04-05 Överselö Viggeby.  
V:12 Christina Larsdotter. Född 1779-09-23 Överselö Viggeby. Död 1811-12-10 Ytterselö Kråkvilan.  
Marja Larsdotter. Född 1782-11-07 Överselö.  
Johan Larsson. Född 1786-10-26 Överselö.  
Olof Larsson. Född 1788-10-25 Överselö Viggeby.  
Anders Larsson. Född 1793-01-22 Överselö Viggeby.  
 
Äktenskap med Anna Brita Jonsdotter (Född 1764-09-03 Taxinge.). Vigsel 1792-12-19 Överselö. 
 
Barn: 
Anders Larsson. Född 1793-01-20 Överselö Viggeby.  
Brita Larsdotter. Född 1797-03-21 Överselö Viggeby.  
Catharina Larsdotter. Född 1800-07-02 Överselö Viggeby.  
Carl Fredrik Larsson. Född 1801-09-08 Överselö Viggeby.  
Sophia Larsdotter. Född 1803-08-04 Överselö Viggeby. Död 1803-11-02 Överselö Viggeby.  
Erik Larsson. Född 1807-02-17 Överselö Viggeby. Död 1811 Överselö Ättersta.  

 
 

 
 

VI:24  fm fm mm 
Margareta Olsdotter. Född 1751. Död 1791-01-20 Överselö Viggeby. Far: VII:47 Olof. Mor: VII:48 Kerstin Jansdotter. 

 
 

 
 

VI:25  fm mf ff 
Johan Söderberg. Född 1730-06-14 Fellingsbro Ginnarsjötorp. Död 1797-01-23 Arnö Ingeby. Far: VII:49 Erik Söderberg. 
Mor: VII:50 Kerstin Andersdotter. 
 
Vid vigseln var han kusk vid Haga sätesgård i Svingarns socken. 1754 finns här en dräng Jan Ersson född i Finnåker 1732 han 
flyttar detta år till Vårfru kyrka. Skogvaktare i Arnö. 
 
I Arnö hfl är antecknat att han är född 25 juni 1728 i Fellingsbro 
 
Vigsel Svinnegarn 1754-08-11 drängen Jan Ersson i Fellingsbro med Erik Månssons änka i gl Hagen. Liderligt sällskap. Bägge 
inom församlingen. Hon hade intet att avvittra för gäld och skuld till Haga gård 
Otidigt sängelag ( ) 
Svinnegarn (C) C:2 (1746-1807) Bild 76 (AID: v126020.b76, NAD: SE/ULA/11498) 
 
Äktenskap med Greta Frunck (Född 1738-01-13 Skultuna Mässingsbruket. Död 1814-05-15 Vallby Hornö torp.). Vigsel 
1763. 
 
Barn: 
Maria Margareta Söderberg. Född 1763-05-05 Arnö.  
Helena Christina Söderberg. Född 1765-01-13 Svinnegarn Haga. Död.  
Anna Cajsa Johansdotter. Född 1766-11-13 Svinnegarn Haga. Död.  
Lisa Ulrika Söderberg. Född 1769-09-20 Arnö Ingeby torp. Död 1845-04-06 Järlåsa.  
Brita Söderberg. Född 1771-12-04 Arnö Ingeby torp.  
V:13 Johan Söderberg. Född 1774-07-27 Arnö Vallby. Död 1857-07-01 Åland.  
Lovisa. Född 1779-12-26 Arnö. Död 1827.  

 



 
 

 

VI:26  fm mf fm 
Greta Frunck. Född 1738-01-13 Skultuna Mässingsbruket. Död 1814-05-15 Vallby Hornö torp. Far: VII:51 Karl Kristiansson 
Frunck. Mor: VII:52 Margareta Persdotter. 
 
Flyttar 1759 från Ekholmen till Grönsö där hon är huspiga.  Flyttar till Börje socken 19 februari 1810  

 
 

 
 

VI:27  fm mf mf 
Anders Kihlström. Född 1750-12-21 Sankt Ilian Klockartorpet. Död 1790-11-14 Kungsåra Kilsta ägor. Mor: VII:54 Stina 
Ersdotter. 
 
Antagen till Livregementet till häst, Överstelöjtnantens kompani nr 5 år 1774. Längd 5 fot och 10 tum. 
 
Avgick till Finland d 4 april 1790. Död 11 Juni 1793 
 
Äktenskap med Margareta Olsdotter (Född 1748-08-27 Svedvi Tuna. Död 1793-06-11 Kungsåra Kilsta ägor.). Vigsel 1773. 
 
Barn: 
V:14 Greta Stina Kihlström. Född 1775-09-12 Kungsåra Kilsta. Död 1830-04-18 Åland.  
Johan Andersson. Född 1778-04-05 Kungsåra Kilsta.  
Anna Kajsa Andersdotter. Född 1780-10-14 Kungsåra Kilsta.  
Anders Andersson. Född 1783-05-27 Kungsåra Kilsta.  
Erik Andersson. Född 1786-11-08 Kungsåra Kilsta. Död 1790-04-19 Kungsåra Kilsta.  

 
 

 
 

VI:28  fm mf mm 
Margareta Olsdotter. Född 1748-08-27 Svedvi Tuna. Död 1793-06-11 Kungsåra Kilsta ägor. Far: VII:55 Olof Ersson. Mor: 
VII:56 Margareta Arvidsdotter. 

 
 

 
 

VI:29  fm mm ff 
Jan Andersson. Oxgubbe. Född 1741-04-09 Villberga Håra. Död 1820-10-21 Kungs Husby Grönsöö gård. Far: VII:57 Anders 
Jansson. Mor: VII:58 Maria Nilsdotter. 
 
Familjen flyttar från Villberga till Arnö socken och Stångnäs där de finns 1792-95. Flyttar till Vendelsö, Arnö 1795. Därifrån 
till Vallby socken 1798. Flyttar från Kroby ägor, Vallby till Boglösa 1801 
 
Äktenskap med Brita Andersdotter (Född 1748-09-21 Litslena Hummelsta. Död 1815-09-30 Kungs Husby Grönsöö ägor.). 
Vigsel 1769 Villberga. 
 
Barn: 
Maja Jansdotter. Född 1771-06-08 Villberga Håra.  
Johan Jansson. Född 1773-10-04 Villberga Håra.  
Anna Jansdotter. Född 1776-11-09 Villberga Håra. Död 1785-09-27 Villberga Håra.  
V:15 Erik Jansson. Född 1779-10-10 Villberga Håra. Död 1829-10-01 Vallby Dräggesta.  
Mats Jansson. Född 1782-09-22 Villberga Håra.  

 
 

 
 

VI:30  fm mm fm 
Brita Andersdotter. Född 1748-09-21 Litslena Hummelsta. Död 1815-09-30 Kungs Husby Grönsöö ägor. Far: VII:59 Anders 
Andersson. Mor: VII:60 Brita Mårtensdotter. 

 
 

 
 

VI:31  fm mm mf 
Erik Johansson. Född 1743-12-09 Villberga Råby. Död 1808-02-22 Villberga Linsunda. Far: VII:61 Johan Ersson. Mor: VII:62 
Karin Larsdotter. 
 
Dödboken Bonden i lifstiden l Erik Johansson född 1743 d 9 dec i Råby. Föräldrar skattebonden i Råby Johan Ersson och 
dess hustru Caisa Larsdotter. Tjente på åtskilliga ställen. Gift 1768 med sin nu efterlefwande enka bondedottern från Vreta 
Caisa Andersdotter. I ägtenskapet 11 barn af hwilka 7 lefwer som sakna sin fader. 5 söner och 2 döttrar. Han har haft god 
hälsa i lifstiden sänglades d 17 febr af slag och dog däraf d 22 kl 9 aftonen. 



 
Bouppteckning: År 1808 den 29 februari upprättades följande bouppteckning efter avlidne bonden äldre Erik Jansson i 
Lindsunda som den 22dra i denna månad med döden avlidit och efter sig lämnat utom änkan Catharina Andersdotter, fem 
söner och tvenne döttrar. Jan, Erik Anders, Mats och Carl Ersson samt Catharina och Stina Ersdottrar av vilka alla utom Carl 
nu äro myndiga och voro tillstädes, flickorna genom deras män, äldre Jan Jansson i Enhälga och Erik Jansson i Östersta 
Kungs Husby socken, och sönerna personligen  
 
Äktenskap med Karin Andersdotter (Född 1747-01-05 Löt Vreta. Död 1810-11-25 Villberga Linsunda.). Vigsel 1768-02-02 
Löt. 
 
Barn: 
Caisa Ersdotter. Född 1770-09-05 Villberga Linsunda. Död.  
Brita Ersdotter. Född 1772-08-10 Villberga Linsunda. Död 1798-07-27 Villberga Hesselby.  
Johan Eriksson. Född 1774-08-10 Villberga Linsunda. Död.  
Erik Eriksson. Född 1777-04-16 Villberga Linsunda. Död.  
V:16 Stina Ersdotter. Född 1780-09-11 Villberga Linsunda. Död 1853-03-23 Vallby Kroby.  
Anders Eriksson. Född 1783-06-02 Villberga Linsunda. Död.  
Mats Ersson. Född 1786-02-03 Villberga Linsunda. Död.  
Carl Ersson. Född 1790-12-31 Villberga Linsunda.  

 
 

 
 

VI:32  fm mm mm 
Karin Andersdotter. Född 1747-01-05 Löt Vreta. Död 1810-11-25 Villberga Linsunda. Far: VII:63 Anders Matsson. Mor: 
VII:64 Brita Eriksdotter. 
 
Bouppteckning: År 1810 den 6 december hölls laga bouppteckning efter avlidne Erik Janssons änka Cajsa Andersdotter i 
Linsunda Villberga socken som med döden avled den 25 november som efter sig lämnade 5 söner 2 ne döttrar, sonen Jan 
Ersson hemma gift, Erik Ersson gift och bonde i Norrhammar Kungs Husby socken, Anders bonde i Håra myndig, Mats 
Ersson gift i Grillby, Carl tjänar i Håra myndig, dottern Cajsa gift med Jan Jansson i Enhelga, dottern Stina gift med torparen 
Erik Jansson i Kroby Vallby socken   

 
 

 
 

VI:33  mf ff ff 
Olof Olofsson. Född 1714 Skultuna. Död 1792-05-07 Skultuna Knaphögen. 
 
Äktenskap med Margareta Danielsdotter (Född 1719-02-21 Skultuna Knaphögen. Död 1747-05-28 Skultuna Knaphögen.). 
Vigsel omkring 1741 Skultuna. 
 
Barn: 
Olof Olofsson. Född 1744-09-23 Skultuna Knaphögen.  
Christina Olofsdotter. Född 1746-02-18 Skultuna Knaphögen.  
 
Äktenskap med Kerstin Ersdotter (Född 1718 Skultuna Solberga.). Vigsel 1748-01-03 Skultuna. 
 
Äktenskap med Margareta Andersdotter (Född 1726-03-10 Skultuna Handberga. Död 1790-03-27 Skultuna Knaphögen.). 
Vigsel 1750-10-23 Skultuna. 
 
Barn: 
Johan Olofsson. Född 1752-05-17 Skultuna Knaphögen. Död 1752-07-06 Skultuna Knaphögen.  
Anders Olofsson. Född 1753-11-23 Skultuna Knaphögen. Död 1808-05-26 Skultuna Tega.  
Brita Olofsdotter. Född 1762-10-07 Skultuna Knaphögen.  
V:17 Johan Olsson. Född 1766-05-29 Skultuna Knaphögen. Död 1809-04-14 Skerike Bråttberga ägor Johannestorp.  

 
 

 
 

VI:34  mf ff fm 
Margareta Andersdotter. Född 1726-03-10 Skultuna Handberga. Död 1790-03-27 Skultuna Knaphögen. Far: VII:67 Anders 
Jansson. Mor: VII:68 Margareta Larsdotter. 
 
Sonen Johan född 1752 blev "förkvävd av modern i sängen" som förhördes om detta. 
 
 

 



 
 

 

VI:35  mf ff mf 
Per Ersson. Född 1726-01-08 Kumla Nyby. Död 1803-09-08 Haraker Magnustorp. Far: VII:69 Erik Eriksson. Mor: VII:70 
Kerstin Olsdotter. 
 
Flyttar från Nyby Kumla till Kila 1744 
 
Äktenskap med Brita Ersdotter (Född 1728-12-25 Skultuna Berga. Död 1771-06-20 Haraker Magnustorp.). Vigsel 1753. 
 
Barn: 
Johan Persson. Född 1755-08-09 Haraker Åkerbytorpet.  
Brita Persdotter. Född 1758-07-05 Haraker Söråkerby.  
Stina Persdotter. Född 1760-11-30 Haraker Söråkerby.  
Märta Persdotter. Född 1763-01-10 Haraker Magnustorp.  
V:18 Anna Persdotter. Född 1766-05-16 Haraker Magnustorp. Död 1814-01-24 Skultuna Skålby ägor.  
Maria Persdotter. Född 1771-01-09 Haraker Magnustorp.  
 
Äktenskap med Cajsa Andersdotter (Född 1732 Skultuna.). Vigsel 1773. 

 
 

 
 

VI:36  mf ff mm 
Brita Ersdotter. Född 1728-12-25 Skultuna Berga. Död 1771-06-20 Haraker Magnustorp. Far: VII:71 Erik Ersson. Mor: VII:72 
Malena Carlsdotter. 

 
 

 
 

VI:37  mf fm ff 
Anders Ersson Tjurstedt. Född 1742-09-16 Dingtuna Tuna ägor. Död 1790-11-02 Lundby Hällby. Far: VII:73 Erik Olofsson 
Rytter. Mor: VII:74 Anna Ersdotter. 
 
Dödbok ryttaren Anders Tjurstedt på Hellby ägor. Född år 1742 i Dingtuna. Gift 1765-06-10 med sin efterlevande hustru 
Stina Ersdotter. Ägt 1 son 2 döttrar som lever. Levt kristligt varit med i fälttågen 1788 et 89 et 90 emot Danmark och 
Ryssland och därvi bevistat flera blodiga skattningar. Död av bröstsjukdom. Död den 2 nov ½6 f m 48 år. Begravd 7 
november med militarisk honoeur 
 
Antagen 1764 till Livregementet, Överstelöjnantens kompani nr 98 Lundby. Med vid mönstring 1770 och 1777. Varit med i 
fälttågen 1788-1790 emot Danmark och Ryssland och därvid bevittnat flera blodiga skattningar. I Utvreta, Dingtuna socken 
1751 omnämnd som Rytters son. 
 
Finns med i husförhörslängd 1740-50 Dingtuna (U) DII:1 (1740-1750) Bild 720 / sid 40 
 
Äktenskap med Kristina Eriksdotter (Född 1741-06-08 Dingtuna Väsby. Död 1790-11-16 Lundby Hällby.). Vigsel 1765-10-01 
Dingtuna. 
 
Barn: 
V:19 Erik Åman. Född 1766-10-07 Lundby Hällby. Död 1843-09-03 Lillhärad Åmanstorp.  
Christina Andersdotter. Född 1768-12-03 Lundby.  
Anna Andersdotter. Född 1775-12-25 Lundby.  

 
 

 
 

VI:38  mf fm fm 
Kristina Eriksdotter. Född 1741-06-08 Dingtuna Väsby. Död 1790-11-16 Lundby Hällby. Far: VII:75 Erik Andersson. Mor: 
VII:76 Kerstin Persdotter. 
 
Vid vigseln inflyttad från nr 83 i husförhörslängden. 

 
 

 
 

VI:39  mf fm mf 
Gabriel Gabrielsson Grus. Född 1746-07-05 Floda (W) Björbo. Död 1785-04-17 Floda (W) Björbo. Far: VII:77 Gabriel Tilling. 
Mor: VII:78 Marit Ersdotter. 
 
Antagen 1767 Nr 5 i Västerdals kompani, Dalregementet 
 



Äktenskap med Karin Olofsdotter (Född 1749-11-02 Floda (W) Syrholn. Död 1815-06-28 Floda (W) Syrholn.). Vigsel 1776-
10-13 Floda (W). 
 
Barn: 
V:20 Anna Gabrielsdotter. Född 1776-12-09 Floda (W) Björbo. Död 1852-12-03 Lillhärad Åmanstorp.  
Olof Gabrielsson Lind. Född 1778-08-04 Floda (W) Björbo. Död 1809 Frankrike.  
Erik Gabrielsson Lokatt. Född 1780-05-06 Floda (W) Björbo. Död 1809 Frankrike.  

 
 

 
 

VI:40  mf fm mm 
Karin Olofsdotter. Född 1749-11-02 Floda (W) Syrholn. Död 1815-06-28 Floda (W) Syrholn. Flyttar till pag 91 1791 Far: 
VII:79 Olof Andersson. Mor: VII:80 Anna Jönsdotter. 

 
 

 
 

VI:41  mf mf ff 
Olof Matsson. Född 1714-02-10 Lillhärad Åsbäcken. Död Lillhärad Åby. Far: VII:81 Mats Johansson. Mor: VII:82 Maria 
Olofsdotter. 
 
Boende vid Åsbäcken innan vigseln. Flyttar från Åby till Väster Skogsta 1757 
 
Äktenskap med Anna Svensdotter (Född 1724-02-07 Lillhärad Åby. Död 1773 Lillhärad Åby.). Vigsel 1742 Lillhärad. 
 
Barn: 
Maria Olofsdotter. Född 1744-02-03 Lillhärad Åby.  
Brita Olofsdotter. Född 1746-05-25 Lillhärad Åby.  
Anna Olofsdotter. Född 1749-11-09 Lillhärad Åby.  
Mattias Olofsson. Född 1752-04-30 Lillhärad Åby.  
Lars Olofsson. Född 1754-09-03 Lillhärad Åby.  
V:21 Olof Olofsson. Född 1757-07-06 Lillhärad Åby. Död 1816-10-22 Skerike Finsta Norrgården.  
Brita Olofsdotter. Född 1759-03-11 Lillhärad Väster Skogsta.  
Katarina Olofsdotter. Född 1762-07-19 Lillhärad Väster Skogsta.  
Kristina Olofsdotter. Född 1769-04-24 Lillhärad Väster Skogsta.  

 
 

 
 

VI:42  mf mf fm 
Anna Svensdotter. Född 1724-02-07 Lillhärad Åby. Död 1773 Lillhärad Åby. Far: VII:83 Sven Eriksson. Mor: VII:84 Brita 
Larsdotter. 
 
 

 
 

 
 

VI:43  mf mf mf 
Lars Hansson. Född 1740-01-01 Skerike Finsta. Död 1782-08-22 Skerike Finsta. Far: VII:85 Hans Hindriksson. Mor: VII:86 
Stina Lenardsdotter. 
 
Äktenskap med Stina Larsdotter (Född 1743-03-29 Sankt Ilian Lista. Död 1797-05-03 Skerike Finsta.). Vigsel 1764-10-09 
Skultuna. 
 
Barn: 
V:22 Maja Larsdotter. Född 1766-10-03 Skerike Finsta. Död 1809-12-25 Skerike Finsta.  
Greta Larsdotter. Född 1768-10-01 Skerike Finsta.  
Stina Larsdotter. Född 1771-06-09 Skerike Finsta.  

 
 

 
 

VI:44  mf mf mm 
Stina Larsdotter. Född 1743-03-29 Sankt Ilian Lista. Död 1797-05-03 Skerike Finsta. Far: VII:87 Lars Johansson. Mor: VII:88 
Elisabet Jansdotter. 
 
Faddrar: Mjölnaren Lars Månsson uti Forsby och Skultuna socken, bonden Per Jansson uti Brottberga och Skerike socken, 
Lars Månssons hustru Margareta Hansdotter, 
 
Gift andra gången med Erik Olsson 1785 



 
 

 
 

VI:45  mf mm ff 
Johan Andersson. Född 1729-01-08 Svedvi Fjällsta. Far: VII:89 Anders Johansson. Mor: VII:90 Maria Larsdotter. 
 
Äktenskap med Stina Persdotter (Född 1736-01-20 Svedvi Västtuna. Död.). Vigsel 1755 Svedvi. 
 
Barn: 
V:23 Anders Jansson. Född 1756-02-24 Svedvi Rallsta. Död 1813-02-16 Svedvi Västtuna.  
Maria Jansdotter. Född 1758-02-23 Svedvi Rallsta.  

 
 

 
 

VI:46  mf mm fm 
Stina Persdotter. Född 1736-01-20 Svedvi Västtuna. Död. Hallsta, Svedvi Far: VII:91 Per Carlsson. Mor: VII:92 Kerstin 
Jonsdotter. 
 
Äktenskap med Johan Persson (Född 1732-06-14 Svedvi Skälby. Död 1786 Svedvi Rallsta.). Vigsel 1761-10-13 Svedvi. 
 
Barn: 
Per Johansson. Född 1762-01-26 Svedvi Rallsta. Död 1768 Svedvi Rallsta.  
Lars Johansson. Född 1770-01-16 Svedvi.  
Per Johansson. Född 1774-07-04 Svedvi. Död 1775-04-20 Svedvi.  
Christina Persdotter. Född 1779-10-21 Svedvi.  

 
 

 
 

VI:47  mf mm mf 
Per Nilsson. Född 1706-04-15 Svedvi Rallsta. Död 1772-09-20 Svedvi Rallsta. Far: VII:93 Nils Persson. Mor: VII:94 Kerstin 
Ersdotter. 
 
Dödbok: sept 20 begravdes Per Nilsson uti Rallsta född där sammastädes d 5 april 1706 fadern var mjölnaren och 
byggmästaren vid Hallsta Nils Persson och modern ho Kerstin Ersdotter vilka genom tidigt dop befrämjade honom till de 
trognas samfund i den stridande församlingen på jorden där han gjordes delaktig av sin … dyrt värvande nådes förmåner 
till uppfostrade honom sedan i tukt och herrans förmaning, han däremot gick dem tillhad med lydnad och hörsamhet hela 
sin ungdomstid till dess han den 22 oktober 1732 ingick sitt försa gifte med sin längst för detta avlidan k hustru Anna 
Larsdotter uti Nibble med vilken han in på 17 årets sammanboende välsignad 5 barn 4 söner och 1 dotter av villaka alla äro 
i  herranom utom yngsta sonen Erik som är // följer sin faders lekamen till graven. Uti änklingestånd levde vår avlidna 
kristendomsbroder litet in på andra året, då han andra gången d 14 oktober 1750 ingick äktenskap med sin även för detta 
avlidna hustru Brita Andersdotter ifrån Bergs församling som oförlossad utur barnsbörd dödde året därpå 1751. Varpå han 
åter i 2ne år hade en ensörjande , men äntligen d 16 sept 1753 ingick äkta förening med sin efterlämnade k hustru Maria 
Bohman ifrån Hallst med vilken han i gott förtroende samman levat i 19 år och blivit välsignad med 8 barn nämligen 3 
söner och 5 döttrar av vilka allenast de yngsta 2ne sönerna och 2ne döttrar leva de övriga äro förut intagna i evigheten. 
Eljest har vår avlidna kristendoms broder varit vid god hälsa begåvad // till de sista 4 åren på vilka han mycken bräcklighet 
och svåra sjukdomar må uthärda särdeles ändå detta sista levnadsåret då ålderdomsbräcklighet och andra tillsättande 
plågor mest hållits vid sängen och synnerligen sedan maj månad varit av  mattande plågor svåra // till dess han efter 
kristlig beredelse under stort tålamod tröstade sin förlossning som //en salig död d 3 i denna månad //  
 
Äktenskap med Maria Bohman (Född 1730-06-18 Svedvi Hallsta hammar. Död 1807-04-17 Svedvi Rallsta.). Vigsel 1753-09-
16 Svedvi. 
 
Barn: 
Per Persson. Född 1754-07-08 Svedvi. Död 1767-10-18 Svedvi.  
Stina Greta Persdotter. Född 1757-01-18 Svedvi. Död 1761-10-28 Svedvi.  
Maria Persdotter. Född 1759-08-23 Svedvi. Död 1761-10-23 Svedvi.  
Catharina Persdotter. Född 1761-08-10 Svedvi. Död 1761-09-15 Svedvi.  
Anders Persson. Född 1762-11-16 Svedvi.  
V:24 Greta Persdotter. Född 1765-05-05 Svedvi Hallsta. Död 1838-12-18 Svedvi Fattigstugan.  
Adolf Persson. Född 1769-06-12 Svedvi. Död 1772-10-16 Svedvi.  
Maja Stina Persdotter. Född 1771-10-11 Svedvi.  

 
 

 
 

VI:48  mf mm mm 
Maria Bohman. Född 1730-06-18 Svedvi Hallsta hammar. Död 1807-04-17 Svedvi Rallsta. Far: VII:95 Anders Boman. Mor: 



VII:96 Margareta Matsdotter Dahl. 
 
Äktenskap med Anders Matsson (Född 1732 Gunnilbo. Död 1788 Svedvi.). Vigsel 1774. 

 
 

 
 

VI:49  mm ff ff 
Nils Ersson. Född 1721-01-23 Floda (W) Hagen. Död 1773-06-12 Floda (W) Sälje. Far: VII:97 Erik Persson. Mor: VII:98 Anna 
Nilsdotter. 
 
Äktenskap med Karin Danielsdotter (Född 1732-01-21 Floda (W) Sälje. Död 1788-08-17 Floda (W) Sälje.). Vigsel 1753-11-18 
Floda (W). 
 
Barn: 
Erik Nilsson. Född 1755-01-29 Floda (W) Sälje.  
V:25 Olof Nilsson Res. Född 1758-02-26 Floda (W) Sälje. Död 1829-05-19 Möklinta.  
Anna Nilsdotter. Född 1761-01-15 Floda (W) Sälje. Död 1765 Floda (W) Sälje.  
Brita Nilsdotter. Född 1766-05-20 Floda (W) Sälje.  
Daniel Nilsson. Född 1769-12-07 Floda (W) Sälje. Död 1779-05-07 Floda (W) Sälje.  

 
 

 
 

VI:50  mm ff fm 
Karin Danielsdotter. Född 1732-01-21 Floda (W) Sälje. Död 1788-08-17 Floda (W) Sälje. Far: VII:99 Daniel Olofsson. Mor: 
VII:100 Brita Eriksdotter. 

 
 

 
 

VI:51  mm ff mf 
Christoffer Ersson. Född 1733-08-23 Floda (W) Björbo. Död 1787-05-26 Floda (W) Sälje. Far: VII:101 Erik Ersson. Mor: 
VII:102 Kerstin Christoffersdotter. 
 
Äktenskap med Karin Jonsdotter (Född 1745-11-17 Floda (W) Sälje. Död 1778-06-09 Floda (W) Sälje.). Vigsel 1760-11-23 
Floda (W). 
 
Barn: 
V:26 Kerstin Christoffersdotter. Född 1766-01-10 Floda (W) Sälje. Död 1808-02-13 Floda (W) Sälje.  
Erik Christoffersson. Född 1770-09-17 Floda (W) Sälje.  
 
Äktenskap med Karin Olsdotter (Född 1742-10-22 Floda (W) Svedjebyn.). Vigsel 1779-11-12. 
 
Barn: 
Brita Christoffersdotter. Född 1780-01-01 Floda (W) Sälje.  
Olof Christoffersson. Född 1782-02-19 Floda (W) Sälje.  

 
 

 
 

VI:52  mm ff mm 
Karin Jonsdotter. Född 1745-11-17 Floda (W) Sälje. Död 1778-06-09 Floda (W) Sälje. Klockan 3 e m Far: VII:103 Jon 
Jonsson. Mor: VII:104 Brita Olsdotter. 

 
 

 
 

VI:53  mm fm ff 
Lars Johansson. Född 1698-03-21 Möklinta Myrsjö. Död 1777-04-28 Möklinta Myrsjö. Far: VII:105 Johan Hansson. Mor: 
VII:106 Margareta Johansdotter. 
 
Övertjurbo häradsrätt 1739-05-15 Framkommo för rätten bröderna Lars Jansson och Jan Jansson i Myrsjö och klagade på 
var annan om slagsmål det de icke neka kunde …….men vem som börjat där till hade de icke vittnen utan bestridit 
varannans berättelse …… Lars Jansson för 6 blånader och 3 blodsår och Jan Jansson för fem blodsår men dessutom pliktar 
Lars Jansson för samma blånader Jans hustru som kommit dem emellan ….. 2da att han beskyllt Larses svärmoder för 
vidskepelse det ……annat bevisas ej heller tillkommer den talan någon annan än henne själv. 3o för ohägnad är Lars icke 
överbevist varför det målet lämnas datum och 4 tio nekar Lars icke att låta sin fader Jan (Larsson felskrivet) få sin bibel när 
han åstundar …..talan angående Lars Jansson och dess hustrus angivna oenighet Jan Jansson icke ….. som dess bröders 
oenighet därutav haver sitt upphov, att häradsrätten d 18 februari 1737 förorndat det borde sönerna rätta sig efter 
faderns i så måtto gjorda förordning att Lars borde bruka Östervad och Jan Myrsjö 1/8 hemman, men Lars icke desto 
mindre, emedan inga mangårds hus i Östervad finnas är i Myrsjö boendes och utverkat sig d 11 oct 1737 rättens bevillning 



att få dela husen …… på sätt som fadern förordnar, vilken husdelning till en del blivit verkställd. Alltså prövar till 
förekommande av sådan oreda häradsrätten för skäligt det bör dessa bröder vid nästa ting sig själv….. infinna och taga 
fadern Jan Hansson med sig på det att häradsrätten , sedan har som jordägaren blivit hörd må kunna … en …. Förordning 
huru med Lars Janssons hus och deras flyttning till Östervad förhållas bör …….. 
 
Övertjurbo häradsrätt 1739-10-09 Uppropades bröderna Lars Jansson i Myrsjö och Jan Jansson angående tillträde utav arv 
i det fasta efter deras förlidne sommars avlidne fader Jan Hansson vilken efter sig lämnat 1/8 dels hemman i Myrsjö av 1 
öresland 1/8 hemman i Östervad av lika jordetal samt 5 barn före skrivne söner och Olof och Hans Janssöner som i Gävle 
och Stockholm sig uppehålla jämte dottern Kerstin Jansdotter gift med Lars Erssonn i Skräddarbo. Deras stidighet gick 
därpå ut vilken vid Myrsjöhemmanet borde behållas varutinnan Jan till sitt behållande därvid anförde 1mo faderns 
förordning d 1 juni 1734. 2do Broderns Olof Sjöströms upp…av d 11 februari 1734 på dess arvsrätt. 3do Hans Sjöströms av 
d 25 juli 1739 till Jan. 4tio Lars Ersson och dess hustrus köpebrev av d 7 juni till Jan. Varemot Lars påstår detta allt vara 
skett över arvejord och att han till svågern Lars Ersson efter kvittobrev av d 17 augusti 1739 24 daler koppmt på jord 
utgivit, således skall egendomen böra värderas och bröderna emellan lottagning ske, emot vilken Jan Jansson alldeles sig 
lade efter, icke skola kunna bestridas i givarens livstid och Lars Erssons del skall vara vederlag. 
Resolutio: Häradsrätten finner det väl varit anständigt om dessa bröder kunnat sig rätta efter föräldrarnas gjorda anstalt 
och författning men som de inpå föreställning därtill icke kunnat förmås , så har rätten denna stridighet i övervägande tagit 
och alldenstund Myrsjö och Östervad hemman varit Jan Hanssons och dess hustrus arvejord förden skull kunna emot 17 
kap ärvdabalken varken föräldrarnas gjorda författning eller brödernas inom arvsskifte …. Updrächten? Ligga i vägen med 
mindre efter 12 cap i samma balk att laga arvbyte ske bör, varvid förordnas bröderna ….. . dömdes slutligen till lottagning. 
 
Övertjurbo häradsrätt 1745-10-10: Enligt rättens d 10 octobris år 1739 avsagda dom emot vilken mål blivit vädjat men 
…övergivit togo bröderna Lars och Jan Janssöner i Myrsjö lott vem som skulle av dem komma till Myrsjö och därstädes få 
syskonen utlösa, då lotten föll på Jan Jansson att han skulle besitta Myrsjö varefter Jan sig påtog att för dess jord i 
Östervad i mellangift erlägga två hundra daler kopmt hjälpa Lars till hälften med uppflyttning av dess egna hus till Östervad 
från Myrsjö samt bidraga till hälften i dems uppsättande, försakandes och Jan att till Lars för dess egen arvsjord i Myrsjö 
lämna Lars i Östervad all den rätt som Jan på dess hustrus vägnar i Östervad tillfalla kan och det i byte och vederlag: 
varmed Lars Jansson förklarades sig nöjd samt försäkrade att icke söka brodern om hemuld uti den rättegång som 
Östervads grannar börjat angående en åttondels ringa besittning i Östervad. 
 
Övertjurbo häradsrätt 1746: Utslag: Enär på samma åttondels hemman av 18 penningland Östervad varav Lars Jansson är 
ägare, dess fader vunnit rättens försäkran (27 maj 1717) om en ärlig besittning och som är innehavare till den rätt fadern 
ägt, varuti ingen förmedling skett ……. 
 
Övertjurbo härad 1746-09-16: Angav länsmannen välaktad Erik Andersson bröderna Jan och Lars Janssöner i Myrsjö för det 
de sin emellan skulle hava slagits och varannan åtskilliga åkommor och blodvite tillfogat vilket Jan hos honom och Lars hos 
nämndemannen Jan Persson i Hillersbo syna låtit, påståendes att de för sådant försvaras måtte med laga plikt bliva 
belagda. De anklag nekade i förstone men tillstodo änteligen Jan att han slagit Lars en släng över högra axeln med en stör 
och Lars att han hårdragits med Jan men icke vidare slagit eller rört honom. Frågades länsmannen huru många åkommor 
Jan haft? Svarade att han haft …blodviten och i ansiktet blodrispor utom det att det …svullet och Lars efter 
nämndemannen Jan Perssons berättelse haft i huvudet ett blodsår på högra axelbladet ett blodvite på samma axel som 
varit och svullen en blånad, ett blodsår på högra armen och ett dito på högra handen och som de angivna icke kunde 
förmås till någon annan bekännelse så tillspordes Lars Jansson om han kunde neka att hans broder haft de åkommor 
länsmannen angivit? Vartill han svarade att han sådant väl icke kunde förneka men påstod såsom tillförne att han ej givit 
honom dem anhållandes bägge två att bliva ifrån länsmannens tilltal befriade och sin emellan förlikta. 
 
Övertjurbo härad 1747-09-16: I resolutionen berättas att Lars Jansson får sitta kvar vid Myrsjö intill dess att Jan Jansson 
skaffar Lars sin hustrus arvedel i Östervad. 
 
Övertjurbo härad 1748-06-12: Sd kommo för rätten bröderna Jan och Lars Janssöner i Myrsjö och gåvo till känna att 
ehuruväl dem emellan angående besittningen av Myrsjö och Östervads hemmansdelar som dem i arv efter deras avlidna 
fader tillfallit, sålunda tillförne enligt denna rätts föreningsdom av den 9 oktober 1745 varit avgjord att Lars Jansson skkulle 
emot de i berörde dom anförde förmoner få tillträda Östervad hemmanet och Jan Jansson bliva kvar vid Myrsjö, så hade 
de dock nu sedan samma föreningsdom ej kommit å någonderas sidan i vidare verkställighet än att Jan Jansson allenast 
insatt här i häradskistan för Lars Janssons räkning vid sista ting 200 daler km. Sålunda med varannan i godo överenskommit 
att Jan Jansson åter tager sina deponerade 200 daler kmt och avflyttar till Östervad vid fredagen den 14 mars 1749 så att 
han således får bruka ut sitt bruk vid Myrsjö, till vilken tid Lars Jansson på egen bekostnad även drager försorg att hans hus 
i Myrsjö bliver till Östervad avförda och bortflyttade. 
 
Äktenskap med Anna Johansdotter (Född 1716-10-08 Möklinta Nässelbo. Död 1798-03-31 Möklinta Myrsjö.). Vigsel 1734 
Möklinta. 
 
Barn: 



V:27 Johan Larsson. Född 1735-09-14 Möklinta Myrsjö. Död 1808 Möklinta.  
Kerstin Larsdotter. Född 1738-05-25 Möklinta Myrsjö. Död 1749 Möklinta.  
Anna Larsdotter. Född 1739-08-22 Möklinta Myrsjö.  
Lars Larsson. Född 1741 Möklinta Myrsjö.  
Maria Larsdotter. Född 1745-10-06 Möklinta Myrsjö.  
Erik Larsson. Född 1747-04-17 Möklinta Myrsjö. Död 1765 Möklinta.  
Olle Larsson. Född 1749-03-05 Möklinta Myrsjö.  
Hans Larsson. Född 1750 Möklinta Myrsjö.  
Britta Larsdotter. Född 1751-11-24 Möklinta Myrsjö.  
Anders Larsson. Född 1753-05-22 Möklinta Myrsjö.  
Petter Larsson. Född 1755-02-27 Möklinta Myrsjö. Död 1781 Möklinta.  

 
 

 
 

VI:54  mm fm fm 
Anna Johansdotter. Född 1716-10-08 Möklinta Nässelbo. Död 1798-03-31 Möklinta Myrsjö. Far: VII:107 Johan Johansson 
Borfält. Mor: VII:108 Mareta Andersdotter. 

 
 

 
 

VI:55  mm fm mf 
Bengt Larsson. Död 1748 Tärna Löt. Far: VII:109 Lars Bengtsson. Mor: VII:110 NN. 
 
Simtuna häradsrätt, Bouppteckningar, SE/ULA/11324/F II/1 (1727-1754), bildid: C0103400_00122 - 2 februari 1749 
År 1749 d 8 februari hölls laga uppteckning efter avlidna Bengt Larsson i Löt: 
fastigheten bestående av ett fjärdedels skattehemman ograverad om 2 ½ öresland värderat till 300 daler 
Silver – bägare och skedar 223 daler 
Totalt 1300 daler 
skulder 123 daler 
 
Barn med Anna Ersdotter (Död 1735-03-23 Tärna Löt.). 
 
Barn: 
Margareta Bengtsdotter. Född 1727-08-27 Tärna Löt.  
Lars Bengtsson. Född 1730-10-03 Tärna Löt.  
Anders Bengtsson. Född 1734-12-22 Tärna Löt.  
 
Äktenskap med Sara Bengtsdotter (Död 1744-04-01 Tärna Löt.). Vigsel 1735-10-19 Tärna Löt. 
 
Barn: 
Malin Bengtsdotter. Född 1737-04-06 Tärna Löt.  
Olof Bengtsson. Född 1739-08-25 Tärna Löt.  
V:28 Anna Bengtsdotter. Född 1741-05-17 Tärna Löt. Död 1809 Möklinta.  
Bengt Bengtsson. Född 1743-03-04 Tärna Löt. Död 1743-03-04 Tärna Löt.  
 
Äktenskap med Kerstin Persdotter (Född 1718-08-10 Kumla Bånsta. Död 1793-09-21 Kumla Bånsta.). Vigsel 1743-11-10 
Tärna. 
 
Barn: 
Margareta Bengtsdotter. Född 1744-09-12 Tärna Löt.  
Per Bengtsson. Född 1747-11-26 Tärna Löt.  

 
 

 
 

VI:56  mm fm mm 
Sara Bengtsdotter. Död 1744-04-01 Tärna Löt. Far: VII:111 Bengt Persson. Mor: VII:112 Malin Olsdotter. 

 
 

 
 

VI:57  mm mf ff 
Erik Andersson. Född 1743-03-14 Fläckebo Holmbo. Död 1773-03-01 Fläckebo Holmbo. Far: VII:113 Anders Larsson. Mor: 
VII:114 Kerstin Svensdotter. 
 
Äktenskap med Margareta Larsdotter (Född 1749-02-23 Västerfärnebo Norrsalbo. Död 1829-05-29 Västerfärnebo 
Norrsalbo.). Vigsel 1771-10-12 Västerfärnebo. 
 



Barn: 
V:29 Anders Ersson. Född 1772-10-24 Fläckebo Holmbo. Död 1832-06-09 Västerfärnebo Norrsalbo.  

 
 

 
 

VI:58  mm mf fm 
Margareta Larsdotter. Född 1749-02-23 Västerfärnebo Norrsalbo. Död 1829-05-29 Västerfärnebo Norrsalbo. Far: VII:115 
Lars Johansson. Mor: VII:116 Sara Matsdotter. 

 
 

 
 

VI:59  mm mf mf 
Anders Andersson. Född 1742-02-25 Västerfärnebo Mälby. Död 1821-05-31 Västerfärnebo Mälby. Far: VII:117 Anders 
Andersson. Mor: VII:118 Britta Ersdotter. 
 
Bouppteckning: År 1821 den 13de juni infunno sig underskrevne efter kallelse hos Erik Larsson i Mälby för att inventera 
kvarlåtenskapen efter dess svärfader gl Anders Andersson som med döden avlidig den 31 maj sistlidne och efter sig lämnat 
änkan Anna Jansdotter och tvenne döttrar Catarina gift med Anders Ersson i Norrsalbo och Sara gift med ovannämnde Erik 
Larsson. 
 
Äktenskap med Anna Jansdotter (Född 1741-03-23 Västerfärnebo Norrsalbo. Död 1826-05-11 Västerfärnebo Mälby.). 
Vigsel 1763-09-04 Västerfärnebo. 
 
Barn: 
Jan Andersson. Född 1768-07-17 Västerfärnebo Mälby. Död 1795 Västerfärnebo Mälby.  
Margareta Andersdotter. Född 1770-12-16 Västerfärnebo Mälby. Död 1777 Västerfärnebo Mälby.  
V:30 Katarina Andersdotter. Född 1774-03-13 Västerfärnebo Mälby. Död 1851-11-13 Västerfärnebo.  
Anna Andersdotter. Född 1776-12-16 Västerfärnebo Mälby. Död före 1821.  
Sara Andersdotter. Född 1779-10-24 Västerfärnebo Mälby.  

 
 

 
 

VI:60  mm mf mm 
Anna Jansdotter. Född 1741-03-23 Västerfärnebo Norrsalbo. Död 1826-05-11 Västerfärnebo Mälby. Far: VII:119 Johan 
Larsson. Mor: VII:120 Margareta Persdotter. 

 
 

 
 

VI:61  mm mm ff 
Anders Johansson. Född 1711-12-19 Västerfärnebo Sörsalbo. Död 1772-02-15 Västerfärnebo Sörsalbo. Far: VII:121, 
VIII:229 Johan Andersson. Mor: VII:122, VIII:230 Brita Larsdotter. 
 
Äktenskap med Margareta Andersdotter (Född 1713-02-27 Västerfärnebo Sörsalbo. Död 1792-12-08 Västerfärnebo 
Sörsalbo.). Vigsel 1734-09-29 Västerfärnebo. 
 
Barn: 
Katarina Andersdotter. Född 1736-07-16 Västerfärnebo Sörsalbo.  
Margareta Andersdotter. Född 1739-04-07 Västerfärnebo Sörsalbo.  
Jan Andersson. Född 1743-03-26 Västerfärnebo Sörsalbo.  
V:31 Anders Andersson. Född 1749-02-07 Västerfärnebo Sörsalbo. Död 1795-05-26 Västerfärnebo Sörsalbo.  
Anna Andersdotter. Född 1754-02-08 Västerfärnebo Sörsalbo.  

 
 

 
 

VI:62  mm mm fm 
Margareta Andersdotter. Född 1713-02-27 Västerfärnebo Sörsalbo. Död 1792-12-08 Västerfärnebo Sörsalbo. Far: VII:123 
Anders Olofsson. Mor: VII:124 Margareta Matsdotter. 

 
 

 
 

VI:63  mm mm mf 
Anders Isaksson. Född 1743-10-21 Karbenning Olsbenning. Död 1769-04-08 Hedemora Bonbo. Far: VII:125 Isak Matsson. 
Mor: VII:126 Anna Matsdotter. 
 
Äktenskap med Anna Matsdotter (Född 1741-09-01 Karbenning Örbäck. Död 1806-06-14 Västerfärnebo Finnbo.). Vigsel 
1765-12-10 Karbenning. 
 
Barn: 



Anna Andersdotter. Född 1766-06-22 Karbenning Olsbenning.  
V:32 Margareta Andersdotter. Född 1767-12-15 Karbenning Olsbenning. Död 1809-12-16 Västerfärnebo.  
Kristina Andersdotter. Född 1768-12-22 Hedemora.  

 
 

 
 

VI:64  mm mm mm 
Anna Matsdotter. Född 1741-09-01 Karbenning Örbäck. Död 1806-06-14 Västerfärnebo Finnbo. Far: VII:127 Mats Ersson. 
Mor: VII:128 Margareta Larsdotter. 
 
Äktenskap med Erik Olofsson (Född 1742-10-08 Västerfärnebo Finnbo.). Vigsel 1770 Hedemora. 
 
Barn: 
Mats Ersson. Född 1771-03-21 Hedemora.  
Anna Ersdotter. Född 1773-04-25 Hedemora.  
Anna Ersdotter. Född 1774-09-20 Hedemora.  
Stina Ersdotter. Född 1779-05-16 Västerfärnebo Finnbo.  

 
 
 
Generation VII 
 

 VII:1  ff ff ff f 
Arvid Jonsson. Född 1687-02-20 Karlskoga Trehörningen. Död 1758-06-17 Karlskoga Sandviken. Far: VIII:1 Jon Nilsson. 
Mor: VIII:2 Elin Arvidsdotter. 
 
Äktenskap med Brita Matsdotter (Född 1693-10-28 Karlskoga Sandviken. Död 1756-05-05 Karlskoga Sandviken.). Vigsel 
1711-07-25 Karlskoga. 
 
Barn: 
VI:1 Nils Arvidsson. Född 1712-01-31 Karlskoga Sandviken. Död 1790-01-21 Karlskoga Sandviken.  
Katarina Arvidsdotter. Född 1715-11-14 Karlskoga Sandviken. Död 1716-07-15 Karlskoga Sandviken.  
Annika Arvidsdotter. Född 1719-01-16 Karlskoga Sandviken. Död 1720-07-11 Karlskoga Sandviken.  
Mats Arvidsson. Född 1722-10-29 Karlskoga Sandviken. Död 1723-12-16 Karlskoga Sandviken.  

 
 

 
 

VII:2  ff ff ff m 
Brita Matsdotter. Född 1693-10-28 Karlskoga Sandviken. Död 1756-05-05 Karlskoga Sandviken. Far: VIII:3 Mats Matsson. 

 
 

 
 

VII:3  ff ff fm f 
Johan Johansson. Född omkring 1660 Karlskoga Stora Strömtorp. Far: VIII:5 Johan Nilsson. Mor: VIII:6 Karin Håkansdotter. 
 
Karlskoga häradsrätt 1701 september: Arvid Kortsson i Kärra skall giva Johan Johansson i Strömtorp och Anders Andersson 
i Nyböle 1 tunna råg i åtiioböter för den skada de av hans svin fått i sitt rågfall. 
 
Karlskoga häradsrätt 9 mars 1710 Karlskoga häradsrätt (T) AIa:8 (1708-1715) Bild 860 såsom hustru Karin Håkansdotter i 
Stora Strömtorp är nu genom döden avgången och den del uti bemälte hemman som är 1/6 uti hälften därav kommer i 
följe av rättens dom given d 16 okt 1683 att lösas av hennes broders sal Sven Håkanssons arvingar som större del uti 
samma hemman äga vilken Svens dotters måg Anders Olofsson för tiden besitter ty efterläts Anders Olofsson likmätigt 
bemälte dom denna hustru Karin Håkansdotters jordepart i Strömtorpet att inlösa efter mätesmanna ordom ifrån sal 
hustru Karins arvingar däremot lovade Anders Olofsson att förunna hustru Karins son Johan Johansson och hans hustru att 
sitta kvar vid hemmanet så länge de stilla fredeligen sig förhålla samt de efterlåta en kålgårdstäppa och föda till en ko. 
Vilket blev framdeles till efterrättelse i rättens protokoll inskrivet här vid angåvo sig Johan Johanssons kreditorer och 
begärte deras fodran måtte dem reserveras såsom borgmästarinnan madame Clara Ekebom en skuld av 108 daler 13 öre. 
Madama Clara Margareta Ekebom 24 daler 4 öre, hammarpatron Anders Ahrenberg tvåhundra och några daler, Johan 
Nilsson på Strömed 36 daler samt brukspatron Jacob Robsam 83 daler 12 öre kmtt vilka fordringar in kvantum juris blev 
intecknat och kreditorerna lämnat om praferenum till Johan Johanssons egendom att disputera // 
 
Karlskoga häradsrätt 3 oktober 1710 Karlskoga häradsrätt (T) AIa:8 (1708-1715) Bild 1060 över den tvist som åborna på 
östra fjärdingen av skattehemmanet Stora Strömtorp Nils Nilsson och Johan Johansson å den ena samt Per Nilsson å andra 
sidan hava haft om en rätt delning emellan sig uti tomter åker och äng vid bemälte hemman tillstod de sig med varannan i 
vänlighet så blivit ense och förlikta att Nils Nilsson och Johan Johansson efterlåter Per Nilsson åker på södra lyckan och den 



lilla Lonlöfängen samt södra hoopängen efter åsen och gamla haget varmed deras för detta varande tvistighet skall vara 
upphäven 
 
Karlskoga häradsrätt 16 oktober 1711 Karlskoga häradsrätt (T) AIa:8 (1708-1715) Bild 1440 såsom åbor och jordägare på ¼ 
skattehemman Gräsmossen Olof Olofsson på egna och sina intressenters vägnar å den ena samt Johan Johansson i Stora 
Strömtorp och de flera uti samhävden inbegrepne hemman å andra sidan icke kunnat förenas om ägoskillnaden sig 
emellan, denna tvist också befanns vara av sådan beskaffenhet att den utan laga syn ej kunde avhjälpas alltså blev 
resolverat det skall häradshövdingen med nämnden vill tillkommande sommar samma tvistiga ägoskillnad besiktiga// 
 
Karlskoga häradsrätt 1 september 1713 Karlskoga häradsrätt (T) AIa:8 (1708-1715) Bild 2410 insinuerades den förening 
som husstru Gunilla Olofsdotter i Gräsmossen d 21 juni 1712 slutit med sin syster Annika Olofsdotter och hennes man 
Johan Johansson på Strömtorp varmed Gunilla lovat dem intaga till sig på hemmanet så att dessa bägge systrar skola hava 
lika rätt till den fasta egendomen och däremot skyldiga lika mycket av gäld och skuld till kreditorerna betala. 
 
Karlskoga häradsrätt 31 augusti 1714 Karlskoga häradsrätt (T) AIa:8 (1708-1715) Bild 2820 in för rätten kommo bröderna 
Johan och Anders Johanssöner i Strömtorp tvistande om inlösen av sin systers sal Maria Johansdotters lilla arvslott uti 
bemälte hemman den hennes man Anders Andersson i Nyböle först lovat sälja till Johan för betingat köpeskilling 100 daler 
kmt därpå han ock anammat 25 daler kmt men sedermera d 15 aug nästlidne efter givne köpeskrift tagid de övriga 75 
daler kmt av brodern Anders Johansson till vilket köp Anders förmenar sig bättre rätt äga emedan dessa bröder varit 
förunta hemmansdelen som är 1/6 uti halvgärdshemmanet St Strömtorp sig emellan att dela och Johan för detta inlöst 
systern Elin Johansdotters arvpart så skall nu Anders böra utlösa den andra systerdelen, då de uti hemmanet bliva lika 
delaktiga. Men Johan Johansson invände även som de övriga åborna i Strömtorp också påstod det skall denna sjättedel uti 
ett halvt hemman icke kunna tåla mera än ett hushåll, förmodandes det Johan som är äldre brodern och förr besuttit 
hemmanet smat vederbörligen driver sitt bergsbruk måtte också hava förmån till lösen av Maria Johansdotters systerlott 
och således till brodern Anders dess utlagda penningar återlägga. I övervägande här av fann fuller rätten dessa bägge 
bröder vara lika nära den omtvistade hemmansdelen att börda och således besitta halvparten vardera av sina egna och 
syskonen inlösta andelar i hemmanet som gå till salu men emedan hela denna hemmansdel vara ringa för 2ne // och för 
den skull skadeligt där hemman uti alltför små delar skulle klyva så blev detta målet till landshövdingens omprövande 
hemställt. 
 
Karlskoga lagmansting 25 april 1719 Karlskoga häradsrätt (T) AIa:9 (1716-1727) Bild 1240 (AID: v531147.b1240, NAD: 
SE/ULA/10514) En halv sjättedel uti halvgärd skattehemmanet Stora Strömtorp Karlskoga socken beviste Johan Jansson där 
sammastädes hava inlöst av sina syskon Anders och Maria Johans barn med 300 daler kmt likmätigt häradsrättens dom av 
d 3 sept 1718 och vederbörandes givna kvittens på undfångna pengar dat 20 april 1719 uppböds av Johan Johansson i St 
Strömtorp 1 gång 
 
Karlskoga häradsrätt 4 mars 1724 Karlskoga häradsrätt (T) AIa:9 (1716-1727) Bild 4410 vedergingo Petter Persson och 
Johan Johanssons hustru Annika Olofsdotter i Gräsmossen efter uppvist likvideras räkningar sig vara skyldiga till Degerfors 
bruk och borgmästarinnan fru Clara Ekebom nämligen Petter Persson 299 daler och Johan Johansson 128 daler varuppå 
ingendera sedan år 1723 något betalt haver därtill de sin oförmögenhet förebära, ty blev dem pålagt denna sin skuld sig 
ofördröjligen att avbörda // 
 
Karlskoga häradsrätt 6 mars 1727 Karlskoga häradsrätt (T) AIa:9 (1716-1727) Bild 6280 Till detta ting hade åter åborna i 
Gräsmossen Per Nilsson, Sven Larsson, Jacob Olofsson, Johan Johansson och Nils Larsson i Gräsholmen instämt Per 
Andersson i Duvedalen för misttankar att hava huggit sönder deras kyrkobåt som näste efter Mickaeli sistlidna om 
söndagsafton av vädret blivit dreven till Duvdalslandet. Per Andersson tilltalte käranden vice versa för ohemul beskyllning, 
vittnade Jordan Andersson i Nytorp det han om lördag afton sett båten vid Kvarntorpslandet liggande i vattnet 
sönderslagen av vädret så att borden vore fallna ifrån bägge sidor om kölen, sedan om söndagsmorgon fanns denna båt 
nedsucken vara driven tillbaka åt Lervikslandet. //kärandes sakfälltes för beskyllningen 
 
Äktenskap med Annika Olofsdotter (Född omkring 1676 Karlskoga Gräsmossen. Död.). Vigsel 1703 Karlskoga. 
 
Barn: 
VI:2 Catharina Johansdotter. Född 1713-03-20 Karlskoga Gräsmossen. Död 1773-11-21 Karlskoga Sandviken.  

 
 

 
 

VII:4  ff ff fm m 
Annika Olofsdotter. Född omkring 1676 Karlskoga Gräsmossen. Död. Stora Strömtorp, Karlskoga Far: VIII:7 Olof Grelsson. 
Mor: VIII:8 Gunilla Svensdotter. 
 
Karlskoga häradsrätt 15 september 1708 Karlskoga häradsrätt (T) AIa:8 (1708-1715) Bild 230 förliktes inför rätten 
förmyndaren för Mats Erikssons barn i Gräsmossen Anders Eriksson i Vismen med deras halvsyskon Olof Grelssons barn 
och måg Olof Gunnarsson i Gräsmossen över sina här till tvistiga arvspratention och gälds betalning i så måtto att eftersom 



¼ av ¼ skattehemman Gräsmossen Olof Grelssons barns arvejord varit gäldbunden och deras styvfader Mats Eriksson den 
samma därför befriat ty lovade Olof Gunnarsson på sin hustrus Gunilla och sin svägerksas Annika Olofsdotters vägnar att 
betala till Matses barn åttio daler kmt på 4 års tid 20 daler kmt årligen samt efter gjort arvskifte efter deras moder i det 
lösa vad som på de senares andelar kan belöpa riktigt dem att tillställa och sedan skola Olof Grelssons barn för sig  
ograverat behålla det bemälte fasta i Gräsmossen med de lösöre som vid detta senare arvskiftet på deras lott kunna falla. 
 
I mantalslängden vid Gräsmossen fram till 1729 

 
 

 
 

VII:5  ff ff mf f 
Per Andersson. Född 1628 Karlskoga Stråningstorp. Död 1716-01-14 Karlskoga Stråningstorp. Far: VIII:9 Anders Jonsson. 
Mor: VIII:10 Sigrid. 
 
Barn: 
Ingeborg Persdotter. Född 1668 Karlskoga Stråningstorp.  
Annika Persdotter. Född 1672 Karlskoga Stråningstorp.  
Kerstin Persdotter. Född 1676 Karlskoga Stråningstorp.  
Anders Persson. Född 1677 Karlskoga Stråningstorp. Död 1759-12-12 Karlskoga Åsbergsviken.  
VI:3 Jon Persson. Född 1687-03-06 Karlskoga Stråningstorp. Död Karlskoga Stråningstorp.  
Sigrid Persdotter. Född 1690-11-09 Karlskoga Stråningstorp. Död 1717-09-20 Karlskoga Stråningstorp.  

 
 

 
 

VII:7  ff ff mm f 
Sven Jönsson. Född omkring 1650 Karlskoga Mosserud. Far: VIII:13 Jöns Henriksson. Mor: VIII:14 Brita. 
 
Barn med Brita Jonsdotter (Född omkring 1654 Karlskoga Lämås. Död 1714-01-27 Karlskoga Mosserud.). 
 
Barn: 
Sven Svensson. Född 1679 Karlskoga Mosserud.  
Margareta Svensdotter. Född 1681-02-20 Karlskoga Mosserud.  
VI:4 Kerstin Svensdotter. Född 1684-07-20 Karlskoga Mosserud. Död 1774-01-23 Karlskoga Stråningstorp.  
Karin Svensdotter. Född 1690-03-16 Karlskoga Mosserud.  
Annika Svensdotter. Född 1693-09-29 Karlskoga Mosserud.  
Elin Svensdotter. Född 1697-02-14 Karlskoga Mosserud.  
Margareta Svensdotter. Född 1701-08-25 Karlskoga Mosserud.  

 
 

 
 

VII:8  ff ff mm m 
Brita Jonsdotter. Född omkring 1654 Karlskoga Lämås. Död 1714-01-27 Karlskoga Mosserud. Far: VIII:15 Jon Arvidsson. 
Mor: VIII:16 Kerstin Persdotter. 

 
 

 
 

VII:9  ff fm ff f 
Erik Andersson. Född 1697 Grythyttan Björskogsnäs. Död omkring 1746 Grythyttan Brunsjötorp. Far: VIII:17 Anders 
Påvelsson. Mor: VIII:18 Kerstin Andersdotter. 
 
Äktenskap med Maria Ersdotter (Född 1699-12-23 Grythyttan Brunsjötorp. Död.). Vigsel 1727. 
 
Barn: 
VI:5 Anders Ersson. Född 1728-07-14 Grythyttan Brunsjötorp. Död 1765-06 Grythyttan Brunsjötorp.  
Catharina Eriksdotter. Född 1730-10-02 Grythyttan Brunsjötorp. Död.  
Per Eriksson. Född 1732-11-04 Grythyttan Brunsjötorp.  
Maria Eriksdotter. Född 1734-01-20 Grythyttan Brunsjötorp.  
Jakob Eriksson. Född 1736-08-27 Grythyttan Brunsjötorp.  
Olof Eriksson. Född 1738-11-30 Grythyttan Brunsjötorp.  
Mattias Eriksson. Född 1745-10-26 Grythyttan Brunsjötorp.  

 
 

 
 

VII:10  ff fm ff m 
Maria Ersdotter. Född 1699-12-23 Grythyttan Brunsjötorp. Död. Brunsjötorp, Grythyttan Far: VIII:19 Erik Nilsson. Mor: 
VIII:20 Anna Fabricia. 
 



Gift 1 med Håkan Hindersson 
 
Barn med Håkan Hindriksson. 
 
Barn: 
Kerstin Håkansdotter. Född 1720 Grythyttan Brunsjötorp.  
Erik Håkansson. Född 1721-06-13 Grythyttan Brunsjötorp.  
Anna Håkansdotter. Född 1724-02-27 Grythyttan Brunsjötorp.  

 
 

 
 

VII:11  ff fm fm f 
Per Svensson. Född 1675 Nora Dalkarlshyttan. Död 1754-02-13 Nora Yrstatorp. Far: VIII:21 Sven Månsson. Mor: VIII:22 
Ingeborg Andersdotter. 
 
Bergsmannen och gruvfogden Per Svensson ifrån Yrstatorp, gifte sig första gången 1705 med Sara Persdotter ifrån 
Dalkarlshyttan, hade under 16 års sammanlevnad 6 söner och 7 döttrar, 2 söner och 1 dotter lever. Gifte sig andra gången 
med bergsmansdottern Sara Danielsdotter ifrån Skrikarhyttan 1721. En dotter lever. 
 
Häradsrätten 1705 11 oktober: Lät bergsmannen Per Svensson vid Dalkarlshyttan till sin säkerhet i protokollet inteckna 
Lars Perssons i Yrstatorp till honom utgivna köpebrev sålt för 42 skp tackjärn. 
 
Häradsrätten 1706: Tilltalte Per Svensson i Yrstatorp sin gårdbo Lars persson ibidem angående ett stugurum han påstod att 
njuta inne i gården nämligen södra portlidret varom de förlidne våras i bytesmäns närvaro skola kommit överens. Lars 
Persson nekade därtill. 
 
Nora bergsting 1710: Gav Per Svensson i Yrstatorp och Måns Svensson i Harsboda tillkänna at Sven Andersson uti 
Skrikarhyttan försålt uti Bondegruvan deras hemman tillhöriga till brukspatron Jacob Robsam för 12 á 13 år sedan, 
begärandes att få den till sina hemman igen. 
Nora bergsting 1721 13 mars: Kärade Per Svensson och Jon Persson på Dalkarlshyttan till hr brukspatron Christina Robsam 
vid Björkborn angående halvdel i Bondegruvan som tillförende varit deras hemman tillhörigt och hr Robsam nu skall 
innehava. 
 
Nora bergsting 1722 21 maj: Per Svensson får rätt att återköpa gruvdelen av Robsam. 
 
Nora bergsting 1723: Kärade bergsman Per Svensson på Dalkarlshyttan till bergsman Erik Persson i Södra Tolsboda 
angående 1/4 gruvudel i Åsgruvan som Erik Persson ifrån Per Svenssons hemman skall innehava och Per Svensson som 
närmaste bördsman förmenar sig vara berättiga att återfå. Kärande Per Svensson påstår att denna gruvudel lydit dess 
hemman till dock tillstår att han varit därifrån före dess tillträde till hemmanet som är 18 år sedan. Res: Erik Persson avstår 
gruvudelen och Per Svensson betalar 12 plåtar eller 72 daler kmt. 
Nora bergslags gruvting 29 april 1728: Klagade bergsman Per Svensson från Dalkarlshyttan däröver att drängen Olof 
Nilsson ibidem med hugg och slag skall överfallit dess käre barn sonen Per på 17e året och dottern Maria 18 år gammal 
uppå Dalkarlshytte hyttbacke något för sistlidna julhelg. Har åter drängen Olof Nilsson stämt Per Svenssons son Per 
Persson för skällsord. Resolution: både Olof Nilsson och Per Persson fick sitta i kistan till morgondagen. Dottern kan ej 
komma till tinget eftersom hon huggit sig i foten. 
 
Hyttdräng 1726-31 
 
Nora bergstingsrätt 13 juni 1735: Krono skogvaktaren Bengt Holm kärade å ämbetes vägnar till bergsmannen Per Svensson 
i Yrstatorp för det han uppå dess hemmansskog skall olovligen huggit och nedfällt sågstockar samt framkört till 
Skrikarhytteskogen ...med påpekande det han därför må lagligen plikta. Per Svensson kunde icke neka det han förlidet år 
om våren fällt ett trä varav han huggit tvenne sågstockar och de samma uti förliden vinter till Skrikarhyttan fram... men 
anhölt det han måtte därför intet beläggas med någon plikt efter han tänkt använda det till uthemmats som ... och han 
förmente att sådant skulle vara honom tillåtet igenom kungl majtts nådiga resolution uppå allmogens senaste andragna 
besvär. Skogvaktaren sade att det varit 2ne stockar men att de bägge blivit av ett trä därtill kunde han icke neka ...eljest 
intet vidare att påminna utan plikt efter bergsmannen Per Svensson i Yrstatorp och Dalkarlshyttan tilstår det han utan lov 
och tillstånd på dess hemmans skog nederfällt ett trä  
 
Äktenskap med Sara Persdotter (Född 1682 Nora Dalkarlshyttan. Död 1722-01-17 Nora Yrstatorp.). Vigsel 1705-08-13 
Nora. 
 
Barn: 
Maria Persdotter.  
Per Persson.  



Anders Persson.  
 
Äktenskap med Sara Danielsdotter (Född 1695 Nora Skrikarhyttan. Död 1759-04-16 Nora Yrstatorp.). Vigsel 1722-07-13 
Nora. 
 
Barn: 
VI:6 Kerstin Persdotter. Född 1733 Nora Yrstatorp. Död 1772-03-28 Grythyttan Brunsjötorp.  

 
 

 
 

VII:12  ff fm fm m 
Sara Danielsdotter. Född 1695 Nora Skrikarhyttan. Död 1759-04-16 Nora Yrstatorp. Far: VIII:23 Daniel Fransson. Mor: 
VIII:24 Ingeborg Larsdotter. 

 
 

 
 

VII:13  ff fm mf f 
Per Larsson. Född 1682-04-13 Karlskoga Dalsmund. Död 1765-11-15 Karlskoga Dalsmund. Far: VIII:25 Lars Persson. Mor: 
VIII:26 Marit Jönsdotter. 
 
Karlskoga häradsrätt 13 mars 1728 Karlskoga häradsrätt (T) AIa:10 (1728-1732) Bild 390 uppå Per Larssons i Dalsmund 
gjorda ansökning anbefalltes nämndemännen // att inventera och värdera kvarlåtenskapen efter rekvirentens moder 
avlidna hustru Marit Jonsdotter // 
 
Barn med Kerstin Larsdotter (Född 1680-11-29 Karlskoga Björkbornstorp. Död 1715-01-15 Karlskoga Dalsmund.). 
 
Barn: 
Kerstin Persdotter. Född 1705-11-08 Karlskoga Dalsmund.  
Karin Persdotter. Född 1707-04-05 Karlskoga Dalsmund.  
Lars Persson. Född 1709-12-21 Karlskoga Dalsmund.  
Per Persson. Född 1712-03-22 Karlskoga Dalsmund.  
Maria Persdotter. Född 1714-03-27 Karlskoga Dalsmund.  
 
Äktenskap med Kerstin Andersdotter (Född 1683 Karlskoga Bäck. Död 1764-12-02 Karlskoga Dalsmund.). Vigsel 1715-11-05 
Karlskoga. 
 
Barn: 
Anders Persson. Född 1716-09-19 Karlskoga Dalsmund.  
VI:7 Anders Persson. Född 1718-08-23 Karlskoga Dalsmund. Död.  
Olof Persson. Född 1721-10-31 Karlskoga Dalsmund.  
Britta Persdotter. Född 1723-07-15 Karlskoga Dalsmund.  
Kerstin Persdotter. Född 1726-01-18 Karlskoga Dalsmund.  

 
 

 
 

VII:14  ff fm mf m 
Kerstin Andersdotter. Född 1683 Karlskoga Bäck. Död 1764-12-02 Karlskoga Dalsmund. Far: VIII:27 Anders Pedersson. 

 
 

 
 

VII:15  ff fm mm f 
Per Olofsson. Född 1675 Karlskoga Immetorp. Död. Rosensjö, Karlskoga Far: VIII:29 Olof Pedersson. 
 
Karlskoga häradsrätt 25 april 1719 Karlskoga häradsrätt (T) AIa:9 (1716-1727) Bild 1210 Utav det inventario som blev 
upprättat d 31 oktober 1698 befanns att gälden efter sal Hans Jonsson i Rosensjö gjort uti bägge hans äktenskap varit 644 
daler 3 öre kkmt det tillkommer sterbhuset att betala det som senare hustru Kerstin Nilsdotter likmätigt inventarium uti 
boet infört beräknat till 91 daler 16 öre kmt så bör också sterhuset förnöja den förra kullens fasta möderne uti Visbäck som 
sal Hans Jonsson sålt för 90 daler kmt och i huset förtärt, då hela sterbhus skulden stiger till 825 daler 19 öre kmt, däremot 
är sterbhusets egendom Hans Jonssons egen fasta, fjärdeparten av halvgärds skattehemmanet Rosensjö bägge kullarnas 
fäderne värderat till 400 daler kmt och den lösa kvarlåtenskapen till 303 daler 26 öre kmt, gör tillsammans 703 daler 26 öre 
kmt är alltså efter den likvidation sal Hans Jonssons sterbhus vara skyldigt än dess lösa och fasta egendom kan tillräcka 121 
daler 25 öre kmt, vilket lämnades åborna på hemmansdelen, Per Olofsson som äger en dotter av äldre kullen och Zackris 
Hansson en son av yngre kullen nu med varannan tivistade till rättelse. Och alldenstund häradsrätten emellan dessa parter 
3 september 1718 resolverat att som Pär Olofsson och Zackris Hansson delt sig emellan sterbhusets kvarlåtenskap i löst 
och fast det bör de och hälften vardera sterbhusets gäld betala 
 



Äktenskap med Elin Hansdotter (Född omkring 1679 Karlskoga Rosensjö. Död.). Vigsel 1704-01-17 Karlskoga. 
 
Barn: 
Olof Persson. Född 1705-01-09 Karlskoga Rosensjö.  
Beata Persdotter. Född 1706-11-08 Karlskoga Rosensjö.  
Hans Persson. Född 1710-03-30 Karlskoga Rosensjö.  
Jonas Persson. Född 1711-12-28 Karlskoga Rosensjö.  
Catharina Persdotter. Född 1711-12-28 Karlskoga Rosensjö.  
VI:8 Lena Persdotter. Född 1717-06-10 Karlskoga Rosensjö. Död 1799-12-03 Karlskoga Torpskog.  

 
 

 
 

VII:16  ff fm mm m 
Elin Hansdotter. Född omkring 1679 Karlskoga Rosensjö. Död. Rosensjö, Karlskoga Far: VIII:31 Hans Jonsson. Mor: VIII:32 
NN Arvidsdotter. 
 
Karlskoga häradsrätt 26 augusti 1723 Karlskoga häradsrätt (T) AIa:9 (1716-1727) Bild 3950 blev avsagt emellan änkan 
hustru Kerstin Nilsdotter å den ena och hennes son Zackris Hansson samt styvdotter hustru Elin Hansdotter i Rosensjö å 
andra sidan att dessa Kerstins barn skola årligen sammanskjuta något visst till hennes underhåll nämligen en tunna råg, en 
tunna blandsäd, ett lispund torrt kött och ett lispund salt därav Zackris 2/3 del och Elin med hennes man Per Olofsson en 
tredjedel böra utgiva varav hustru Kerstin Nilsdotter för sig själv dock uti hus med barnen skall sig uppehålla dess utan skall 
hon för sig få mjölka en ko hos Zackris samt få av honom 2 par skor men av Elin njuter hon 2 mark ull om året. I övrigt 
förmodas det både sonen och styvdottern med vördnad och tjänstaktighet gå sin gamla moder tillhanda och alltså efter 
råd och villkor hellre öka än minska den del de här ovan före åtvänt och sig åtagit till moderns bärgning att tillsläppa 
däremot hustru Kerstin ej skall underlåta med kärlek och gott förtroende bemöta dessa sina barn samt göra något i huset 
stundom åt den ena och ibland åt den andra efter behag och förmåga 

 
 

 
 

VII:17  ff mf ff f 
Olof Nilsson. Född 1678 Karlskoga. Död 1750-03-01 Karlskoga Granberga. 
 
Karlskoga häradsrätt 28 augusti 1721 Karlskoga häradsrätt (T) AIa:9 (1716-1727) Bild 2470 pålades Per Eriksson och Olof 
Nilsson i Granberga till nästa ting bevisa sitt föregivande det de 150 daler kmt äro betalta som Erik Markusson Olof 
Nilssons svärfader och Nils Markusson Per Erikssons svärfader tillika med Pers svåger Markus Nilsson i Granberga och Per 
Eriksson för de 2ne senare lovat betala till Anders Johansson och dess bägge döttrar efter upprättat förlikning d 3 juli 1713. 
Och på det man dess säkrare efterrättelse må inhämta varuti denna betalningen består, om för Anders Johanssons 
hemmansdel i Granberga någon skuld finns betald vara, så tillsattes nämndemän / att undersöka och emellan parterna att 
likvidera. 
 
Äktenskap med Annika Eriksdotter (Född 1675 Karlskoga Granberga. Död 1760-11-27 Karlskoga Granberga.). Vigsel 1702 
Karlskoga. 
 
Barn: 
VI:9 Nils Olofsson. Född 1704-08-26 Karlskoga Granberga. Död 1771-11-04 Karlskoga Dalsmund.  
Britta Olofsdotter. Född 1706-05-25 Karlskoga Granberga.  
Annika Olofsdotter. Född 1708-02-01 Karlskoga Granberga. Död 1709 Karlskoga Granberga.  
Katarina Olofsdotter. Född 1710-12-26 Karlskoga Granberga. Död.  
Lisken Olofsdotter. Född 1713-03-17 Karlskoga Granberga.  
Maria Olofsdotter. Född 1714-12-02 Karlskoga Granberga. Död 1717-11-15 Karlskoga Granberga.  
Annika Olofsdotter. Född 1717-05-30 Karlskoga Granberga.  
Johan Olofsson. Född 1719-06-05 Karlskoga Granberga.  

 
 

 
 

VII:18  ff mf ff m 
Annika Eriksdotter. Född 1675 Karlskoga Granberga. Död 1760-11-27 Karlskoga Granberga. Far: VIII:35 Erik Markusson. 
Mor: VIII:36 Kerstin Andersdotter. 

 
 

 
 

VII:25  ff mm ff f 
Olof Jonsson. Född 1709-01-05 Karlskoga Källmo. Död 1800-05-10 Karlskoga Källmo. Far: VIII:49 Jon Sunesson. Mor: VIII:50 
Lisken Simonsdotter. 
 
Äktenskap med Lisken Persdotter (Född 1715-02-27 Karlskoga Duvedalen. Död 1789-11-09 Karlskoga Källmo.). Vigsel 1735 



Karlskoga. 
 
Barn: 
VI:13 Jonas Olsson. Född 1736-06-16 Karlskoga Källmo. Död 1809-08-16 Karlskoga Källmo.  
Petter Olofsson. Född 1738-02-15 Karlskoga Källmo.  
Stina Olofsson. Född 1739-12-23 Karlskoga Källmo.  
Jean Olofsson. Född 1741-09-26 Karlskoga Källmo.  
Lisken Olofsdotter. Född 1751-02-01 Karlskoga Källmo.  
Olof Olofsson. Född 1758-10-22 Karlskoga Källmo.  

 
 

 
 

VII:26  ff mm ff m 
Lisken Persdotter. Född 1715-02-27 Karlskoga Duvedalen. Död 1789-11-09 Karlskoga Källmo. Far: VIII:51 Petter Andersson. 
Mor: VIII:52 Ellika Jonsdotter. 

 
 

 
 

VII:27  ff mm fm f 
Olof Ersson. Född 1717-01-21 Karlskoga Källmo. Död 1747-01-28 Karlskoga Källmo. Far: VIII:53 Erik Jonsson. Mor: VIII:54 
Marit Olofsdotter. 
 
Äktenskap med Catharina Hindriksdotter (Född 1724-04-20 Karlskoga Västra Kärne. Död 1747-01-29 Karlskoga Källmo.). 
Vigsel 1744-04-28 Karlskoga. 
 
Barn: 
VI:14 Lisken Olsdotter. Född 1746-01-10 Karlskoga Källmo. Död 1818-05-12 Karlskoga Källmo.  

 
 

 
 

VII:28  ff mm fm m 
Catharina Hindriksdotter. Född 1724-04-20 Karlskoga Västra Kärne. Död 1747-01-29 Karlskoga Källmo. Far: VIII:55 Hindrik 
Jonsson. Mor: VIII:56 Karin Bryngelsdotter. 

 
 

 
 

VII:29  ff mm mf f 
Lars Johansson. Född 1702-10-29 Karlskoga Strömed. Död 1752-06-10 Karlskoga Strömed. Far: VIII:57 Johan Nilsson. Mor: 
VIII:58 Margareta Larsdotter. 
 
Barn med Agneta Jonsdotter (Född 1706-03-22 Karlskoga Forsby. Död 1753-08-16 Karlskoga Strömed.). 
 
Barn: 
Nils Larsson. Född 1729-09-12 Karlskoga Strömed.  
Jonas Larsson. Född 1730-09-03 Karlskoga Strömed.  
Erik Larsson. Född 1735-02-18 Karlskoga Strömed.  
Johan Larsson. Född 1737-08-09 Karlskoga Strömed.  
Maria Larsdotter. Född 1740-03-03 Karlskoga Strömed.  
Anders Larsson. Född 1742-04-23 Karlskoga Strömed.  
VI:15 Olof Larsson. Född 1745-04-12 Karlskoga Strömed. Död 1815-01-28 Karlskoga Knutsbol.  
Olof Larsson. Född 1745-05-12 Karlskoga Strömed.  
Per Larsson. Född 1748-06-19 Karlskoga Strömed. Död 1752-10-29 Karlskoga Strömed.  
Annika Larsdotter. Född 1752-06-19 Karlskoga Strömed.  

 
 

 
 

VII:30  ff mm mf m 
Agneta Jonsdotter. Född 1706-03-22 Karlskoga Forsby. Död 1753-08-16 Karlskoga Strömed. Far: VIII:59 Jon Eskilsson. Mor: 
VIII:60 Margareta Elofsdotter. 
 
Faddrar Nils på Knapped, Per Jonsson i Källmo, hustru Margareta på Knapped, hustru Margareta i Forsby 

 
 

 
 

VII:31  ff mm mm f 
Nils Andersson. Född 1725-12-11 Karlskoga Knutsbol. Far: VIII:61 Anders Persson. Mor: VIII:62 Karin Olofsdotter. 
 
Äktenskap med Maria Andersdotter (Född 1726-11-18 Karlskoga Knutsbol.). Vigsel 1746-08-27 Karlskoga. 



 
Barn: 
VI:16 Maria Nilsdotter. Född 1754-03-24 Karlskoga Knutsbol. Död 1800-09-16 Karlskoga Knutsbol.  

 
 

 
 

VII:32  ff mm mm m 
Maria Andersdotter. Född 1726-11-18 Karlskoga Knutsbol. Far: VIII:63 Anders Hansson. Mor: VIII:64 Maria Andersdotter. 
 
Faddrar bland annat Nils Persson och Gertrud Andersdotter i Bredgårdstorp 

 
 

 
 

VII:33  fm ff ff f 
Måns Jansson. Född 1688. Död 1751-06-21 Tillinge Löten. 
 
Mellan åren 1722-1726 finns en Jan Jonsson i Vappetorp. Gammal ofärdig och tigger. Möjligen en far. 
1725-03-31 begravs Johan Jonssons i Vappetorp son Anders 9 år gammal 
1736-09-29 Jan Jansson Printz på Vappa löten som njutit fattigmedel (dödboken) 
 
I mantalslängd Vappetorp Tillinge 1727-1729 
I mantalslängd Hovdestatorp Tillinge 1734, Tjänar i Svingarn backstuga öde. 
 
Sockenskräddare i Tibble soldattorp när dottern Karin föds 
 
Barn med Karin Tomasdotter. 
 
Barn: 
Erik Månsson. Född 1722-10-02 Tillinge Vappa.  
Maria Månsdotter. Född 1725-08-15 Tillinge Tibble soldattorp.  
Anna Månsdotter. Född 1729-02-07 Tillinge Vappetorp.  
Anna Månsdotter. Född 1730-06-23 Tillinge Vappetorp.  
VI:17 Anders Månsson. Född 1734-03-14 Tillinge Hovdesta torp. Död 1790-03-31 Veckholm Segla.  

 
 

 
 

VII:34  fm ff ff m 
Karin Tomasdotter. 

 
 

 
 

VII:35  fm ff fm f 
Per Larsson. 
 
Barn med Kerstin Ersdotter. 
 
Barn: 
VI:18 Brita Persdotter. Född 1731 Villberga Högbytorp. Död 1779-03-31 Veckholm Segla.  

 
 

 
 

VII:36  fm ff fm m 
Kerstin Ersdotter. 

 
 

 
 

VII:37  fm ff mf f 
Erik Ersson Lustig. Född 1684 Huddunge. Död 1757-01-02 Villberga Högbergstorp. 
 
Rustmästare Upplands regemente Lagunda kompani 1719. 33 år gammal och har tjänstgjort 9 ½ år. / Begär avsked som 
beviljas / 
 
Villberga F:1 bild 6 Anno 1757 avskedade rustmästaren Erik Lustig är född år 1684 uti Huddunge socken och (Kärrby) gifte 
sig första gången 1708 och hade med första hustrun 2 söner och 2 döttrar. 2a gången gifte han sig 1731 med Elisabet 
Larsdotter och med henne hade 5 barn. Gifte sig 3dje gången 1739 med hustru Lisa Simonsdotter och med henne haft 1 
barn . 1709 blev han soldat. 1710 var med uti slaget vid Helsingborg, samma år uti juli var med uti sjöslaget vid Kögebucht. 
1712 kom han hit i församlingen och blev korpral. 1715 blev han rustmästare. 1719 fick han avsked med underhåll. Blev 
död av ålderdoms svaghet d 2 januari 73 år gammal 



 
Generalmönsterrulla 1710 Upplands regemente Lagunda kompani nr 89 Erik Ersson Lustig. Antagen i december 1709, född 
i Västmanland Huddunge socken 26 år kan läsa. Förlorat i aktion vid Helsingborg d 28 februari 1 halsduk felas som av 
början intet bekommit 
 
Generalmönsterrulla 1714 avancerat till korpral vid nr 121 i juli 1712 
Generalmönsterrulla 1718 avancerat till rustmästare 17 april 1718 
 
Mantal Ramsta 1720 Rustmästaren Erik Lustig skriven i Villberga 
1737 är han skriven hos svärmodern i Högbergstorp Villberga. 
 
Barn: 
VI:19 Jan Ersson. Född 1718-10-17 Ramsta Navesta. Död 1779-10-25 Vallby Folsberga.  
 
Äktenskap med Elisabet Larsdotter. Vigsel 1731. 
 
Äktenskap med Lisa Simonsdotter. Vigsel 1739. 

 
 

 
 

VII:39  fm ff mm f 
Anders Eriksson. Född 1685 Litslena Östersta. Död 1763-07-28 Litslena Östersta. Far: VIII:77 Erik Andersson. Mor: VIII:78 
Margareta Persdotter. 
 
1720-09-26 vigdes Erik Anderssons i Östersta son Anders Eriksson med pigan där sammastädes Margareta Johansdotter 
 
31 juli 1763 begrovs rusthållaren gl Anders Ersson i Östersta, född i Östersta 1685 Fadern rusthållaren Erik Andersson 
modern hustru Margareta Persdotter gift år 1720 med sin framlidne hustru Margareta Johansdotter avlat tillsamman 8 
barn 5 söner 3 döttrar alla leva blev sjuklig 1748 dödde av ålderdomsbräcklighet  d 28 juli levat 78 år 
 
Barn med Margareta Johansdotter (Död 1743-05-25 Litslena Östersta.). 
 
Barn: 
Erik Andersson. Född 1720-11-06 Litslena Östersta.  
Jan Andersson. Född 1725-02-16 Litslena Östersta.  
Anders Andersson. Född 1728-03-10 Litslena Östersta.  
Per Andersson. Född 1732-02-10 Litslena Östersta. Död 1773-06-06 Litslena Kromsta.  
VI:20 Karin Andersdotter. Född 1734-12-27 Litslena Östersta.  

 
 

 
 

VII:40  fm ff mm m 
Margareta Johansdotter. Död 1743-05-25 Litslena Östersta. 

 
 

 
 

VII:45  fm fm mf f 
Lars Witting. Född 1717 Småland. Död 1759-04-25 Pommern. 
 
Antagen till Sörmlands regemente överstelöjtnants kompani 8/1 1743, Mönstring Mariefred 8/10 1744.  Mönstring 
Nyköping 15/5 1750. Embarkering vid Dalarö för överföring till Pommern 11/8 1757, sjuk men följer med. Mönstring i 
Pommern 18/2 1758 sjuk. Mönstring i Pommern 12/2 1759 sjuk. Död i lägret 25/4 1759 
 
Äktenskap med Anna Hansdotter (Född 1710-04-24 Överselö Kvarntorp. Död 1764-09-18 Överselö Vittinge.). Vigsel 1745-
01-22 Överselö. 
 
Barn: 
Erik Larsson. Född 1740 Överselö. Död 1742-11-21 Överselö.  
Karin Larsdotter. Född 1742-10-08 Överselö.  
Brita Larsdotter. Född 1745-03-10 Överselö. Död 1745-06-28 Överselö.  
Karin Larsdotter. Född 1746.  
Maria Larsdotter. Född 1748.  
Maria Larsdotter. Född 1750-06-30 Överselö.  
VI:23 Lars Wiggman. Född 1753-08-30 Överselö Vittinge. Död 1810-10-12 Överselö Viggeby.  

 



 
 

 

VII:46  fm fm mf m 
Anna Hansdotter. Född 1710-04-24 Överselö Kvarntorp. Död 1764-09-18 Överselö Vittinge. Far: VIII:91 Hans Jönsson. Mor: 
VIII:92 Margareta Carlsdotter. 
 
Barn med Erik Witting. 
 
Barn: 
Marja Eriksdotter. Född 1734-05-28 Överselö Kvarntorp. Död 1736-04-23 Överselö.  

 
 

 
 

VII:47  fm fm mm f 
Olof.  
 
Barn med Kerstin Jansdotter (Född 1709 Överselö. Död 1789-11-18 Överselö Viggeby.). 
 
Barn: 
VI:24 Margareta Olsdotter. Född 1751. Död 1791-01-20 Överselö Viggeby.  

 
 

 
 

VII:48  fm fm mm m 
Kerstin Jansdotter. Född 1709 Överselö. Död 1789-11-18 Överselö Viggeby. 
 
Omnämnd som svärmor Överselö AI:4 sida 50 

 
 

 
 

VII:49  fm mf ff f 
Erik Söderberg. Född omkring 1701. Död 1730-09-19 Fellingsbro Västra Sörby. 
Observera att detta är en trolig fader. Förutom namn, ungefärlig födelsetid och anteckningar vid sonens flyttningar finns 
inga säkra belägg på släktskapet. 
 
Vid vigseln 1730 var han Ryttare för Västra Sörby och hon änkan i Ginnarsjötorpet. 
 
I husförhörslängden 1728-31 finns ryttaren Erik Söderberg med hustru Elin och dottern Karin i Västersörby 
 
Antagen 10 augusti 1726 till Fellingsbro kompani nr 31, Livregementet till häst 
Mönsterrulla 1736 : Karlen född i Västmanland 29 år gammal tjänt i 3 3/4 år 
Död 20 september 1730 
 
Äktenskap med Kerstin Andersdotter. Vigsel 1730-05-20 Fellingsbro. 
 
Barn: 
VI:25 Johan Söderberg. Född 1730-06-14 Fellingsbro Ginnarsjötorp. Död 1797-01-23 Arnö Ingeby.  

 
 

 
 

VII:50  fm mf ff m 
Kerstin Andersdotter. 

 
 

 
 

VII:51  fm mf fm f 
Karl Kristiansson Frunck. Född 1706-09-17 Skultuna Mässingsbruket. Död 1781-12-17 Skultuna Mässingsbruket. Far: 
VIII:101 Kristian Frunck. Mor: VIII:102 Karin Persdotter Näbb. 
 
Trådmästare och sexman. Avgick från denna syssla 1757. 1767 undertecknar han med 39 andra bruksabetare en handling 
där brukspatron förbinder sig att i stället för beslagtagen jord ersätta denna med en tunna råg, en tunna korn, tvenne tjog 
råghalm och en kål eller kryddtäppa om tre kappland av god jordmån samt att de tilläts att beta sina kreatur på de vanliga 
ställena. 
 
Barn med Margareta Persdotter (Född 1709 Sala. Död 1785-12-12 Skultuna.). 
 
Barn: 
Nimrod Frunck. Född 1735-07-02 Skultuna Mässingsbruket. Död 1741-03-03 Skultuna.  



Catharina Frunck. Född 1736-09-27 Skultuna.  
VI:26 Greta Frunck. Född 1738-01-13 Skultuna Mässingsbruket. Död 1814-05-15 Vallby Hornö torp.  
Kristian Frunck. Född 1740-02-26 Skultuna Mässingsbruket.  
Lisa Frunck. Född 1742-03-15 Skultuna.  
Kristina Frunck. Född 1744-04-04 Skultuna.  
Petter Frunck. Född 1746-12-30 Skultuna.  
Karl Frunck. Född 1752-05-24 Skultuna.  

 
 

 
 

VII:52  fm mf fm m 
Margareta Persdotter. Född 1709 Sala. Död 1785-12-12 Skultuna. Skultuna bruk, Skultuna Far: VIII:103 Per Matsson. Mor: 
VIII:104 Catharina Danielsdotter. 
Då födelseböcker saknas för den aktuella tiden har jag följt samtliga Per/Peder/Petter i husförhörslängderna. Den enda 
fader jag anser är rimlig är snickaren Per Matsson. Övriga personer faller bort av olika anledningar. Observera att 
släktskapet inte är bevisligt. 
 
1706 
v73871a.b230 Östra kvarteret 
Snickare mäster Petter 
hustru Catharina 
gossen Daniel (i södra kvarteret) 
1708 
v73871a.b2260 Östra kvarteret 
Snickare Mäster Petter 
hustru 
Modern hustru Karin 
 
1709 24 april (såväl hustrun som dottern är införda vid annat tillfälle än mannen) 
Volymen berör åren 1706-1710 
v73871a.b2410 Västra kvarteret 
Snickare Peder Matsson 
hustru Catharina 
dotter Margareta 
 
1712 
v73872.b8 
snickaren Peder Matsson 
hustru 
dottern Greta 
 
1713-1714 
v73872.b37 Östra kvarteret 
snickaren Peder Matsson 
hustrun 
dotter Margareta 
gesäll Anders 
 
1715-1717 
v73872.b67 Östra kvarteret 
Snickaren Per Matsson 
hustru 
son 
dotter Greta 
Modern 
v73872.b93 Östra kvarteret 
Snickaren Petter Matsson änka (död cirka 1719) 
hustru 
pigan Margareta 
 
År 1720 den 18 mars blev uppå vederbörandes anhållan laga inventeringsvärdering och ( ) förrättad mellan framlidne 
snickaren salig mäster Petter Mattsons efterlämnade änka hustru Maria Olsdotter och dess egna såväl som styvbarn ( ) 
dess 2ne barn av förra kullen nämligen dottern Greta och sonen Petter samt av senare kullen 4 st barn nämligen 
Magdalena, Catharina, Maja och Gabriel vilken 8 veckor efter faderns död även avlidit. År 1711 den 18 februari är fuller ett 



arvskifte upprättat efter salig Petter Mattsons förra salig hustru Catharina Danielsdotter, då egendomen sedan gälden 
blivit avdragen stigit till 1386 daler 19 öre kmt varav fadern bekommit hälften och de 2ne barnen hälften 693 daler 9 ½ öre 
kmt till fadern och lika mycket till barnen. /// 
Sedan blev uppå parternas anhållan gården delt modern och barnen av förra kullen emellan således att modern med sina 
barn behålla ( ) södra delen i gården som är på södra sidan om portlidret, samt boden och stallet Kommandes modern av 
barnen att åtnjuta halvparten vardera i källaren och halvparten i portlidret. Eljest komme modern och barnen av förra 
kullen så överens att när modern avstår sin andel uti husen och låta bägge barnen av förra kullen få behålla den senare så 
övergiva de modern deras andel i lösa egendomen som de med henne eljest borde dela 

 
 

 
 

VII:54  fm mf mf m 
Stina Ersdotter. Född 1723 Simtuna. 
 
Vid Anders födsel var hon änka. Hon uppgav att hon hade blivit våldtagen av en officer som hon inte kände på Långängen. 
 
Hon flyttar med sonen från Västerås till Kungsåra år 1773. Flyttar till S:t Ilian 1775 och därifrån tillbaka till Kilsta Kungsåra 
1776. 1788 flyttar hon åter till Västerås 
 
Kungsåra (U) AI:3 (1775-1805) Bild 21 / sid 14 
 
Barn: 
VI:27 Anders Kihlström. Född 1750-12-21 Sankt Ilian Klockartorpet. Död 1790-11-14 Kungsåra Kilsta ägor.  

 
 

 
 

VII:55  fm mf mm f 
Olof Ersson. Född 1713-10-07 Västervåla Vretarna. Död 1778-10-12 Svedvi Tuna. Far: VIII:109 Erik Andersson. Mor: 
VIII:110 Karin Olsdotter. 
 
Dödboken. Olof Ersson uti Årby ägor född i Wåla socken och Vreta by 1708. Fader Erik Olsson moder Brita Olsdotter. Gift 
första gången med Greta Arvidsdotter i Tuna, med henne haft 5 barn 1 son 4 döttrar en dotter är död. Efter ett års 
änkemansstånd gifte han sig 1759 med Brita Olsdotter på Skälby ägor inga barn. Levt någorlunda kristligt. Död på Årby 
ägor kl 12 om natten den 12 oktober av häftig kolik 
 
Äktenskap med Margareta Arvidsdotter (Född 1713-07-01 Svedvi Tuna. Död 1757-09-18 Svedvi Tuna.). Vigsel 1742-10-10 
Svedvi. 
 
Barn: 
Brita Olofsdotter. Född 1743-08-18 Svedvi Tuna.  
NN. Född 1746-12-31 Svedvi Tuna.  
VI:28 Margareta Olsdotter. Född 1748-08-27 Svedvi Tuna. Död 1793-06-11 Kungsåra Kilsta ägor.  
Margareta Olofsdotter. Född 1748-08-27 Svedvi Tuna.  
Erik Olofsson. Född 1752-12-14 Svedvi Tuna.  

 
 

 
 

VII:56  fm mf mm m 
Margareta Arvidsdotter. Född 1713-07-01 Svedvi Tuna. Död 1757-09-18 Svedvi Tuna. Far: VIII:111 Arvid Andersson. Mor: 
VIII:112 Brita Nilsdotter. 
 
Dödboken Hustru Margareta Arvidsdotter ifrån Tuna född ibidem den 1 juli 1713. Föräldrar Arvid Andersson och Brita 
Nilsdotter lärde läsa så i som utan bok och förstod sin kristendom och således genom honom hon skulle söka sin salighet. 
Hemma hos sina föräldrar var hon ständigt undantagandes ett år hos sin släkt i Westtuna och dem med all lydno 
tillhandagick allt intill dess hon trädde i äktenskap på sitt 28 år eller 1741 med sin i socknen efterlevande man Olof Ersson 
med vilken hon i kristligt äktenskap sammanlevat i 16 år. Välsignad med 5 barn 1 son och 4 döttrar av vilka en dotter förut 
är död, de andra leva och med kristens sorg sin moders frånfälle saknar. Levernet har varit tyst och stilla, väl umgåtts med 
sina grannar och i synnerhet älskat guds ord. Sjuknade den 1 sept i början av håll och styng men sedermera.... uti en stark 
bröstvärk. Under sjukdomen beredde sig med böner och efter den h nattvarden till en salig död. Hennes bön hörde gud så 
att hon och i stillhet fick skiljas ifrån allt det onde den 18 sept sedan hon levat uti 44 år och 2 mån . Begraven på Tuna 
kyrkställe 

 
 

 
 

VII:57  fm mm ff f 
Anders Jansson. Född 1714-09-29 Enåker Enåkersbyn. Död 1772-03-04 Villberga Håra. Far: VIII:113 Johan Johansson. Mor: 



VIII:114 Karin Matsdotter. 
 
Dödboken Anders Johansson född uti Enåkers församling år 1714 i Enåkersbyn. Fadern var bonden Jan Jonsson och 
modern hustru Karin Matsdotter varit i tjänst sedan han var 13 år gammal. Blev gift med sin kvarlämnade änka hu Maria 
Nilsdotter i Håra år 1739. Haft 14 barn 9 gossar 5 flickor död i häftig feber. 
 
Äktenskap med Maria Nilsdotter (Född 1719-03-07 Villberga Håra. Död 1793-07-19 Villberga Håra.). Vigsel 1739. 
 
Barn: 
VI:29 Jan Andersson. Född 1741-04-09 Villberga Håra. Död 1820-10-21 Kungs Husby Grönsöö gård.  
Anna Andersdotter. Född 1748-09-09 Villberga Håra.  
Erik Andersson. Född 1753-02-04 Villberga Håra.  
Mats Andersson. Född 1755-05-11 Villberga Håra.  
Anders Andersson. Född 1758-04-22 Villberga Håra.  
Cajsa Andersdotter. Född 1763-01-10 Villberga Håra.  
Peter Andersson. Född 1766 Villberga Håra.  

 
 

 
 

VII:58  fm mm ff m 
Maria Nilsdotter. Född 1719-03-07 Villberga Håra. Död 1793-07-19 Villberga Håra. Far: VIII:115 Nils Persson. Mor: VIII:116 
Maria Andersdotter. 
 
År 1793 den 24 juli hölls av undertecknade laga bouppteckning efter avlidne Anders Janssons änka Maria Nilsdotter i Håra 
Villberga socken som med döden avled d 19 uti förenämnda månad samt efter sig lämnade 5 söner och 2 döttrar 

 
 

 
 

VII:59  fm mm fm f 
Anders Andersson. Född 1715-08-17 Villberga. Död 1777-04-24 Villberga Enhälja. Far: VIII:117 Anders Andersson 
Bergstedt. Mor: VIII:118 Maria Persdotter. 
 
Gift första gången med Margareta 
Vid sonen Anders födelse var han bonde i Hummelsta och sedan i Enhälja men Anders står som född i Enhälja 
 
1777-04-24 Anders Andersson Enhälga född 1715 d 17 juni, fadern Anders Andersson Bergstedt modern hustru Maria 
Matsdotter varit två gånger gift men levde allenast ett år med vilken han // sig andra gången med sin kvarlämnade änka 
Brita Mårtensdotter 1739 haft med henne 8 barn. 
 
Barn med Brita Mårtensdotter (Född 1720-02-01 Villberga Grillby. Död 1779-01-10 Löt Hummelsta.). 
 
Barn: 
Anders Andersson. Född 1740-06-29 Villberga Enhälja. Död 1802-06-06 Villberga Enhälja.  
Anna Andersdotter. Född 1742-12-01 Litslena Tibble.  
VI:30 Brita Andersdotter. Född 1748-09-21 Litslena Hummelsta. Död 1815-09-30 Kungs Husby Grönsöö ägor.  
Erik Andersson. Född 1756-02-13 Villberga Enhälja. Död 1774-12-25 Villberga Enhälja.  
Maja Andersdotter. Född 1759-04-03.  
Jan Andersson. Född 1762-11-02 Villberga Enhälja.  

 
 

 
 

VII:60  fm mm fm m 
Brita Mårtensdotter. Född 1720-02-01 Villberga Grillby. Död 1779-01-10 Löt Hummelsta. Far: VIII:119 Mårten Nilsson. 
Mor: VIII:120 Anna Johansdotter. 

 
 

 
 

VII:61  fm mm mf f 
Johan Ersson. Född 1708-03-25 Villberga Linsunda. Död 1789-08-02 Villberga Linsunda. Säby, Villberga Far: VIII:121 Erik 
Olofsson. Mor: VIII:122 Margareta Johansdotter. 
 
Dödboken. Råby. Gamla bonden Johan Eriksson är född 1708 d 25 marti i Linsunda dess fader war bonden Erik Olsson i 
Linsunda, modern hust Margareta Larsdotter som dog 1778? Var hemma hos sina anhöriga till dess han begaf sig i 
ägtenskap 1733 med sin för detta afledna hustru Karin Larsdotter i Råby och med henne haft 6 barn 1 son och fem döttrar. 
Så länge hans kraft tillät förestod han hemmanet men sedan förra makan blef död och hans styfson kom till myndighet 
afstod han den och emot fördel uppehållit sig wid gården. Sedan hans bräcklighet mer och mer tilltogo .... han andra 



gången ägtenskap med sin kvarlämnade änka hustru Kerstin Matsdotter med vilken han 9 år sammanlevat utan barn. Har 
nu i senare åren varit mycket sjuklig och nu i tu år alldeles blind och mest sängliggande blef död d 2 augusti av 
ålderdomsbräcklighet. 
 
Äktenskap med Karin Larsdotter (Född 1706-12-26 Villberga Långarnö. Död 1778-05-09 Villberga Råby.). Vigsel 1733 
Villberga. 
 
Barn: 
Karin Johansdotter. Född 1739-10-01 Villberga Råby.  
Margareta Johansdotter. Född 1741-04-01 Villberga Råby.  
VI:31 Erik Johansson. Född 1743-12-09 Villberga Råby. Död 1808-02-22 Villberga Linsunda.  

 
 

 
 

VII:62  fm mm mf m 
Karin Larsdotter. Född 1706-12-26 Villberga Långarnö. Död 1778-05-09 Villberga Råby. Far: VIII:123 Lars Israelsson. Mor: 
VIII:124 Brita Nilsdotter. 
 
Dödboken. Råby. Johan Erikssons hustru Karin Larsdotter född 1708 i Longarn. Fader war bonden och kyrkiowärden Lars 
Israelsson, modern hust Brita Nilsdotter war hemma hos föräldrarna tills hon sitt 21 år gifte sig 1 gången med sin för detta 
afledna man Mats Johansson i Råby och lefde allenast ett år och med honom hade en son som nu lefwer. War 1 år enka 
och gifte sig med sin nu efterlefwande man Johan Eriksson och med honom haft sex barn 5 döttrar och en son. Sjuknade d 
22 april död den 9 maj af bröstwärk 
 
Gift medMats Johansson (Född Villberga Råby.). 

 
 

 
 

VII:63  fm mm mm f 
Anders Matsson. Född 1715-03-25 Löt Vreta. Död 1775-11-01 Löt Vreta. Far: VIII:125 Mats Andersson. Mor: VIII:126 Anna 
Ersdotter. 
 
I dopboken står det Erik men sannolikt är detta felskrivet och ska vara Anders 
 
Faddrar Anders Andersson i Vreta, Anders Simsons dotter Karin i Häljesta 
 
Äktenskap med Brita Eriksdotter (Född 1721-03-28 Lillkyrka Oxhagen. Död 1787-12-09 Löt Vreta.). Vigsel 1742-10-13 Löt. 
 
Barn: 
Anna Andersdotter. Född 1744-02-25 Löt Vreta.  
VI:32 Karin Andersdotter. Född 1747-01-05 Löt Vreta. Död 1810-11-25 Villberga Linsunda.  
Brita Andersdotter. Född 1750-12-09 Löt Vreta.  
Erik Andersson. Född 1753-02-04 Löt Vreta.  
Kristina Andersdotter. Född 1757-12-19 Löt Vreta.  
Kristina Andersdotter. Född 1760-02-13 Löt Vreta.  

 
 

 
 

VII:64  fm mm mm m 
Brita Eriksdotter. Född 1721-03-28 Lillkyrka Oxhagen. Död 1787-12-09 Löt Vreta. Far: VIII:127 Erik Olsson. Mor: VIII:128 
Catharina Eriksdotter. 

 
 

 
 

VII:67  mf ff fm f 
Anders Jansson. Född 1673-12-28 Skultuna Handberga. Död 1756-11-28 Skultuna Handberga. Far: VIII:133 Johan 
Johansson. Mor: VIII:134 Karin Ersdotter. 
 
Norrbo häradsrätt 1709-03-15: Till nämndemannen Johan Johansson i Handberga kärade dess broder drängen Anders 
Johansson där samma städes angående rättens tillstånd att nästkommande vår obehindrat tillträda halva deras salig faders 
hemman som består av 8 öresland och ½ mantal och det samma lika med brodern få tillträda och framdeles nyttja emedan 
han är den yngsta sonen och icke allenast haver sin broders Mats Johanssons i Åksta, och sina gifta systrars skriftliga 
tillåtelse, daterat Solänge den 7de av innevarande månad att få bruka deras arvedel i hemmanet utan och moderns Karin 
Eriksdotters skrivelse av d 16 hujus att hon övergiver hemmanet till den äldsta och yngsta hennes söner som äro Johan och 
Anders Johanssöner efter hon för ålderdoms skull ej förmår att längre stå det före, och hon helst åstundar att få bliva hos 
sin yngsta son Anders så länge hon lever, vilka bägge dokumenter till .... sin ansökning nu i rätten inlade. Nämdemannen 



Johan Johansson förebar däremot att han hela 17 års tid sedan fadern med döden avgick har under moderns lydna 
förestått hemmanet och kostat sin makt och mod därpå i mening att ensam få därvid bliva bibehållen, därtill hans moder 
ock vid senare avvittringen förliden vinter givit sitt bifall så framt syskonen så kunde förenas, det capellanen Johan Uigeli 
och nämndemannen Johan Ersson i Legde intygar, därtill .... hade Johan Johansson försträckt sina bröder Olof och Per å 
deras andelar i jorden långt över värde däröver till bevis deras obligationer ..... förutan det att detta halva hemman skall bli 
nog trångt åt tvenne åbor särdeles till hus och hustomten och de bägge fördärva varannan, det stället att brodern Anders 
så väl som de andra syskonen kunde bli annorstädes med hemman och bättre lägenhet försedd, varandes på det andra 
halva hemman i byn intet mer än en åbo, som hans syskon ej velat för olägenheter skull tränga, i anseende vartill Johan 
Johansson begärde att ensam få bliva på hemmanet besutten, åtminstone på nåtra år och till dess de andra syskonen 
kunde utlösa Anders Johansson instantierade sig hava även som brodern varit hemma och vid hemmanet och där troligen 
arbetat och efter han ingen anna lägenhet till sin forkomst skall hava att tillgå, alltså blev han inständigt därvid att honom 
halvparten i hemmanet måtte efterlåtas. Resolutio. Så som detta halva hemman Hanberga i Skultuna socken prövas kunna 
tåla 2ne åbor, och den yngsta brodern Anders Johansson har tillstädielse av fem sina syskon att bruka deras delar jämte sin 
egen, alltså kan honom Anders Johansson icke förvägras att efter dess ansöking nu i vår få stiga till halva hemmanet uti alla 
delar emot brodern Johan Johansson och lika draga de utskylder som därav gå kunna, till dess de anten själva komma 
överens med de andra syskonen om lösningsrätten eller och slikt lagligen kan bliva avgjort. 
 
Norrbo häradsrätt 1712-06-02 Välaktad Bengt Åman i Handberga hade instämt dess grannar och gårdsbor på halva 
hemmanet emot honom nämndemannen Johan Johansson och hans broder Anders Johansson angående ett riktigt och 
laga byte dem och deras hemmansdelar emellan uti all skogängar hagar och utmarken som till handberga byn lyda. Och 
ehuruväl på svarandenas sida uppvistes en av rätten confirmerad förlikning emellan deras antecessorer en änge och hage 
delningen dat d 1 mars 1689 så fants likväl därutav att …. Voro till vidare jämkande utställt varför och emedan skogen är 
alldeles obytt och svaranden vice versa talande på en laga rättelse och jämkning av åkern i södra gärdet varuti de något 
skola vara förfördelade. Fördenskull kommo parterna omsider överens och begärte att häradshövdingen med 
nämndemännen Johan Ersson i Lejde och Per Johansson i Gillfors ville vid lägligt tillfälle jämka och dela dem emellan såväl 
själva skogen som vad tvistigt kunde vara uti åker äng och hagar det och dem tillsades. 
 
Norrbo häradsrätt 2 oktober 1716 Norrbo häradsrätt (U) AIa:4 (1705-1716) Bild 10860 (AID: v526059.b10860, NAD: 
SE/ULA/11105) den fjärdedel eller 4 öresland jord uti Hanberga skattehemman och Skultuna socken som Pär Johansson 
ifrån Uppsala och Olof Johansson Hanstadius ifrån Stockholm och Olof Olsson i Skäduga uppå sin hustrus Karin 
Johansdotters vägnar hava medelst upprättat köpebrev under  d 17 februari 1715 försålt till dess broder och svåger 
nämndemannen Johan Johansson i Handberga för 342 daler 27 ½ öre koppmt bleve uppå begäran andra gången uppbuden 
I lika motto blev ännu 2 öres 20 4/7 dels penningland hus och jord i Handberga sakeehemman vilka Mats Johansson ibidem 
samt dss 3ne systrar hust Anna Johansdotter i Gocksta, Solberga, Pärs hustru Brita Johansdotter och Skålby, Johan 
Pärssons hustru Maria Johansdotter hava d 11 februari 1716 försålt till dess broder Anders Johansson i Handberga för 137 
daler 4 ½ koppmt på brodern och halvparten mindre på vardera systern tredje gången uppbuden. 
 
 
Norrbo häradsrätt 7 oktober 1737:  Jan Andersson i Handberga hade instämt sin granne Anders Jansson angående 18 
daler kppmt för den skada kärande skall blivit tillskyndad genom takdropp av svarandens stuga, varemot svaranden efter 
vice versa uttagen stämning klagade över en källare som var honom förnär byggd, samt olikhet uti grästomterna. Men så 
ingåvo parterna nu en dem emellan på innevarande dato upprättad föreningsskrift av innhåll 1o att husen bliva ståendes 
som de stå alldeles oklandrade, hädan efter, 2o gärdesgården emellan gärdslegårdarna flyttas när Anders Jansson eller 
dess efterkommande flytta sina hus på gården att gärdesgården flyttas därefter, 3o komma de att hava lika stor hustomt å 
bägge sidor vardera 4o i grästäppan slå de var sin teg på norra sidan och på södra sidan var sina 4 tvärar tvärs över Södra 
tegen och 5o kommer Kalftomten att stängas mitt i tu på det sätt att gärdesgården sättas i norr och söder. Anhållandes 
parterna om rättens stadfästelse häröver 
 
Äktenskap med Margareta Larsdotter (Född 1690-08 Lillhärad Skästa. Död 1756-01-30 Skultuna Handberga.). Vigsel 1710-
11-20 Lillhärad. 
 
Barn: 
Johan Andersson. Född 1712-02-02 Skultuna Handberga.  
Anders Andersson. Född 1713-10-21 Skultuna Handberga. Död 1714-01-17 Skultuna Handberga.  
Karin Andersdotter. Född 1715-01-12 Skultuna Handberga.  
Lars Andersson. Född 1720-04-23 Skultuna Handberga.  
Anders Andersson. Född 1725-01-25 Skultuna Handberga.  
VI:34 Margareta Andersdotter. Född 1726-03-10 Skultuna Handberga. Död 1790-03-27 Skultuna Knaphögen.  

 
 

 
 

VII:68  mf ff fm m 
Margareta Larsdotter. Född 1690-08 Lillhärad Skästa. Död 1756-01-30 Skultuna Handberga. Far: VIII:135 Lars Johansson. 
Mor: VIII:136 NN Håkansdotter. 



 
Dödboken 12 februari 1756 egrovs Anders Johanssons hustru  Margareta Larsdotter ifrån Handberga född i Skästa, 
Lillhärad sn 1690 i augusti månad. Gift 1710 haft 4 söner och 3 döttrar 2 söner och 2 döttrar lever. Fick slag för 4 år sedan 
och alltsedan varit sängliggande dog den 30 januari och lades i kyrkan 

 
 

 
 

VII:69  mf ff mf f 
Erik Eriksson. Född 1687-01-02 Kumla Hedbo. Död 1765-10-06 Kumla Nyby. Far: VIII:137 Erik Eriksson. Mor: VIII:138 Anna 
Hansdotter. 
 
Dödboken Ärliga och välbeskedliga Erik Eriksson ifrån Nyby begrovs d 19 oktober. Född 1685 av kristliga föräldrar. Fadern 
Erik Eriksson och modern Anna Andersdotter ifrån Hebo. År 1713 ingick han med sin långt för detta avlidna maka Kerstin 
Olsdotter. Levde med henne 39 år och fick 12 barn 9 söner och 3 döttrar. av vilka 2 söner och 1 dotter är döda. Denne 
sexmannen var väl hela sin livstid av gud begåvad med en god hälsa dock var han därmed intet fri för korset. Han plågades 
av samma olägenhet som den helige Tobias då han utbrast i följande ord: Guds glädje skall jag hava och för 6 år sedan 
mistade han så alldeles sin syn att han ej kunde vägleda sig själv utan måste låta sig föras av andras hjälpsamma händer 
dock hörde man honom aldrig därunder knorra på allmakten utan drog ständigt sitt kors med tålamod. Han var på visst 
sätt lyckligare än många andra vilka esomoftast förgripa sig med ögonens begärelse. I synnerhet som han under denna sin 
krop blindhet ständigt hade sina tros ögeon ställta på sin korsfästa frälsare. Åtta dagar före sin död råkade han för en 
ganska häftig huvudvärk vilken efter 2ne dagar förlopp stannade uti håll och styng och som han nog kunde förmärka att sin 
levnads slut skulle vara för handen så beredde han sig kristligen och väl därtill. Död den 6 oktober. 
 
Äktenskap med Kerstin Olsdotter (Född 1690-10-21 Kumla Ransta. Död 1746-11-01 Kumla Nyby.). Vigsel 1713 Kumla. 
 
Barn: 
Erik Eriksson. Född 1714-04-26 Kumla Nyby.  
Anna Eriksdotter. Född 1715-08-29 Kumla Nyby.  
Malin Eriksdotter. Född 1717-09-02 Kumla Nyby.  
Olof Eriksson. Född 1719-02-06 Kumla Nyby.  
Johan Eriksson. Född 1721-07-07 Kumla Nyby.  
Anders Eriksson. Född 1722-10-01 Kumla Nyby.  
Hans Eriksson. Född 1724-07-02 Kumla Nyby.  
VI:35 Per Ersson. Född 1726-01-08 Kumla Nyby. Död 1803-09-08 Haraker Magnustorp.  
Lars Eriksson. Född 1728-09-12 Kumla Nyby.  
Kerstin Eriksdotter. Född 1730-03-19 Kumla Nyby.  
Anders Eriksson. Född 1732-05-01 Kumla Nyby.  
Zackarias Eriksson. Född 1734-12-02 Kumla Nyby.  

 
 

 
 

VII:70  mf ff mf m 
Kerstin Olsdotter. Född 1690-10-21 Kumla Ransta. Död 1746-11-01 Kumla Nyby. Far: VIII:139 Olof Persson. Mor: VIII:140 
Malin Ersdotter. 
 
Dödboken.  1746 Erik Erssons hu Kerstin Olsdotter från Nyby född 21/10 1690 fadern Olof Persson modern Malin 
Ersdotter i Ransta. Gift 1713 med Erik Ersson. Haft 12 barn 9 söner och 3 döttrar. Besvärad av en svår moderssjuka. 
 
Övertjurbo häradsrätt 1708: Välbemälte Hans Brottman på pigans Kerstins Olofsdotters vägnar kärade till pigans 
faderbroder Zackris Persson i Ranstad och klagade huruledes bemälte Zackris som varit förmyndare för bemälte Kerstin 
under dess omyndiga år (?) sig vara av 1/3 hemmanet Ranstad (?) honom bort, berättandes huruledes dess fader fader 
Päder Jöransson ägt 3 öresland 8 penningland i bemälte Ranstad varom varit arvstagna 6 söner och en dotter nämligen av 
sönerna Anders, Olof, Erik, Lars, Per och Zackris Perssöner samt dotter Anna Persdotter och skulle efter uträkning sig 
belöpa på brodern 12 4/13 penningland men på systern halvparten mindre eller i penningar efter värde på brodern 
nämligen 100 daler kmt och systern 50 daler samma mynt, penninglandet till 8 daler beräknat påståendes (?) vidare att 
hon pigans fader Olof Persson suttit tillika med Zackris i 30 års tid på halvparten av deras faders hemman, att och pigan nu 
efteråt mått is så måtto få träda i dess faders rätt. Dessa bröder Olof och Zackris hade och som berättades redan kommit 
överens att Zackris skulle försörja den ena brodern Erik och andra brodern Lars skulle försörjas hos Olof till dödedagar 
vilket de och efterkommit. Men där så voro att Zackris utlöst någon av dess syskon så ville pigan Kerstin nu betala 
halvparten tillbaka igen på det hon måtte komma till besittningen av halva hemmanet emot dess faderbroder som bemält 
är, i synnerhet som detta samma nu som tillförne och i dess faders tid kunde väl tåla tvenne åbor. Sedan vill och pigan 
betala de 34 daler som Zackris skulle hava betalt på dess faders gäld. På Zackris Perssons vägnar svarade kammereraren väl 
Mattias Salström vilken uppviste ett härads fastebrev av d 6 febr 1707 varigenom bemälte Zackris tilldömes 2 öresland 7 
5/15 penningland i bemälte Ranstad som han köpt av dess syskon eller deras barn, eftersom i bemälte fastebrev förmäles 



vars innehåll inhämtades vid vilken fasta kamerereraren påstod på Zackris vägnar få förbliva och vad det 1 öresland 
vidkommer som ännu voro olösta av de 3 öreslanden som Päder Jöransson ägt så begärde kamereraren dilation till nästa 
ting då han ville bevisa att även de voro betalt och till en begynnelse inlade en räkning på 23 daler kmt som Zackris 
påkostat den ena brodern Larses begravning. Åter på andra sidan uppvistes en attest av d 10 oktober 1708 som upplästes 
och innehållet därav inhämtades. Kämnären Brottman ville vidare invända att Lars Mårtensson i Ranstad viste det Anders 
Olofsson i Erlandsbo ej njutit dess broders hustrus Annas angående någon betalning för jorden som bevittnade att sal 
inspektörern Gustaf Jönsson befallt Zackris ej giva åt Anders Olofsson de 25 daler som han voro honom skyldig utan att 
inspektoren emedan Anders Olofsson varit dömd till sakören men för vad orsak visste han ej, allenast att så många 
penningar varit levererade till inspektoren. Så hade och Lars ingen köpeskrift underskrivit. Lars Persson i Ranstad 
bevittnade och att Zackris Persson då tinget påstått 1707 i februari och när fastan begärdes kommit till hans fader Per 
Eriksson och begärt att han ville sätta under dess bomärke på köpebreven emellan Zackris Persson och dess syskon om 
deras jordedelar som de honom till köp uppdragit det och fadern gjort. 

 
 

 
 

VII:71  mf ff mm f 
Erik Ersson. Född 1694-03-01 Skultuna Berga. Död 1740-03-28 Romfartuna Brunnsby. Far: VIII:141 Erik Andersson. Mor: 
VIII:142 Anna Ersdotter. 
 
Dödbok Romfartuna (U) F:2 (1699-1746) Bild 111 / sid 125 Erik Ersson i Brunnsby är född 1694 den 1 mars i Berga och 
Skultuna socken, Hemma vistandes till år 1714 gifte sig med sin hustru, med henne avlat 8 barn 5 söner 3 döttrar blev död 
den 28 mars åldern 46 år Testamente 6 daler betalt 
 
I mantalslängden 1730 "skriven i romfartuna" 
 
Äktenskap med Malena Carlsdotter (Född 1689-01-05 Haraker Söderspånga. Död omkring 1737 Romfartuna Brunnsby.). 
Vigsel 1714-10-03 Haraker. 
 
Barn: 
Annika Ersdotter. Född 1715-07-31 Skultuna Berga.  
Carl Eriksson. Född 1717-10-31 Skultuna Berga. Död.  
Erik Eriksson. Född 1720-02-07 Skultuna Berga.  
Anders Eriksson. Född 1722-02-01 Skultuna Berga.  
Johan Eriksson. Född 1724-02-11 Skultuna Berga.  
Margareta Eriksdotter. Född 1726-02-02 Skultuna Berga.  
VI:36 Brita Ersdotter. Född 1728-12-25 Skultuna Berga. Död 1771-06-20 Haraker Magnustorp.  

 
 

 
 

VII:72  mf ff mm m 
Malena Carlsdotter. Född 1689-01-05 Haraker Söderspånga. Död omkring 1737 Romfartuna Brunnsby. Far: VIII:143 Carl 
Andersson. Mor: VIII:144 Ursilia Johansdotter. 
 
Norrbo häradsrätt 3 november 1740: Till detta ting hade änkan Malin Carlsdotter i Brunnsby låtit inkalla Jan Olsson i 
Håfsten angående en oxe som svaranden förlidna vårtid av hustru Malin skall sig tillhandlat emot  gjort köp om 12 plåtar 
men sedan han vid åkerbruket betjänt sig av oxen har svaranden utan att vilja stå vid det ingångna köpet den samma 
hustru Malin återställt vilken hon sedermera måst försälja till 24 daler smt mindre pris än med Jan Olsson ackorderat blivit, 
helst samma kreatur under den tiden svaranden det bruket blivit utvält påståendes nu änkan att svaranden samma brist av 
24 daler smt. / / 

 
 

 
 

VII:73  mf fm ff f 
Erik Olofsson Rytter. Född 1684-12-01 Ramnäs. Död 1752-06-01 Dingtuna. Far: VIII:145 Olof Olofsson. Mor: VIII:146 Anna 
Andersdotter. 
 
Dödbok: Avskedade soldaten Erik Rytter ifrån Tuna är född i Ramnäs socken 1684 i Decemb föräldrarna Olof Olsson och h 
Anna Andersdotter. Gift två gånger sidst med änkan Anna Ersdotter haft med sin hustru 16 barn av vilka allenast 5 lever 
varit sjuk över 6 mån avled d 1 juni levat 66 ½ år. 
 
I husförhörslängden uppges födelseåret vara 1688. 
 
Enligt Generalmönsterrullan hör nr 135 till Viby ägor i Kolbäcks socken men sonen Anders är inte född varken där eller i 
Dingtuna där Erik och Anna gifter sig. 
 



Generalmönsterrulla 1715: Erik Olofsson Fougel. Den 7 maj 1714 av roten inställt är barnfödd i Strömsholms län och 
Ramnäs socken är 22 år gammal kan läsa i bok 
 
Generalmönsterrulla 1721: Nr 135 Erik Olofsson Fougell. Blev 21 februari 1720 transporterad till nr 40 då den gamle 
soldaten kom tillbaka från sin fångenskap. 
 
Generalmönsterrulla Västmanlands regemente Strömsholms kompani nr 40 1729: 37 år tjänstgjort 15 år. Felar kappa, 
()andtlar, kruthorn, smörjehorn, krutmått och låsbetäcken. Är svag och äldre än för honom annoterat står. Uppfyller ej 
monderingen får avsked. 
 
Barn med Brita Matsdotter (Född 1686. Död 1728-01-07 Dingtuna Näsby.). 
 
Barn: 
Erik Ersson. Född 1726-06-21 Dingtuna Näsby ägor.  
 
Äktenskap med Brita Andersdotter (Född 1691. Död 1729-10-12 Dingtuna Näsby ägor.). Vigsel 1728-05-19 Dingtuna. 
Barn: 
Hans Eriksson. Född 1729-09-25 Dingtuna Näsby ägor.  
 
Äktenskap med Anna Ersdotter (Född 1712-01-25 Rytterne. Död 1786-03-06 Dingtuna Tuna ägor.). Vigsel 1738-12-31 
Dingtuna. 
Barn: 
Catharina Eriksdotter. Född 1739-09-05 Dingtuna Tuna ägor.  
VI:37 Anders Ersson Tjurstedt. Född 1742-09-16 Dingtuna Tuna ägor. Död 1790-11-02 Lundby Hällby.  
Erik Eriksson. Född 1746-04-23 Dingtuna Tuna ägor.  
Maria Ersdotter. Född 1752-05-19 Dingtuna Tuna ägor.  
 
Gift medMargareta Eliasdotter. 

 
 

 
 

VII:74  mf fm ff m 
Anna Ersdotter. Född 1712-01-25 Rytterne. Död 1786-03-06 Dingtuna Tuna ägor. 
 
 

 
 

 
 

VII:75  mf fm fm f 
Erik Andersson. Född 1716-01-29 Dingtuna Sippersta ägor. Död 1766-02-04 Dingtuna Väsby ägor. Far: VIII:149 Anders 
Ersson Stare. Mor: VIII:150 Kerstin Nilsdotter. 
 
Dödboken. Erik Andersson frå Väsby ägor blev född på Utkumla ägor 1716. Fadern Anders Ersson Stare och modern Kerstin 
Persdotter. 1737 blev han antagen till sockenskräddare inom församlingen. 1739 ingick han äktenskap med förra makan 
Christina Persdotter blivit välsignad med 5 söner och 2 döttrar. 1754 trädde han i äktenskap med sin kvarlåtne maka 
Christina Abrahamsdotter. Ägt tillsammans 1 dotter. Han sjuknade av hetsig feber och dog den 4de då han levat 50 år. 
 
Äktenskap med Kerstin Persdotter (Född 1718 Dingtuna Kallsäby ägor. Död 1753-08-19 Dingtuna Väsby ägor.). Vigsel 1739 
Dingtuna. 
 
Barn: 
Kerstin Eriksdotter. Född 1740-02-24 Dingtuna Kallsäby ägor.  
VI:38 Kristina Eriksdotter. Född 1741-06-08 Dingtuna Väsby. Död 1790-11-16 Lundby Hällby.  
Carl Eriksson. Född 1742-11-27 Dingtuna Kallsäby ägor.  
Petter Eriksson. Född 1744-09-26 Dingtuna Väsby ägor.  
Anders Eriksson. Född 1748-02-10 Dingtuna Väsby ägor.  
Erik Eriksson. Född 1748-02-10 Dingtuna Väsby ägor.  
Brita Eriksdotter. Född 1750-12-13 Dingtuna Väsby ägor.  
Carl Eriksson. Född 1753-08-05 Dingtuna Väsby ägor.  
 
Barn med Kerstin Abrahamsdotter (Född 1716 Svedvi.). 
 
Barn: 
Catharina Eriksdotter. Född 1756.  



 
 

 
 

VII:76  mf fm fm m 
Kerstin Persdotter. Född 1718 Dingtuna Kallsäby ägor. Död 1753-08-19 Dingtuna Väsby ägor. Far: VIII:151 Per Larsson 
Bohm. Mor: VIII:152 Brita Persdotter. 
 
Dödboken.  Christina Persdotter ifrån Väsby ägor. Född på Kalseby ägor 1718 gift 1739 med sockenskräddaren Erik 
Andersson och med honom haft 7 barn av vilka en son är död. Hade för 14 dagar sedan en svår barnsbörd och födde en 
levande och en död son. Vedermödan var så stor att hon satte livet till. Levat 35 år.  

 
 

 
 

VII:77  mf fm mf f 
Gabriel Tilling. Född 1724-09-05 Borgheden. Död 1785-07-15 Nås Malmsta. Far: VIII:153 Gabriel Tilling. Mor: VIII:154 
Emerentia Fast. 
 
Trumslagare vid Västerdalarnas kompani 1739 eller 1740. Rustmästare vid majorens kompani 1747-05-28. Furir vid Orsa 
kompani 1752-09-24, transporterad till Västerdals kompani 1754-02-14. Var 1859-11-21 (Passow i Pommern) förare med 
furirs indelning vid Livkompaniet av den till Pommern kommenderade delen av regementet. Var vid mönstringen 1763-01-
19 förare vid Västerdals kompani med furirs indelning; vid generalmönstringen 1767-06-22 var Gabriel sergeant vid 
kompaniet liksom 1773 och 1774. Avsked 1775-06-22. 
 
Barn med Marit Ersdotter (Född omkring 1718-04-20 Floda (W) Björbo. Död 1773-04-26 Floda (W) Björbo.). 
 
Barn: 
VI:39 Gabriel Gabrielsson Grus. Född 1746-07-05 Floda (W) Björbo. Död 1785-04-17 Floda (W) Björbo.  

 
 

 
 

VII:78  mf fm mf m 
Marit Ersdotter. Född omkring 1718-04-20 Floda (W) Björbo. Död 1773-04-26 Floda (W) Björbo. Far: VIII:155 Erik Persson. 
Mor: VIII:156 Kerstin Kristoffersdotter. 
 
Dödbok: Gl Pär Pärssons ä h Marit Ersdotter född 1718. pat. Er Pärsson m Kerstin Xstophs dr På sitt 19 år gift 1 gången med 
Erik Ersson i 4 år och ägde 1 son som än lever. Änka 2 gången gift med gl Pär Pärsson ihop 21 år haft 2 söner och 3 döttrar 
1 son och 1 dotter döda. Känt fattigdomsbördan öm om fattiga, förmant barnen till guds fruktan fly synden och göra gott. 
Yngste son gjort bön för henne under sjukdomen morgon och afton. Sjukdom feber och svulst dödde i måndags afton. 
Hennes ålder 55 år. 
 
Äktenskap med Erik Ersson Villing (Född 1715-08-23 Floda (W) Hagen. Död 1742-05-13 Finland.). Vigsel 1738-11-05 Floda 
(W). 
 
Barn: 
Erik Ersson. Född 1741-12-23 Floda (W) Björbo.  
 
Barn med Per Persson (Född 1722. Död 1773-04-01 Floda (W) Björbo.). 
 
Barn: 
Kerstin Persdotter. Född 1751-09-22 Floda (W) Björbo.  
Brita Persdotter. Född 1755-05-17 Floda (W) Björbo.  
Per Persson. Född 1758-01-23 Floda (W) Björbo.  

 
 

 
 

VII:79  mf fm mm f 
Olof Andersson. Född 1708-01-19 Floda (W) Syrholn. Död 1771-10-07 Floda (W) Syrholn. Far: VIII:157 Anders Jonsson. 
Mor: VIII:158 Kerstin Knutsdotter. 
 
1772 den 7 oktober funnits död liggande på Grängeskogen, hemförd till socknen och begravd 17 oktober 
Den andre är sokneman Olof Andersson ifrån Syrholn vilken är född 1707 av xne föräldrar. Fader var Ander Andersson 
moder hustru Kerstin Knutsdotter. Har i ungdomstiden vistats hemma när föräldrarna in till dess han var manvuxen- På sitt 
26 år gift med Anna Jonsdotter sammanlevat 39 år haft 11 barn 6 söner 5 döttrar. 3 söner och 1 dotter döda. Änkling i 22 
år fattig nödgats omkring landet att skaffa sig bröd. Varit borta över hela sommaren och nu på hemvägen klagat över 
andtäppa. Varit inne i Gränges kyrkbyn och där fått mat av sin dotter som varit på trösk i prostegården. Sedan inne vid 
smedjan hos Knuts där han och fått äta och omubuden att vara kvar där över natten men har ej velat utan gå hem. Gick så 



bort och några stenkast ifrån Dal-Lasses funnits död liggande mitt uppå landsvägen. Där uppfunnen av Floda folk och 
begraven . Han har levat 65 
 
Äktenskap med Anna Jönsdotter (Född 1708 Floda (W) Tallriset. Död 1752-01-17 Floda (W) Syrholn.). Vigsel 1733 Floda 
(W). 
 
Barn: 
Anders Olofsson. Född 1733-10-14 Floda (W) Syrholn.  
Kerstin Olofsdotter. Född 1733-10-14 Floda (W) Syrholn.  
Brita Olofsdotter. Född 1735-09-21 Floda (W) Syrholn.  
Jöns Olofsson. Född 1735-09-21 Floda (W) Syrholn.  
Jöns Olofsson. Född 1741-03-07 Floda (W) Syrholn.  
Anna Olofsdotter. Född 1744-04-19 Floda Syrholn.  
Olof Olofsson. Född 1746-12-11 Floda (W) Syrholn.  
VI:40 Karin Olofsdotter. Född 1749-11-02 Floda (W) Syrholn. Död 1815-06-28 Floda (W) Syrholn.  

 
 

 
 

VII:80  mf fm mm m 
Anna Jönsdotter. Född 1708 Floda (W) Tallriset. Död 1752-01-17 Floda (W) Syrholn. Far: VIII:159 Jöns Zackrisson. Mor: 
VIII:160 Brita Halvardsdotter. 
 
Dödbok 17 januari 1752 hustru Anna Jönsdotter ifrån Syrholm, född i Tallriset 1708 fader salig Jöns Zackrisson moder Brita 
Halvardsdotter på 25:e året gifte hon sig med sin efterlåtne man Olof Andersson. 11 barn, 6 söner och 5 döttrar. 3 söner 
och 1 dotter döda, död i moderspassion 

 
 

 
 

VII:81  mf mf ff f 
Mats Johansson. Död 1730 Lillhärad Åsbäcken. 
 
Omnämnd i mantalslängderna 1709-1730. Det senare året som gammal och fattig.  
 
Barn med Maria Olofsdotter (Född omkring 1680 Lillhärad Skäfsta.). 
 
Barn: 
Anna Matsdotter. Född 1709-12-06 Lillhärad Åsbäcken.  
VI:41 Olof Matsson. Född 1714-02-10 Lillhärad Åsbäcken. Död Lillhärad Åby.  

 
 

 
 

VII:82  mf mf ff m 
Maria Olofsdotter. Född omkring 1680 Lillhärad Skäfsta. Far: VIII:163 Olof Andersson. Mor: VIII:164 Marit Halvardsdotter. 
 
Omnämnd som fadder 1722. Möjligen har hon en bror i Skäfsta 
 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2302 (1700) Bild 340 / sid 28 (AID: v420704.b340.s28, NAD: 
SE/RA/42042202) Olof Jäspersson på Skäfsta ägor 
 
I mantalslängden för Åsbäcken 1707 finns Olof Matsson tidigare fanns där Olof Jespersson borgare i Västerås. 1696 och 
1698 Jesper Andersson 

 
 

 
 

VII:83  mf mf fm f 
Sven Eriksson. Död 1742 Lillhärad Åby. Far: VIII:165 Erik Olofsson. Mor: VIII:166 NN Olofsdotter. 
 
Äktenskap med Brita Larsdotter (Född 1704-02-05 Lillhärad Åby. Död 1744 Lillhärad Åby.). Vigsel 1722-10-12 Lillhärad. 
 
Barn: 
VI:42 Anna Svensdotter. Född 1724-02-07 Lillhärad Åby. Död 1773 Lillhärad Åby.  
Susanna Svensdotter. Född 1726-10-30 Lillhärad Åby.  
Erik Svensson. Född 1729-11-06 Lillhärad Åby.  
Lars Svensson. Född 1731-07-05 Lillhärad Åby.  
Olof Svensson. Född 1733-04-04 Lillhärad Åby. Död 1782-11-16 Lillhärad.  
Brita Svensdotter. Född 1736-12-21 Lillhärad Åby.  



Maria Svensdotter. Född 1740-02-06 Lillhärad Åby.  
 
 

 
 

VII:84  mf mf fm m 
Brita Larsdotter. Född 1704-02-05 Lillhärad Åby. Död 1744 Lillhärad Åby. Far: VIII:167 Lars Larsson. Mor: VIII:168 Susanna 
Persdotter. 
 
Faddrar Hr Magnus Wessing i Skästa Sr Erik Johansson Schult ifrån Skerike, Per Larsson i Skästa, Mad Margareta Gilnaa i 
Skästa, hust Brita Larsdotter i Wångsta och Dingtuna, Brita Persdotter i Gränsta 

 
 

 
 

VII:85  mf mf mf f 
Hans Hindriksson. Född 1715-04-02 Skerike Torp. Död 1788-02-24 Skerike Finsta. Far: VIII:169 Hindrik Jöransson. Mor: 
VIII:170 Brita Hansdotter. 
 
Norrbo häradsrätt 31 januari 1737: Fjärdingsmannen Olof Olsson anklagade drängen Hans Hindriksson i Torp och Skerike 
socken samt kvinnspersonen Helena Andersdotter för begångit lägersmå med varandra; berättandes nu Helena det hon 
förlidet år efter 20de dagen i Torp blivit hävdad av Hans samt med barn rådd, och sedan 3 veckor efter sistlidna Michaelis 
tid ett gossebarn framfött som ännu lever. Hans ... och som Hans nekade härtill alldeles så blev vittnet pigan Stina 
Nilsdotter ojävad .. avhörd, berättandes hon, efter föregången förmaning och edens svärade, att hon tillika med Hans och 
Helena varit i stallet på torp efter 20de dags tiden förlidet år då Hans velat .... med  Helena, och hon sagt lät bliva mig 
Hans, och Hans svarat rätt nu, så har Hans vist bort vittnet efter en halmknippa, vad sedermera passerat visste hon intet: 
men samma resan har vittnet sett att Hans uti portlidret legat på Lena, då hon sagt gå av mig Hans, men han svarat rätt nu, 
men icke desto mindre legat på henne och som hon tyckte har klädren varit uppå hennne, havandes även drängen Jan 
Hansson detta åsett och som Jan Hansson nu ej var tillstädes ty avsades det han till nästa ting skulle inkallas, då Lena och 
Hans sig även inställa skulle, viljandes rätten sig sedan efter beskaffningen utlåta. 
 
Norrbo häradsrätt 5 oktober 1737 : Inställde sig drängen Hans Hindriksson som vid förra tinget uti den av kvinnsperson 
Helena Andersdotter emot honom angivna lägersmåls sak blivit pålagd värjemålsed varandes nu nöjd samm ed att avlägga. 
Och sedan rätten på tjänligt sätt än ytterligare honom förmant att sig väl betänka men han alltfort påstått sig vara oskyldig 
så avlade han med hand å bok förenämnde honom ådömda ed, att han med Helena Andersdotter ej något köttsligt 
umgänge plägat, eller henne rått med det barn som hon 3 veckor efter Michaelis tid förlidit år framfött, varefter 
resolverades att som Hans Hindriksson med själv sin ed sin påstådda oskuld erhållit, så varder han ock ifrån det av Helena 
Andersdotter honom tillvitta lägersmål befriad. Men Helena skall i förmågo av 53 cap 1 § Miss.. B för begångit lönskaläge 
böta fem daler smt samt undergå en söndags kyrkoplikt i Skärkes kyrka 
 
Äktenskap med Stina Lenardsdotter (Född 1714-09-26 Dingtuna Hallsta ägor. Död 1793-01-18 Dingtuna Eklunda.). Vigsel 
1738-09-29 Skerike. 
 
Barn: 
VI:43 Lars Hansson. Född 1740-01-01 Skerike Finsta. Död 1782-08-22 Skerike Finsta.  
Brita Hansdotter. Född 1743-05-06 Skerike. Död 1753-12-05 Skerike.  
Anders Hansson. Född 1753-02-13 Skerike Finsta.  
Stina Hansdotter. Född 1757-10-18 Skerike. Död.  

 
 

 
 

VII:86  mf mf mf m 
Stina Lenardsdotter. Född 1714-09-26 Dingtuna Hallsta ägor. Död 1793-01-18 Dingtuna Eklunda. Far: VIII:171 Leonard 
Leonardsson. Mor: VIII:172 Ingeborg Pedersdotter. 

 
 

 
 

VII:87  mf mf mm f 
Lars Johansson. Född 1710-05-17 Dingtuna Husta. Död 1773-11-26 Sankt Ilian Rönnby. Far: VIII:173 Johan Ersson. Mor: 
VIII:174 Karin Persdotter. 
 
-1752  Listad, Södra gården, S:t Ilian 
1752-1754 Kumla by S:t Ilian 
1754-1757 Dingtuna, Käflinge 
1757-1760 Ånkesta, Skultuna 
1760-1767 Södra Nackeby, Skultuna 
1767- Rönnby, S:t Ilian 
 



Äktenskap med Elisabet Jansdotter (Född 1718-10-26 Sankt Ilian Lista. Död 1786-11-18 Sankt Ilian Rönnby.). Vigsel 1738-
10-22. 
 
Barn: 
Johan Larsson. Född 1740-12-21 Sankt Ilian Lista.  
VI:44 Stina Larsdotter. Född 1743-03-29 Sankt Ilian Lista. Död 1797-05-03 Skerike Finsta.  
Peter Larsson. Född 1747-10-06 Sankt Ilian Lista.  
Nils Larsson. Född 1750-02-09 Sankt Ilian Lista.  
Margareta Larsdotter. Född 1752-12-13 Sankt Ilian Kumla.  

 
 

 
 

VII:88  mf mf mm m 
Elisabet Jansdotter. Född 1718-10-26 Sankt Ilian Lista. Död 1786-11-18 Sankt Ilian Rönnby. Far: VIII:175 Jan Olofsson. Mor: 
VIII:176 Margareta Johansdotter. 
 
Faddrar: Erik Andersson i Lista, Mats Johan i Lista, hu Elisabet Eliadotter, hustru Maria 

 
 

 
 

VII:89  mf mm ff f 
Anders Johansson. Född 1694-05-13 Skinnskatteberg Godkärra. Död 1757-10-24 Svedvi Rallsta. Far: VIII:177 Johan 
Abrahamsson. Mor: VIII:178 Karin Johansdotter. 
 
Dödboken. Sockenmannen Anders Jansson ifrån Rallsta född av ärliga och kristliga föräldrar Anno 1693 i maj månad uti 
Skinnskatteberg och Gokierra. Fadern Jan Abrahamsson modern hustru Karin Jonsdotter. Ifrån sin barndom med gott 
lovord tjänt på åtskilliga ställen allt intill dess han på sitt 32 år 1725 trädde i äktenskap med änkan hustru Maria Larsdotter 
i Fielsta, med henne i äkta kärlek sammanlevde uti 26 år och under samma äktenskap blivit välsignad med 4barn 2 söner 
och 2 döttrar av vilka en son redan är i herranom. Änkling har han varit uti 6 år. Allmänna levernet är allom bekant 
dödeliga sjukdomen var vardagsfrossan med vilken han drogs allt tills 3 dagar för sin död do den 24 oktober 64 år och 4 ½ 
månad. 
 
Äktenskap med Maria Larsdotter (Född 1692 Svedvi Rallsta. Död 1751-05-14 Svedvi Rallsta.). Vigsel 1724-12-28 Svedvi. 
 
Barn: 
VI:45 Johan Andersson. Född 1729-01-08 Svedvi Fjällsta.  
Lars Andersson. Född 1732-01-01 Svedvi Fjällsta. Död 1757-01-19 Svedvi Rallsta.  
Katarina Andersdotter. Född 1735 Svedvi Rallsta.  
Anna Andersdotter.  

 
 

 
 

VII:90  mf mm ff m 
Maria Larsdotter. Född 1692 Svedvi Rallsta. Död 1751-05-14 Svedvi Rallsta. Far: VIII:179 Lars Johansson. Mor: VIII:180 
Anna Christiernsdotter. 
 
Dödboken Hustru Maria Larsdotter ifrån Rallsta född ibidem 1692. Föräldrar Lars Johansson och Anna Christersdotter. 
Stadigt hemma förutan att hon tjänat 1 år hos Anders Larsson i Fjälsta till dess hon 1714 i september trädde i äktenskap 
med salig Lars Larsson ifrån Fjälsta. Levat tillsammans 9 år. Haft två söner av vilke en ännu lever. Blev änka 1723 levde i 
änkestånd det året till hon 1724 d 28 december trädde i andra giftet med dess kvarlåtna man Anders Johanssonn i Rallsta 
levat tillsammans 26 ½ år haft 4 barn 2 söner och 2 döttrar villa alla ännu leva. Varit sjuklig mäst sedan julhelgen men i 
synnerhet varit sängliggande av vattusoten de sista 14 dagarna. Död d 14 hujus sedan hon levat 59 år 

 
 

 
 

VII:91  mf mm fm f 
Per Carlsson. Född 1699-11-02 Svedvi Västtuna. Död 1767-11-01 Svedvi Västtuna. Far: VIII:181 Carl Axelsson. Mor: VIII:182 
Margareta Olsdotter. 
 
Dödboken. Begrovs danneman Per Carlsson uti Westtuna, född 2 november 1699. Fadern var danneman Carl Axelsson och 
modern Margareta Olsdotter. Fick tjänst i Västerås sedan soldat i Skarboda, bevistade norska fälttågen. Blev ledig från 
krigstjänsten genom faderns omkostnad. Gift andra gången 1759 med Helena Larsdotter. Utflyttad till Västerås 27/1 1717 
 
Äktenskap med Kerstin Jonsdotter (Född 1701-12-13 Svedvi Hillsta. Död 1758-08-12 Svedvi Västtuna.). Vigsel 1727-10-22 
Svedvi. 
 



Barn: 
Carl Persson. Född 1729-01-07 Svedvi Västtuna.  
Margareta Persdotter. Född 1731-11-11 Svedvi Västtuna. Död 1817 Svedvi.  
Bo. Född 1734-02-05 Svedvi Västtuna.  
VI:46 Stina Persdotter. Född 1736-01-20 Svedvi Västtuna. Död.  
Kerstin. Född 1736-01-26 Svedvi Västtuna.  
Anna. Född 1738-07-09 Svedvi Västtuna. Död 1739-05-02 Svedvi Västtuna.  
Pehr. Född 1740-09-05 Svedvi Västtuna.  
Jonas. Född 1742-10-05 Svedvi Västtuna.  
 
Äktenskap med Lena Larsdotter (Född 1704-08-24 Svedvi Skälby.). Vigsel 1759 Svedvi. 

 
 

 
 

VII:92  mf mm fm m 
Kerstin Jonsdotter. Född 1701-12-13 Svedvi Hillsta. Död 1758-08-12 Svedvi Västtuna. Far: VIII:183 Jonas Persson. Mor: 
VIII:184 Brita Larsdotter. 
 
Dödboken. Hustru Kerstin Jonsdotter ifrån Westtuna, född december uti Hillsta 1701. Fadern bonden ärlige och beskedlige 
Jonas Persson, modern Brita Larsdotter. Tjänade vid Hallsta bruk i 3 år. 22/10 1727 gift med sin nu efterlämnade Per 
Carlsson. 3 söner och 4 döttrar. Död i Håll och styng. Begraven uti kyrkan i Hallsta graven.  

 
 

 
 

VII:93  mf mm mf f 
Nils Persson. Född 1670-03-25 Hällestad Boda. Död 1746-10-27 Svedvi Hallsta kvarn. Mjölnare Far: VIII:185 Per Nilsson. 
Mor: VIII:186 Brita Nilsdotter. 
 
Dödboken. Nils Persson ifrån Hallsta född i Östergötland, Hällesta socken, Boda by 25/3 1670. Föräldrar Per Nilsson och 
Brita Månsdotter. Tjänt i sin ungdom primo för mjölnaredräng i Norrköping i 4 år. Kom sedan 1697 såsom mjölnare hit till 
Hallsta kvarn vilken han förestod i 8 år. Flyttade därifrån till Hallsta 1708. År 1703 om våren trädde han i äktenskap med sin 
i sorgen kvarlåtne änka Christina Bonde. Haft 7 barn 1 son och 3 döttrar lever. Död 27 oktober, begraven vid Hallsta 
lägerställe. 
 
Ankom 26/12 1697 till Hallsta från Norrköping. 
 
Äktenskap med Kerstin Ersdotter (Född 1683 Avesta kronobruk, Avesta. Död 1758-02-21 Svedvi Hallsta.). Vigsel 1703 
Svedvi. 
 
Barn: 
Brita Nilsdotter. Född 1703-06-22 Svedvi Hallsta.  
VI:47 Per Nilsson. Född 1706-04-15 Svedvi Rallsta. Död 1772-09-20 Svedvi Rallsta.  
Nils Nilsson. Född 1710-05-28 Svedvi Rallsta.  
Margareta Nilsdotter. Född 1713-11-22 Svedvi Rallsta.  
Elisabet Nilsdotter. Född 1719-07-08 Svedvi Rallsta.  

 
 

 
 

VII:94  mf mm mf m 
Kerstin Ersdotter. Född 1683 Avesta kronobruk, Avesta. Död 1758-02-21 Svedvi Hallsta. Far: VIII:187 Erik Jonsson Bonde. 
Mor: VIII:188 Brita Andersdotter. 
 
Dödboken. Hustru Kerstin Ersdotter ifrån Hallsta. Född vid Avesta kronobruk 1683 pp. Fader kopparsmeden ärliga och 
konsterfarne Erik Jonsson Bonde, moder ärliga och dygderika Brita Andersdotter. Sina föräldrar följde hon ifrån Avesta hit 
till Hallsta bruk på sitt 8:e ålders år. 1703 trädde hon i äktenskap med sin avlidne man, mjölnaren vid Hallsta ärlige och 
välförståndige Nils Persson. Allmänna levernet har varit gudfruktigt. Sjuknade den 20 januari av håll och styng. Död 21 
februari. 
 
Snevringe härad 6 februari 1723 Snevringe häradsrätt (U) A1a:11 (1722-1723) Bild 1640 (AID: v719875.b1640, NAD: 
SE/ULA/11363) hos häradsrätten anhölt avlidna hammarsmeden Erik Bondes dotter om ett laga arvskiftes anställande uti 
dess faders sterbhus, modern, dottern och en son emellan var till hon anhåller och begär nämndemännen Anders Nilsson i 
Hästlösa och Arvid Andersson i Tuna; // att emedan ena sonen Anders Ersson nu utrikes berättas vara och vistandes, det 
hans lott uti koppar, silver, tenn, mässing och annat redbart jämte kontanta penningar uti sockenkyrkan insättes, men det 
övriga till systern att svara för överantvardar, till dess någon säker under och efterrättelse inkomma kan om Anders Ersson 
lever eller ej och att han själv hemkommer// 



 
 

 
 

VII:95  mf mm mm f 
Anders Boman. Född 1692-09-29 Falun. Död 1734-03-29 Svedvi Hallsta. Far: VIII:189 Hans Andersson Boman. Mor: VIII:190 
Margareta Andersdotter. 
 
Personalier 1734 7 april. Kopparsmeden Anders Boman födder i Falun 1692 d 29 // fadern gruvdrängen Hans Andersson 
Boman modern ho Margareta Andersdotter renat. kunnat läsa och skriva kom till Hallsta 1704 12 år gammal, arbetat sig 
mer och mer upp tills han ifrån gosse blivit för mästerdräng väl erkänd. 1716 conjugate med ho Margareta Matsdotter 
Dahl levat 18 år avlat 5 barn 2 söner 3 döttrar som ännu leva. Sjuknade d 4 februari avsomnade d 29 mars levat 41 år och 6 
månader 
 
Husförhörslängd Hallstahammar (U) AI:2 (1696-1736) Bild 53 / sid 48 pojken Anders Hansson 
 
Äktenskap med Margareta Matsdotter Dahl (Född 1685-01-03 Aspeboda Ljusdal. Död 1767-04-29 Svedvi Nibble.). Vigsel 
1716-09-25 Svedvi. 
 
Barn: 
Hans Andersson Boman. Född 1717-12-10 Svedvi Hallsta.  
Katarina Bohman. Född 1720-11-18 Svedvi Hallsta hammar.  
Anders Andersson Bohman. Född 1723-10-09 Svedvi Hallsta hammar.  
Margareta Bohman. Född 1726-02-14 Svedvi. Död 1796-02-04 Hedemora.  
VI:48 Maria Bohman. Född 1730-06-18 Svedvi Hallsta hammar. Död 1807-04-17 Svedvi Rallsta.  

 
 

 
 

VII:96  mf mm mm m 
Margareta Matsdotter Dahl. Född 1685-01-03 Aspeboda Ljusdal. Död 1767-04-29 Svedvi Nibble. Far: VIII:191 Mats Nilsson 
Lusman. Mor: VIII:192 Katarina Jacobsdotter. 
 
Dödboken 22 april begravdes kopparsmeden Anders Boman vid Hallsta bruk efterlåtne änka, hustru Margareta 
Matsdotter. Född i Falun eller Aspeboda församling av ärliga och kristliga föräldrar 3 januari 1685. Fadern var 
bergsmannen vid Falu koppargruva Mats Nilsson och modern gudfruktige hustrun Catarina Jakobsdotter, vilka ock henne 
döpte........... på dess 12:e år då bääge hennes föräldrar med döden avgingo och hon som fader och moderlöst barn 
begynte ....flytta....kring. Kom alltså först i tjänst hos handelsman Fallen i 6 års tid, sedan på et oss antytt ställe i Västerås i 
5 år och omsider i Stockholm i 6 år, varifrån hon år 1712 flyttade med patron David Petre hit till Hallsta bruks gård, var hon 
berömligen tjänte till 1716 då hon ingick ett kristligt äktenskapsförbund med sin före detta avlidne make 
kopparsmedmäster Ander Boman, med vilken hon under 22 år var gift. 2 söner och 3 döttrar äldste sonen Hans avliden 
1734. Flyttade för tre år sedan till sin måg Per Nilsson i Nibble. 
 
Kallades Margareta Dahl vid vigseln. 
 
Snevringe häradsrätt 7 oktober 1724 efter föregången laga utverkad stämning tilltalade smeden Nils Persson vid Hallsta 
hammar, smeden Anders Bomans hustru Margareta där sammastädes, för det hon d 17 sistl augusti slagit Nilses dotter 
Kerstin, och henne många blånader givit, samt åtskilliga skällsord påkastat varför plikt påstås, så väl som 
rättegångsomkostnadernas ersättande. Varemot hustru Margareta igenom sitt skriftel. Påstod att som pigan Kerstin henne 
med det okvädinsordet Snålmågga för förorättat och dy medelst retat henne att med en ungskopa slå henne ett slag 
varefter Kerstin skall hava luppit Margareta i löfven, så måtte Kerstin snarare såsom orsaken till detta oväsende därför lagl 
anses; varuppå pigan Kerstin igenom hustru Karin Matsdotters edel vittnesmål intygade , det hustru Margeta icke allenast 
kallat Kerstin satans kåna och dragit henne i håret, utan och henne slagit över ansiktet med en ungskopa så att hon därav 
efter den av fjärdingsmannen Johan Wessman uti nämndeman Arvid Andersssons i Tuna frånvaro utgivna attest under d 
18 juli innevarande år haft ett blodsår på hakan,  en stor blånad under högra ögat och en dito under vänstra kindbenet; 
varvid och hustru Kerstin berättade att Kerstin kallat hust Margreta Snålmagga. Resolutio: alldenstund det icke allenast av 
smeden Bomans hustru Margaretas egen bekännelse utan och vittnets hustru Karin Matsdotters vittnesmål // etc etc // 
båda dömdes till böter för okvädesord och Margareta Matsdotter även för slagen 

 
 

 
 

VII:97  mm ff ff f 
Erik Persson. Född 1689-06-02 Floda (W) Hagen. Död 1743-06-24 Floda (W) Hagen. Far: VIII:193 Per Jonsson. Mor: VIII:194 
Anna Olsdotter. 
 
Barn med Anna Nilsdotter (Född 1693-09-02 Floda (W) Hagen. Död 1765-06-25 Floda (W) Hagen.). 
 



Barn: 
Per Eriksson. Född 1717 Floda (W) Hagen.  
VI:49 Nils Ersson. Född 1721-01-23 Floda (W) Hagen. Död 1773-06-12 Floda (W) Sälje.  
Brita Eriksdotter. Född 1725 Floda (W) Hagen.  
Anna Eriksdotter. Född 1727 Floda (W) Hagen.  

 
 

 
 

VII:98  mm ff ff m 
Anna Nilsdotter. Född 1693-09-02 Floda (W) Hagen. Död 1765-06-25 Floda (W) Hagen. Far: VIII:195 Nils Andersson. Mor: 
VIII:196 Brita Jonsdotter. 

 
 

 
 

VII:99  mm ff fm f 
Daniel Olofsson. Född 1708 Floda (W) Sälje. Far: VIII:197 Olof Persson. Mor: VIII:198 Karin Matsdotter. 
 
Äktenskap med Brita Eriksdotter (Född 1708 Floda (W) Hagen. Död 1743-04-27 Floda (W) Sälje.). Vigsel 1728-12-15 Floda 
(W). 
 
Barn: 
VI:50 Karin Danielsdotter. Född 1732-01-21 Floda (W) Sälje. Död 1788-08-17 Floda (W) Sälje.  
Kerstin Danielsdotter. Född 1735. Död 1764 Floda (W) Sälje.  

 
 

 
 

VII:100  mm ff fm m 
Brita Eriksdotter. Född 1708 Floda (W) Hagen. Död 1743-04-27 Floda (W) Sälje. Far: VIII:199 Erik Jöransson. Mor: VIII:200 
Kerstin Larsdotter. 

 
 

 
 

VII:101  mm ff mf f 
Erik Ersson. Född 1703 Floda (W) Björbo. Död 1756-08-17 Floda (W) Björbo. Far: VIII:201 Erik Larsson. Mor: VIII:202 Kerstin 
Eriksdotter. 
 
Äktenskap med Kerstin Christoffersdotter (Född 1712 Floda (W). Död 1763-09-01 Floda (W) Björbo.). Vigsel 1730-01-24 
Floda (W). 
 
Barn: 
Erik Ersson. Född 1731-06-25 Floda (W) Björbo.  
VI:51 Christoffer Ersson. Född 1733-08-23 Floda (W) Björbo. Död 1787-05-26 Floda (W) Sälje.  
Anders Ersson. Född 1740-09-28 Floda (W) Björbo.  
Lars Ersson. Född 1745-09-10 Floda (W) Björbo.  

 
 

 
 

VII:102  mm ff mf m 
Kerstin Christoffersdotter. Född 1712 Floda (W). Död 1763-09-01 Floda (W) Björbo. Far: VIII:203 Christoffer Ersson. Mor: 
VIII:204 Brita Ersdotter. 

 
 

 
 

VII:103  mm ff mm f 
Jon Jonsson. Född 1711 Floda (W) Forsgärde. Död 1782-10-06 Floda (W) Sälje. Klockan 3 e m Far: VIII:205 Jon Jonsson. 
Mor: VIII:206 Anna Hansdotter. 
 
Äktenskap med Brita Olsdotter (Född 1723 Floda (W) Sälje. Död 1777-04-11 Floda (W) Sälje.). Vigsel 1740. 
 
Barn: 
VI:52 Karin Jonsdotter. Född 1745-11-17 Floda (W) Sälje. Död 1778-06-09 Floda (W) Sälje.  
Jon Jonsson. Född 1753-01-29 Floda (W) Sälje.  
Anna Jonsdotter. Född 1758-10-01 Floda (W) Sälje.  
Olof Jonsson. Född 1760 Floda (W) Sälje.  

 
 

 
 

VII:104  mm ff mm m 
Brita Olsdotter. Född 1723 Floda (W) Sälje. Död 1777-04-11 Floda (W) Sälje. Far: VIII:207 Olof Persson. Mor: VIII:208 Karin 



Matsdotter. 
 
 

 
 

VII:105  mm fm ff f 
Johan Hansson. Född 1661-05-19 Möklinta Myrsjö. Död 1739-06-16 Möklinta Myrsjö. Far: VIII:209 Hans Johansson. Mor: 
VIII:210 Kerstin Andersdotter. 
 
Dödboken Johan Hansson ifrån Myrsjö född der sammastädes av ärliga föräldrar år 1661 14 dagar för pingsthelgen. 
Hemma hos sina föräldrar intill år 1682 på sitt 21 ålders år då han första gången begav sig i äktenskap med dygdiga pigan 
Elisabeth Ersdotter ifrån Hede, sammanlevat med henne i 5 år och med henne under den tiden avlat 4 söner som alla äro 
med sin k moder i herranom avsomnade. Varit änkling i 2ne år. 2o gången gifte han sig med sin sal hustru Margareta 
Johansdotter ifrån Sörby och Norby socken med henne tillhopalevat i 49 år och under den tiden av gud varit välsignade 
med 5 barn 4 söner och 1 dotter som alla ännu lever. Levat väl. År 1697 blev han nämndeman och sedan häradsdomare 
vilken syssla han förvaltade i 21 år. År 1702 blev han kallad till kyrkvärd i denna församling vilken tjnst han förestådde i 27 
år. År 1714 blev han kallad och vald till herredagsman. Sjukdomen förutan ålderdomsbräckligheten ett svårt och tungt 
bröst var av han några dagar för sin död lades till sängs, blev näst före sin död bespisad med herrens högvördige nattvard, 
avled i herranom d 16 juni och begrovs d 22 ejusdem. Aetas 78 år och några veckor. 
 
I hustruns dödsnotis är han omnämnd som häradsdomare. 
 
Övertjurbo häradsrätt hösttinget 1697 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2298 (1697) Bild 1510 / 
sid 136 Nämndemannen Johan Hansson i Myrsjö // sitt syskonbarns man Mats Johansson i Östervad i Möklinta socken om 
besittningen i bemälte Östervad på ¼ där sammastäde av 1 ½ öresland som hans föräldrar för detta tillkommit 
förmenandes sig till lösen / besittningen så mycket mera berättigat vara / sig tillbytt hälften av bemälte ¼ utav sin svåger 
Anders Eriksson i Hede sägandes sig det utan vara av brodern och därför till denna lösen och besittning vara berättigat än 
Mats Johansson vars hustru vore av systern. Grundandes sig i allt dett på kongl majtt förordning att uppå ¼ av ett hemman 
ej mera än en åbo låtas kan. Mats Johansson i Östervad svarande härtill förmenandes sig till denna besittning närmare, 1 
efter han uppbyggt hemmansdelen som nu omtvistas av // sedan den av vådeld avbränd varit, 2 skulle dess svåger 
käranden eljest vara väl behållen och besutten så att han ej behöva driva honom av denna lägenhet, 3 beropar han sig på 
häradsrättens dom och deras  // emellan gjorda förlikning d 11 september 1679 vilka skäl och invändningar rätten emot 
varandra jämförde och befann av bemälte 1679 års avhandlinga att Johan Hanssons kärandens fader fått sin broders del 
efter fadern i Myrsjö. Men emedan käranden Johan Hansson med dess svågers Anders Eriksson i Hede / tillstående in för 
rätten bevisar sig igenom byte med Anders Eriksson kommit till hälften av ¼ i Östervad som är en full systerdel av 18 
penningland emot Anders Eriksson, på vilket sätt han med honom hade lika rätt, ty prövar rätten skäligt och lag likmätigt 
att dessa med lottande skola åtskiljas,  vilken till lösen och hemmanets besittnin som för den andra berättigad är.  
 
Äktenskap med Elisabet Eriksdotter (Född Möklinta Hede. Död omkring 1686 Möklinta Myrsjö.). Vigsel 1682. 
 
Barn: 
Erik Johansson. Född 1682-04-30 Möklinta Myrsjö.  
Hans Johansson. Född 1684-04-20 Möklinta Myrsjö.  
 
Äktenskap med Margareta Johansdotter (Född 1660-09-09 Norrby Sörby. Död 1737-01-04 Möklinta Myrsjö.). Vigsel 1688 
Möklinta. 
 
Barn: 
Anders Johansson. Född 1685-08-01 Möklinta Myrsjö. Död 1701-03-04 Möklinta Myrsjö.  
Erik Johansson. Född 1686-07-01 Möklinta Myrsjö. Död 1701-03-07 Möklinta Myrsjö.  
Johan Johansson. Född 1689 Möklinta Myrsjö.  
Kerstin Johansdotter. Född 1692 Möklinta Myrsjö.  
Olle Johansson. Född 1694 Möklinta Myrsjö.  
Hans Johansson. Född 1696 Möklinta Myrsjö. Död 1715 Möklinta Myrsjö.  
VI:53 Lars Johansson. Född 1698-03-21 Möklinta Myrsjö. Död 1777-04-28 Möklinta Myrsjö.  

 
 

 
 

VII:106  mm fm ff m 
Margareta Johansdotter. Född 1660-09-09 Norrby Sörby. Död 1737-01-04 Möklinta Myrsjö. Far: VIII:211 Johan Johansson. 
Mor: VIII:212 Elisabet. 
 
Hustru Margareta Johansdotter ifrån Myrsjö född i Norrby socken och Sörby d 9 september 1660, varit stadigt hemma hos 
sina k föräldrar in till år 1688 då hon kom att bygga äktenskap med efterlämnade häradsdomaren och kyrkovärden Johan 
Hansson i Myrjsö men honom sammanlevat i 49 år ägt med honom 5 barn 4 söner och en dotter som alla leva. Levat väl 



blev näst för sin död bespisad med herrans nattvard. Sjukdomen en svår bröstvärk var med hon dragits ett helt år 
avsomnade i herranom d 4 januari och begrovs d 23 ejusdem aetas 77 år. 

 
 

 
 

VII:107  mm fm fm f 
Johan Johansson Borfält. Född 1685 Möklinta Nässelbo. Död 1717-07-26 Möklinta Bor. Far: VIII:213 Johan Olofsson. Mor: 
VIII:214 Anna Olofsdotter. 
 
Dödboken. Johan Johansson Borfält födder i Nässlebo 1685. Blivit någon tid hållen i skolan i Västerås och in dessa 
apologistica lärt skriva och räkna. År 1713 kom han i äktenskap med Mareta Andersdotter där sammastädes. Blivit 
välsignad med 3 st barn som med modern efterleva. År 1714 blev han soldat för Nässelboroten och har där vid sig väl och 
troligen förhållit så att han haft sin Hr officerares goda vittensbörd. d 26 juli då han varit på Hallaren att fiska och skulle ro 
ifrån Forneby till Klinta att där ifrån förfoga sig till sitt hus i Bor, då han som hastigast i rofärden varit till lands vid Näs där 
länsman Assar Bengtsson talat med honom, är han mitt emot Klinta berget fallen ur stockökan i vattnet, av vad tillfälle vet 
ingen efter han var allena, och blev sedan ehuru där söktes intet igenfunnen förr än den 1 augusti då han av sig själv 
uppflöt. Begrovs samma dag om aftonen vid västra kyrkogårdsporten. 
 
Äktenskap med Mareta Andersdotter (Född 1689-02-26 Möklinta Nässelbo. Död 1780-03-22 Möklinta Vivastbo.). Vigsel 
1713 Möklinta. 
 
Barn: 
Johan Johansson. Född 1713-05-05 Möklinta Nässelbo. Död 1741-07-03 Möklinta Vivastbo soldattorp.  
VI:54 Anna Johansdotter. Född 1716-10-08 Möklinta Nässelbo. Död 1798-03-31 Möklinta Myrsjö.  
Anders Johansson. Född 1718-03-20 Möklinta Nässelbo.  

 
 

 
 

VII:108  mm fm fm m 
Mareta Andersdotter. Född 1689-02-26 Möklinta Nässelbo. Död 1780-03-22 Möklinta Vivastbo. Far: VIII:215 Anders 
Ersson. Mor: VIII:216 Margareta Persdotter. 
 
Äktenskap med Mats Jansson Örn (Född 1690. Död 1773 Möklinta Vivastbo.). Vigsel 1723 Möklinta. 
 
Barn: 
Per Matsson. Född 1724-06-22 Möklinta Vivastbo.  
Lisbet Matsdotter. Född 1726-09-14 Möklinta Vivastbo.  
Mats Matsson. Född 1728-03-22 Möklinta Vivastbo.  
Erik Matsson. Född 1730 Möklinta Vivastbo.  
Mats Matsson. Född 1733-04-06 Möklinta Vivastbo.  

 
 

 
 

VII:109  mm fm mf f 
Lars Bengtsson. Död 1732-05-14 Tärna Löt. Far: VIII:217 Bengt Johansson. Mor: VIII:218 NN Mårtensdotter. 
 
Kyrkoräkenskaper 1709: Lars Bengtsson i Löt köpt bänkerum i sin tid för sin hustru 
 
Kyrkvärd 
 
Äktenskap med NN (Död 1721-03-12 Tärna Löt.). Vigsel 1699-11-06 Löt 1). 
 
Barn: 
VI:55 Bengt Larsson. Död 1748 Tärna Löt.  
NN Larsdotter. Död 1706-06-10 Tärna Löt.  

 
 

 
 

VII:110  mm fm mf m 
NN. Död 1721-03-12 Tärna Löt. 

 
 

 
 

VII:111  mm fm mm f 
Bengt Persson. Död 1736-02-28 Tärna Löt. Far: VIII:221 Per Johansson. 
 
I mtl 1694 med styvmodern. 1693 är h Anna antecknad för Löt 



1710 köper Bengt Persson i Löt främsta bänken för sig och hustrun i deras livstid. 
 
Barn med Malin Olsdotter (Död 1744-04-01 Tärna Löt.). 
 
Barn: 
VI:56 Sara Bengtsdotter. Död 1744-04-01 Tärna Löt.  
Anna Bengtsdotter.  
Malin Bengtsdotter.  
Olof Bengtsson.  
Per Bengtsson.  

 
 

 
 

VII:112  mm fm mm m 
Malin Olsdotter. Död 1744-04-01 Tärna Löt. 
 
1717-04-22 betalar Bengt Persson i Löt för att hustrun återfått hälsan 

 
 

 
 

VII:113  mm mf ff f 
Anders Larsson. Född 1718-05-21 Fläckebo Holmbo. Död 1775-08-29 Fläckebo Holmbo. Far: VIII:225 Lars Andersson. Mor: 
VIII:226 Margareta Olsdotter. 
 
Äktenskap med Kerstin Svensdotter (Född 1717-08-12 Fläckebo Gussjö. Död 1775-01-22 Fläckebo Holmbo.). Vigsel 1740 
Fläckebo. 
 
Barn: 
VI:57 Erik Andersson. Född 1743-03-14 Fläckebo Holmbo. Död 1773-03-01 Fläckebo Holmbo.  
Lars Andersson. Född 1747-10-07 Fläckebo.  
Britta Andersdotter. Född 1750-10-24 Fläckebo.  
Margareta Andersdotter. Född 1755-02-10 Fläckebo.  
Johan Andersson. Född 1759-07-25 Fläckebo Holmbo.  

 
 

 
 

VII:114  mm mf ff m 
Kerstin Svensdotter. Född 1717-08-12 Fläckebo Gussjö. Död 1775-01-22 Fläckebo Holmbo. Far: VIII:227 Sven Eriksson. 
Mor: VIII:228 Margareta Ersdotter. 

 
 

 
 

VII:115  mm mf fm f 
Lars Johansson. Född 1714-09-06 Västerfärnebo Sörsalbo. Död 1778-10-01 Västerfärnebo Norrsalbo. Far: VII:121, VIII:229 
Johan Andersson. Mor: VII:122, VIII:230 Brita Larsdotter. 
 
Äktenskap med Sara Matsdotter (Född 1721-08-31 Västerfärnebo Norrsalbo. Död 1800-03-29 Västerfärnebo Norrsalbo.). 
Vigsel 1743-10-10 Västerfärnebo. 
 
Barn: 
Anna. Född 1742-10-08 Västerfärnebo.  
VI:58 Margareta Larsdotter. Född 1749-02-23 Västerfärnebo Norrsalbo. Död 1829-05-29 Västerfärnebo Norrsalbo.  
Sara. Född 1752-12-16 Västerfärnebo.  
Mats. Född 1755-07-31 Västerfärnebo. Död 1756.  
Johan. Född 1760-02-10 Västerfärnebo. Död 1772.  

 
 

 
 

VII:116  mm mf fm m 
Sara Matsdotter. Född 1721-08-31 Västerfärnebo Norrsalbo. Död 1800-03-29 Västerfärnebo Norrsalbo. Far: VIII:231 Mats 
Larsson. Mor: VIII:232 Anna Olsdotter. 

 
 

 
 

VII:117  mm mf mf f 
Anders Andersson. Född 1690-11-09 Västerfärnebo Mälby. Död 1779-10-02 Västerfärnebo Mälby. Far: VIII:233 Anders 
Larsson. Mor: VIII:234 Anna Andersdotter. 
 



Gift 1 1720 med Margareta Jansdotter från Mälby. G 2 1741 med Brita  Ersdotter från Nyhyttan. G 3 1758 med Anna 
Ersdotter från Ålsvarta.  
 
Äktenskap med Margareta Jansdotter (Född Västerfärnebo Mälby.). Vigsel 1720 Västerfärnebo. 
 
Äktenskap med Britta Ersdotter (Född 1719-08-21 Karbenning Nyhyttan. Död 1758-05-24 Västerfärnebo Mälby.). Vigsel 
1739. 
 
Barn: 
VI:59 Anders Andersson. Född 1742-02-25 Västerfärnebo Mälby. Död 1821-05-31 Västerfärnebo Mälby.  
Katarina Andersdotter. Född 1744-10-04 Västerfärnebo Mälby.  
Erik Andersson. Född 1746-12-22 Västerfärnebo Mälby.  
Mats Andersson. Född 1750-05-26 Västerfärnebo Mälby.  
 
Äktenskap med Anna Eriksdotter (Född Västerfärnebo Ålsvarta.). Vigsel 1758 Västerfärnebo. 

 
 

 
 

VII:118  mm mf mf m 
Britta Ersdotter. Född 1719-08-21 Karbenning Nyhyttan. Död 1758-05-24 Västerfärnebo Mälby. Far: VIII:235 Erik Ersson. 
Mor: VIII:236 Karin Persdotter. 
 
Dödbok. Hustru Brita Ersdotter ifrån Mälby född i Karbenning och Nyhyttan Ao 1721 av ärliga föräldrar nämndemannen 
Erik Ersson i Nyhyttan och modern sal Karin Persdotter. Ständigt hemma in till sitt 20 ålders år då hon blev gift med sin nu i 
sorgen eferlämnade man Anders Andersson i Mälby levat tillsamman i 17 år. 7 barn 4 söner och 3 döttrar av vilka 1 son är 
död de andra i livet. Enfaldig stilla gudsfr och väl förlikts med grannar. Sjukdomen håll och styng. Sjuk för pingst men var 4 
dag pingst i guds hus till d h nattvarden. 5e dagen födde hon en dotter och tycktes hon då piggare vara men såsom hosta 
och håll henne mer och mer ansatte så blev hon död onsdag morgon d 24 maj då hon levat i 37 år.  

 
 

 
 

VII:119  mm mf mm f 
Johan Larsson. Född 1701-12-24 Västerfärnebo Sand. Död 1742-03-29 Västerfärnebo Norrsalbo. Far: VIII:237 Lars Eliasson. 
Mor: VIII:238 Kerstin Matsdotter. 
 
Dödbok: Johan Larsson i Norra Salbo född vid Sand 1701 d 24 dec dess fader var tullnären Lars Eliasson. Har alltid varit 
hemma till sina 22 år då han 1723 d 29 sept blev gift med sin hustru Margareta Persdotter i Norra Salbo Avlat tillsammans 
2 söner och 5 döttrar av vilka 1 son och 1 dotter före döde vordne. Har varit gift i 19 år. Hans leverne har bestått av 
ärbarhet, gudlighet och uppriktighet, ja med stor beskedlighet och varit älskad av alla människor. Sjuknade om påskedagen 
vid sin hemkomst ifrån kyrkan, utav den starka gångbara brännsjukan låg 14 dagar sjuk. Dödde 29 mars då han levat 40 år 
3 månader och 5 dygn.  
 
Äktenskap med Margareta Persdotter (Född 1700-05-03 Västerfärnebo Norrsalbo. Död 1777-12-14 Västerfärnebo 
Norrsalbo.). Vigsel 1723-09-29 Västerfärnebo. 
 
Barn: 
VI:60 Anna Jansdotter. Född 1741-03-23 Västerfärnebo Norrsalbo. Död 1826-05-11 Västerfärnebo Mälby.  

 
 

 
 

VII:120  mm mf mm m 
Margareta Persdotter. Född 1700-05-03 Västerfärnebo Norrsalbo. Död 1777-12-14 Västerfärnebo Norrsalbo. Far: VIII:239 
Per Jönsson. Mor: VIII:240 Kerstin Johansdotter. 

 
 

 
 

VII:121  mm mm ff f 
Johan Andersson. Född 1679-05-11 Västerfärnebo Södra Gärsbo. Död 1740-04-26 Västerfärnebo Sörsalbo. Far: VIII:241, 
IX:457 Anders Johansson. Mor: VIII:242, IX:458 Elisabeth Andersdotter. 
 
Äktenskap med Brita Larsdotter (Född 1683-12-28 Västerfärnebo Sörsalbo. Död 1760-04-22 Västerfärnebo Sörsalbo.). 
Vigsel 1708-10-11 Västerfärnebo. 
 
Barn: 
VI:61 Anders Johansson. Född 1711-12-19 Västerfärnebo Sörsalbo. Död 1772-02-15 Västerfärnebo Sörsalbo.  
VII:115 Lars Johansson. Född 1714-09-06 Västerfärnebo Sörsalbo. Död 1778-10-01 Västerfärnebo Norrsalbo.  



 
 

 
 

VII:122  mm mm ff m 
Brita Larsdotter. Född 1683-12-28 Västerfärnebo Sörsalbo. Död 1760-04-22 Västerfärnebo Sörsalbo. Far: VIII:243, IX:459 
Lars Andersson. Mor: VIII:244, IX:460 Anna Andersdotter. 
 
Dödbok. Änkan Brita Larsdotter ifrån Sör Salbo. Född av ärliga föräldrar. Nämndeman Lars Andersson och hu Anna 
Andersdotter. Ao 1681. Då hon var 6 år bortmiste sin k fader och måste så begynna bittida att tjäna borta på åtskilliga 
ställen väl och troget. Då hon var 25 år gl blev gift med sin för 29 år sedan avsomnade kära man Johan Andersson ifrån S 
Gärsbo. Levde väl tillsamman i 20 år välsignades med 2 söner vilka ännu leva. Sjuk allt sedan jul i rösjukan och sängliggande 
ifrån 13de dagen till påsketid sedan gått uppe. I måndag 8 dagar sedan efter middagen lades till säng blev död om tisdag 
morgon kl 9 då hon levat i 79 år.  

 
 

 
 

VII:123  mm mm fm f 
Anders Olofsson. Född 1679-07-26 Västerfärnebo Norrsalbo. Död 1723-11-22 Västerfärnebo Sörsalbo. Far: VIII:245 Olof 
Hansson. Mor: VIII:246 Kerstin Eriksdotter. 
 
Äktenskap med Margareta Matsdotter (Född 1679-05-18 Västerfärnebo Sörsalbo.). Vigsel 1700-10-21 Västerfärnebo. 
 
Barn: 
VI:62 Margareta Andersdotter. Född 1713-02-27 Västerfärnebo Sörsalbo. Död 1792-12-08 Västerfärnebo Sörsalbo.  

 
 

 
 

VII:124  mm mm fm m 
Margareta Matsdotter. Född 1679-05-18 Västerfärnebo Sörsalbo. Far: VIII:247 Mats Jansson. Mor: VIII:248 Anna 
Andersdotter. 

 
 

 
 

VII:125  mm mm mf f 
Isak Matsson. Född 1702-12-11 Karbenning Olsbenning. Död 1773-01-29 Karbenning Olsbenning. Far: VIII:249 Mats 
Persson. Mor: VIII:250 Anna Hansdotter. 
 
Dödboken 1773 Bergsman ärlige och välförståndige Isac Matsson ifr Olsbenning född därstädes af ärl och christel föräldrar 
d 11 dec 1702. I de yngre åren har han lagt grunden till en sann kristendomskunskap. Varit hemma i sina föräldrars hus och 
med all tiden rått dem tillhanda. År 1734 d 6 oct begav han sig i äktenskap med sin nu i stor sorg efterlämnade k maka 
Anna Matsdotter ifr Olsbenning och med henne på det 40:e året ljuvlig sammanlevnad blivit välsignad med 7 barn av vilka 
2 söner och 3 döttrar ännu lever. I sitt allmänna leverne varit känd för en gudälskande fridsam redelig stilla och sagtmodig 
man. Morbus begyntes med huvudvärk och magsjuka, då den gångbara rötfebern slutade hans dagar och måste han den 
23 jan intaga sängen. Var dock under sin sjukdom tålig och nöjd med det som herren behagade låta honom vederfaras. 
Död den 29 januari klockan 6 om aftonen. Aetas 70 år 1 mån och 3 veckor. 
 
Äktenskap med Anna Matsdotter (Född 1711-08-11 Karbenning Olsbenning. Död 1773-08-16 Karbenning Olsbenning.). 
Vigsel 1734-10-06 Karbenning. 
 
Barn: 
Mats Isaksson. Född 1737-09-10 Karbenning Olsbenning.  
Katarina Isaksdotter. Född 1740-06-30 Karbenning Olsbenning.  
VI:63 Anders Isaksson. Född 1743-10-21 Karbenning Olsbenning. Död 1769-04-08 Hedemora Bonbo.  
Sara Isaksdotter. Född 1746-02-14 Karbenning Olsbenning.  
Erik Isaksson. Född 1751-07-20 Karbenning Olsbenning.  

 
 

 
 

VII:126  mm mm mf m 
Anna Matsdotter. Född 1711-08-11 Karbenning Olsbenning. Död 1773-08-16 Karbenning Olsbenning. Far: VIII:251 Mats 
Andersson. Mor: VIII:252 Karin Ersdotter. 

 
 

 
 

VII:127  mm mm mm f 
Mats Ersson. Född 1702-09-29 Karbenning Örbäck. Död 1752-01-25 Karbenning Örbäck. 49 år 3 m 3 v 6 d Far: VIII:253 Erik 
Matsson. Mor: VIII:254 Elisabet Olofsdotter. 
 



Äktenskap med Margareta Isaksdotter (Född 1700. Död 1740-03-25 Karbenning Örbäck.). Vigsel 1725-09-19 Karbenning. 
 
Barn: 
Anna Matsdotter. Född 1726-12-05 Karbenning Örbäck.  
Elisabet Matsdotter. Född 1728-12-02 Karbenning Örbäck.  
Margareta Matsdotter. Född 1732-06-20 Karbenning Örbäck. Död 1735 Karbenning Örbäck.  
Catharina Matsdotter. Född 1733-11-26 Karbenning Örbäck.  
Lisken Matsdotter. Född 1735-09-09 Karbenning Örbäck.  
Margareta Matsdotter. Född 1739-03-01 Karbenning Örbäck. Död 1739 Karbenning Örbäck.  
 
Äktenskap med Margareta Larsdotter (Född 1712-09-21 Karbenning Landforsbacken. Död 1773-02-09 Karbenning 
Örbäck.). Vigsel 1740-09-02 Karbenning. 
 
Barn: 
VI:64 Anna Matsdotter. Född 1741-09-01 Karbenning Örbäck. Död 1806-06-14 Västerfärnebo Finnbo.  
Erik Matsson. Född 1744-07-25 Karbenning Örbäck.  
Lars Matsson. Född 1747-03-21 Karbenning Örbäck.  
Stina Matsdotter. Född 1749-02-26 Karbenning Örbäck.  

 
 

 
 

VII:128  mm mm mm m 
Margareta Larsdotter. Född 1712-09-21 Karbenning Landforsbacken. Död 1773-02-09 Karbenning Örbäck. Far: VIII:255 
Lars Hansson. Mor: VIII:256 Anna Jönsdotter. 
 
Äktenskap med Anders Andersson (Född 1718-02-23 Västerfärnebo Långsjö.). Vigsel 1753-10-02 Karbenning. 
 
Barn: 
Anders. Född 1754-10-25 Karbenning.  

 
 
 
Generation VIII 
 

 VIII:1  ff ff ff ff 
Jon Nilsson. Född 1644 Karlskoga Östra Lontorp. Död 1720-02-15 Karlskoga Trehörningen. Far: IX:1 Nils Olofsson. Mor: IX:2 
Elin Andersdotter. 
 
Karlskoga häradsrätt  7 mars 1720 Karlskoga häradsrätt (T) AIa:9 (1716-1727) Bild 1600 Anders Jonsson i Trehörningen 
inlade en skrift till rätten, den sal Jon Nilssons i Trehörningen änka hustru Elin Arvidsdotter å den ena samt hennes barn 
och mågar, Anders, Olof, Arvid, Nils och Elin Jons barn med Johan Persson i Bäcketorp, Per Matsson i Sandvika och Johan 
Larsson i Granberga å andra sidan som sina // undertecknade låtit varmedelst de velat giva tillkänna det hade sig emellan 
delt och slutat de efter sal Jon Nilsson lämnade lösören de utav modern bekommer tredingen av all säden och boskapen 
jämte en hel säng förutan hennes egen bädd, men den övriga lösa egendomen haver barnen delt sig emellan.// 
 
Barn med Elin Arvidsdotter (Född 1655 Karlskoga. Död 1725-03-04 Karlskoga Trehörningen.). 
 
Barn: 
Anders Jonsson. Född omkring 1673 Karlskoga Trehörningen. Död 1743-06-09 Karlskoga Trehörningen.  
Olof Jonsson. Född omkring 1679 Karlskoga Trehörningen. Död 1724-09-01 Karlskoga Torpskog.  
Kerstin Jonsdotter. Född omkring 1679 Karlskoga Trehörningen. Död 1724-03-11 Karlskoga Sandviken.  
Annika Jonsdotter. Född 1682-06-05 Karlskoga Trehörningen. Död 1768-03-18 Karlskoga Trehörningen.  
Lars Jonsson. Född 1683-11-25 Karlskoga Trehörningen. Död 1715-04-25 Karlskoga Trehörningen.  
Ingrid Jonsdotter. Född 1685-05-17 Karlskoga Trehörningen.  
VII:1 Arvid Jonsson. Född 1687-02-20 Karlskoga Trehörningen. Död 1758-06-17 Karlskoga Sandviken.  
Bengta Jonsdotter. Född 1688-09-16 Karlskoga Trehörningen. Död 1707-02-18 Karlskoga Trehörningen.  
Per Jonsson. Född 1695-04-07 Karlskoga Trehörningen.  

 
 

 
 

VIII:2  ff ff ff fm 
Elin Arvidsdotter. Född 1655 Karlskoga. Död 1725-03-04 Karlskoga Trehörningen. 

 
 



 
 

VIII:3  ff ff ff mf 
Mats Matsson. Född 1648 Karlskoga Sandviken. Död 1707-01-14 Karlskoga Sandviken. Far: IX:5 Mats Hindriksson. Mor: 
IX:6 Sigrid Persdotter. 
 
Karlskoga häradsrätt 16 september 1685 C0105115_00114 Postbönderna Mats Matsson och Nils Eriksson å halvgärds 
kronohemmanet Sandviken i Karlskoga socken, framkommo och beklagade sig huru, som dem nu bliver förehåller all 
vederkänning för sin möda med postens förning av och an, väster ut Bodalen 7 fjärdingsväg och öster till Villingkullen 5 
fjärdingsväg, dörför de dock här till njutit 5 daler 20 öre silvermynt som de nu bliver av befallningsmannen bemärkt, där de 
likväl hava svagt hemman och icke mer än ½ mantal äga, som nämnden i sanning visste attestera, att hemmanet i sig självt 
är klent, åborna desslikest för bergfrihet de driva och idka som andra flitiga bergsbruk, likväl nog möda med posten utstå 
måste, vilket sanningen till styrko här med under härads signet attesterat bliver. 
 
Karlskoga häradsrätt 1689: Mattes Mattson i Sandtorp krono i Karlskoga sn för svarslöse böte 3 mark emot domaren Dan i 
Backa om skällsord 
 
Karlskoga häradsrätt 1693: Intecknades Mats Matssons i Sandtorpet obligation av den 3 maj 1675 given salig kyrkoherden 
M Anund Haquinus på 150 daler kmt med 1 1/2 skeppund tackjärn 
 
Karlskoga häradsrätt 1697: Mattes i Sandtorp lovade till länsman Dahl betala 15 daler kmt som han av honom lånat hade 
det ock honom pålades tillika med 1 daler smt stämningspenningar 
Karlskoga häradsrätt 1698: Borgaren Jöns Larsson i Örebro klagade till följande bergsmän för någon skuldfordran han av 
dem pratenderade för gjord försträckning 1695 och 1696 då han var skrivare vid brukshammaren... Mats i Sandtorpet 
tillsto 38 daler 10 öre kmt reda penningar sig bekommit därpå han säger sig 4 caroliner till kreditorens broder betalt... 
 
Karlskoga häradsrätt 1701: Mats Matsson i Sandtorp besvärade sig över dess granne Nils Eriksson ibidem att hans styvson 
ska nu i vinter ihjälslagit en hans sugga och den sedan bortstulit. Nils nekade så skett vara beklagandes att M M svin aldrig 
avhållas ifrån hans gärden och säde dem de alltid göra stor skada på. Eftersom Mats icke hava något bevis till sin talan kan 
honom icke vitsord givas. 
 
Karlskoga häradsrätt 1706: Emedan postbonden M M i Sandviken alla 3 stämmor som Ao 1704 hållits på cronans 
extraoridinarie utlagor försummat och befinnes ännu där med till rest stå . Varför kändes han skyldig efter 
uppbördsplakatet för samma tredska få böta 9 daler smt samt betala utskylderna 
 
Karlskoga häradsrätt 1713 Om den skuldfordran som framlidne kyrkoherden sal Anund Haquinis änka madam Anna 
Ekebom nu inför rätten sökte sal Mattis Matsssons i Sandtorp arvingar efter uppvisat sal M M obligation given den 3 maj 
1675 uppå 150 daler kmt capital och resterat intress till datum efter förskrivningen......... 
 
 
 
Barn: 
Per Matsson. Född 1678 Karlskoga Sandviken. Död 1749-06-13 Karlskoga Sandviken.  
Brita Matsdotter. Född 1681-06-17 Karlskoga Sandviken.  
Abraham Matsson. Född 1686-08-06 Karlskoga Sandviken.  
VII:2 Brita Matsdotter. Född 1693-10-28 Karlskoga Sandviken. Död 1756-05-05 Karlskoga Sandviken.  

 
 

 
 

VIII:5  ff ff fm ff 
Johan Nilsson. Död före 1673 Karlskoga Stora Strömtorp. 
 
Barn med Karin Håkansdotter (Född omkring 1629 Karlskoga Stora Strömtorp. Död 1709-05-01 Karlskoga Stora 
Strömtorp.). 
 
Barn: 
VII:3 Johan Johansson. Född omkring 1660 Karlskoga Stora Strömtorp.  
Elin Johansdotter.  
Maria Johansdotter. Född Karlskoga Stora Strömtorp.  
Anders Johansson. Född Karlskoga Stora Strömtorp.  

 
 

 
 

VIII:6  ff ff fm fm 
Karin Håkansdotter. Född omkring 1629 Karlskoga Stora Strömtorp. Död 1709-05-01 Karlskoga Stora Strömtorp. Far: IX:11, 
X:29, XI:403 Håkan Andersson. 



 
Karlskoga 6 november 1673 Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län (S) EVIIAAAL:14 (1673-1675) Bild 84 / sid 161 
(AID: v81405.b84.s161, NAD: SE/VALA/0382503) Näst sämdes Håkan Andersson i Strömtorp, med sina barn, som voro, 
Sven i Strömtorp, Peders barn i Gärdsberg, Nils i Hallerudsbacken Håkanssöner, Elin i Duvedalen och Karin i Strömtorp 
Håkansdöttrar, att nu efter lottagande skulle allenast på den fjärdingen han åbor bliva två av hans barn besuttna efter hans 
död. Och föllo således bägge lotter, att sonen Sven löser /med sin broderslott avräknat/hälften, och den andra hälften 
döttrarna bägge i Duvedalen och Strömtorp tillsammans, efter de togo en lott tillhopa emot brödernas, och i fall de vid 
faderns död intet kunna sämjas om lösen sig emellan, skulle de ävenväl taga lott om besittnings- och lösningsrätten, i 
medler tid förbliver fadern Håkan med sin barns styvmoder hos sonen Sven, och han behåller 2/3 av fjärdingen för dess 
underhåll till döderdag, men dottern Karin i Strömtorp njuter allenast ? uti fjärdinghemmanet, dock när faderns och 
styvmoderns livstid ändas, skall fjärdingen bytas i lika två delar. Där nu fadern och hans hustru icke bliva väl underhållna av 
Sven eller hans måg som han tager till sig, står honom fritt taga sin jord igen och upplåtan till den som kan göra honom där 
uti ett nöje, värderingen av hemmanet bliver uppskjutet till föräldrarnas död. 
 
Karlskoga 21 maj 1674 Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län (S) EVIIAAAL:14 (1673-1675) Bild 124 / sid 25 (AID: 
v81405.b124.s25, NAD: SE/VALA/0382503) Näst resolverades att Karin Håkansdotter i Strömtorp skall betala till sin svåger 
Per Jönsson i Duvedalen till den 13 jun eller lördagen näst efter pingstdag de kol eller dess värde i penningar som han 
haver betalt för henne till borgmästaren Georg Camitz, vilka stiga till 32 stigar á 10 mark stigen. Men där änkan ej kan till 
före den dag betala, skall hon då strax gå ifrån den jordedel som hon i bemälte Strömtorp kan hava och Per träda till, efter 
det befarades att hon för den stora skuld hon är inweklat uti än vidare utsätter samma jordedel och låter honom i 
främmande händer och till oskylda män komma. 
 
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län (S) EVIIAAAL:15 (1676-1677) Bild 113 / sid 218 (AID: v81406.b113.s218, NAD: 
SE/VALA/0382503) Näst lovade Håkan Håkansson och hans måg Tomas Nilsson samt Karin Håkansdotter uti Strömtorp i 
Karlskoga socken att de vilja och skola sin gamla fader Håkan Svensson till hjälp och understöd årligen giva honom 2 
lispund salt och hålla honom alldeles ved och värme; item när han omtränger, låna honom häst till rida eller köra, förutan 
det de skola vara förpliktade efter denna rättens avsagds dom dat anno 1673 den 6 november bemälte sin faders åker och 
äng honom tillhanda väl bruka och han Håkan efter deras loven vara fri för alla utlagorna och avgifter till kronan, jämväl 
och de hålla honom lendig för alla gäste- och skjutsningar. 

 
 

 
 

VIII:7  ff ff fm mf 
Olof Grelsson. Född omkring 1642 Karlskoga Gräsmossen. Död Karlskoga Gräsmossen. Far: IX:13 Greger Matsson. Mor: 
IX:14 Marit Larsdotter. 
 
Karlskoga häradsrätt 14 november 1676: Blev uttagen till knekt och blev därför fri för mantalspenningen 
 
Karlskoga häradsrätt 1708: Förliktes inför rätten förmyndaren för Mats Erikssons barn i Gräsmossen Anders Eriksson i 
Visnum med deras halvsyskon Olof Grelssons barn och måg Olof Gunnarsson i Gräsmossen över sin härtill tvistiga 
arvspratention och gäldbetalning i så måtto att eftersom 1/4 av 1/4 skattehemman Gräsmossen Olfof Grelsson barns 
arvejord varit gäldbunden och deras styvfader Mats Eriksson den samma därför befriat ty lovade Olof Gunnarsson på sin 
hustrus Gunilla och sin svägerskas Annika Olofsdotters vägnar att betala till Mats barn 80 daler kmt på 4 års tid samt efter 
gjort arvskifte efter deras moder i det lösa..... 
 
Barn med Gunilla Svensdotter (Född Karlskoga Stora Strömtorp. Död Karlskoga Gräsmossen.). 
 
Barn: 
Gunilla Olofsdotter. Född 1664 Karlskoga Gräsmossen. Död 1748-03-30 Karlskoga Gräsmossen.  
VII:4 Annika Olofsdotter. Född omkring 1676 Karlskoga Gräsmossen. Död.  

 
 

 
 

VIII:8  ff ff fm mm 
Gunilla Svensdotter. Född Karlskoga Stora Strömtorp. Död Karlskoga Gräsmossen. Far: IX:15 Sven Håkansson. Mor: IX:16 
Gunilla Jonsdotter. 
 
Karlskoga häradsrätt 12 februari 1686 C0105115_00129 tvistade åborna på fjärdinghemmanet Gräsmossen Anders 
Matsson, hust Gunilla Svensdotter å sina barns, sal Olof Grelssons barns vägnar samtt Olof Olofssons å sin hustrus Karin 
Grelsdotters vägnar om hemmanets besittning viljandes Anders behålla hälften efter det som gode mäns likvidation utviste 
…gäld och skuld löst haver för 320 daler kmt och än där till skall utgiva 80 daler kmt varmedelst hälften med 400 daler kmt 
är beetalt och den övriga 1/8 vill Olof Olofsson behålla tvådelarna, så för den betalning han till Joen Nilsson i Holmtorp till 
204 daler 16 öre kmt avlagt haver, som den förordning hans hustrus farmoder hust Kerstin Tomasdotter gjort haver 
emedan han till tudelen hos henne förbliver… hust Gunilla Svensdotter vill och för sina barn som nu till hälften av halva 



hemmanet med Olof Olofsson alldenstund hon där inlagt sin egen arvejord uti Gälleråsen och Strömtorp, jämväl eljest 
njutit testamente av sin mans fadermoder benämnde hustru Kerstin Tomasdotter. Häröver parterna omsider vänligen 
förlikte att Gunilla Svensdotter på sina barns vägnar skall komma till en lott i halva hemmanet med hustru Karin Olsdotter 
eller hennes man Olof Olofsson å dess vägnar räknades de sig så emellan att de mera utlagt hava skall den andra honom 
det uppfylla, men Anders Matsson förbliver vid halva hemmanet han inlöst haver varandes och Anders pliktig liga försörja 
sin moder hustr Kerstin Tomasdotter emot dem båda // 
 
Gift medMats Eriksson. 

 
 

 
 

VIII:9  ff ff mf ff 
Anders Jonsson. Född 1602. Död Karlskoga Stråningstorp. 
 
Barn med Sigrid (Född 1606.). 
 
Barn: 
VII:5 Per Andersson. Född 1628 Karlskoga Stråningstorp. Död 1716-01-14 Karlskoga Stråningstorp.  
Ingeborg Andersdotter. Född 1641 Karlskoga Stråningstorp.  

 
 

 
 

VIII:10  ff ff mf fm 
Sigrid. Född 1606. 

 
 

 
 

VIII:13  ff ff mm ff 
Jöns Henriksson. Född omkring 1620 Karlskoga Tällekullen. Far: IX:25, X:9 Henrik Andersson. Mor: IX:26, X:10 Kerstin 
Nilsdotter. 
 
Barn med Brita (Född omkring 1624.). 
 
Barn: 
VII:7 Sven Jönsson. Född omkring 1650 Karlskoga Mosserud.  
Lars Jönsson. Född 1655 Karlskoga Mosserud.  
NN Jönsdotter. Född 1660 Karlskoga Mosserud.  

 
 

 
 

VIII:14  ff ff mm fm 
Brita. Född omkring 1624. 

 
 

 
 

VIII:15  ff ff mm mf 
Jon Arvidsson. Född omkring 1630. Död 1706 Karlskoga Lämås. 
 
Karlskoga häradsrätt 12 november 1657 Karlskoga häradsrätt, Domböcker, SE/ULA/10514/A I a/1 (1629-1662), bildid: 
C0105113_00148 Näst vittnade samtliga nämnden och tingsallmogen att i morgon tre veckor sedan som var en lördag kom 
elden lös uti Lemås i Karlskoga socken, av ett litet och spätt barns förseende i föräldrarnas frånvaro, och avbrände icke 
allenast de endaste husen i faderns Joen Arvidssons nybyggda torp, som var en stuga och kammare, utan ock allt det ringa 
förråd han ägde och plägade fram i man och bogården förvaras, så att förädrarna icke fingo mer behållit än det de gingo 
och stodo uti, och knappt nog barnen undan elden, undantagandes ladugården som med säd och foder samt boska blev 
salverat 
 
Barn med Kerstin Persdotter (Född omkring 1638. Död Karlskoga Lämås.). 
 
Barn: 
VII:8 Brita Jonsdotter. Född omkring 1654 Karlskoga Lämås. Död 1714-01-27 Karlskoga Mosserud.  
Jöns Jonsson. Född 1660 Karlskoga Lemås. Död 1740-04-11 Karlskoga Lemås.  
Olof Jonsson. Född 1661 Karlskoga Lemås. Död 1725-07-11 Karlskoga Lemås.  
Sigrid Jonsdotter. Född 1662 Karlskoga Lemås. Död 1721-06-09 Karlskoga Stråningstorp.  
Elin Jonsdotter. Född 1665 Karlskoga Lemås.  

 
 

 
 

VIII:16  ff ff mm mm 



Kerstin Persdotter. Född omkring 1638. Död Karlskoga Lämås. 
 
 

 
 

VIII:17  ff fm ff ff 
Anders Påvelsson. Född omkring 1656 Grythyttan Björskogsnäs. Död 1713-10-06 Grythyttan Björskogsnäs. Far: IX:33 Påvel 
Olsson. Mor: IX:34 Brita Olsdotter. 
 
Mantalslängd 1679 endast mannen - 1681 m h - 1704 - 1706 Anders Pålsson änkling 
 
Grythytte bergslags domböcker 15 maj 1705: Gav Anders Pålsson i Björskogsnäs till känna sitt kärande emot Erik Matsson i 
Brunsjötorp i det han förövat slagsmål och skällsord på honom då han varit stadd uppå sitt arbete vid hyttan anhållandes 
och betalning för de expenser som härvid förorsakades. Erik Matsson nekar att han något slagsmål uppå Anders Pålsson 
har förövat, men Anders Pålsson påstod det således vara passerat att han varit på hyttebacken och skolat kört ut sitt zinder 
och hade Mats Halvarssons piga till hjälp, då kom Erik Matsson drucken hem ifrån gåendes och som han till hyttan steg han 
till honom på zinderbacken och sade skall du sälja zinder till Sara /Mats Halvarssons hustru/ och så tog han av honom 
hackan och slog honom över armen med hackan så att hackeskaftet gick av, sedan slog han pigan att hon måtte fly undan, 
och åter hytte han till honom Anders och ärnade honom ett slag åt huvudet det masmästaren Johan Valtersson hindrade, 
vars skriftliga attest han nu vid handen gav av den 25 april sistl. som den hans talare intyga skall. Men som sådana 
vittnesmål edeligen bör avhöras kan bergstingsrätten för dess frånvarande här vid icke vidare tillgöra förr än fulla skäl och 
bevis inskaffas. 
 
Grythytte bergslags domböcker 30 maj 1711: Bergsman Erik Matsson i Brunsjötorp efter laga stämning tilltalade bergsman 
Anders Pålsson i Björskogsnäs för det han ej vill avstå den ved som han av änkan hustru Brita i Skräddartorpet handlat 
ungefär till en mils ved. Stående Erik Matsson att honom måtte förunnas påbegynt arbete till sitt bergsbruk mera ... så 
nyttja, vartill Anders Pålsson svarade att denna kolfältskog höra honom till varför han och den till sin nytta (vi säger med 
begäran) liväl att denna sak till annat ting måtte anstå då han de personer fingo inkalla och bevittna att så i sanning är. 
 
Grythytte bergslags domböcker 30 maj 1711: Bergsman Lars Olsson i Långkärshöjden tilltalade bergsman Anders Pålsson i 
Björskogsnäs och ( ) Anders Andersson i Västgötetorp för ungefär ett skeppund lojärn i finnhytte rådstuga förliden vinter 
under på stående blåsning bortkommit och då han sålunda järnet och där efter var ( ) han den underrättelse av 
masmästaren Mats Matsson att då Anders Påls järn uttogs skall detta järnet bort kommit varför han tilltalade Anders 
Pålsson att få veta på det samma som han i förstone intet nekade till, ifall det är bevisligt att det fölgt ut med hans järn 
ändock Anders Pålsson intet var där i rådstugan och själv utvägde sitt järn, utan dotter son Huge Andersson efter order 
beställt där om, men som då intet med god vilja bekväma sig nödgas han lagligen den söka. Anders Pålssons och Anders 
Andersson protesterade nu ( ) här emot påstodo bevis, Lars Olsson framtedde masmästare Mats Matsson och 
hyttedrängen Johan Nilssons skriftliga attest d 28 hujus medan de för upp( ) Resolution: De dömdes att ersätta järnet. 
 
Barn med Kerstin Andersdotter (Död.). 
 
Barn: 
Per Andersson. Född 1685 Grythyttan Björskogsnäs. Död 1737-04-08 Grythyttan Björskogsnäs.  
VII:9 Erik Andersson. Född 1697 Grythyttan Björskogsnäs. Död omkring 1746 Grythyttan Brunsjötorp.  
Anders Andersson. Född Grythyttan Björskogsnäs.  
Olof Andersson. Född Grythyttan Björskogsnäs.  
Karin Andersdotter. Född Grythyttan Björskogsnäs.  
Påvel Andersson.  
Maria Andersdotter. Född Grythyttan Björskogsnäs.  

 
 

 
 

VIII:18  ff fm ff fm 
Kerstin Andersdotter. Död. Björskogsnäs, Grythyttan 

 
 

 
 

VIII:19  ff fm ff mf 
Erik Nilsson. Född 1657-05 Grythyttan Brudgumtorp. Död 1727-07-28 Grythyttan Brunsjötorp. Far: IX:37 Nils Larsson. Mor: 
IX:38 Anna Jönsdotter. 
 
Gruvting Grythytte bergslag 26 juli 1688: Erik Nilsson i Brunsjötorp stämt Olof Hemmingsson för det han skolat borttagit 2 
systenar av ett ställe, varför hans fader ingen vedergällning bekommit, Olof Hemminson tillstår sig samma stenar 
emottagit men säger sig därpå betalt med 1 bälg han uppslagit för 1 daler 16 öre och byggt en stia för 16 öre där med 
fadern varit förnöjd. Parterna förentes om denna sak, allenast Olof Hemmingsson skulle betala honom för 
stämningspenningarna 8 öre silvermynt. Än fordrar Erik Nilsson av Olof Hemmingsson för en smidesdag han betjänt sig av 



uti sin salig faders livstid, Olof Hemmingsson säger sig haft att fordra av hans fader 3 ryssar kol, ty vill han det deconutera 
emot smidesdagen. Hr bergsmästaren tillsade dem att förlikas men såsom de intet där till kunde besinnas skall Olof 
Hemmingsson betala Erik för smidesdagen och Olof försöka honom för sina kol det bästa han kan. 
 
Grythytte härad 1701: Sd kärade länsmannen Johan Norlind till Erik Nilsson i Brunsjötorp för det han den 7 sistlidne 
oktober som varit en söndag länsmannen i sitt eget kvarter hos Johan Måhl pass klockan 3 efter middagen skall överfallit 
och illa slagit att han snart i 9 veckors tid varit därav sjuk, berättandes att sedan de supit något brännvin och talet dem 
emellan fallit om en ny ( ) och en gammal kalvskinnsdyna länsmannen hos sig haft, skall Erik Nilsson först slagit 
länsmannen , då han ifrån bordet uppstigit att sätta sin värja och käpp in i ett skåp, med en stor piska över huvudet, och då 
länsmannen så kommit upp, har Erik Nilsson, fått honom baklänges över en stol och slagit med nävarna och trått honom 
på bröstet, till dess han omsider ( ) därvid, och släppte honom upp. Påberopandes sig länsmannen till vittnes på Johan 
Måhls hustru Greta Gustafsdotter, som först då detta begynte voro till städes, och domaren Harald Davidsson med 
fjärdingsmannen Hans Svensson som länsmannen synt, anhållandes länsmannen att Erik Nilsson därför lagligen plikta 
måtte. Erik Nilsson som vice versa citerat länsmannen om samma slagsmål påstod att han ville åtskilliga gånger gå ifrån 
länsmannen, men han slapp honom inte, utan länsmannen hämtade in brännvin så att han vart drucken, och när de då 
kommo att tala om nycklarna har länsmannen sagt att Erik Nilsson vara så stor på sig och slagit i bordet, och när han skulle 
gå ut och kom på golvet, har länsmannen tagit till sin käpp och fattat honom i bröstet och skjutit honom, och skull i det 
senare slå till med käppen men käppen tagit emot ( ) så hade Erik Nilsson krattat emot och länsmannen fallit över en stol, 
men Johan Måhls hustru strax begynt ropa, och fattat Erik Nilsson i Skägget, lupit sedan ut efter någon som skulle skilja 
dem åt, och innan hon kom tillbaka voro de skilda åt, och så körde hon och sköt Erik Nilsson ut därför han intet kan tilltro 
henne att vittna. Hustru Greta nekar där till alldeles, att hon drog Erik Nilsson i skägget, svarade nej, utan han blygdes 
därvid, ej eller ( ) han någon säger sig huru han av länsmannen vart nedslagen. Rätten kunde intet anse detta Erik Nilssons 
jäv av något värde vara utan nu mera en invändning på det sanningen ej skall komma i dagsljuset, varför och hustru Greta 
Gustavsdotter avlade eden med hand å bok och berättade att hon var hemma i sitt hus när detta emellan länsmannen och 
Erik Nilsson hände men gick så ( ) in och ut i stugan och när folket kommo ur kyrkan kom Erik Nilsson in till länsmannen och 
då voro och andra fler där inne och begärde Erik Nilsson nycklar till brygghuskammaren i Olof Balungssons gård den hon 
omsider hon igenletat och honom fått, sedan hade länsmannen och han kommit att tala om något kläde som länsmannen 
haft av Erik Nilsson till låns och även om nycklarna till Olof Balungssons byggning om vilka senare länsmannen sagt sig 
anförtrott ( ) disposition huru äntligen Erik Nilsson yrkat om kläderna har länsmannen sagt han måtte vara rätt högfärdig, 
det åter Erik Nilsson sagt han bevisa skulle, under det länsmannen stigit till skåpet där hans käpp stod och tog sin käpp, 
men till vad visste hon ej och i deet han vände sig fattade Erik Nilsson honom i bröstet igen och hade i höger käppen och 
Erik Nilsson sin piska i högra och vände sig åt dörren och höllt Erik Nilsson så hårt i länsmannen att länsmannen kom att 
ligga över bordet, och slog så Erik Nilsson med piskeskaftet länsmannen över huvudet, så skuffade länsmannen Erik Nilsson 
att han kom åt spislen och in på muren, då släppte länsmannen käppen och Erik Nilsson piskan, och fattade honom i håret 
och komm kull bredvid en liten kista men foro strax upp och åter omkull över en liten stol och Erik Nilsson var allt ovanpå 
och ( ) och bad där vara stilla, men då sprang hon ut efter Erik Nilssons hustru och när hon gick ut sade länsmannen - riv 
intet sönder munnen på mig - och när hon kom tillbaka vara slagsmålet över och länsmannen satt och blödde och Erik stod 
över honom och såg på, och som länsmannen sedan sade han hanterat honom som en hund ( ) hade hon Erik Nilsson ut, 
och som hon tycker var det klockan 3 efter middagen. hon betygade och länsmannen därefter spottat blod och var om 
tisdagen efter så sjuk att man mente han skulle dö. Domaren Harald Davidsson och fjärdingsman Hans Svensson berättade 
strax och muntligen att på länsmannen då de honom om tisdagen efter synte, var ögat blått utan och rött innan, en 
svullnad på kindbenet på högra sidan, på näsan tvenne sår, fem sår på övre läppen, ett sår på underläppen, fyra sår på 
hakan, fem sår under halsen, en svullnad på högra axeln, en blodrössel på vänstra sidan nedan till in i mun, 2 sår ett på var 
tummelfinger och spottade länsmannen blod och låg i sängen. Men åtta dagar efter såg de att han satt uppe då de och 
såge honom hava ett sår i huvudet. Länsmannen inlade sin räkning på excepter sveda och värk och omkostningar till 126 
daler kmt 
 
Grythytte härad 1703 Blev Erik Nilsson i Brunsjötorp till säkerhet intecknat det brodern Johan Nilssons i Brudgummetorp 
förskrivning 27/12 1699 däri han tillstår sig vara skyldig tvåhundra daler kmt samt 6 skp tackjärn. 
 
Grythytte bergslag 30 maj 1704: Framkallades Erik Nilsson och Erik Matsson i Brunsjötorp vilka äre instämda för det de 
skolat förövat slagsmål i rådstugan men de berättade var för sig att det intet varit utav värde utan äre nu sins emellan väl 
förlikte. 
 
Grythytte härad 1704 Tilltalade E N i Brunsjötorp, Erik Matsson och Mats Halvardsson ibidem, uppvisandes en köpeskrift 
under änkans Marit Nilsdotter i Hälltorps namn innehållandes att hon försålt sin kvarndel vid Finnhyttan som är 1/4 del till 
E N för 22 caroliner kmt beklagade sig E N att dessa som haver de övriga delarna vilja förvägra honom nyttja denna 
fjärdepart..... 
 
Grythytte härad 1706 Kärade E N till Per Persson i Bråten givandes till känna huru som Per Persson har med honom slutit 
köp år 1704 något för jul om torpet Bråten för vilket Per persson skulle giva 206 daler kmt och där på strax levererat 84 
daler 12 öre kmt påståendes att han må betala honom det han där på återstår. Per Persson nekarde ej att han har slutit 
köp om torpet Bråten med E N och därför belånat så stor summa som E N förmält, ej heller mer därpå befallt men förmälte 



vidare att då han får köpebrev därpå och han även presterar det han lovat nämligen att dilationera med betalningen på 5 
års tid och att han skulle hjälpa honom att torpet vliver skattlagt efter det ligger på utmålet och får något till vedbrand och 
gårdfång vill han riktigt betala men efter intet är skrivet dem emellan får E N nu säga vad han vill. 
 
Grythytte bergslags domböcker 1702: Gav Erik Nilsson i Brunsjötorp tillkänna sitt käromål emot Hasselhöjds åborna 
angående en hyttedel som han tillika med Olof Hemmingsson vill återvinna. (felaktighet i stämningen gör att rätten inte tar 
upp detta denna gång) 
 
Grythytte bergslags domböcker30 maj 1704: Framkallades Erik Nilsson och Erik Matsson i Brunsjötorp vilka är instämda för 
det de skolat förövat slagsmål i rådstugan men de berättade var för sig att det intet varit utav värde utan är nu sins 
emellan väl förlikta. Vittnena masmästare Bengt Jonsson och hyttdrängen Mats Matsson var nu intet till städes derför 
bliver denna sak differerat till vittnenas införskaffande. 
 
Grythytte bergslags domböcker15 maj 1705: Fordrade Erik Nilsson i Brunsjötorp samtliga Skärhyttelaget sin betalning för 
en använd bekostnad till 12 daler kmt uppå 2ne gl bälgar som han låtit laga igenom bälgmakaren efter hyttelagets begäran 
anhållandes om expenser 2 daler och hyttelaget sade sig fuller intet alla varit sams härom utan sade sig hava köpt andra 
bälgar och sedan intet nyttjat dessa bälgar. Bergtingsrätten finner skäligt att de gl bälgarna värderas av bergsfogden och 
2ne sexmän och där utav tillägnas honom Erik Nilsson för använda bekostnad med expenser 14 daler kmt. 
 
Grythytte bergslags domböcker11 juni 1707: Ville Erik Nilsson i Brunsjötorp fuller utföra sitt käromål att Erik Matsson i 
Brunsjötorp rörande någon otidighet som 13de jul skall vara förövat på Skärhytte masugn men hade inga skäl eller bevis 
där till. 
 
Grythytte bergslags domböcker 1710( s 228): Bergsman Per Matsson i Hasselhöjden instämdt bergsmannen Erik Nilsson i 
Brunsjötorp och Per Olsson ibidem nagående olofligt tillgrepp på hans 2ne reste milveder, dem Per risat men Erik och Per 
av egen godtycke kändt dem under sig och de facto tändt elden på dem att därför vara ansvariga så väl som härav 
förorsakat expenser betala svaranden moverade till skäl att såsom Per Olsson moder änkan Karin Persdotter ej är vorden 
redeligen instämd och nämnd i citation, även dess son Per Olsson hon ej vill erkänna,m varför honom i detta mål ansvarig, 
utan påstår att Per Matsson måtte henne härför tilltala och således nu begär här utinnan anstånd till nästa ting, och denna 
gång därför ej kunna ....... Svaranden Erik Nilsson och Olof Hennings änkaefter vice versa citation angående den skog som 
Per skall å deras teg olagligen tillgripit och utan deras minne steg till hela? bruket villjande Erik Nilsson i följest av det 
framtedda delningsinstrument av d 21 juni 1678 mellan begges hemman uti Brunsjötorp upå det södra beboendes tvenne 
åbor så väl som det norra framlidne kyrkoherden Hr Jacob Fabriciius och Olof Hemmingsson innehavda, var efter deltes 
skogen emellan bemälte kyrkoherden och Olof Hemmingssons hemmansdelar . / Erik Nilsson får slutligen betala Per 
Matsson 20 daler 
 
Grythytte bergslags domböcker30 maj 1711: Bergsfogden Välb Johan Stochaus å ämbetets vägnar instämt efterföljande 
bergsmän för det de föryttrat sina kol uti annat bergmästardöme, dels försålt, dels uppblåst vid Åskagens hytta i Filipstads 
bergslag. Nämligen Erik Nilsson i Brunsjötorp, Erik Nilsson förklarade sig härpå att emedan han har en liten del i Finshytte 
masugn nämligen 1/36 del och inten kommer till att sätta, för än sist på året och för dess ringa andels skull kan han intet få 
avverka sitt reda utlagorna i dessa svåra tider stänga honom varför han nödgas till närmaste hyttelag föra sin kol som han 
nu gjort och tillstått sina kol till hälften uppblåst uti Svartsångshyttan nu i vinter var medelst hans majtz tionde lika fullt till 
godo kommit bevisande med bruksförvaltaren Hr Jonas Letgrens och masmästaren Jonas Christofferssons attest d 29 maj 
1711 det Erik Nilsson nu i vinter dit kört i hyttan 2ne ( ) kol. / får slutligen böta 12 öre smt 
 
Grythytte bergslags domböcker 12 juli 1714: Skärhyttelaget, hyttfogden Erik Nilsson i Brunsjötorp fick avsked, i dess ställe 
förordnades Olof Pålsson ibidem. 
 
Barn med Anna Fabricia (Död 1721-05-12 Grythyttan Brunsjötorp.). 
 
Barn: 
VII:10 Maria Ersdotter. Född 1699-12-23 Grythyttan Brunsjötorp. Död.  
Greta Eriksdotter.  
Christina Eriksdotter. Född Grythyttan Brunsjötorp.  
Anna Eriksdotter. Född Grythyttan Brunsjötorp.  
Erik Eriksson. Född Grythyttan Brunsjötorp.  
Beata Eriksdotter. Född Grythyttan Brunsjötorp.  
Catharina Eriksdotter. Född Grythyttan Brunsjötorp.  

 
 

 
 

VIII:20  ff fm ff mm 
Anna Fabricia. Död 1721-05-12 Grythyttan Brunsjötorp. Far: IX:39 Jacobus Thomae Fabricius. Mor: IX:40 Christina Berg. 
 



Länsstyrelsen i Örebro län. Suppliker 17 maj 1709 
Hans Öman borgare i Nora anser at Erik Nilsson och Anna Jakobsdotter Fabritia är skyldig honom 253 
daler 6 öre kopparmynt och uppvisar kopior på kontraböcker. 
 
Kontrabok – Hans Öhman, Nora med Anna Fabricia 
1689 8 april bekommit 
½ skålpund peppar 1-16 
½ lispund anijss --24 
½ lispund corinter --20 
1 lispund Rijsgryn --24 
1 lispund såcker 2--- 
1 lod muskotblommor 1--- 
Ingefär för ---8 
Canel för 6 / 1 torse trå aþ12 ---18 
1 nåhlborr, wita linband ---30 
2 ½ aln (tars)? 8---4 
2 alnar hamplärft á 6 mk 3-- 
1 dussin nålle(pennor)? ---12 
Bekom kiersing och cartun för 5--- 
2 lispund hwitimöhl för 4---8 
1 barnmösse blommerat för 1---16 
1 lod moroot fröö 16 / 1 ½ lod blå ärtor 1---8 
¾ lod mejramsfrö för ---20 
1689 24 december bekommit 
4 lispund? Peppar ---24 
1 lispund såcker 1 lispund rijsgryn 2---24 
Safran för 12, neglikor för 8 ---20 
½ lod muskåt 16, 2 muskåt..? 1-- 
1 lispund torra äpplen 20 / 1 lispund 
dito päron 
1---8 
1690 15 juni bekommit 
Peppar för 16 / 1 lod canel 24 1---8 
Aniis för 8, Ingefähr 8 ---16 
Hals sidenband för 1--- 
2 muskåt 14 / ½ lispund corinter 20 1—2 
Tråå för 4 / 1 aln öfwerduk 2 2---4 
1690 20 juni bekommit 
4 lispund swiskon 1---16 
1 lispund russin --24 
1691 15 januari bekommit 
2 stycken gullband á 2 4--- 
3 alnar knytting? 3----16 
Rester på Hållanstallrikar 1---4 
1691 4 juni bekommit 
1 lispund såcker 4--- 
1691 september bekommit 
Kryddor för 4---- 
(dafälek)? 4--- 
Friis för 8--- 
? för 2---16 
1695 27 maj bekommit 
4 alnar flissing för 5--- 
2 ½ aln Cartun för 4—22 
2 alnar kiersing för 4--- 
Här på bekommit i twänne gånger 31.12. försten? Blifwer tå som mig 
blifwer af Madame Anna Fabritia att fordra nemlig 58-16. 
Nu afgår för 2 ½ aln Cartun som igen lefwererat är nembl 4-22. 
Noch för 1 ½ quarter kiersing som är bekommit wid Grythyttan contant 
5:20. 
Resterar 47-6. 
Ett lod Canel bekommit ---24 
8 kannor honung för ---24 



2 aln randigt flor till mössor? 2:16 
för hennes dräng 8- 
¼ tunna salt 9- 
Resterar 68.6 
Noch bekommit contant penningar 120- 
Item bekommit wahror af mig för 65 – 
Summa 253.6 

 
 

 
 

VIII:21  ff fm fm ff 
Sven Månsson. 
 
Är första gången i mantalslängden 1657 omnämnd som koldräng hos Anders Tiksson Dalkarlshyttan. Därefter måg. Är 
sannolikt gift 1658 med Ingeborg. Förekommer i mantalslängden fram till 1683 då han är omnämnd som bräcklig.  
 
Barn med Ingeborg Andersdotter (Född omkring 1640 Nora Dalkarlshyttan.). 
 
Barn: 
Måns Svensson. Född omkring 1666 Nora Dalkarlshyttan.  
Karin Svensdotter. Född omkring 1666 Nora Dalkarlshyttan.  
Anders Svensson. Född omkring 1669 Nora Dalkarlshyttan.  
VII:11 Per Svensson. Född 1675 Nora Dalkarlshyttan. Död 1754-02-13 Nora Yrstatorp.  
Abraham Svensson. Född omkring 1677 Nora Dalkarlshyttan.  

 
 

 
 

VIII:22  ff fm fm fm 
Ingeborg Andersdotter. Född omkring 1640 Nora Dalkarlshyttan. Far: IX:43 Anders Tidiksson. Mor: IX:44 Elin Jonsdotter. 
 
Är i mantalslängderna för Dalkarshyttan omnämnd från 1654 då som dotter till Anders Stigsson. Lever fortfarande 1698 
inhyses hos sonen Abraham Svensson på Dalkarlshyttan. 

 
 

 
 

VIII:23  ff fm fm mf 
Daniel Fransson. Född Nora Råskog. Död 1696 Nora Skrikarhyttan. Far: IX:45 Frans Torbjörnsson. Mor: IX:46 Emborg. 
 
Noraskoga 13 oktober 1673 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1804 (1673) Bild 6550 / sid 638 sakfälltes 
Johan Erlandsson på Skrikarhyttan för det han uti ett bröllop och samkväm offentligen haver slagit Daniel Fransson ibidem 
en örfil till 6 mark smt Sedan skall han erlägga till kyrkan  1 Rs för det han förargat gästabudslaget med samma sitt 
slagsmål, sist uppsattes dem 40 mark smt vite emellan. 
 
Noraskoga häradsrätt 7 juni 1675 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1806 (1675) Bild 9580 / sid 942 
bevittnade nämnden det Daniel Fransson i Skrikarhyttan nödigt för Lars Jakobssons hemman där sammastädes behöver en 
skogstrakt till sitt bergsbruks fortsättande emedan samma hemman är så gott som skoglöst och han eljest driver vackert 
bergsbruk till kronans nytta och är helt skäligt det han av kronans öken må njuta skog, varest lägenhet finnes efter 
föregående rannsakning. 
 
Noraskogs häradsrätt 4 juni 1678 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1808 (1678) Bild 8740 / sid 857 blev 
den emellan Daniel och Johan Frantssöner på sina .. syskons vägnar i dag under torvärdige vittnen med sal Måns Olofssons 
arvingar på g Viker upprättade förlikning om deras arvs pratention i g Viker tackjärn med annat mera av rätten efter bägge 
parternas begäran konfirmerat och bekräftat 
 
Nora häradsrätt1678 Samma dag sattes i förbud den Malmberg ved Daniel Frantsson på Skrikarhyttan oppå 
Malmbergstägten huggit haver, till dess laga syn övergången är. 
 
Bergsting vid Dalkarlsgruvelaget 18 februari 1678 Bergskollegium, Rättsprotokoll från Nora och Lindes bergmästaredöme, 
SE/RA/420013/02/E II h/1 (1650-1683), bildid: A0067370_00469 Peder Jönsson på Skrikarhyttan kärade till sina grannar i 
det de hava tvingat honom taga större del i värmniingen än han hade brukt hemma vid handen varigenom han tagit skada 
så i drevet som värmningen, emedan de andra grannarna intet ville vara med i drevet, nu svarade Daniel Fransson att han 
har velat vara med i drevet men han säger en del av grannarna icke kommit ut till masugnen sitt bruk: bärga, utan Peder 
Jönsson allena måsta hava drevet, framkallades Anders Larsson och Daniel Fransson , de där svarade sig gärna vilja gå ed 
de de vilja varit med i dreven, men Bengt Larsson och Johan Erlansson kunne icke med ed befria sig viljat varit med i 
drevet, dy finner rätten skäligt att Bengt Larsson och Johan Erlansson som av motvillighet nekat, betala till Per Jönsson 1 



skpd tackjärn, Anders Larsson och Daniel Fransson befrias för vidare eftertal. 
 
Gruvting i Dalkarls gruvelag 15 februari 1681 Bergskollegium, Rättsprotokoll från Nora och Lindes bergmästaredöme, 
SE/RA/420013/02/E II h/1 (1650-1683), bildid: A0067370_00654 Daniel Fransson på Skrekarhyttan njuter 2ne kistor malm 
för en spira han framkört till Kringlan till 32 alanars längd, den andra spiran framskaffas av Sven och Johan Ärlansson på 
Skrekarhyttan a 32 alnars längd// 
 
Noraskoga häradsrätt 18 september 1688 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1818 (1688) Bild 6060 / sid 
600 kärade Daniel Fransson på Skrikarhyttan till sin granne Sven Erlandsson ibidem angåend en sin klenesmedja förnär in 
uppå hans ägor är byggd och den nu uppå själva gärdsgårdsstaden satt, Sven Erlandssons förenämnte samma smedja icke 
förnär uppå hans ägor satt vara, det ock de gode män som han där till haft att hans klagomål besiktiga vittna kunna 
nämndemännen Nils Israelsson i Bondebyn som tillika med Lars Hansson på Greksåsar åstad varit och detta åsett, 
bevittade att smedjan stårn förnär in uppå kärandens ägor att själva gärdesgården går in på smedjeväggen. Resolutio. 
Emedan befinnes smedjan icke stå förnär in uppå husen och ut på vreten ty bliver denna smedja i sitt rum ståendes dock få 
där av samma smedja någon eldsvåda sker upå Daniel Franssons gärdesgård och således någon skada timar skall svaranden 
förpliktat vara att refundera 
 
Barn med Ingeborg Larsdotter (Född 1660 Nora Skrikarhyttan. Död 1748-10-07 Nora Skrikarhyttan.). 
 
Barn: 
VII:12 Sara Danielsdotter. Född 1695 Nora Skrikarhyttan. Död 1759-04-16 Nora Yrstatorp.  

 
 

 
 

VIII:24  ff fm fm mm 
Ingeborg Larsdotter. Född 1660 Nora Skrikarhyttan. Död 1748-10-07 Nora Skrikarhyttan. Far: IX:47 Lars Jakobsson. Mor: 
IX:48 Kerstin Larsdotter. 
 
Dödbok: Avlidne bergsmannen Anders Erikssons änka hustru Ingeborg Larsdotter ifrån Skrikarhyttan, dess fader var 
bergsman Lars Jacobsson ibidem och modern Kerstin Andersdotter därstädes som föddes hit till världen 1660. Begav sig 
första gången i äktenskap på sitt 20 år med bergsmannen Daniel Frantson vid Skrikarhyttan under vilket äktenskap gud 
välsignade dem med 10 st barn av vilka allenast 1 son och 2 dötterar leva, de övriga äro långt för detta i herranom avlidna 
då deras sammanlevnad var i 16 år. När denna saliga hustru varit  2 år i det bedrövliga änkoståndet begav hon sig andra 
gången i äkta ståndet med bergsmannen Anders Eriksson ifrån Bengtstorp, deras äktenskap välsignade gud med 6 st barn 
av vilka allenast en son nämligen bergsmannen Anders Andersson som kvarlever alla de övriga är avsomnade, deras 
sammanlevnad var uti 38 års tid när gud även behagade försätta henne uti det bedrövliga änkoståndet som hade varit uti 
12 års tid då gud behagade kalla henne d 7 oktober till sig, vars hela levnad här i världen  88 år och till sitt vilorum 
befordrades strax utanför södra dörren den 16 hujus 

 
 

 
 

VIII:25  ff fm mf ff 
Lars Persson. Född 1656. Död. Dalsmund, Karlskoga 
 
Karlskoga häradsrätt 9 mars 1709 Karlskoga häradsrätt (T) AIa:8 (1708-1715) Bild 460 Nils Jonsson i Dalsmund hade låtit 
instämma Lars Persson och Lars Jonsson ibidem för det de ohemult skolat hos hans nåde landshövdingen angivit att han 
icke vore så när som de ärvande och bördig till bemälte hemman varför och honom den olägenhet skall hänt att han ifrån 
hemmansbruket blivit avsagd, begärandes ty häradsrättens bevis däröver att hans hustru Kerstin Jonsdotter var syster till 
Lars Jönsson och Lars Perssons hustru, samt att Nils med sin hustru barn avlat som sin moder efterlevat och barnen 
sedermera med döden avgått, vilkas arvsrätt honom således efter lag kommit att tillfalla i anledning varav Nils Jonsson 
förmodar det skulle han så när vara till besitta en del i hemmanet som dess svågrar helst som samma hemman nu vid nyss 
hållna jordrannsakning för dess godhet och det arbetet till dess förbättring han ock påkostat till 3/8 hemman är förhöjt 
vordet. Att sålunda med Nils Jonssons arvskap … fuller nämnden i visshet betyga som svågern Lars Persson jämväl tillstod 
och vedergick. Men som Lars Persson framviste åtskilliga resolutioner givna så väl av landshövdingen Fägersköld som av nu  
varande landshövding Cronhielm att denna Nils Jonsson ifrån Dalsmund träda skulle förmedelst det att samma ¼ 
kronohemman icke mer än 2nne åbor kan tåla men Lars Persson och Lars Jönsson därvid allenast skulle bliva behållna så 
skulle ock förrän samma resolutioner utfallit landshövdingen nogsamt varit informerade om Nils Jonssons arvsrätt men 
däruppå för hemmanets konservations skull intet kunna reflektera, ty kunde icke heller rätten denna sak  //vidare antaga 
 
Barn med Marit Jönsdotter (Född 1660 Karlskoga Dalsmund. Död omkring 1728 Karlskoga Dalsmund.). 
 
Barn: 
VII:13 Per Larsson. Född 1682-04-13 Karlskoga Dalsmund. Död 1765-11-15 Karlskoga Dalsmund.  
Lars Larsson. Född 1684-03-03 Karlskoga Dalsmund.  



Nils Larsson. Född 1686-10-10 Karlskoga Dalsmund.  
Olof Larsson. Född 1689-02-20 Karlskoga Dalsmund.  
Kerstin Larsdotter. Född 1693-02-02 Karlskoga Dalsmund.  
Olof Larsson. Född 1695-04-14 Karlskoga Dalsmund.  

 
 

 
 

VIII:26  ff fm mf fm 
Marit Jönsdotter. Född 1660 Karlskoga Dalsmund. Död omkring 1728 Karlskoga Dalsmund. Far: IX:51 Jöns Larsson. Mor: 
IX:52 Karin. 

 
 

 
 

VIII:27  ff fm mf mf 
Anders Pedersson. Född 1638 Karlskoga Bäck. Död 1717-08-22 Karlskoga Bäck. Far: IX:53 Per Persson. Mor: IX:54 Ragnilla 
Persdotter. 
 
 
Barn: 
Peder Andersson. Född 1681-08-12 Karlskoga Bäck.  
VII:14 Kerstin Andersdotter. Född 1683 Karlskoga Bäck. Död 1764-12-02 Karlskoga Dalsmund.  
Gunilla Andersdotter. Född 1684-12-26 Karlskoga Bäck.  
Erik Andersson. Född 1687-02-06 Karlskoga Bäck.  
Lars Andersson. Född 1689-02-10 Karlskoga Bäck.  
Jöns Andersson. Född 1691-11-15 Karlskoga Bäck.  
Olof Andersson. Född 1693-10-28 Karlskoga Bäck.  
Bengta Andersdotter. Född 1695-12-15 Karlskoga Bäck.  
Anders Andersson. Född 1699-02-19 Karlskoga Bäck.  

 
 

 
 

VIII:29  ff fm mm ff 
Olof Pedersson. Skomakare. Född 1635 Karlskoga Immetorp. Död 1719-06-28 Karlskoga Immetorp. Sockenskomakare Far: 
IX:57 Peder Reelsson. Mor: IX:58 Anna. 
 
Karlskoga häradsrätt 1667-09-27 Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län (S) EVIIAAAL:11 (1666-1667) Bild 253 / sid 
164 (AID: v81402.b253.s164, NAD: SE/VALA/0382503): Blevo Olof Persson i Immetorpet å krono och Ingrid Jonsdotter i 
Rosensjö å skatte för mökränkning och lönskaläge som barn var avlat och fött uti, fällte, han till 40 mark och hon till 20 
mark. Mera pålades honom och att giva 80 mark i morgongåva och barnaföda. 
 
Karlskoga häradsrätt 9 mars 1710 Karlskoga häradsrätt (T) AIa:8 (1708-1715) Bild 860 för den beskyllning som hustru Lisken 
Andersdotter i Imtorp lagt på skomakare Olof Skog att hava försnillat något läder när han förliden höstas gjort skor åt 
hennes folk, som hon icke kunde bevisa eller påstod vilja honom lagligen tillbinda blev i kraft av 20 och 43 cpa tingsm. 
Hustru Lisken dömd att böta 3 mark samt att betala honom dess resterande arbetslön 12 öre och i tingsomkostnad 1 daler 
smt 
 
Barn: 
VII:15 Per Olofsson. Född 1675 Karlskoga Immetorp. Död.  
Agnes Olofsdotter. Född 1680-12-10 Karlskoga Immetorp.  
Jöns Olofsson. Född 1681-05-28 Karlskoga Immetorp.  
Karin Olofsdotter. Född 1687-05-08 Karlskoga Immetorp.  

 
 

 
 

VIII:31  ff fm mm mf 
Hans Jonsson. Född omkring 1647 Karlskoga Rosensjö. Död 1698 Karlskoga Rosensjö. Far: IX:61 Lille Jon Olofsson. Mor: 
IX:62 Sigrid Sonesdotter. 
 
Karlskoga häradsrätt 29 januari 1673 Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län (S) EVIIAAAL:13 (1670-1672) Bild 253 / 
sid 147 Näst kommo sal Joen Olofssons i Rosjö barn Hans Joensson och Märta Joensdotter och disputerade sig emellan om 
lösningsrätten i halva Rosjö som deras sal fader och ännu levande moder Sigred Sonesdotter av kongl majtt och kronan 
köpt hava, så ville ulle modern så laga att dottern skulle komma till lika löse med brodern; men Hans var icke därmed 
nöjder utan beropade sig på broders rätt efter lag, var på rätten sig förklarade att modern behåller sin köpta treding i halva 
Rosjö och efter Hans haver en broderslott färdernes arv uti de tvådelarna gör två systerdelar, sedan begynt lösa av 
systrarna Rebecka, Ingeborg, Sara och Sigri deras delar, gör 6 systerdelar tillhopa och modern löst åt sin dotter Märta den 
döde brodern Sones, som barnlös var, jord och tillika löst av systern Kerstin i Linnehöjden hennes del att hon med sin 



arvslott efter fadern hava fyra systerdelar, ty dömdes att Hans skall bliva vid sin brodersrätt nämligen tvådelarna av 
tvådelarna i halva Rosjö och systern vid tredingen där av, och ty skall Hans betala tvådelarna av de penningar som Kerstin 
säljder sin del för, stånde sedan modern hustru Sigrid fritt att hava sin del ihop med sin dotter Märta och göra där med 
som henne bäst synes 
 
Karlskoga häradsrätt 12 maj 1679: Näst emedan salig Jon Olssons i Rosensjö son Hans Jonsson och Dan Månsson i Backa 
voro stridiga om lösningsrätten och besittningen uti fjärdings skattehemmanet Rosensjö, alltså blevo de nu bägge in för 
rätten frivilligen sin emellan förlikta således, att för det bemälte Hans efterlåter sin svåger Dan att lösa till sig av sin hustrus 
syskon så många jordeparter att han tillika med hennes arvingar får äga halvparten uti Rosensjö. Skall Dan giva Hans 
ettundra och femtio daler kopparmynt. Därmed de skola här efter alldeles vara åtskilda uti deras pratentioner både om 
den lösa och fasta arven efter deras sal föräldrar, allenast Dan giver Hans penningar tillbaka om han allareda kan hava 
betalt och inlöst mer än halvparten. 
 
Karlskoga häradsrätt 1695 25-30 oktober: Emedan Hans Jonsson i Rosensjö ej gitter med något skäl bevisa att Lars Nilsson i 
Lontorp haver skadat hans häst som en fjärdedels mil ifrån dess ägor haver funnits ofärdig och bogen av honom slagen. Ty 
kännes han och i ty måle fri för Hanses vidare åtal. 
 
Karlskoga häradsrätt 1696 20-22 april:Efter som änkan hustru Brita Jonsdotters son Per Larsson i Lanhöjden ej kan förneka 
sin moder hava låtit optaga Hans Jonssons häst i Rosensjö utan hans lov eller vetskap och den lånt till pigan Karin 
Larsdotter ifrån Bjurbäcken, som honom ridit över en bro i vilken han benet fastsatt och där av ofärdig blivit att Hans den 
icke kunnat nyttja på 3 månaders tid jämväl och nu något ofärdig är, ty slöt nämnden att hustru Brita Jonsdotter som 
således olovandes låtit optaga och rida med annans häst bör betala till Hans 4 riksdaler courant för skadeståndet och söke 
hon sedan Karin som hästen ridit där hon det vill och gitter. 
 
Barn med NN Arvidsdotter (Född Karlskoga Vibäck. Död Karlskoga Rosensjö.). 
 
Barn: 
Jan Hansson. Född omkring 1673 Karlskoga Rosensjö.  
Ingrid Hansdotter. Född omkring 1675 Karlskoga Rosensjö.  
Kerstin Hansdotter. Född omkring 1677 Karlskoga Rosensjö. Död 1747-07-24 Karlskoga Rosensjö.  
VII:16 Elin Hansdotter. Född omkring 1679 Karlskoga Rosensjö. Död.  
Sigrid Hansdotter. Född 1680-03-21 Karlskoga Rosensjö.  
Bengta Hansdotter. Född 1681-12-11 Karlskoga Rosensjö.  
 
Barn med Kerstin Nilsdotter (Född 1663 Karlskoga.). 
 
Barn: 
Brita Hansdotter. Född 1685-03-15 Karlskoga Rosensjö.  
Arvid Hansson. Född 1686-07-25 Karlskoga Rosensjö.  
Zackarias Hansson. Född 1690-11-16 Karlskoga Rosensjö.  
Beata Hansdotter. Född 1693-11-26 Karlskoga Rosensjö.  

 
 

 
 

VIII:32  ff fm mm mm 
NN Arvidsdotter. Född Karlskoga Vibäck. Död Karlskoga Rosensjö. Far: IX:63 Arvid Nilsson. Mor: IX:64 NN Gunnarsdotter. 

 
 

 
 

VIII:35  ff mf ff mf 
Erik Markusson. Född 1638 Karlskoga Granberga. Död 1723-12-29 Karlskoga Granberga. Far: IX:69 Markus Markusson. 
Mor: IX:70 Kerstin Bertilsdotter. 
 
Karlskoga häradsrätt 1665-01-31 Markus Markusson i Granberga kärade på sin sons vägnar Erik Markusson till erik 
Mickelsson i Högfors vilken haver huggit honom i armen vid milan där han stod och arbetade. Olof i Skråmmen vittnade att 
Erik fick i yxan med Erik Mickelson och vid Erik ryckte yxan ifrån honom vart Erik Markusson skuren. Kerstin Bertilsdotter 
säger att Erik kallade henne en tik. Hon kallade honom en hund. 
 
Karlskoga häradsrätt 1677: Näst bötte Erik Markusson uti Granberga 3 marker för olovlig svordom inför rätten 
 
Karlskoga häradsrätt 1678: Näst bekände Erik Markusson uti Granberga sig vara skyldig till välborne Elias Lindrot sexton 
stigar kol, vilka kol skola oförtövat betalas, eljest ställes bemäte Erik under vederbörlig execution. 
 
Karlskoga häradsrätt 1684: Anklagad för faderns död 



 
Karlskoga häradsrätt 1697 21-23 oktober: Anders Skinnare i Granberga å stoda? Sina barns vägnar att få flytta och komma 
till deras mödernes jord 1/8 av ¼ hemman Granberga, viljandes dess salig hustrus syster Britta Marcusdotter honom sin del 
upplåta, men bröderna Erik och Nils Markussöner ville honom sådant förneka, invändandes sig mycken skuld efter sin salig 
fader betalt hava och hemmanet inga fler åbor tåla. Såsom Brita Marcusdotter sin systerdel i Granberg till sin svåger 
Anders Skinnare nu in för rätten till brukning uppdraga och av bemälte hemman 1/8 till varn hans barn efter deras moder 
jämväl nämnden skattar detta hemman så gott att det 3ne åbor draga kan. Fördenskull finner rätten skäligt att Anders 
Skinnare på sina barns och sin svägerskas jord till bruks må få inkomma. 
 
Karlskoga häradsrätt 1698 11-14 april :Såsom drängen Lars Olsson i Lerängen är bliven hotad av Erik Markusson i 
Granberga och han gruvligen rädes att icke allenast Erik utan och de flera som han hos skogvaktaren angivit för 
älgskjutande kunde söka honom något ont med gärningar att tillskynda, ty bliver han här igenom tagen under kungl majts 
hägn och försvar att honom därför ingen något ont till hans liv och leverne tillfoga må. 
 
Karlskoga häradsrätt 1698 10-13 oktober: Lantjägaren Välb Gorge Schultz insinuerade det klagomål som skogvaktaren 
Gabriel Eriksson å senaste ting androg emot Erik och Nils Markussöner i Granberga om älgskjutande, Jämväl framlade 
kronans befallningsman Hindrik Staaf hans nådes ..landshövdingens ordres av 28 sept 1698 detta angivna målet till slut att 
driva. Var på framhades och nu bemälte Nils och Erik Markussöner som tillstodo att Nils bägge älgarna fällt Ao 1697 om 
vintern, den ena i februari månad på Källmo ägor, den andra först i mars på Björkborns hammarskog, varandes och åborna 
i Källmo med dem intresserade vilka fördenskull njutit sin andel älgkött, Källmokarlarna Simon Pålsson, Olof Carlsson, Pär 
Jonsson och Lars Olofsson tillstodo sig med lottkastning delt köttet efter bägge älgarna, där av de alla var sin portion 
bekommo, Nils Markusson fick dock ensam behålla huden efter den första älgen som på Källmo ägor fälldes, vilken han 
sade sig sålt till hammarpatron Johan Using för 4 caroliner, dn 5te åbon i Källmo, Nils Olofsson var nu intet tillstädes 
ehuruväl han instämd var. De 2ne älgar som Nils och Erik Markussöner beskylles hava förlidne vintras skjutit och fällt på 
Björkborns hammarskog nekade de alldeles till, dock tillstodo att drängen Lars Olofsson i Lerängen mötte dem i skogen vid 
den tiden och då strax skyllte dem hava där fällt älgar. Lars Olofsson sade det Erik Markusson budit honom förlikning att 
han skulle tiga med dem, Erik sade att Lars då skall hava lovat visa dem var älgar var, det Erik sedan berättade för Jöns 
Persson dagkarl vid Björkborns hammaren, vilken därför med Erik avtaö gjorde att han skulle lova Lars något älgkött, med 
en vallmars klädning och en skäppa råg för det han skulle visa honom var älgar voro, men ingalunda ville han tillstå sig 
honom det lovat för han skulle dölja något med honom. 
Så vida Erik och Nils Markussöner i Granberga samt Simon Pålsson, Olof Carlsson, Pär Jonsson, Lars Olofsson och Nils 
Olsson i Källmo befinnas alla hava sig sammansatt och sig emellan upplag gjort emot höga överhetens förbud att fälla och 
döda högdjur, det uppsåt de och således effektuerat att ehuruväl Nils Markusson ensam fällt och skjutit 2ne stycken älgar i 
oförbuden til Ao 1697 och hunden som djuren drivit tillhört Olof Carlsson i Källmo hava de dock genom lottkastning alla 
delt sig köttet emellan, Allt för den skull kännas alla dess ovan nämnda sju personer efter djurfångstordningen lika 
brottsliga och saker till 50 daler smt böter för vardera älgen …. Efter Erik Markusson i Granberga och Simon Pålsson i 
Källmo voro i armod stadda, avstraffades de med gatulopp som eljest intet orkade botum. 
 
Karlskoga häradsrätt 1705: Lämnar hemmanet till mågen 
 
Karlskoga häradsrätt 1706-07-16: Kom för rätten gamle mannen skinnaren Anders Johansson i Granberga hörligen 
besvärandes sig där över att hans svåger Erik och Nils Markussöner den 7 juli tillika med den senares son drängen Markus 
Nilsson, hans salig son drängen Johan Andersson i skogen vid sitt milehugge med hugg och slag utan någon given orsak så 
överfallit att han sedan om natten till den 14 juli där av död blivit.Vilken gärning han mente skett av deras onda uppsåt 
efter de alltid ett outsläckligt hat buro till honom som fadern är för det att de ej efter sin begäran vid hd för några år sedan 
fingo utlösa hans s hu som var deras syster utur bemälte hemman Granberga. Erik har flytt och håller sig undan men Nils 
Markusson har tillsammans med sin son Markus blivit fastgripna och förts till Örebro fängelse. Anders önskar att "sonen 
likväl något skonsmål få åtnjuta efter som den dräpte för honom bedit". Nils Markusson blev alltså härutinnan särskil 
förhörd och gjorde sådan berättelse att efter som Johan Andersson som dräpen blev hade en dag eller något mera varit i 
deras äng och där huggit kull skogen till milved den han Nils med sin broder Erik som nu rymder är tänkte spara till sin 
ängelade som behövde repareras taltes de vid att de skulle gå med dit på samma ställe som Johan begynt fälla till milved 
och hugga sig till ladutimmer och som han sedan efter dem dit kom att hugga tilltalte de honom sägandes att han borde 
det göra på annat ställe men som han då gav onda ord ifrån sig tilläggande några öknamn han på dem kastade samt 
manandes dem därjämte till slagsmål så blev det inte bättre än då han kom med yxan emot dem bägge som med var sin 
stake voro stigna några steg från sitt hugger honom till mötes och höllt henne i högsta hugge över Nilses huvud då slog Nils 
henne undan med staken han av en björkeskote oppristat och fick så yxeskaftet med honom foro bägge därmed omkull på 
backen och ryckte länge om yxan till dess Erik sände den dräåne ett sparkande i ryggen när han hörde det han Nils skrek 
för det den dräpne då bet honom i fingret. I samma stund kom ock Markus honom till hjälp ryckte yxan av den dräpne och 
slängde henne åt skogen där igenom de således ifrån varnnan åtskilda blev utan att den dräpne fått något ringaste slag 
eller åkomma av honom, Nils går då strax där ifrån hem till gården sägandes sig skola gå efter synekarlar och 
delsningsmän.. Säger han sig nu hava hört Markus berätta att eftersom den dräpne sedan ändå med yxhammaren gick på 
Erik och fick honom under sig att Eriks piga, Maria Nilsdotter som var med och högg, därför ropade åt Markus. Lopp han 
Markus till och fick yxan av honom skiljandes dem åt därmed att han tog åter hans andra yxa ifrån den dräåpne och stötte 



honom i ryggen ett stötande med yxhammaren men sedan har åter den dräpne gripit till yxan som låg på marken och när 
han då kom stööte Erik emot honom med sin yx att han fick ett sår därav mitt emellan bägge ögonen strax ovanför näsan. 
Markus och pigan förhörs också.Efter bråket red Johan till länsmannen för att gå sina sår synade som berättade: sedan han 
ridit till hoinom och fått stämningen så orkade han intet rida hem till Granberga utan måste lägga si i Berg som är en 
fjärdingsväg därifrån varifrån Nils Markusson honom hämtat och fört hem till sig i sin stuga i Granberga därest han ock om 
natten till andra lördagen som var den 14 april avled. Änkan hu Lisbet Larsdotter i Berg som är i skyldskap med Nils 
Markusson berättade att hon synte den dräpne när han om södagen låg där i Berg. Då hade han tvenne sår i huvudet och 
ett emellan ögonen jämväl ock en svullnad på ena låret men ingen blånade eller mera åkomma fanns då på honom . Olof i 
Berg vittnade att då den dräpne låg i Berg berättade han att Markus Nilsson hade slagit honom ett slag neder över ryggen 
som gjorde väl mycket on men att Erik Markusson hade slagit sönder huvudet på honom som gjorde honom så svåra ont 
att han intet orkade rida hem och om han skulle dö så kände han det Erik hade då givit honom döslaget. Lars Pärsson i 
Dalsmund sade att om måndagsmorgonen bittida kom E M in till honom och ibland annat tal - han hade om detta 
slagsmålet att de slagits med varandra med yxorna sade han ock dessa ord Jag skall lida för de andra om det blir så att den 
slagne dör, gåendes därmed bort därifrån varefter han sedan av ingen människa här på orten är synter bleven ej heller vet 
någon vart åt han sin flykt tagit. 
Rätten mena att Erik bär största skulden. De båda andra bötar full mansbot 100 daler smt var samt kyrkostraff. 
 
Karlskoga häradsrätt 1709 Karlskoga häradsrätt (T) AIa:8 (1708-1715) Bild 620: Erik Markusson kon nu själv hit till tinget 
sedan han uti tre års tid hållit sig undan i bergslagen uti Grythytte sn och på åtskilliga flera ställen omkring. Sägandes sig nu 
vara led vid slikt flyktigt leverne och hellre åstundar lida vad straff som för denna sin gärning må kunna prövas skyldig att 
böra undergå. Det gamla målet lästes upp och Erik föregiver att det var Markus Nilsson som gav den dräpne det sista och 
svåraste slaget över ryggen som orsakade hans död. Rätten frågar varför han tog till flykten, svarade att han gjorde det att 
kunna befria Markus Nilsson sin broderson som givit den dräpne det värsta slaget. Väl vetandes att han också på den 
dräpne handen lagt hade, så vida att han uti brådom skillnad utan uppsåt eller vilja att dräpa, med yxan stött honom ifrån 
sig och råkat icke bättre än i hans ansikte, men ville ingalunda tillstå att han sagt sig vilja lida för de andra om den slagne 
skulle dö, efter det skulle Lars Persson i Dalsmund av avund tillagt, efter han var ovän med Erik för ett röse som 
Granbergakarlarna skulle låtit flytta in på Dalsmunds ägor. Den dräpnes fader Anders Johansson Granberga såsom 
målsägare bad om nåd för E M eftersom han honom lovat en nöjaktig förlikning av 50 daler kmt och en järngryta om 6 
kannrum varmed han sade sig vara väl förnöjd. Nämnden gav också vid handen att denna dräpne Johan Andersson varit 
mycket benägen att reta folk på sig. Rätten kan icke befria honom från dödsstraff men låter målet gå till hovrätten för 
deras avgörande. 
 
Karlskoga häradsrätt 25 augusti 1715 Karlskoga häradsrätt (T) AIa:8 (1708-1715) Bild 3220 Uppvistes för rätten Erik 
Markusson å Granberga den 20 dec 1703 givna skriftliga försäkran till sin måg Olof Nilsson och Erik Markussons dotter att 
emedan Olof lovat visa emot sin svärfader all barnslig lydnad och hörsamhet samt tillika med svärfadern vill efter handen 
betala hans skuld som då var 300 daler kmt så gjorde Erik Markusson denna sin måg förvissad därom att medan Erik lever 
eller efter hans död inga av de övriga hans anhöriga skola driva Olof Nilsson ifrån hemmanet Granberga vilket således vara 
utfäst. 
 
Barn med Kerstin Andersdotter (Död Karlskoga Granberga.). 
 
Barn: 
VII:18 Annika Eriksdotter. Född 1675 Karlskoga Granberga. Död 1760-11-27 Karlskoga Granberga.  
Anders Eriksson. Född 1681-01-01 Karlskoga Granberga.  
Brita Eriksdotter. Född 1683-10-28 Karlskoga Granberga. Död 1701 Karlskoga Granberga.  
Katarina Eriksdotter. Född 1687-04-17 Karlskoga Granberga.  
Markus Eriksson. Född 1689-11-03 Karlskoga Granberga.  
Margareta Eriksdotter. Född 1691-07-02 Karlskoga Granberga. Död 1758-04-03 Karlskoga.  
Maria Eriksdotter. Född 1695-07-23 Karlskoga Granberga.  

 
 

 
 

VIII:36  ff mf ff mm 
Kerstin Andersdotter. Död Karlskoga Granberga. 
 
Karlskoga häradsrätt 8 mars 1725 Karlskoga häradsrätt (T) AIa:9 (1716-1727) Bild 5370 beviljades Olof Nilsson i Granberga 
det nämndemännen Per Nilsson i Bresätter och Jon Andersson i Backebergstorp måge anteckna Olofs svärfaders sal Erik 
Markussons efterlämnade egendom och huset bevisliga skuld, samt sedan gälden är gulden skifta vad som ograverat bliver 
emellan änkan hustru Kerstin Andersdotter och hennes barn 

 
 

 
 

VIII:49  ff mm ff ff 
Jon Sunesson. Född 1680-03-21 Karlskoga Rosensjö. Död 1734-03-17 Karlskoga Källmo. Bergsman, hyttfogde Far: IX:97 



Sune Jonsson. Mor: IX:98 Brita Arvidsdotter. 
 
Hyttfogde vid Lonnhyttan 1725-1726 Uppsyningsman för Lonntorps hyttelag 1731- 
 
Karlskoga häradsrätt 6 oktober1709 Karlskoga häradsrätt (T) AIa:8 (1708-1715) Bild 500 Hammarpatron Johan Ysing 
besvärade sig över att hans dräng Olof Rafvelsson under den stunden han var sysselsatt med husbondens arbete uti 
järnboden vid prästegårdslandet blivit överfallen den 14 september av Carl Olofsson och Jon Sunesson i Källmo vilka givit 
honom åtskilliga blodsår och dragit honom uti älven varöver ock Olof Rafvelsson sig beklagade havande intet allenast 
instämt Carl Olofsson såsom första upphovsman utan ock Jon Sunesson som kommit sedan därtill utanför boden och givit 
honom 2 st örfilar, item Carls fader Olof Carlsson för det han varit tillstädes och intet styrt till godo utan skall skärpt av 
huru hans son hade slagit Olof Rafvelsson. Vittnet Jonas Olofsson i Valåsen berättade att Carl Olofsson kom och gick in i 
boden och sade god dag dräng, varpå Olof Rafvelsson svarat, god dag kostar penningar och bad honom gå undan efter han 
stod i vägen och tillsade honom äntligen att han skulle gå ut, där på sedan Carl svarat det är inte så bråttom. Ty tog Olof 
upp en lock av en fjärding sägande den du inte går ut så slår jag till dig, då Carl sprang ut om dörren och sade ästu karl så 
kom hit, alltså gick Olof ut och då fattade de varannan i håret, Olof gav Carl en örfil slog honom under sig och sparkade 
honom en gång. När de kommo upp gick Olof till vagnen var de hade konstjärn. Då Carl kom och sköt honom på vagnen 
därnäst de bägge lågo revs till dess Jon Sunesson i Källmo kom och haf dem bägge av vagnen så att de foro kull vid 
bodknuten och slog Olof 2 st örfilar, tredje gången kom Carl och slog Olof utför älvbacken och så gick Carl bort men kom 
strax igen och höll fjärde gången Olof i håret då de föll utför backen Carl före och Olof efter till dess de kommo emot 
älvbrädden föll Olof omkull, när då Olof åter kom upp steg Carl Olofsson uti älven och ryckte Olof kull i vattnet och 
doppade honom med huvudet under vattnet då Carls fader Olof Carlsson löpte och skilde dem åt.... Jon Sunesson tillstod 
att han tog Carl utav Olof och som han ock var drucken gav han Olof en örfil eller något. 
 
Äktenskap med Lisken Simonsdotter (Född 1677 Karlskoga Källmo. Död 1744-02-05 Karlskoga Källmo.). Vigsel 1707 
Karlskoga. 
 
Barn: 
VII:25 Olof Jonsson. Född 1709-01-05 Karlskoga Källmo. Död 1800-05-10 Karlskoga Källmo.  
Annika Jonsdotter. Född 1713-09-30 Karlskoga Källmo.  
Britta Jonsdotter. Född 1716-01-11 Karlskoga Källmo.  
Arvid Jonsson. Född 1718-03-23 Karlskoga Källmo.  
Britta Jonsdotter. Född 1720-09-15 Karlskoga Källmo.  

 
 

 
 

VIII:50  ff mm ff fm 
Lisken Simonsdotter. Född 1677 Karlskoga Källmo. Död 1744-02-05 Karlskoga Källmo. Far: IX:99 Simon Påvelsson. Mor: 
IX:100 Elin Arvidsdotter. 

 
 

 
 

VIII:51  ff mm ff mf 
Petter Andersson. Född 1672 Karlskoga Duvedalen. Död 1758-04-03 Karlskoga Duvedalen. Bergsman, hyttfogde Far: IX:101 
Anders Persson. Mor: IX:102 Ingeborg Jonsdotter. 
 
Sexman, rotmästare, uppsyningsman och hyttfogde vid Kvarntorpshyttan. 
 
Karlskoga sockenstämma 12 juni 1710  Karlskoga kyrkoarkiv, Sockenstämmans och sockennämndens protokoll och 
handlingar, SE/ULA/10513/K I/1 (1659-1744), bildid: A0027527_00061 framkom bergman Petter i Duvedalen fullmäktig av 
sin moder hustru Ingeborg Andersdotter och berättar henne hava inkallat bergdrängen Per Jonsson ifrån Holmtorp till 
sockenstämma givandes före honom med sin syster pigan Annika Andersdotter i Duvedalen vara handräckad trolovad, 
framvisandes gåvor som skulle synas detta stycke nämligen en förgylld och en oförgylld siverring 2 caroliner en psalmbok 
med grönt pergament och ett par bruna handskar varemot drängen Per Jonsson inlade en skrift däruti han alldeles nekar 
sig vara med henne Annika trolovad och handräckt givande och jämte // vid handen att fast han med sin fader och drängen 
Jordan Jonsson ifrån Tällekullen var dagen efter Nyårsdagen i Duvedalen i julegästabud och voro väl plägade, dock skedde 
ingen handräckning och hantag annorledes än när afton på berörde dag inföll, tog han Petter sin svåger i hand samt hustru 
Ingeborg och önskade dem god natt, det han ock gjorde med pigan Annika enär han där till framdragen var av hennes 
halvbroder Anders i Ängebeck, // till honom sade skall du intet taga syster i hand utfästandes sig om uti samma skrift att 
kunna med ed bekräfta när så påfodras att han ej gjort henne någon handräckning till något äkta förbund reserverandes 
sig vedergällning av sina vederparter för omkostnad som högt förorsakades torde som dessutan  //skrift visar drängen 
Jordan Johansson i tällekullen som var med i samma convent citerade sig ej hava hört Per Jonsson i Holmtorp tala om 
någon trolovning eller äktenskap att vilja ingå med ovanbemälte piga Annika i Duvedalen, fadern sjäv, Jon i Holmtorp 
närvarande ville och intet tillstå någon trolovning emellan dem vara gjord, sammaledes kommer dess son Sven Jonsson 
och säger de praseterade gåvor intet till pigan Annika vara av honom utgivne, och som nu drängen Per Jonsson var sjukter 



och intet som med Olof Nilssons vittnesbörd i Kvarntorp och andras till känna gåvs kunde komma tillstädes ty uppskjöts 
denna sak till nästa sammankomst att han och måtte höras 
 
Karlskoga häradsrätt 7 mars 1720 Karlskoga häradsrätt (T) AIa:9 (1716-1727) Bild 1520 (AID: v531147.b1520, NAD: 
SE/ULA/10514) pålades Nils Larsson i Duvedalen att borttaga den stock varmed han byggt igen vägen för sin granne Petter 
Andersson, var över han klagar ej kunna komma in i deras samfällta bogård ej heller ut till sina hus med mindre Petter skall 
taga sig annan väg omkring ty måste Nils Larsson genast öppna denna gl vägen han utan laga dom igenstängt till dess 
lagligen prövat varder om de unta några annar maen och förfång må åter stängas. 
 
Karlskoga 6 mars 1721 Karlskoga häradsrätt (T) AIa:9 (1716-1727) Bild 2240 1/8 uti halvgärds skattehemmanet Duvedalen 
varuti Petter Andersson därsammastädes med eget arv tillkommer 1/3 beviste sig hava inlöst broderns Jonas Anderssons 
arvspart för 100 daler kmt efter undfångit salubrev d 7 januari 1721 item köpt systerns Annika Andersdotters  lott 1/6 uti 
åttondelen för 50 daler kmt likmätigt hennes mans Johan Johanssons i Stora Strömtorp givna köpeskrift d 14 juni 1714 
noch löst Kerstin Andersdotters systerdel lika stor för 50 daler kmt efter dess mans Lars Perssons i Ölsdalens utgivna 
köpebrev dat 29 sept 1718 uppböds för Petter Andersson i Duvedalen 1 gången 
 
Barn med Kerstin Andersdotter (Född 1676. Död 1701 Karlskoga Duvedalen.). 
 
Barn: 
Lars Pettersson. Född 1696-11-01 Karlskoga Duvedalen.  
Kerstin Pettersdotter. Född 1696-11-01 Karlskoga Duvedalen.  
 
Äktenskap med Ellika Jonsdotter (Född 1684-07-27 Karlskoga Holmtorp. Död 1759-06-24 Karlskoga Duvedalen.). Vigsel 
1707 Karlskoga. 
 
Barn: 
Anders Pettersson. Född 1709-02-23 Karlskoga Duvedalen. Död 1709-03-13 Karlskoga Duvedalen.  
Erik Pettersson. Född 1710-01-06 Karlskoga Duvedalen. Död 1710-01-07 Karlskoga Duvedalen.  
Anders Pettersson. Född 1711-02-08 Karlskoga Duvedalen. Död 1711-02-08 Karlskoga Duvedalen.  
Annika Pettersdotter. Född 1712-05-20 Karlskoga Duvedalen.  
VII:26 Lisken Persdotter. Född 1715-02-27 Karlskoga Duvedalen. Död 1789-11-09 Karlskoga Källmo.  
Ellika Pettersdotter. Född 1717-05-17 Karlskoga Duvedalen.  
Kerstin Pettersdotter. Född 1719-11-23 Karlskoga Duvedalen.  
Jonas Pettersson. Född 1721 Karlskoga Duvedalen.  

 
 

 
 

VIII:52  ff mm ff mm 
Ellika Jonsdotter. Född 1684-07-27 Karlskoga Holmtorp. Död 1759-06-24 Karlskoga Duvedalen. Far: IX:103, X:31 Jon 
Nilsson. Mor: IX:104, X:32 Elin Jonsdotter. 

 
 

 
 

VIII:53  ff mm fm ff 
Erik Jonsson. Född 1687-05-01 Karlskoga Åsbergsviketorp. Död 1747-08-28 Karlskoga Källmo. Bergsman, uppsyningsman 
Far: IX:105 Johan Ersson. Mor: IX:106 Kerstin Eskilsdotter. 
 
Uppsyningsman i Lonnhyttelaget 1741- 
 
Äktenskap med Marit Olofsdotter (Född 1688-06-24 Karlskoga Källmo. Död 1743-04-23 Karlskoga Källmo.). Vigsel 1715 
Karlskoga. 
 
Barn: 
Jan Eriksson. Född 1714-07-21 Karlskoga Källmo.  
Annika Eriksdotter. Född 1715-08-24 Karlskoga Källmo.  
VII:27 Olof Ersson. Född 1717-01-21 Karlskoga Källmo. Död 1747-01-28 Karlskoga Källmo.  
Kerstin Eriksdotter. Född 1718-04-15 Karlskoga Källmo.  
Birgitta Eriksdotter. Född 1720-02-18 Karlskoga Källmo.  
Karl Eriksson. Född 1721-08-02 Karlskoga Källmo.  
Erik Eriksson. Född 1723-09-04 Karlskoga Källmo.  
Elisabet Eriksdotter. Född 1725-07-26 Karlskoga Källmo.  
Katarina Eriksdotter. Född 1727-08-26 Karlskoga Källmo.  
Maria Eriksdotter. Född 1729-06-23 Karlskoga Källmo.  
Nils Eriksson. Född 1730-12-15 Karlskoga Källmo.  



Arvid Eriksson. Född 1733-10-12 Karlskoga Källmo.  
 
 

 
 

VIII:54  ff mm fm fm 
Marit Olofsdotter. Född 1688-06-24 Karlskoga Källmo. Död 1743-04-23 Karlskoga Källmo. Far: IX:107 Olof Carlsson. Mor: 
IX:108 Annika Nilsdotter. 
 
Faddrar Petter i Berg, Anders i Vibäck, Jon i Källmo h Karin i Gälleråsen h Elin i Källmo 

 
 

 
 

VIII:55  ff mm fm mf 
Hindrik Jonsson. Född 1680-02-01 Karlskoga Västra Kärne. Död 1751-03-02 Karlskoga Västra Kärne. Far: IX:109 Johan 
Hindriksson. Mor: IX:110 Lisbet Leeksdotter. 
 
Barn med Karin Bryngelsdotter (Född 1683-04-22 Karlskoga Immen. Död 1756-08-28 Karlskoga Västra Kärne.). 
 
Barn: 
Kerstin Hindriksdotter. Född 1710-09-06 Karlskoga Västra Kärne.  
Jan Hindriksson. Född 1713-02-16 Karlskoga Västra Kärne.  
Jakob Hindriksson. Född 1716-01-02 Karlskoga Västra Kärne.  
Erik Hindriksson. Född 1719-01-19 Karlskoga Västra Kärne.  
Elisabet Hindriksdotter. Född 1721-08-27 Karlskoga Västra Kärne.  
VII:28 Catharina Hindriksdotter. Född 1724-04-20 Karlskoga Västra Kärne. Död 1747-01-29 Karlskoga Källmo.  
Olof Hindriksson. Född 1727-02-05 Karlskoga Västra Kärne.  

 
 

 
 

VIII:56  ff mm fm mm 
Karin Bryngelsdotter. Född 1683-04-22 Karlskoga Immen. Död 1756-08-28 Karlskoga Västra Kärne. Far: IX:111 Bryngel 
Asmundsson. Mor: IX:112 Christina Pedersdotter. 

 
 

 
 

VIII:57  ff mm mf ff 
Johan Nilsson. Född 1657 Karlskoga Strömed. Död 1732 Karlskoga Strömed. Bergsman, nämndeman Far: IX:113, X:205, 
XI:61 Nils Svensson. Mor: IX:114, X:206, XI:62 Ellika Påvelsdotter. 
 
Karlskoga häradsrätt 1695 25-30 oktober: Kommo för rätten Nils Larsson i Duvedalen och hans svåger Johan Nilsson i 
Strömed, begärandes att rätten täktes confirmera en dem emellan gjord förening i så måtto att Nils Larsson upplåter sin 
svåger Johan Nilsson sin salig hustrus Lisken Nilsdotters jordedel i Strömed, och där emot till ett jämngott byte opdrager 
Johan Nilsson honom igen sin hustrus Margareta Larsdotters jordelott i Duvedalen, vilket rätten nu så vida vill tillåtit haver 
som Nils Larssons barn, som jorden efter deras moder tillkommer detta vid sin myndighet godkänna och samtycka kunna, 
blivandes in till dess således samma jordelotter allenast under bägges deras besittning. 
Resolverades att Nils Larsson i Duvedalen skall emottaga av Johan Nilsson i Strömed, dess barns lösa arv efter deras 
moder, helst som han deras målsman är, tillika med Johan Nilsson, skolandes han emot barnens föda och uppfostring hava 
att avräkna intresset som kan löpa här, till dess att barnen detta arv vid sin myndighet kunna själva omhändertaga. 
 
Karlskoga häradsrätt 1693 23-28 september: Avlidne nämndemannens sal Nils Svenssons på Strömed barn Jon Nilsson i 
Holmtorp, Tomas Nilsson i Strömtorp dess förmyndare för sin systers salig Lisbet Nilsdotter i Duvedalen omyndiga barn, 
Johan Nilsson i Strömed och hustru Bengta Nilsdotter i Västra Kärne framkommo havandes sig emellan tvist om några 
penningar som efter deras faders död vilken skedde i år vid jakobsmässotid dem bleve arvfallna och som Ao 1689 d 20 maj 
i faderns livstid och dess närvaro de hade uppräknat hans penningar och då befunnit dem varit som följer, 1092 daler 6 sk 
kmt, 120 daler svenska och 24 plåtar aþ 6 daler kmt varpå de låtit göra en förteckning och tagit med ( ) till sig men nu när 
de höllo arvsskiftet brast och feltes 979 daler 21 öre smt Ehuru väl de ingen i synnerhet säkert tillvita kunde som ( ) 
penningar skulle tagit eller förminskat, dock hade följande presumtioner och humbsmål på var andra 1/ emot Jon Nilsson 
att han mot 2 år efter penningar räknades var med när kyrkoherde änka hu Anna Ekebom fick några penningar av fadern 
sal Nils till låns och satte ducater i pant, då penninge kistan öppnades 2/ samma gång ville Jon ( ) nyckeln till Johans hustru 
men hon ville den intet mottaga, då tog fadern själv nyckeln sägandes vad skall hon göra med nyckeln till mina penningar 
kista 3/ När bytet stod och Jon skickade sin hustru hem efter ( ) på penningarna efter den påfordrades emot hon skulle 
komma igen bad Jon sin broder Johan gå emot henne och laga att hon intet skulle hava fram sedeln, här emot förklarade 
sig Jon att han fuller var med fadern i kammaren när kyrkoherde änkan fick penningar, men fadern tog själv upp pungarna 
och penningarna allenast han hjälpte honom låsa upp och igen kistan. Och följde honom ur kammaren då han gick dädan . 
ville han leverera Johans hustru nyckeln efter hon var hemma hos fadern och kunde låst den förvar och ville han det Tomas 
skulle framhava sin sedel på penningarn vilken Tomas sade sig uppbränt hade dessmedelst hans då intet behövdes. Dock 



likväl framhade sin sedel, Mot Johan Nilsson efter han haft nycklarna sedan fadern var död till dess de andra kommo dit 
dock kom Tomas dit 1á högst 2 timmar efter faderns död. Havandes Johan sitt legofolk till vittnen nämligen pigorna Annika 
Persdotter, Sara Matsdotter och legogossen Erik Persson, Bägge pigorna sade att sedan Nils om aftonen dödde ute på 
backen när han kommit ur badstugu buro de honom in och Sara tog hans byxor lade dem i kammaren och om morgonen 
tog hon dem där ut och fick Jon i Holmtorp dem när han var dit kommen tillbudandes de med livlig ed erhålla det ingen var 
inom dörr i kammaren där ( ) förr än sönerna kommo om morgonen fast mindre någon rört samma penningar det de väl 
visste efter ingen där hos den natten vilken ed parterna av dem ej begärt utan trodde deras berättelse men Erik Persson 
skickades strax efter Tomas och Jon var således mest borta sedan gubben dödde om kom tomas som närmare var först och 
Jon sedan dit. Tomas Nilsson nekade sig fått någon sedel ( ) efter intet papper fanns mer än till 3 sedlar men fick sedan en 
kopia av Duvedalsänkan. Dessa syskon och broder kunde eller ville intet med skäl binda var andra till sitt humbsmål 
tillbudandes var sig med ed frigöra för dess ( ) /// Anders Eskilsson i Stråbergsmyra som varit på arvsskifte dem emellan 
berättade att ehuruväl var myntsort var lagd i sin särskilda pung fann Anders Eskilsson dock i specie riksdaler pungen 16 
danska daler /Han menar därmed att de redan från början kan ha missräknat pengarna/ 
 
Karlskoga häradsrätt 19 mars 1702: Rätten fann skäligt att upphäva den tvist och oenighet som uppkommit emellan 
bröderna nämndeman Johan Nilsson i Strömed och Jon Nilsson i Holmtorp om någon förment tillvitelse varöver de och nu 
blivit själva sig emellan förlikta och ingen den andre något straffvärdigt kan visa och övertyga utan allenast av ett löst tal 
dem emellan något förlupit om deras salig broder Tomas Nilsson i Stora Strömtorps olyckliga avgång då han förliden höstas 
i starkt väder ur en ekestock oförmodeligen i sjön kom och drunknade 
 
Karlskoga häradsrätt 27 augusti 1716   Uppå drängens Olof Nilssons från Duvedalen gjorda rekvisiton till sin 
moderbroder och förmyndare Johan Nilsson i Strömed, huru med hans mödernes arv i löst oc fast må vara beskaffat och 
varest han det kan hava att tillgå, lämnade Johan Nilsson honom till efterrättelse att det lösa Olof Nilssons och hans 
syskons mödernes arv har fadern Nils Larsson i Duvedalen emottagit och äger därför redo göra, som med rättens dom av d 
11 okt 1709 bevistes men barnens mödernes fasta egendom i Strömed har Johan Nilsson inne hos sig såsom ett hävdabyte 
emot det Johan Nilsson lämnat sin hustrus arvejord i Duvedalen under Nils Larssons brukning vilket jordebyte kan 
fullkomnas när dessa hans systerbarn det med honom vilja sluta och avgöra. Och vad angår de 200 daler kmt som barnes 
moder sal hustru LIsken Nilsdotter utgivit på sin broders Tomas Nilssons jordepart i Strömed, den Johan Nilsson nu 
innehaver så vill Johan anten betala barnen samma penningar tillbaka eller giva dem den // Duvedalen som han köpt av sin 
hustrus syster Elin Larsdotter i Ölsdalen. Vilket allt Olof Nilsson till underrättelse lämnades men beträffande Olofs gjorda 
besvär att han ganska ringa njutit av sitt mödernes lösarv framför de andra hans syskon och fördenskull påstår att få 
behålla för sig den del i Duvedalen som Johan Nilsson  för de 200 daler kmt vill avstå klagar jämväl att // låter utöda 
skogen vid hemmanet barnen till // skada // 
 
Karlskoga lagmansting 20 april 1719 Karlskoga häradsrätt (T) AIa:9 (1716-1727) Bild 1020 (AID: v531147.b1020, NAD: 
SE/ULA/10514)Beviljades nämndeman Johan Nilsson i Strömed laga fasta uppå 1/8 uti treding skattehemmanet Strömed 
Karlskoga socken som befanns uppbuden 3 gång 10 mars 1718 och intet klander där emot inkommit 
 
Barn med Margareta Larsdotter (Född 1659 Karlskoga Duvedalen. Död 1745-03-09 Karlskoga Strömed.). 
 
Barn: 
Elin Johansdotter. Född 1681-09-11 Karlskoga Duvedalen.  
Anna Johansdotter. Född 1684-04-06 Karlskoga Duvedalen.  
Olof Johansson. Född 1685-08-02 Karlskoga Duvedalen.  
Lars Johansson. Född 1688-06-24 Karlskoga Duvedalen.  
Erik Johansson. Född 1689-06-23 Karlskoga Strömed.  
Nils Johansson. Född 1694-07-15 Karlskoga Strömed.  
Maria Johansdotter. Född 1698-12-03 Karlskoga Strömed.  
VII:29 Lars Johansson. Född 1702-10-29 Karlskoga Strömed. Död 1752-06-10 Karlskoga Strömed.  

 
 

 
 

VIII:58  ff mm mf fm 
Margareta Larsdotter. Född 1659 Karlskoga Duvedalen. Död 1745-03-09 Karlskoga Strömed. Far: IX:115 Lars Nilsson. Mor: 
IX:116 Marit Jönsdotter. 
 
Karlskoga häradsrätt 1695 Margareta Larsdotter har en jordlott i Duvedalen vilken Johan Nilsson hennes make i Strömed 
byter mot Lisbet Nilsdotters lott i Strömed till Lars Nilsson i Duvedalen.  

 
 

 
 

VIII:59  ff mm mf mf 
Jon Eskilsson. Född 1677 Karlskoga Forsby. Död 1709-01-05 Karlskoga Forsby. Far: IX:117 Eskil Nilsson. Mor: IX:118 Sigrid 
Bengtsdotter. 



 
Barn med Margareta Elofsdotter (Född 1680-06-24 Karlskoga Knapped. Död 1753-06-17 Karlskoga Forsby.). 
 
Barn: 
VII:30 Agneta Jonsdotter. Född 1706-03-22 Karlskoga Forsby. Död 1753-08-16 Karlskoga Strömed.  
Maria Jonsdotter. Född 1709-02-18 Karlskoga Forsby.  

 
 

 
 

VIII:60  ff mm mf mm 
Margareta Elofsdotter. Född 1680-06-24 Karlskoga Knapped. Död 1753-06-17 Karlskoga Forsby. Far: IX:119 Elof Arnesson. 
Mor: IX:120 Agnes Påvelsdotter. 
 
Äktenskap med Leonard Tossengsson (Född Karlskoga Lunedet.). Vigsel 1710 Karlskoga. 

 
 

 
 

VIII:61  ff mm mm ff 
Anders Persson. Född 1699-05-28 Karlskoga Västansjö. Död 1747-11-01 Karlskoga Knutsbol. Far: IX:121 Petter Aronsson. 
Mor: IX:122 Elin Andersdotter. 
 
Karlskoga häradsrätt 9 september 1733 Karlskoga häradsrätt (T) AIa:11 (1733-1736) Bild 1100 
Ansökte för rätten Olof Andersson boende i Småland Anders Persson i Knutsbol för resterande mellangift på en häst han 
skall sistlidna vintertid till honom bortbytt vilken mellangift angavs vara 9 daler smt. Av vilken mellangift Anders Persson 
sade sig icke kunna betala mer än 4 daler eftersom den häst han igenfått varit sämre än dess utlämnade häst. Eftersom 
Anders Persson bevist att hästen var istadig och uti sitt bergsbruk blivit strandsatt betalar han 4 daler smt. 
 
Äktenskap med Karin Olofsdotter (Född 1689-12-21 Karlskoga Knutsbol. Död 1757-02-15 Karlskoga Knutsbol.). Vigsel 1717 
Karlskoga. 
 
Barn: 
Brita Andersdotter. Född 1720-02-14 Karlskoga Knutsbol.  
Brita Andersdotter. Född 1721-03-29 Karlskoga Knutsbol.  
Anders Andersson. Född 1723-01-18 Karlskoga Knutsbol.  
VII:31 Nils Andersson. Född 1725-12-11 Karlskoga Knutsbol.  
Katarina Andersdotter. Född 1728-09-20 Karlskoga Knutsbol.  
Olof Andersson. Född 1731-03-20 Karlskoga Knutsbol.  

 
 

 
 

VIII:62  ff mm mm fm 
Karin Olofsdotter. Född 1689-12-21 Karlskoga Knutsbol. Död 1757-02-15 Karlskoga Knutsbol. Far: IX:123 Olof Andersson. 
Mor: IX:124 Gertrud Olofsdotter. 

 
 

 
 

VIII:63  ff mm mm mf 
Anders Hansson. Född 1696-12-13 Karlskoga Knutsbol. Död 1768-11-17 Karlskoga Knutsbol. Far: IX:125 Hans Andersson. 
Mor: IX:126 Karin Olofsdotter. 
 
faddrar: Nils Nilsson Knutsbol, Måns Persson Bregårdstorp, hu Ingeborg i Duvedalen, hu Sara i Knutsbol 
 
Äktenskap med Maria Andersdotter (Född 1703-10-20 Karlskoga Knutsbol. Död 1777-11-29 Karlskoga Knutsbo.). Vigsel 
1724-10-11 Karlskoga. 
 
Barn: 
VII:32 Maria Andersdotter. Född 1726-11-18 Karlskoga Knutsbol.  
Sigrid Andersdotter. Född 1730-11-14 Karlskoga Knutsbol.  
Anders Andersson. Född 1735-04-19 Karlskoga Knutsbol.  
Nils Andersson. Född 1743-03-08 Karlskoga Knutsbol.  
Peter Andersson. Född 1746-06-07 Karlskoga Knutsbol.  

 
 

 
 

VIII:64  ff mm mm mm 
Maria Andersdotter. Född 1703-10-20 Karlskoga Knutsbol. Död 1777-11-29 Karlskoga Knutsbo. Far: IX:127 Anders 
Andersson. Mor: IX:128 Sigrid Eskilsdotter. 



 
faddrar Anders Larsson i Östervik, Nils Nilsson i Knutsbol, hu Peternina i Brännebacken, hustru Karin Olofsdotter i Knutsbo 

 
 

 
 

VIII:77  fm ff mm ff 
Erik Andersson. Född 1644 Litslena Östersta. Död 1732-12-24 Litslena Östersta. Far: IX:153 Anders Olofsson Menlöös. 
Mor: IX:154 Margareta Eriksdotter. 
 
Trögd härad 26 januari 1663 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIe:657 (1663) Bild 4340 / sid 428 (AID: 
v420474a.b4340.s428, NAD: SE/RA/42042202) Uppböds Östersta torpställe i Litslena socken som Erik Persson i Solinge, 
Anders Olsson och Erik Andersson i Östersta försålt haver til välb Olof Strömskiöld för 6 tunnor korn. 
 
1732 24 december begrovs Erik Andersson i Östersta född år 1644 uti Östersta by och denna församling, fadern fordom 
landbofogden vid konungsgården Ekholmsund uti greve Totts tid, Anders Olofsson, modern hustru Margareta Eriksdotter, 
vid sitt 34de ålders år blev gift med domarens i Önsta by och Håtuna-Tibble socken Per Johanssons dotter Margareta för 
detta genom döden avgången, levde med henne tillsammans 40 år och avlade 3 barn 2 söner 1 dotter vilka ännu leva. I all 
sin tid varit boendes i Östersta 1719 blev hans hustru död, varit änkling på 14de året dödde av ålderdomsbräcklighet. 
Levde 88 år var en still och under motgången tålig man. 
 
Äktenskap med Margareta Persdotter (Född 1663 Håbo-Tibble Önsta. Död 1719-08-14 Litslena Östersta.). Vigsel 1678. 
 
Barn: 
VII:39 Anders Eriksson. Född 1685 Litslena Östersta. Död 1763-07-28 Litslena Östersta.  
Margareta Eriksdotter.  

 
 

 
 

VIII:78  fm ff mm fm 
Margareta Persdotter. Född 1663 Håbo-Tibble Önsta. Död 1719-08-14 Litslena Östersta. Far: IX:155 Per Johansson. Mor: 
IX:156 Karin Ersdotter. 
 
14 augusti 1719 begrovs Erik Anderssons i Östersta hustru Margareta Persdotter född år 1663 uti Tibble socken och Ånsta 
by, fadern domaren och rusthållaren Per Johansson modern Karin Ersdotter alltstadigt hemma till hon blev gift Ao 1683 
med Erik Andersson haft tillhopa 3 barn. Dödde av bröstvärk då hon levat 56 år 

 
 

 
 

VIII:91  fm fm mf mf 
Hans Jönsson. Född 1679-07-09 Överselö Kvarntorp. Död 1746-12-09 Överselö Kvarntorp. Far: IX:181 Jöns Larsson. 
 
Äktenskap med Margareta Carlsdotter (Född 1688. Död 1763-02-16 Överselö Mörby.). Vigsel 1706-11-18 Överselö. 
 
Barn: 
VII:46 Anna Hansdotter. Född 1710-04-24 Överselö Kvarntorp. Död 1764-09-18 Överselö Vittinge.  

 
 

 
 

VIII:92  fm fm mf mm 
Margareta Carlsdotter. Född 1688. Död 1763-02-16 Överselö Mörby. 

 
 

 
 

VIII:101  fm mf fm ff 
Kristian Frunck. Född 1662 Skultuna Mässingsbruket. Död 1736-02-22 Skultuna Mässingsbruket. Far: IX:201 Simon 
Simonsson Frunck. Mor: IX:202 NN. 
 
Inventering 1693: Christian Frunck, tråddragare, stuga med kammare i stugan spis med bakugn. En bod med källare under 
och nytt fähus 
 
Norrbo härad 14 oktober 1701 vittnesmål från Christian Frunck: Onsdagen för än Pål Hansson spordes död klockan 8 om 
morgonen gingo vi ifrån vårt arbete hem att äta frukost, den ena efter den andra och under gången då jag, som hastigast 
gick förbi Hermans gård hörde jag honom som stod på gården bannas...... 
 
Barn med Karin Persdotter Näbb (Född 1666-04-04 Skultuna Mässingsbruket. Död 1741-06-14 Skultuna Mässingsbruket.). 
 
Barn: 



Elisabet Frunck. Född 1690 Skultuna.  
Kerstin Frunck. Född 1693 Skultuna.  
Simon Frunck. Född 1698-10-23 Skultuna Mässingsbruket.  
Per Frunck. Född 1701-01-24 Skultuna Mässingsbruket.  
Kristian Frunck. Född 1703-09-18 Skultuna Mässingsbruket.  
VII:51 Karl Kristiansson Frunck. Född 1706-09-17 Skultuna Mässingsbruket. Död 1781-12-17 Skultuna Mässingsbruket.  

 
 

 
 

VIII:102  fm mf fm fm 
Karin Persdotter Näbb. Född 1666-04-04 Skultuna Mässingsbruket. Död 1741-06-14 Skultuna Mässingsbruket. Far: IX:203 
Per Persson Näbb. Mor: IX:204 NN. 

 
 

 
 

VIII:103  fm mf fm mf 
Per Matsson. Snickare. Död omkring 1719 Sala stad. 
 
Möjlig fader till Margareta Persdotter. Se mer under denna person. 
 
Barn med Catharina Danielsdotter (Död före 1711 Sala stad.). 
 
Barn: 
VII:52 Margareta Persdotter. Född 1709 Sala. Död 1785-12-12 Skultuna.  

 
 

 
 

VIII:104  fm mf fm mm 
Catharina Danielsdotter. Död före 1711 Sala stad. 

 
 

 
 

VIII:109  fm mf mm ff 
Erik Andersson. Född 1673 Västervåla Vretarna. Död 1748-02-15 Västervåla Vretarna. Far: IX:217 Anders Eriksson. Mor: 
IX:218 Karin Larsdotter. 
 
Dödbok Född 1673 i Vretarna. Föräldrarna var Anders Ersson och Karin Larsdotter. Gifte sig på sitt 36 år med Karin 
Olofsdotter ifrån Mur i Färnebo församling. Avlat 9 barn, 4 söner och 5 döttrar Död 15 februari 1748 
 
Troligen född 27 oktober 1681 
 
Barn med Karin Olsdotter (Född 1686-09-26 Västerfärnebo Muren. Död 1756-03-15 Västervåla Vretarna.). 
 
Barn: 
VII:55 Olof Ersson. Född 1713-10-07 Västervåla Vretarna. Död 1778-10-12 Svedvi Tuna.  

 
 

 
 

VIII:110  fm mf mm fm 
Karin Olsdotter. Född 1686-09-26 Västerfärnebo Muren. Död 1756-03-15 Västervåla Vretarna. Vreta, Våla Far: IX:219, 
IX:463 Olof Ersson. Mor: IX:220, IX:464 Margareta Larsdotter. 
 
Född i Muren Färnebo 1689 Fadern Olof Ersson modern Margareta Jansdotter gift 1712 med Erik Andersson 67 år Död 
1756 15 mars 
 
Karin Olofsdotter 

 
 

 
 

VIII:111  fm mf mm mf 
Arvid Andersson. Född 1670 Svedvi Tuna. Död 1745-06-23 Svedvi Tuna. Far: IX:221 Anders Ambrusson. Mor: IX:222 Brita 
Engelbrektsdotter. 
 
Dödbok Arvid Andersson ifrån Tuna född 1670. Föräldrar Anders Ambrusson och Britta Engelbrektsdotter. Lärde läsa, i 
tjänst på åtskilliga ställen. Gift 1 1693 första advent med sal Brita Nilsdotter från Åby. Levat tillsammans i 22 år avlade 6 
barn 4 söner och 2 döttrar av vilka 1 son och 2 döttrar lever. Blev änkling 4 juli 1718. 1722 trädde han i äktenskap med sin 
kvarlevande änka Anna Larsdotter då i tjänst på Hallsta bruk. Levat tillsamman i 23 år utan livsfrukt. Under sitt vistande i 
församlingen har han utom det han varit sexman även i några och 20 år förestått kyrkvärdssysslan med flit och trohet. 



Sjuklig mest sedan jultiden. Begraven i kyrkan på gången 
 
Äktenskap med Brita Nilsdotter (Född 1670 Svedvi Åby. Död 1718-07-04 Svedvi Tuna.). Vigsel 1693-11-25 Svedvi. 
 
Barn: 
Brita Arvidsdotter. Född 1698-03-01 Svedvi Tuna. Död 1701-05-19 Svedvi Tuna.  
Kerstin Arvidsdotter. Född 1708-06-17 Svedvi Tuna. Död 1719-11-19 Svedvi Tuna.  
VII:56 Margareta Arvidsdotter. Född 1713-07-01 Svedvi Tuna. Död 1757-09-18 Svedvi Tuna.  

 
 

 
 

VIII:112  fm mf mm mm 
Brita Nilsdotter. Född 1670 Svedvi Åby. Död 1718-07-04 Svedvi Tuna. Far: IX:223 Nils Andersson. Mor: IX:224 Karin 
Larsdotter. 
 
Dödbok 13 juli 1718 hustru Brita Nilsdotter i Tuna född 1670. Fadern Nils Andersson i Åby , modern Karin Larsdoter. Döpt 
och jämt hemma hos föräldrarna i 17 år till dess hon 1693 i advent blev gift med sexman Arvid Andersson i Tuna. Med 
honom levat 22 år avlat 6 barn. 2 söner och 4 döttrar. 1 dotter död. Var gudfruktig, huslig och sorgfällig om barnens 
kristliga upptuktelse .... präktig och god hushållerska, detta allom bekant. Blev strax efter barnafödande död den 4 juli.  

 
 

 
 

VIII:113  fm mm ff ff 
Johan Johansson. Död 1722-07-10 Enåker Enåkersbyn. Far: IX:225 Johan Eriksson. Mor: IX:226 Kerstin Larsdotter. 
 
Äktenskap med Karin Matsdotter (Född 1671-01-01 Enåker Blomsterängen (Klockartorpet). Död 1736-04-19 Enåker 
Enåkersbyn.). Vigsel 1693 Enåker. 
 
Barn: 
Johan Johansson. Född 1695-03-17 Enåker Enåkersbyn.  
Erik Johansson. Född 1698-03-15 Enåker Enåkersbyn.  
Anna Johansdotter. Född 1701-08-10 Enåker Enåkersbyn.  
Kerstin Johansdotter. Född 1703-01-30 Enåker Enåkersbyn.  
VII:57 Anders Jansson. Född 1714-09-29 Enåker Enåkersbyn. Död 1772-03-04 Villberga Håra.  

 
 

 
 

VIII:114  fm mm ff fm 
Karin Matsdotter. Född 1671-01-01 Enåker Blomsterängen (Klockartorpet). Död 1736-04-19 Enåker Enåkersbyn. Far: 
IX:227 Mats Ersson. Mor: IX:228 Anna Larsdotter. 

 
 

 
 

VIII:115  fm mm ff mf 
Nils Persson. Död 1754-10-16 Villberga Håra. 
 
Tolvman 
 
Äktenskap med Maria Andersdotter (Född 1683-05-15 Villberga Edsta. Död 1757-03-10 Villberga Håra.). Vigsel 1712 
Villberga. 
 
Barn: 
VII:58 Maria Nilsdotter. Född 1719-03-07 Villberga Håra. Död 1793-07-19 Villberga Håra.  
Lisken Nilsdotter. Född Villberga Håra.  
Anna Nilsdotter. Född Villberga Håra.  
Israel Nilsson. Född Villberga Håra.  
Olof Nilsson. Född Villberga Håra.  

 
 

 
 

VIII:116  fm mm ff mm 
Maria Andersdotter. Född 1683-05-15 Villberga Edsta. Död 1757-03-10 Villberga Håra. Far: IX:231 Anders Johansson. Mor: 
IX:232 Sara Staffansdotter. 
 
Dödbok: Nils Pärs änka i Håra hust Maria Andersdotter född 1683 d 15 maj uti Edsta blev gift 1712 med Nils Pärsson i Håra, 
var gift uti 42 år änka uti 2 år haft 3 barn 1 son och 2 döttrar. Blev död d 10 mars uti bröstvärk 73 år 

 



 
 

 

VIII:117  fm mm fm ff 
Anders Andersson Bergstedt. Född 1695. Död 1751-07-07 Villberga Enhälja. 
 
Antagen till Råby nr 127 Lagudde kompani Upplands regemente den 1 maj 1714. Född i Uppland 19 år. Kan läsa och är gift. 
Blev kasserad och satt till trossdräng i september 1717. I generalmönsterrullan 1719 berättas att han erhållit kungliga 
krigskollegiets avsked den 1 augusti 1719. Munderingen bestod av; Var tråssdräng har fått hatt med gult snöre svart 
halsduk med (hand) uti, grå valmars rock, skinnväst, skinnbyxor, 1 par ullstrumpor, 1 par linnestrumpor, 3 skjortor, 1 par 
stövlar, 1 par tyska skor med spännen, handskar. Förekommer i mantalslängden vid Slängans torp fram till 1726 då de står 
antecknade vid Enhälja utjord. Här finns de sedan även i husförhörslängden fram till 1747.  
 
Äktenskap med Maria Persdotter (Död 1747-03-08 Villberga Enhälja.). Vigsel 1714 Villberga. 
 
Barn: 
VII:59 Anders Andersson. Född 1715-08-17 Villberga. Död 1777-04-24 Villberga Enhälja.  
Lars Andersson. Född Villberga.  
Mats Andersson. Född Villberga.  
Petter Andersson. Född Villberga Enhälja.  
Helena Andersdotter. Född Villberga.  
 
Gift medKerstin Andersdotter (Född 1706. Död 1752-02-09 Villberga Enhälja.). 

 
 

 
 

VIII:118  fm mm fm fm 
Maria Persdotter. Död 1747-03-08 Villberga Enhälja. 

 
 

 
 

VIII:119  fm mm fm mf 
Mårten Nilsson. Född 1682 Villberga Grillby. Död 1761-01-01 Villberga Grillby. Far: IX:237, IX:247 Nils Eriksson. Mor: 
IX:238, IX:248 Brita Bengtsdotter. 
 
1761 januari- Mårten Nilsson i Grillby född 1682 dess fader var Nils Eriksson i Grillby modern Brita Mårtensdotter haft ( ) 
sönder som ännu lever och fyra döttrar ( ) dock äro döda blev gift 1712 med sin avlidna hustru Anna Johansdotter har levat 
stilla i sin tid död 1 januari av ålderdomsbräckligheter 78 år gl 
 
Barn med Anna Johansdotter (Född 1690 Svinnegarn Lundby. Död 1758-03-04 Villberga Enhälja.). 
 
Barn: 
Anna Mårtensdotter. Född omkring 1720 Villberga Grillby. Död 1750-01-07 Villberga Grillby.  
VII:60 Brita Mårtensdotter. Född 1720-02-01 Villberga Grillby. Död 1779-01-10 Löt Hummelsta.  
Olof Mårtensson. Född 1725 Villberga Grillby. Död 1802-12-13 Villberga Grillby.  
Nils Mårtensson. Född 1727 Villberga Grillby. Död 1807-12-13 Villberga Grillby.  
Staffan Mårtensson. Född 1729 Villberga Grillby. Död 1803-03-10 Villberga Kårsta.  
Bengt Mårtensson. Född omkring 1733 Villberga Grillby. Död 1772-05-25 Villberga Grillby.  
Erik Mårtensson. Född Villberga Grillby.  

 
 

 
 

VIII:120  fm mm fm mm 
Anna Johansdotter. Född 1690 Svinnegarn Lundby. Död 1758-03-04 Villberga Enhälja. Far: IX:239 Johan Olsson 
(Andersson). 
 
Grillby - Hustru Anna Johansdotter, Mårten Nilssons hustru i Grillby, född i Svingarns socken och Lundby år 1690, fadern 
var bonde i Kårsta, blev gift med Mårten Nilsson 1712 haft 13 barn, 7 söner och 6 döttrar, 3 söner och två döttrar äro döda 
de andra leva ännu, har kunnat läsa i bok väl. Varit i många år sjuklig och under den tiden dels hemma dels i herrans hus 
begått nattvarden död d 4 mars av bröstvärk 68 år gammal 

 
 

 
 

VIII:121  fm mm mf ff 
Erik Olofsson. Död före 1726 Villberga Linsunda. Far: IX:241 Olof Hansson. 
 
Äktenskap med Margareta Johansdotter (Född 1682 Villberga Edsta. Död 1760-02-10 Villberga Linsunda.). Vigsel 1704 
Villberga. 



 
Barn: 
VII:61 Johan Ersson. Född 1708-03-25 Villberga Linsunda. Död 1789-08-02 Villberga Linsunda.  

 
 

 
 

VIII:122  fm mm mf fm 
Margareta Johansdotter. Född 1682 Villberga Edsta. Död 1760-02-10 Villberga Linsunda. Far: IX:243 Johan Persson. Mor: 
IX:244 Marit. 
 
1760-01-10 Linsunda hustru Margareta Johansdotter född uti Edsta 1682 fadern Johan Persson i Edsta modern hustru Mari 
var hemma till dess hon blev 22 år gifte sig med Erik Olsson i Linsunda med vilken hon sammanlevde 21 år och med honom 
hade 7 barn, 1 son och 1 dotter leva. Var änka ett år och gifte sig andra gången med nu kvarlevande man Jan Jansson i 
Linsunda år 1726 med honom inga barn haft, varit en beskedlig hustru och levat stilla varit nu uti 6 år till sängs blev död 
sistlidne 10, varit sjuk av gikt och andtäppa 

 
 

 
 

VIII:123  fm mm mf mf 
Lars Israelsson. Död 1718 Villberga Långgarn. Far: IX:245 Israel Tomasson. Mor: IX:246 NN. 
 
Äktenskap med Brita Nilsdotter (Född 1676 Villberga Grillby. Död 1760-03-02 Villberga Linsunda.). Vigsel 1694 Villberga. 
 
Barn: 
VII:62 Karin Larsdotter. Född 1706-12-26 Villberga Långarnö. Död 1778-05-09 Villberga Råby.  
Mats Larsson. Född 1716 Villberga Långgarn. Död 1778-08-21 Villberga Linsunda.  

 
 

 
 

VIII:124  fm mm mf mm 
Brita Nilsdotter. Född 1676 Villberga Grillby. Död 1760-03-02 Villberga Linsunda. Far: IX:237, IX:247 Nils Eriksson. Mor: 
IX:238, IX:248 Brita Bengtsdotter. 
 
Dödbok. Hustru Brita Nilsdotter född här i församl 1676. fader Nils Eriksson i Grillby, modern hustru Brita Bengtsdotter. 
Blef gift 1694 med bonden Lars Israelsson i Longgarn. Med honom sammanlefde uti 22 år haft 7 barn, 4 söner och 3 
döttrar. Varit änka uti 42 år. Har ej kunnat läsa i bok och wari nog svag i sin christendom. 84 år gammal död af fråssa och 
ålderdomssvaghet den 2 martii.  

 
 

 
 

VIII:125  fm mm mm ff 
Mats Andersson. Död 1735-06-29 Löt Vreta. 
 
Barn med Anna Ersdotter (Född 1679-12-01 Löt Vreta. Död 1758-01-01 Löt Vreta.). 
 
Barn: 
Marita Matsdotter. Född 1712-02-11 Löt Vreta.  
Erik Matsson. Född 1715-03-25 Löt Vreta.  
VII:63 Anders Matsson. Född 1715-03-25 Löt Vreta. Död 1775-11-01 Löt Vreta.  
Anna Matsdotter. Född 1717-01-09 Löt Vreta.  
Mats Matsson. Född 1723-02-21 Löt Vreta.  

 
 

 
 

VIII:126  fm mm mm fm 
Anna Ersdotter. Född 1679-12-01 Löt Vreta. Död 1758-01-01 Löt Vreta. Far: IX:251 Erik Jonsson. Mor: IX:252 Kerstin 
Nilsdotter. 

 
 

 
 

VIII:127  fm mm mm mf 
Erik Olsson. 
 
Måg enligt mantalslängd 1720 
 
Änkling enligt mantalslängd 1727 
 
Har flyttat till i Löt socken 1729 



Bor i Eneby Löt 1742 
 
Äktenskap med Catharina Eriksdotter (Född 1690-10-20 Lillkyrka Oxhagen. Död 1725 Lillkyrka Oxhagen.). Vigsel 1719 
Lillkyrka. 
 
Barn: 
VII:64 Brita Eriksdotter. Född 1721-03-28 Lillkyrka Oxhagen. Död 1787-12-09 Löt Vreta.  

 
 

 
 

VIII:128  fm mm mm mm 
Catharina Eriksdotter. Född 1690-10-20 Lillkyrka Oxhagen. Död 1725 Lillkyrka Oxhagen. Far: IX:255 Erik Eriksson. Mor: 
IX:256 NN. 

 
 

 
 

VIII:133  mf ff fm ff 
Johan Johansson. Född Skultuna Handberga. Död 1692 Skultuna Handberga. Far: IX:265 Johan Ersson. Mor: IX:266 Brita 
Jönsdotter. 
 
Norrbo häradsrätt 27 juni 1654: Hustru Britas son Johan Johansson i Handberga bekänner sig vara skyldig för hemmanet 
1651 och 1652 års utlagor 339 daler 8 öre kopparmyn Item lånte penningar 200 daler kopparmynt. Därför hemmanet nu 
uppbudes första gång. 
 
Norrbo häradsrätt 20 juni 1663 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2731 (1663) Bild 4370 / sid 428 
(AID: v420716.b4370.s428, NAD: SE/RA/42042202): Uti den tvistiga sak emellan Johan Johansson i Handberga och hans 
gårdbo Anders Eriksson angående torp och hagar, blev sålunda efter rannsakning slutet att det närmaste torpet som 
består I Hanberga halva hage skall lyda modern hustru Brita och hennes barn till på Johan Johanssons lott: den andre halva 
hagen brukas av dem bägge … sedan skall och det andra torpet som Johans halvsyster Anna Persdotter åbor lyda till Johan 
Johanssons lott den södra: men de andra 2ne små torpen som Marina Johansdotter bor uppå och bör hava lika stor lott 
med Anna och den 3dje halvsystern Margareta åbor, skola lyda till Anders Erikssons gård med dagsverken och annan 
rättighet: men Pantängen löses av Anders och Johan halvparten var till hemmanet igen. 
Resolverades att Johan Johansson i Handberga skall giva till soldaten Hans Eriksson för sina hus uti Handberga hage 20 
daler kmt där med soldaten skall avträde göra 
Dito stadfästes det köp som hustru Brita Jönsdotter i Handberga haver gjort med sina släktingar om 2 ½ öresland för 20 
daler: dock efter dottern Anna hade utlagt samma penningar och sonen johan Johansson henne igen betalt för hennes 
skuld till … därför transporterades samma köp och fasta på bemälte Johan Johansson med det förord att dottern ska bliva 
skäligen av sterbhuset förnöjd vad hon till moder lånt och försträckt haver. 
 
Norrbo häradsrätt 30 september 1663: Besvärade sig Johan Johansson i Handberga med några flera …. Skattebönder det H 
n låter påbörda dem dubbel skatt emot den gamla skatten varom H m landshövdingen lovade dem en 
rekommendationsskrift till H B N om sådan skatts augment är skälig eller ej. 
 
Norrbo häradsrätt 27 september 1667 Norrbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11105/A I a/2 (1655-
1674), bildid: U0000383_00165: 12 penningland i Handberga sålt av hustru Karin Persdotter till sin halvbroder Johan 
Johansson ibid Handberga uppbudes 1 gång 
 
Norrbo häradsrätt 16 juni 1668: 12 penningland i Handberga, sålda av hustru Karin Persdotter till sin halvbroder Johan 
Johansson ibidem i Handberga uppbudes 3 gången 
 
Norrbo häradsrätt 8 juni 1675 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2280 (1675) Bild 4740 / sid 461 
(AID: v420682.b4740.s461, NAD: SE/RA/42042202) Pålades Johan Johansson i Hanberga och Skultuna socken att infinna sig 
i Brottberga dagen efter midsommarsdagen till att undergå en riktig likvidation med sin syster Gertrud Johansdotter om 
hennes lösöre arv efter hennes föräldrar, så och med detsamma skall rannsakas om den jordedelen hon i  Hanberga är 
arvfallen till huruvida hon därför sin betalning njutit haver och vilken av dem denna likvidations-terminen utan laga förfall 
försummar den samma skall vara fallen till sina 40 mark 
 
I mantalslängd från 1656-1690 I utskrivningslängd 1665 1 hemman Handberga, nämndeman (Länsstyrelsen G1da:1) 
 
Sockenstämma 1680 augusti: För det andra. Bleff på samma dag Johan Johansson i Hanberga efter hela församblingens 
samtyckia bekender till kyrkiowärd efter som Anders Pedersson i Legde då genom döden affgången. Norrbo härad 1681: 
Kyrkvärden i Skultuna, Johan i Handberga / samma år länsmannen Johan Johansson i Handberga/ 
 
Lagmansting EXIa 12 sidan 244 § 35 Nämndeman Johan Johansson i Handberga och Skultuna socken som sig särdeles 



besvärat över 1682 års d 23 okt Norrbo härads tings dom avsagd emellan sig och dess granne Olof Eriksson på sina egna 
och dess broders barn eller Johan Perssons samt hans hustrusyskons vägnar angående tomtemålning ( ) varandes Johan 
Johansson alldeles oförnöjd med tingsrättens determination. I detta uti bemälte dom ( ) det skall strida emot tingsrättens 
resolution in majo 1677 över samma målning avsagd, att tomten skulle delas mitt itu, med mera där å och 
landshövdingens excutorial d 12 oct 1678 övergångit, vilket Erik Olofssons fullmäktige Erik Upman vid tingsrätten 
 
Lagmansting Västmanland 21 oktober 1684 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIa:12 (1591-1679) Bild 
3700 / sid 359  framkom nämndemannen Johan Johansson i Skultuna Hanberga emot mjölnaren Jacob Olsson i Ökstad 
kvarn, producerandes sin inlaga angående sin son en gosse om något över 18 år som han utur tjänsten från denne 
mjölnaren, dock med hans vetskap och minne, har tagit han igen, begärandes att gossen måtte få sin resterande lön av 
mjölnaren, med mera som samma hans inlaga innehöll, samt och att häradsdomen måtte korrigeras som honom illvilligt 
har dömt till 20 mark böter för det han tagit honom i olaga tid utur tjänsten. Mjölnaren nekade så väl till lönen som där till 
att han honom velat dimmittera när fadern tog honom bort, men nämndemannen påstod sig vilja med ed bevisa att han 
med lov och mjölnarens samtycke tagit gossen hem, ty han alltid föregivit gossen vara för svag till hans hårda arbete och  
( ) för reste både han nämndemannen och hans hustru till mjölnaren, då han och mycket väl trakterat blev så att han hade 
ett gott rus, och då följde gossen bort med, vilket eljest inte hade skett där han med ( ) vilja hade honom avhämtat och att 
mjölnaren budit gossen tre daler i sockenstugan det kunde han Jacob Olsson intet neka till. 
 
Norrbo härad 27 juni  1687  Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2289 (1687) Bild 4960 / sid 473 
(AID: v420691.b4960.s473, NAD: SE/RA/42042202) uppböds 1 öresland hus och jord i Handberga vilket hustru Kerstin 
Johansdotter och Margareta Persdotter under d 7 november 1684 försålt till sin broder Johan Johansson ibidem för 100 
daler kmt. 2 öresland jord i Handberga vilket Marina Johansdotter försålt till sin broder Johan Johansson d 6 sept 1686 för 
50 daler kmt 
 
Norrbo härad 6 oktober 1690 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2291 (1690) Bild 5790 / sid 574 
(AID: v420693.b5790.s574, NAD: SE/RA/42042202) Beviljades nämndeman Johan Johansson i Handberga fasta uppå några 
jordedelar han sig tillhandlat såsom först sin systers Kerstin Johansdotters och havsysters Margareta Persdotters efter sin 
moder arvfallna jordedelar i Handberga som bestiger sig till 1 öresland för 100 daler kmt som köpeskriften av d 7 
november 1684 innehåller, dito Marina Johansdotters jordedel ½ öresland för 50 daler kmt efter köpeskriften 6 sept 1686 
nock dess halvsysters Anna Persdotters halva öresland för 50 daler kmt som köpeskriften av d 10 januari 1689 under goda 
vittnen betygar, vilka jordedelar fyllest uppbudna och nu lagståndna äro 
 
Barn med Karin Ersdotter (Född 1635 Lundby Bäckeby. Död 1709-05-09 Skultuna Handberga.). 
 
Barn: 
Peder Johansson. Född 1665-02-05 Skultuna Handberga.  
Olof Johansson Hanstadius. Född 1667-08-04 Skultuna Handberga.  
Karin Johansdotter. Född 1669-03-28 Skultuna Handberga.  
Brita Johansdotter. Född 1671-10-08 Skultuna Handberga. Död.  
VII:67 Anders Jansson. Född 1673-12-28 Skultuna Handberga. Död 1756-11-28 Skultuna Handberga.  
Maria Johansdotter. Född 1679-06-18 Skultuna Handberga. Död.  
Johan Johansson. Född Skultuna Handberga.  
Anna Johansdotter. Född Skultuna Handberga.  
Mats Johansson. Född Skultuna Handberga.  

 
 

 
 

VIII:134  mf ff fm fm 
Karin Ersdotter. Född 1635 Lundby Bäckeby. Död 1709-05-09 Skultuna Handberga. Far: IX:267, X:725 Erik Bengtsson. Mor: 
IX:268, X:726 Brita. 
 
Tuhundra härad 17 januari 1681 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2285 (1680-1681) Bild 7800 / 
sid 724 Dito androg Johan Johansson i Hanberga än yttermer sin arvspratentionn emot sina svågrar Bengt och Olof Ersson i 
Beckby, icke viljandes vara nöjder med den likvidation som däröver d 8 november uti Västerås uti några gode mäns 
närvaro och då av honom samtyckt men av hustrun jäffwat blev, och såsom denna tvist då nog översågs och på papperet 
lika som annat // och credit fattat blev, alltså företogs detsamma än yttermera att överses och igenom löpas och befanns 
således som följer 1. Pratenderar Johan Johansson att Bengt med de andra hava med sig innehaft 400 dalers värde, 
bestående i koppar och malm det de på lön vilja beräkna. Däremot förklarade bemälte Beckbyborna då, så väl som nu 
Bengts fullmäktiga Jakob Strako att efter arvsskiftslängden No 1 tillkommer dem på lön 211 daler sedan tillräknas Bengt för 
knekttjänst efter samma längd No 2 40 daler Noch uppå lön NB 3.40 // efter Johan Knutssons underskr. Längd No 4 48 
daler 4 öre alltså att differencen bliver således 60 daler 4 öre. Härjämte // och contreparter att de 400 daler måtte bevisas 
2do uti sådant fall där de kunna bevisas, belöper efter differencens 60 dalerr uträknande uppå en syster eller 10de del // 4 
bröder och 2 systrar / 5 daler 1 öre kmt. Men där de 400 daler ej kunna bevisas pratenderar Bengt icke allenast att befrias 
för de 5 daler 1 öre kmt utan och pratenderar uti koppar och mässing som uppförs efter längden No 3 och 4 om 88 daler 



28 ör sin portion eller 1/5 del 18 dal kmt eftersom samma persedlar som tillslogos i löns avbetalning gingo till arvs efter 
möderne igen som arvslängden vidare utvisa kunna. De 13 ½ lod för detta pratenderade sölfr bekänner Johan bekommit 
hava. Begärande koppar 4 ½ mark som pratenderas, bekände Mats i Hackstad hos sig innehava. Sängekläderna som havar 
varit pratenderade bekände J Johansson och omsider bekomit. Angående uti boskapen pratend. 31 daler svarades att 
svärmodern behöllts samma kreatur hos sig eftersom Johan var henne så mycket skyldig. Sammaledes skall och 
svärmodern förhållit honom svinkreaturen för det han henne skyldig var. Angående träredskapen som J Johansson 
pratenderar  // 1 // samt en slipsten är de till fångs hos Bengt, som dem ej förvägrar Johan däruti sin dess portion, 
sammaledes dess protion uti en Skifte och vändelstol värderat för 4 daler innestående hos Olof Ersson eller sal Anders Ers 
änka. Häremot tillstår J Johansson att hava av // hos sig innehaft 20 tunnor spannmål och belöper på en broders del 3 ¼ 
tunna. Häremot fordrar Johan J av Bengt Ersson ½ tunna råg ½ tunna malt ½ tunna havre men Bengt tillstod allenast den ½ 
havretunnan. Häruppå följde denna rättens resolution att såsom parternas pratenderande gamla fordringa som i rättan tid 
hade bord vara utsökte finnes till en del på den ena sidan föga större visshet med sig hava än på den andra och de en gång 
således i gode mäns närvaro är varder förlikta att Bengt skulle betala den pratend. ½ tunnan malt och ½ havretunnan och i 
det övriga skulle det ena med det andra alldeles upphävt bliva // Dito tillerkändes J Johansson i Hanberga att böra 
restituera och betala till sin svåger Olof Ersson i Beckby dess pratenderade arv av 20 tunnor spannmål som Johan utav 
sterbhuset hos sig innehaft haver som sig efter uträkning // arvingarna belöper a en brodersdel 3 ¼ tunna // 

 
 

 
 

VIII:135  mf ff fm mf 
Lars Johansson. Död före 1720 Lillhärad Skästa. 
 
Är omtalad som måg till Håkan Persson i mantalslängden för Skästa Lillhärad 1694 
 
Tuhundra härad 6 januari 1694 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2294 (1694) Bild 9060 / sid 896 
(AID: v420696.b9060.s896, NAD: SE/RA/42042202) uppå Lars Johanssons i Skästa Lillhärad socken begäran sattes 40 mark 
smt vite emellan honom och Olof Orre ibidem att ingen skall //av dem i ord och gärningar på något sätt missfirma eller 
förolämpa. 
 
Tuhundra härad 17 februari 1696 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2297 (1696) Bild 7650 / sid 740 
(AID: v420699.b7650.s740, NAD: SE/RA/42042202) Det framtedde Mats Ersson i Skräddare torpet och Lillhärad sn ett 
köpebrev för sin hustrus förre man Lars Andersson av d 16 februari 1685 var medelst han ville visa hurusom sal Lars 
Andersson för 150 daler penningar har köpt ovanbemälte torp av Olof Mårtensson i Skästad på vars ägor det beläget är, 
vilket allt oaktat Lars Johansson i Skästad som sedermera till besagda hemman kommen är, skall vilja honom och hans 
hustru ifrån deras så lagl förvärvade egendom driva, påståendes fördenskull Mats Ersson , därvid att förbliva, dock emedan 
Lars Johansson där emot för sig uppviste tingsrättens fastebrev på sal Olof Mårtenssons andel i hemmanet Skästad d 27 
maj 1689 vilken redan för pådragen skuld hos sal rådman Johan Rasmusson var förpantad, var med rådman har lagligen 
förfarit och sedermera på Lars Johansson transporterat, under vilket lagfarande Lars Andersson intet har vigilerat eller 
anfört klander göra låtit ej heller sin fodran på något sätt bevakat och en densamma sig försäkrat, utan har som förmält är, 
Lars Johansson att oklandrat fasta på Olof Mårtenssons andel i Skästad erhållit, // 
 
Tuhundra härad 17 februari 1696 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2297 (1696) Bild 7750 / sid 750 
(AID: v420699.b7750.s750, NAD: SE/RA/42042202) alldenstund det bevisligt var att Lars Johansson i Skästad hörsamt blivit 
stämd emot jägmästaren Johan Höök för begången åverkan på Norrbo häradsallmänning a 13 st stockar// 
 
Barn med NN Håkansdotter. 
 
Barn: 
VII:68 Margareta Larsdotter. Född 1690-08 Lillhärad Skästa. Död 1756-01-30 Skultuna Handberga.  
Johan Larsson. Född Lillhärad Skästa.  

 
 

 
 

VIII:136  mf ff fm mm 
NN Håkansdotter. Far: IX:271 Håkan Persson. Mor: IX:272 NN Matsdotter. 
 
Tuhundra härad 14 juni 1720 Tuhundra häradsrätt (U) AIa:9 (1712-1720) Bild 4370 (AID: v526327.b4370, NAD: 
SE/ULA/11594) Johan Larsson i Skästa har låtit instämma sin styvfader nämndeman Per Larsson ibidem angående det 
måtte han njuta sin arvsrätt uti skattehemmanet Skästa emedan dess syster där bor så må han vara så närma som hon och 
jämväl få bo på byns ägor (förmenandes på honom få löpa 1 öres 5 1/3 penningland) Per Larsson förklarade sig det detta 
hemman som är 3 öres och 16 penningland jord är genom hans hustrus bör inlöst emedan hennes förre man Lars Jansson 
som var Johans fader  // , med hennes penningar havandes de haft uti sitt äktenskap 3 söner och 2ne döttrar av vilka 
barn, efter faderns död 2ne söner är blevne döde dem han förmenar att modern bör ärva och således ej så stor andel skall 
löpa på sonen Johan som honom nu lagsöker att han kan bliva besutten varandes dottern lämnat ett torp på ägorn som 



hon bebor och alldenstund hemmanet Skästa är så ringa att det ej tål flera åbor och modern ännu lever i anseende till 
vilken det uti börd är inköpt, vilken och större delen av hemmanet tillhör så att Johan Larsson ej kan efter sin fader komma 
att ärva ett helt öresland på vilket han ej kan bliva besuttten. Ty prövade rätten för skäligt det har han intet skäl och fog att 
uti sin moders livstid söka någon besittning. 
 
Gift medPer Larsson. 

 
 

 
 

VIII:137  mf ff mf ff 
Erik Eriksson. Född Kumla Hedbo. Död (1726/1728) Kumla Hedbo. Far: IX:273 Erik Larsson. Mor: IX:274 Malin. 
 
Äktenskap med Anna Hansdotter (Född 1658 Sala stad. Död 1741-08-04 Kumla Rotbo.). Vigsel omkring 1684. 
 
Barn: 
Johan Eriksson. Född 1685-03-25 Kumla Hedbo.  
VII:69 Erik Eriksson. Född 1687-01-02 Kumla Hedbo. Död 1765-10-06 Kumla Nyby.  
Hans Eriksson. Född 1690-01-05 Kumla Hedbo.  

 
 

 
 

VIII:138  mf ff mf fm 
Anna Hansdotter. Född 1658 Sala stad. Död 1741-08-04 Kumla Rotbo. Far: IX:275 Hans Olofsson Ringare. Mor: IX:276 
Kerstin Samuelsdotter. 
 
Dödbok 1741: Framlidne Erik Eriks änka ifrån Rutbo, i livstiden gudfruktiga hustru Anna Hansdotter begrovs den 9 augusti. 
Född 1658 olofsmässotiden uti Sala stad. Fadern bergsmannen välaktad Hans Olsson modern gudfruktiga hustru Kerstin 
Samuelsdotter. Stadigt hemma hos föräldrarna i 10 år kom sedan i tjänst hos hederligt folk i staden på några ställen, dem 
hon med gott lovord och beröm om flit och trohet uppvaktat inalles 16 år. När hon fyllt 26 år gift med sin framlidne man 
Erik Eriksson ifrån Hebo och denna församling. Levt tillsammans 42 år avlat fyra söner, den yngsta långt för detta i 
herranom, den därnäst i främmande land, okunnig om han lever eller är död, de andra här närvarande bevistandes 
moderns begravning. Död d 4 augusti vid pass klockan 7 om aftonen. 

 
 

 
 

VIII:139  mf ff mf mf 
Olof Persson. Född 1629 Kumla Ransta. Död 1696-05-19 Kumla Ransta. Far: IX:277 Per Jöransson. Mor: IX:278 Marit 
Eriksdotter. 
 
Övertjurbo härad 22 juni 1676 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2281 (1675-1676) Bild 7730 / sid 
755 jorderäkning sal Per Jöranssons arvingar emellan uti Ranstad som äga tillsamman 4 öresland uti Västergården fäderne 
och uti Stora gården 16 penningland möderne. 
Per (Jöransson) 4 öre 15 penningland – son Olof 16 penningland, son Zackris 16 penningland, son Erik 16 penningland, son 
Lars 16 penningland, son Per 16 penningland, son Anders 16 penningland, dotter Anna 15 penningland. 
Och emedan bröderna Olof och Zackris hava bortsålt 15 penningland i Stora gården andres mödernes jord, alltså hava de 
andra syskonen //fylla lott i Västra gården att åtnjuta 
 
Övertjurbo 2 maj 1689 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2290 (1689) Bild 3570 / sid 338 hustru 
Margareta Andersdotter i Bertebo på sina barns vägnar talade till deras faderbroder Olof Persson i Randstad påståendes 
att som han i lång tid besuttit deras arvejord i Randesta by och hon med sina barn däremot icke haft annat än ett torpställe 
så måtte han nu inrymma och avstå till dem deras andel i byn att bebo, så länge han där hade suttit och träda till torpet 
igen. Olof Persson svarade, betygandes denne hustruns man som varit hans broder haver med nöje i sin tid bott på torpet 
och att hustru Margareta hade nu däruti vä sin fyllndat mera än hennes barn kunde i byn berättigade vara, de voro och 
eljest flere bröder, som hade lika rätt att tala på denna lägenhets besittning och vem den andra utlösa borde. Så befanns 
och hustruns barn vara myndiga och fullvuxna, såsom rätt målsägande häruti, sägandes Olof Persson när de såsom rätta 
bördemän talade därpå, och andra bröderna komma tillstädes vore han och tillfreds lagligen utföra huru det bliva skulle 
med denna besittning. 
 
Äktenskap med Kerstin (Död omkring 1686 Kumla Ransta.). Vigsel omkring 1670. 
 
Barn: 
Anders Olofsson. Död 1688 Kumla Ransta.  
Per Olofsson. Död 1688 Kumla Ransta.  
 
Äktenskap med Malin Ersdotter (Född 1650 Folkärna Broarna. Död 1730-09-05 Kumla Nyby.). Vigsel 1689-10-22 Kumla. 



 
Barn: 
VII:70 Kerstin Olsdotter. Född 1690-10-21 Kumla Ransta. Död 1746-11-01 Kumla Nyby.  

 
 

 
 

VIII:140  mf ff mf mm 
Malin Ersdotter. Född 1650 Folkärna Broarna. Död 1730-09-05 Kumla Nyby. Far: IX:279 Erik Eriksson. Mor: IX:280 Karin 
Matsdotter. 
 
Dödbok 1730 Erik Erssons svärmoder i Nyby född 1650 i Broarna, Folkärna församling. Fadern Erik Eriksson modern Karin 
Matsdotter. Tjänt på åtskilliga ställen och jämväl här i församlingen först i Österby och sedan hos Olof Pärsson i Ransta 4 
års tid gifte sig sedan med honom, voro tillhopa 4 år avlade endast 1 dotter. Aetas 80 år.  

 
 

 
 

VIII:141  mf ff mm ff 
Erik Andersson. Död omkring 1725 Skultuna Berga. 
 
Mantalslängd: Tibble 1693: Erik Andersson bor i Julpa. 1697 Berga: Erik Anderssons folk från Tibble. 1700-1718 Berga. 
1721: Erik Andersson avstått hemmanet, försörjes av sin son Erik Ersson. 
 
Snevringe häradsrätt 17 juni 1702  Erik Andersson i Berga och Skultuna socken som åbor Capitain Lieutnants bostället 
därsammastädes berättade huruledes en hop tjänare behöves till bemälte boställes upprättande men som ingen skog 
finnes till hemmanet haver han tänkt högvälborne H Baron och Landshövdingen en annat utväg att tillista, allenast han 
finge ett behörigt attestatum, varföre och emedan hans anbegäran befanns sant och nämnden med allmogen betygade att 
ingen duglig timmerskog vid samma boställe finnes ty kunde honom Erik Andersson det begärte vittnesbörd av protokollet 
icke förvägras   
 
Barn med Anna Ersdotter (Född 1654. Död 1728-07-14 Skultuna Berga.). 
 
Barn: 
VII:71 Erik Ersson. Född 1694-03-01 Skultuna Berga. Död 1740-03-28 Romfartuna Brunnsby.  
Margareta Eriksdotter. Född 1698-09-04 Skultuna Berga.  
Brita Ersdotter. Född Skultuna Berga.  

 
 

 
 

VIII:142  mf ff mm fm 
Anna Ersdotter. Född 1654. Död 1728-07-14 Skultuna Berga. 

 
 

 
 

VIII:143  mf ff mm mf 
Carl Andersson. Född 1636 Björksta Frögärde. Död 1703-12-13 Haraker Söderspånga. Far: IX:285 Anders Månsson. 
 
Dödbok: Carl Andersson i Söderspånga är född Ao 1636 av kristliga föräldrar uti Björksta socken och Frögärde. Hemma hos 
sina föräldrar haver han varit uti 16 år. Sedan begav han sig i tjänst på Hallsta gård i Mora socken hos Hr Josvald överste 
där han troligen tjänte uti 4 år, begav sig sedan till Trestad socken och Gäddeholm till stallmästaren där han var i 2ne år. 
Därifrån till Romfartuna socken och blev Måns Erikssons ryttare i Östermånga för vilken hemman han tjänte under 
cavallerie i 5 år då han sedan var i fält i Nachera emot de danske i 2 års tid då han med andra sina medbröder strida mest 
vid Trondheim. Efter vilka 2ne år ofreden stillades då han frisk och sund hemkom och strax där efter (?) stadde han sig själv 
till häst och efter Kungl Majestäts befallning tilika med andra reste till Tyskland där han mycket ont måste utstå uti 3ne års 
tid. Sedan ofreden stillades kom han hem och på sitt 30 ålders år begav sig i äktenskap med sin nu i sorgen kvarlämnade 
maka Ursilia Johansdotter i Söderspånga med henn sammanlevat i 37 år, avlat 10 barn. 6 söner 4 döttrar. När den fejden 
uppkom ifrån Danmark Ao 1686 reste han 3dje gången till Skåne då han var emot fienden med de andra ut 2 ne år. När 
han nu uti 3ne krig hade varit ut emot fienden begärde han avsked vilket han ock bekom. Hans gemene leverne har varit 
hederligt ärbart och fromt. Älskat guds ord och det gärna hört och brukat sina salighets medel. Väl umgåtts med grannar 
och nabor. Hans utgång ifrån världen tilldrog sig den 13 december Ao 1703 då han varit i kyrkan och hört guds ord, begav 
sig på hemvägen och blev oförmodeligt hastigt död in mot Skäpplinge. Ålder var 67 år. 
 
Äktenskap med Ursilia Johansdotter (Född 1647 Haraker Söderspånga. Död 1720-05-19 Haraker Söderspånga.). Vigsel 1666 
Haraker. 
 
Barn: 
Anders Carlsson. Född 1670 Haraker Söderspånga.  



Johan Carlsson. Född 1672 Haraker Söderspånga.  
Anna Carlsdotter. Född 1676 Haraker Söderspånga.  
Gustaf Carlsson. Född 1679 Haraker Söderspånga.  
Carl Carlsson. Född 1682-10-08 Haraker Söderspånga. Död 1709-04-23 Haraker Söderspånga.  
Margareta Carlsdotter. Född 1685-11-15 Haraker Söderspånga.  
VII:72 Malena Carlsdotter. Född 1689-01-05 Haraker Söderspånga. Död omkring 1737 Romfartuna Brunnsby.  
Lars Carlsson. Född 1692-09-27 Haraker Söderspånga.  
Sara Carlsdotter. Född 1696-09-25 Haraker Söderspånga. Död 1770-07-18 Haraker.  

 
 

 
 

VIII:144  mf ff mm mm 
Ursilia Johansdotter. Född 1647 Haraker Söderspånga. Död 1720-05-19 Haraker Söderspånga. Far: IX:287 Johan Jönsson. 
Mor: IX:288 Ingrid Larsdotter. 
 
Dödbok: Sal Carl Anders änka hustru Ursilia Johansdotter i Söderspånga som är född ibidem av ärliga föräldrar. Anno 1666 
trädde hon i äktenskap med Carl Andersson från Björksta socken med vilken hon levat i 36 år och avlat 10 barn. 5 söner 
och 5 döttrar. 73 år gammal.  

 
 

 
 

VIII:145  mf fm ff ff 
Olof Olofsson. 
 
Barn med Anna Andersdotter. 
 
Barn: 
VII:73 Erik Olofsson Rytter. Född 1684-12-01 Ramnäs. Död 1752-06-01 Dingtuna.  

 
 

 
 

VIII:146  mf fm ff fm 
Anna Andersdotter. 

 
 

 
 

VIII:149  mf fm fm ff 
Anders Ersson Stare. Född 1688-10-14 Säby Löpdals ägor. Död 1763-02-13 Dingtuna Utkumla ägor. Far: IX:297 Erik Larsson 
Drake. Mor: IX:298 Brita Johansdotter. 
 
Vittnen bland annat Anders Olofsson i Löpdal och Ingrid Olofsdotter på samma plats 
 
Dödbok: Anders Eriksson Stare vid Utkumla ägor. 1688 föddes han i Säby socken av ärliga föräldrar. 1709 blev han soldat. 
Bevistat slaget vid Hälsingborg och Gadebuch, blev fången i Norge och 1727 fick han avsked. Har trenne gånger varit gift 
först med Kerstin Nilsdotter 1715 med vilken han ägde 5 barn, 1 son och 1 dotter lever. Sedan med Kerstin Andersdotter 
och sist med Brita Larsdotter. Död 13 februari. 75 år. 
 
Mönstrad första gången vid Västmanlands infanteriregemente 14-17 december 1709. 
Strömsholms läns kompani nr 787-37. Anders Eriksson Stare (Västmanlands länsstyrelse G1da:6) 
Den 1 juni 1710 är han mönstrad i Simrishamn och är då utan skor. (förslitna). Skorna utkvitterades 1 februari. 
 
Generalmönsterrulla 1710 nr 787 resp 37, Strömsholms kompani: Anders Ersson Stare. Är barnfödd i Västmanland och lilla 
Säby i socken är 22 år gammal. Lejd till soldat vid regementets upprättande år 1709. Skor och skjortan förslitna handskarna 
förlorat i action den 28 februari. Kommenderad till flottan i Karlskrona. 
 
Generalmönsterrulla: 1714 i Wismar, 1715 hemkommen. 
 
Generalmönsterrulla 1721: Har hatt, kappa, rock, gul väst, skinnbyxor, skospännen, knäremmar, musköt, bajonett, 1 värja, 
krats, (?), och taska med tillbehör, har gehäng och handskar ränsel ock kopparflaska med rem. 
 
Generalmönsterrulla 1739: Femtio år gammal. Tjänt i 27 år och blesserad i vänstra handen får avsked. 
 
Barn med Kerstin Nilsdotter (Född 1680-12-08 Dingtuna Sippersta ägor. Död 1739-08-14 Dingtuna Utkumla ägor.). 
 
Barn: 
VII:75 Erik Andersson. Född 1716-01-29 Dingtuna Sippersta ägor. Död 1766-02-04 Dingtuna Väsby ägor.  



Carl Andersson. Född 1717-11-24 Dingtuna Utkumla.  
Brita Andersdotter. Född 1719-03-18 Dingtuna Utkumla.  
Kerstin Andersdotter. Född 1722-01-04 Dingtuna Sippersta ägor.  
Kerstin Andersdotter. Född 1723-10-01 Dingtuna Sippersta ägor.  

 
 

 
 

VIII:150  mf fm fm fm 
Kerstin Nilsdotter. Född 1680-12-08 Dingtuna Sippersta ägor. Död 1739-08-14 Dingtuna Utkumla ägor. Far: IX:299 Nils 
Jonsson Stare. Mor: IX:300 Brita Andersdotter. 
 
Dödbok: Hustru Kerstin Nilsdotter från Utkumla ägor född på Sippersta ägor 1673 av soldaten Nils Stare och hustru Brita 
Andersdotter. 1715 blev hon gift med sin efterlåtne man förr avskedade soldaten Anders Eriksson Stare haft tillsammans 2 
söner 3 döttrar. Sjuknade i frossa 14 dagar före pingst och dog i samma sjukdom den 14 augusti 
 
Födelseböcker saknas för 1670-talet. Det verkar ändå uppenbart att födelseuppgiften i dödboken är felaktig då det föds en 
dotter Kerstin 1680. 

 
 

 
 

VIII:151  mf fm fm mf 
Per Larsson Bohm. Född 1694-10-06 Dingtuna Kallsäby ägor. Död 1761-03-09 Dingtuna Kallsäby ägor. Far: IX:301 Lars 
Mårtensson Bohm. Mor: IX:302 Kerstin Jönsdotter. 
 
Dödbok: Peter Bom avskedad soldat ifrån Kalsäby född därsamma städes 1694. Trädde i krigstjänsten 1714 under 48 års 
tjänst uthärdade åtskilliga bataljer. Han var 2ne gånger gift och levt efter sina 4 barn dog av bröstvärk den 9 mars då han 
var 67 år. 
 
Generalmönsterrulla 1715 nummer 46 Strömsholms kompani: Då den gamla soldaten har hållit sig undan " är af roten 
presenterat den 29 mars 1715 Pär Larsson 20 år gl född i Dingtuna socken kan läsa i bok. 
 
1721 sjuk men tillstädes, 1729 krutmått och musket felar, 1736 närvarande, 1744 var ännu frisk och färdig och kan göra 
tjänst 
 
Äktenskap med Brita Persdotter (Född omkring 1681 Haraker. Död 1747-06-29 Dingtuna Kallsäby ägor.). Vigsel 1717-04-22 
Dingtuna. 
 
Barn: 
VII:76 Kerstin Persdotter. Född 1718 Dingtuna Kallsäby ägor. Död 1753-08-19 Dingtuna Väsby ägor.  

 
 

 
 

VIII:152  mf fm fm mm 
Brita Persdotter. Född omkring 1681 Haraker. Död 1747-06-29 Dingtuna Kallsäby ägor. Far: IX:303 Per Larsson. Mor: 
IX:304 Anna Persdotter. 
 
Dödbok: Brita ifrån Kallsäby ägor född 1682 uti Harakers församling. Fadern Per Larsson modern Anna Jönsdotter. Kom hit i 
församlingen på sitt 17 år. Tjänt i 18 år. 1717 belv hon gift med soldaten Per Bohm levat med honom i 30 år ägt en dotter 
som ännu lever. Sjuknade den 18 juni av håll och styng blev död 29 juni. Levat 64 3/4 år.  

 
 

 
 

VIII:153  mf fm mf ff 
Gabriel Tilling. Född 1691-03-20 Västerås. Död 1757-12-01 Nås Borgheden. Löjtnant vid Dalaregementet Far: IX:305 Jonas 
Bengtsson Tilling. Mor: IX:306 Ebba Antonsdotter Lind. 
 
28 mars1691 döptes Jonas Tillings barn Gabriel. Vittnen Håkan Holm, Abraham von Werth, M Johan Lind, Befallningsman 
Johan Klints hustru, Monsieur Daniel Fors hustru, Jungfru Magdalena Larsdotter 
 
Dödbok Hr Leutn Gabriel Tilling från Borgeheden i VästerNås född d 31 mars 1691. Fadrn Lieutn vid Västmanlands 
regemente Hr Jonas Tilling moder fru Ebba Lind 1707 blev volonteur vid Överste Schomaers regemente och det samma 
året 1708 bevistade Ingermanlandska companiet. 1709 rustmästare och 1712 sergeant vid dalaregementet. 1712 vid 
Gadebuchska slaget förrättat fendrikssysslan då han blev blesserad. 1713 vid Tönningen fången och förd till Danmark 
dädan han 1718 efekopperade? och blev fältväbel vid dalaregementet till 1739 då han tog avsked. 1743 blev av herr 
Översten Lagercrantz commenderad såsom färndrik till norska gräntzen att där giva akt på de danskes rörelser och sådant i 
7 månaders tid. 1751 d 6 apr fick karaktär av Lieutnant och 1752 d 1 sept dubbelt underhåll. 1722 d 26 mars gift med Past 



Danderydensis Mr Nils Fasts dotter Emerentia Fast. Sammanlevat 35 år och ägt 4 söner 3 döttrar varav 2 söner 1 dotter 
leva. död den 1 december och begraven i Nås kyrka i gången näst fram om korhagen. 
 
I regementsräkenskaperna 1713 omnämnes T som fånge i Holstein. Han föll i dansk fångenskap vid Tönningen i maj s å. Vid 
utnämningen till fältväbel 1718 har han anteckningen "den ur fångenskapet hemkomne sergeanten". Hans befordran till 
officer 1743 motiverades av framgångsrika spaningsuppdrag vid norska gränsen samma år. 
 
Äktenskap med Emerentia Fast (Född 1699-07-19 Danderyd. Död 1773-11-16 Nås.). Vigsel 1722-03-26. 
 
Barn: 
VII:77 Gabriel Tilling. Född 1724-09-05 Borgheden. Död 1785-07-15 Nås Malmsta.  

 
 

 
 

VIII:154  mf fm mf fm 
Emerentia Fast. Född 1699-07-19 Danderyd. Död 1773-11-16 Nås. Far: IX:307 Nils Fast. Mor: IX:308 Catharina Hogg. 

 
 

 
 

VIII:155  mf fm mf mf 
Erik Persson. Född 1691-03-21 Floda (W) Björbo. Död 1752-05-26 Floda (W) Björbo. Far: IX:309 Per Matsson. Mor: IX:310 
Marit Jonsdotter. 
 
Dödbok: Erik Persson ifrån Björbo född 1691 fader Pär Matsson moder Marit Jonsdotter kunde väl läsa, Gift på 24 året med 
sin efterlevande maka Kerstin Christoffersdotter ifrån Handbacken. Levat med henne 37 år ägt 3 döttrar som leva. Levat 
gudfruktigt sjukdomen håll och sting 61 år 
 
Äktenskap med Kerstin Kristoffersdotter (Född 1693-12-10 Floda (W) Björbo. Död 1765-11-02 Floda (W) Björbo.). Vigsel 
1719 Floda (W). 
 
Barn: 
VII:78 Marit Ersdotter. Född omkring 1718-04-20 Floda (W) Björbo. Död 1773-04-26 Floda (W) Björbo.  
Kerstin Ersdotter. Född 1723-07-12 Floda (W) Björbo.  
Karin Ersdotter. Född 1735 Floda (W) Björbo.  
Anders Ersson. Född 1740-04-23 Floda (W) Björbo.  
Erik Ersson. Född 1744 Floda (W) Björbo.  

 
 

 
 

VIII:156  mf fm mf mm 
Kerstin Kristoffersdotter. Född 1693-12-10 Floda (W) Björbo. Död 1765-11-02 Floda (W) Björbo. Far: IX:311 Christoffer 
Andersson. Mor: IX:312 Marit Matsdotter. 
 
Dödbok: Änkan hustru Kerstin Kristoffersdotter ifrån Björbo nata 1694, fadern Christopher Andersson modern Marit 
Matsdotter. 22 år gammal trädde i äktenskap med sin för 14 år sedan avlidna man Erik Persson, ägt tillsammans 3 döttrar 
varav 2ne leva, för en stilla och istalig vandel älskat guds ord sjuk i 7 veckor ålder 71 

 
 

 
 

VIII:157  mf fm mm ff 
Anders Jonsson. Född 1668 Floda (W) Syrholn. Död 1730-05-16 Floda (W) Syrholn. Far: IX:313 Jon Persson. Mor: IX:314 
Anna Jönsdotter. 
 
Äktenskap med Kerstin Knutsdotter (Född 1670 Floda (W) Holsåker. Död 1743-06-16 Floda (W) Syrholn.). Vigsel 1696 Floda 
(W). 
 
Barn: 
Jonas Andersson. Född 1698-07-02 Floda (W) Syrholn.  
Anna Andersdotter. Född 1699-10-22 Floda (W) Syrholn.  
Anders Andersson. Född 1702-05-11 Floda (W) Syrholn.  
Jonas Andersson. Född 1704-09-02 Floda (W) Syrholn.  
Karin Andersdotter. Född 1705-11-05 Floda (W) Syrholn.  
VII:79 Olof Andersson. Född 1708-01-19 Floda (W) Syrholn. Död 1771-10-07 Floda (W) Syrholn.  
Jonas Andersson. Född 1710-06-19 Floda (W) Syrholn.  
Jöns Andersson. Född 1712-03-20 Floda (W) Syrholn.  
Anna Andersdotter. Född 1718 Floda (W) Syrholn.  



 
 

 
 

VIII:158  mf fm mm fm 
Kerstin Knutsdotter. Född 1670 Floda (W) Holsåker. Död 1743-06-16 Floda (W) Syrholn. Far: IX:315 Knut Jönsson. Mor: 
IX:316 Karin Olsdotter. 

 
 

 
 

VIII:159  mf fm mm mf 
Jöns Zackrisson. Född 1674-08-14 Floda (W) Holsåker. Död 1753-03-14 Floda (W) Tallriset. Far: IX:317 Zackarias Jönsson. 
Mor: IX:318 Kerstin Persdotter. 
 
Jöns Zackrisson i Tallriset född i Holsåkern fader Zackris Jönsson moder Kerstin Pärsdotter 1674 på 24 året gifte sig med sin 
avlidna hustru Brita Halvarsdotter i Tallriset. Levde med henne 44 år ägde 10 barn 3 söner, 7 döttrar, 1 son 3 döttrar äro 
döda, sjuk en tid av vattusot  
 
Äktenskap med Brita Halvardsdotter (Född 1679-06-22 Floda (W) Tallriset. Död 1742-04-28 Floda (W) Tallriset.). Vigsel 
1701 Floda (W). 
 
Barn: 
Karin Jönsdotter. Född 1702 Floda (W) Tallriset. Död 1764-03-23 Floda (W) Källbäcken.  
Brita Jönsdotter. Född 1704 Floda (W) Tallriset. Död 1793-12-23 Floda (W).  
Kerstin Jönsdotter. Född 1706 Floda (W) Tallriset. Död 1787-12-14 Floda (W).  
VII:80 Anna Jönsdotter. Född 1708 Floda (W) Tallriset. Död 1752-01-17 Floda (W) Syrholn.  
Zackarias Jönsson. Född 1710-03-22 Floda (W) Tallriset. Död 1742-04-13 Floda (W).  
Marit Jönsdotter. Född 1713 Floda (W) Tallriset. Död 1795-11-11 Floda (W).  
Halvar Jönsson. Född 1716 Floda (W) Tallriset. Död 1780-04-11 Floda (W).  
Maria Jönsdotter. Född 1719 Floda (W) Tallriset.  
Erik Jönsson. Född 1724 Floda (W) Tallriset.  

 
 

 
 

VIII:160  mf fm mm mm 
Brita Halvardsdotter. Född 1679-06-22 Floda (W) Tallriset. Död 1742-04-28 Floda (W) Tallriset. Far: IX:319 Halvard 
Jonsson. Mor: IX:320 Karin Ersdotter. 

 
 

 
 

VIII:163  mf mf ff mf 
Olof Andersson. Född omkring 1626 Lillhärad Skäfsta. Far: IX:325 Anders Månsson. 
 
1643-1660 Olof Andersson frälsehemman 
I mantalslängd 1685 men hustrun troligen över 60, det står gl i hennes kolumn. Övergivit hemmanet 1686 
 
Tuhundra härad 3 februari 1671 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2276 (1671) Bild 4970 / sid 488 
(AID: v420678.b4970.s488, NAD: SE/RA/42042202) sammaledes bekände och så Jesper Andersson på Skäfsta ägorna i 
Lillhärad sockn att han och hans bröder Olof Andersson i Skäfsta och Per Andersson i Vallby och sankt Ilians sockn hava 
uppburit fullkomlig betalning för sin jordedel 1 öresland som de samtliga hava varit arvfallna till i Hamra och Dingtuna 
socken av Johan Olofsson ibidem och gav han förty nu Johan lov att taga fasta på samma jord.  
 
Barn med Marit Halvardsdotter (Född omkring 1624.). 
 
Barn: 
Margareta Olsdotter. Född 1644 Lillhärad Skäfsta. Död 1715-06-22 Svedvi Vallsta.  
VII:82 Maria Olofsdotter. Född omkring 1680 Lillhärad Skäfsta.  
Mats Olofsson. Död efter 1723 Lillhärad Skästa.  

 
 

 
 

VIII:164  mf mf ff mm 
Marit Halvardsdotter. Född omkring 1624. 

 
 

 
 

VIII:165  mf mf fm ff 
Erik Olofsson. Född omkring 1660. Död 1715 Lillhärad Åby. 
 



I husförhörslängden A1:1 Björksta och Gärsta finns 1687 Erik Olofsson, hustru Margareta, son Anders, son Johan och 
flickan Annika 
I mantalslängden i Björksta från 1678 
 
Förekommer i mantalslängden 1689-1715 
 
Tuhundra härad 15 februari 1688 Tuhundra häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11594/A I a/6 (1675-1690), 
bildid: C0106009_00270 avsades att Anders Larsson i Skästa och Lillhärad sn skall vara pliktig att vår efterlåta Erik Olsson i 
Gärsta och Björksta sn // hemmanet i Skästa det Anders Larsson här till i 8 års tid brukat haver emedan Anders Larsson 
som ingen rätt haver till bemälta hemman  av Erik Olsson torp: avlagder öka och nu nästkommande midfasto ett år till 
skall Erik Olsson hemmanet alldeles tillträda 
 
Tuhundra härad 27 maj 1689 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2290 (1689) Bild 1770 / sid 164 
(AID: v420692.b1770.s164, NAD: SE/RA/42042202) Uträknades uti Erik Olsson i Skästa och Lillhärads sn närvaro, den andel 
som honom tillkommer efter sin sal svärmoder i samma hemman efter som hans svärfaders Olof Mårtenssons andel 
ibidem av rådmannen Johan Rasmundsson i Västerås för skuld graveras och befanns efter fastebrevets innehåll av den 1 
sept Ao 1670 Olof Mårtensson tillhöra tvådelarna av 7 öresland och 8 penningland av vilken barnen tillkomma 2 öres 10 
2/3 penningland vartill en son och en dotter arvtagare äro av vilka sonen död blev och förty hans anpart fadern och 
samsystern emellan till en halvdel till arvs fallen så att fördenskull Olof Mårtensson kommer att äga 5 öresl 16 2/3 
penningland och mågen Erik Olsson 1 öresl 15 1/3 penningland, vilken Olof Mårtenssons jord rådmannen Johan 
Rasmusson nu första gången för sin fordran å 354 daler 8 öre kmt smat 6 skeppund stångjärn och 3 tunnor spannmål 
uppbuda låter. 
 
Tuhundra härad 10 oktoberg 1690 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2291 (1690) Bild 1960 / sid 
193 (AID: v420693.b1960.s193, NAD: SE/RA/42042202) upphavs det käromål som Erik Olsson i Skästa och Lillhärad sn 
haver emot rådmannen Johan Rasmundsson i Västerås angående något resterande arv på sin hustrus vägnar efter sin sal 
moder hustru Margareta i Skästa,bestående i några lösören och innestående bröllopskost å 80 daler kmt för vilket lösa arv, 
hans svärfader Olof Mårtensson ibidem haver givit bemälte sin måg Erik Olsson lov att av hans fasta jord i Skästa göra sig 
betalt det han med en attest av Lars Johansson i Nedervi och Matts Olsson i Skäfsta ville bevisa emedan Olof Mårtenssons 
andel som efter häradsrättens dom och uträkning av den 27 maj 1689 sig bestiger till 5 öresland 16 2/3 penningland jord i 
Skästa är av svaranden för 351 daler 8 öre kmt 6 skeppund stångjärn och 3 tunnor spannmål riktig skuld för vilken 
merbemälte Olof Mårtensson hos honom häftar, allareda, som en lagfången pant tvenne gånger bliven uppbuden och nu 
jämväl uppböds 3 ggn 
 
Tuhundra härad 8 februari 1692 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2293 (1692) Bild 10800 / sid 
1055 (AID: v420695.b10800.s1055, NAD: SE/RA/42042202) Erik Olofsson i Skästa och Lillhärad socken begärde få inbörda 
sin svärfaders Olof Mårtenssons till rådmannen Johan Rasmundsson pantsatta jord i Skästa för 354 daler 8 öre koppmt 6 
skeppund stångjärn och 3 tunnor spannmål som häradsdomen av den 27 maj 1689 //Resolution: Ehuruväl Erik Olofsson 
fuller en bördeman till denna bortpantade jord är, så kan dock häradsrätten nu intet mer honom börderätten som honom 
förliden den 10 oktober ifrån gick restituera och återställa utan bör svaranden njuta creditorers rätt och jorden för sig 
behålla och besitta 
 
Tuhundra häradsrätt 1 oktober 1694 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2294 (1694) Bild 9300 / sid 
919 (AID: v420696.b9300.s919, NAD: SE/RA/42042202) efter någon anförd tvistighet tillstod Sven Eriksson i Skästa i 
Lillhärad socken ett vara skyldig till sina 3ne styvbarn som mågen Erik Olofsson i Åby honom avfordrar nämligen17 daler 
kmt vilken uppå 3dje parten av munderingen ännu resterar, item visas av det arvskiftet som hans styvbarn och honom 
emellan i kyrkoherdens Peteri Arbeli i Lillhärad närvaro upprättat är d 1 maj 1684 att barnen efter deras farbroder 
tillkomma för trenne kreatur nämligen en ko och tvenne ungnöt 32 daler samt efter förlikningen om utsädet fem tunnor 
säd, men som der av redan är betalt 3 tunnor det Erik Olofsson tillstår så // ej mera än tvenne tunnor nu resterar nämligen 
en tunna till Erik Månsson och en tunna till Erik Olsson klockare, alltså blev Sven Eriksson pålagt ovanbemälte poster utan 
uppehåll erlägga och betala jämte 6 daler kmt dompenningar 
 
Tuhundra härad 3 februari 1697 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2298 (1697) Bild 3600 / sid 338 
(AID: v420700.b3600.s338, NAD: SE/RA/42042202) avsades att såsom änkan hustru Kerstin Olofsdotter i Åby och Lillhärad 
sockne icke äger mer än 1 2/3 öresland uti Åby och således icke kommer till någon ¼ del av berörde hemman såsom Anno 
1684 års förordning innehåller och ty tillfölje där av Erik Olofsson påstår som tillförende emot 2/3 delar i hemmanet som 
av tvenna andra åbor besiktas äger på sin hustrus vägnar 3 öresland det bör han i anseende till ovanbemälte //förordning 
efter mätesmanna ordom få inlösa hustru Kerstins andel i hus och jord som och samma 1 och 2/3 öresland strax av 
nämnden skattade levo för 100 daler öreslandet och så att det belöper sig inalles 166 daler 20 öre kppt som Erik Olofsson 
skall till hustru Kerstin betala. 
 
Tuhundra 18 februari 1704 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2308 (1704) Bild 7 / sid 1 (AID: 
v494121.b7.s1, NAD: SE/RA/42042202) tilltalade Erik Olofsson i Åby Lillhärad socken sina grannar Lars Ersson och Anders 



Jönsson ibm angående ett torp, Galltorpet benämnt som han påstår få sin andel uti nämligen 1/3 efter han även 1/3 uti 
bolbyn äger. Svaranden förklarade sig samma torp vara tillbytt emot 1 öresland i bolbyn som och fasta däruppå uppvistes 
dock de nöjde med vad rätten här för rättvist finner. Fördenskull resolverades att såsom samtliga dessa grannar och parter 
äro till lika del rådande uti bolbyn nämligen till 1/8 del men Erik Olsson härtills icke ägt någon del uti torpet // så bör 
parterna således emellan jämkas att var får si fyllnad och del så uti detta torpet som i bolbyn.  
 
Äktenskap med Margareta Jönsdotter (Död omkring 1687 Björksta Gärsta.). Vigsel omkring 1682 Björksta. 
 
Barn: 
Johan Eriksson. Född Björksta Gärsta.  
Anders Ersson. Född Björksta Gärsta.  
 
Äktenskap med NN Olofsdotter. Vigsel omkring 1689. 
 
Barn: 
VII:83 Sven Eriksson. Död 1742 Lillhärad Åby.  

 
 

 
 

VIII:166  mf mf fm fm 
NN Olofsdotter. Far: IX:331 Olof Mårtensson. Mor: IX:332 Margareta Olofsdotter. 

 
 

 
 

VIII:167  mf mf fm mf 
Lars Larsson. Död 1706 Lillhärad Åby. Far: IX:333 Lars Larsson. Mor: IX:334 Kerstin Olofsdotter. 
 
Mantal 1700 Åby Lillhärad, Lars Larssons änka försörjes av son Lars Larsson 
 
Barn med Susanna Persdotter. 
 
Barn: 
VII:84 Brita Larsdotter. Född 1704-02-05 Lillhärad Åby. Död 1744 Lillhärad Åby.  
Kerstin Larsdotter. Född 1706-10-03 Lillhärad Åby.  

 
 

 
 

VIII:168  mf mf fm mm 
Susanna Persdotter. 
 
Mantalslängd 1734 Åby Lillhärad Olof Persson död, hustrun även lämnat bruket 
 
Äktenskap med Olof Persson. Vigsel 1707-10-27 Lillhärad. 

 
 

 
 

VIII:169  mf mf mf ff 
Hindrik Jöransson. Född 1664 Skerike Kävesta. Död 1727-11-10 Skerike Torp. 
 
Inflyttad i Torp, Skerike s:n 1710. Dessförinnan boende hos svärfadern Hans Larsson i Skerikes by. 
 
Norrbo häradsrätt 1707-05-29 Hindrik Jöransson i Skärkes kyrkobyn fordrade av dess styvsvärmoder hustru Kerstin 
Matsdotter i Kävesta och samma socken 80 daler kmt efter hennes handskrift förtjänt drängelön samt 3 tunnor spannmål 
för det sista årets gjorda tjänst tillika med intresse och expenser. Item pratenderade hustru Kerstin av Hindrik Jöransson 
vedergällning för det han henne vitterligen skall tillvällat sig en hennes åker det sista tjänståret och samma åker kornsått, 
samt för det hon uppfostrat hans barn ifrån det varit 18 veckor och till det det blivit 6 år gammalt över vilka bägge sides 
gjorda och efter vice versa stämningar incammenerade pratensioner rätten likviderade parterna emellan och lät änteligen 
hustru Kerstin Matsdotter i anseende till den långliga tjänst Hindrik Jöranssons förra hustru Karin Persdotter henne gjort 
sin talan falla och utfäste till Hindrik Jöransson att för dess fordran vilja honom bestå uti ett för allt contant etthundrade 
tjugo daler kmt, vilken loven blev av Hindrik Jöransson emottagen, i protokollet insererat och av rätten för mera säkerhet 
stadfäst. 
 
Vid första äktenskapet anges även han vara från Kävesta 
 
Faddrar vid sonen Johannes födelse är: Johan Pärsson och Johan Johansson från Handberga i Skultuna, Margareta, 
kaplanens hustur och Brita Hansdotter (sannolikt hans senare hustru), Hans Lars dotter 



 
Äktenskap med Karin Persdotter (Född 1666. Död 1699-03-05 Skerike Kävesta.). Vigsel 1696 Skerike. 
 
Barn: 
Nils Hindriksson. Född 1697-01-15 Skerike Kävesta.  
Johan Hindriksson. Född 1698-09-25 Skerike Kävesta.  
 
Äktenskap med Brita Hansdotter (Född 1678-11-22 Skerike Skerikes by. Död Skerike Torp.). Vigsel 1703 Skerike. 
 
Barn: 
Anders Hindriksson. Född 1711-04-09 Skerike.  
Lars Hindriksson. Född 1713-01-22 Skerike Torp.  
VII:85 Hans Hindriksson. Född 1715-04-02 Skerike Torp. Död 1788-02-24 Skerike Finsta.  
Kerstin Hindriksdotter.  

 
 

 
 

VIII:170  mf mf mf fm 
Brita Hansdotter. Född 1678-11-22 Skerike Skerikes by. Död Skerike Torp. Far: IX:339 Hans Larsson. Mor: IX:340 Brita 
Andersdotter. 

 
 

 
 

VIII:171  mf mf mf mf 
Leonard Leonardsson. Född 1681-10-07 Sankt Ilian. Död 1755-12-23 Skerike. Far: IX:341 Leonhard Christoffersson. Mor: 
IX:342 Ursilla Johansdotter Brant. 
 
Åren 1717-18 bor familjen i Hallsta, Dingtuna. Här finns även svärmodern Karin. Flyttar till Lissleberga, Skerike före 1726 
 
Tuhundra härad 8 februari 1716  Tuhundra häradsrätt (U) AIa:9 (1712-1720) Bild 2520 (AID: v526327.b2520, NAD: 
SE/ULA/11594)såsom käranden torparen Lennart Lenartsson med intet fullt skäl kunde överbevisa Jöns Andersson i Bälby 
att han efter Lennarts påstående något av dess gärdsgård kring om vreten borttagit ehuru nog klara liknelser och 
omständigheter honom gravera synas, så finner dock rätten skäligt honom denna gången ifrån kärandens tilltal i detta mål 
befria, men som torparen Lennart Lennartsson sig högeligen besvärar att honom på denna vreten den han av Johan 
Andersson i Bälby arrenderar varjehanda intrång ofog och ohägnad tillfogas med anhållande det häradsrätten sådant 
lagligen förbjuda ville, vilken hans begäran till slika egenvilligheter hämmande och förtagande rätten för skäligt prövade att 
bifalla 
 
Äktenskap med Ingeborg Pedersdotter (Född 1678 Stora Malm. Död 1746-10-30 Skerike Lisselberga.). Vigsel 1707-10-12 
Dingtuna. 
 
Barn: 
Per Lennartsson. Född 1709-12-29 Västerås.  
Johanna Lennartsdotter. Född 1712-03-18 Dingtuna Hallsta ägor.  
VII:86 Stina Lenardsdotter. Född 1714-09-26 Dingtuna Hallsta ägor. Död 1793-01-18 Dingtuna Eklunda.  
Leonhart Lennartsson. Född 1716-12-26 Dingtuna Hallsta ägor.  
Carl Lennartsson. Född 1721-08-24 Dingtuna Hallsta ägor.  
Catharina Lennartsdotter. Född 1724.  

 
 

 
 

VIII:172  mf mf mf mm 
Ingeborg Pedersdotter. Född 1678 Stora Malm. Död 1746-10-30 Skerike Lisselberga. Far: IX:343 Peder. Mor: IX:344 Karin. 

 
 

 
 

VIII:173  mf mf mm ff 
Johan Ersson. Född 1666 Dingtuna Husta. Död 1728-06-30 Dingtuna Husta. Far: IX:345 Erik Larsson. Mor: IX:346 Margareta 
Johansdotter. 
 
Sala kämnärsrätt 9 februari 1695: Johan Eriksson i Husta och Dingtuna socken tilltalade Hindrik Keijsers dräng Hindrik 
Matsson som skolat av denne Keijsers dräng tagit 2 lass fora ifrån Dorsilla samt där ibland berättades vara 2 skjortor uti en 
ränsel inlagda. Hustru Barbro Samuelsdotter som sett när Johan Eriksson dessa saker emottagit kunde intet annat berätta 
än att hon sett han dessa saker emottagit men huru mycket visste hon intet. Johan Erikssons dräng Per Andersson som 
godset jämte skjortorna emottagit lade finger på bok och ville avlägga sin livliga ed att så många saker och persedlar som 
denne Keijsers dräng inlagt uti en karse han han troligen framfört och att de intet varit upplyst medan han godset haft om 



händer. Berättades sig därföre intet vara kunnig huru mycket som drängen Hindrik där inlagt. Resolutio: Drängen Per 
Andersson frikallas ifrån denna beskyllning och bör Keijsers dräng betala honom den utfästa forlönen samt för tidspillan 
stämning och dompenningar tillsammans 8 daler 16 öre kmt som nu strax betalas 
 
Tuhundra härad 2 oktober 1699 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2300 (1699) Bild 670 / sid 62 
(AID: v420702.b670.s62, NAD: SE/RA/42042202) beklagade sig kronobonden Johan Ersson i Husta huru såsom grannarna 
där i byn understå sig emot gambl vanlighet överträda varannans skiften i den där sammastädes lill befintliga skog och för 
den skull till hämmande därav begärde det måste dem föreställas måtte som med slik egenvillighet beträdd bliver, på det 
kronohemman ibm icke åtmycket måtte av sådant förfång komma /// 
 
Tuhundra härad 10 oktober 1701 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2303 (1701) Bild 19 / sid 13 
(AID: v494116.b19.s13, NAD: SE/RA/42042202)  kärade Lars Jönsson i Husta till fjärdingsman Johan Ersson ibm röran 
kreatur och gärdsgårdar 
 
Tuhundra härad 27 september 1704 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2308 (1704) Bild 48 / sid 41 
(AID: v494121.b48.s41, NAD: SE/RA/42042202) uti det mål som Lars Joensson i Husta instämt Jan Ersson ibm för 1mo 
angående (oshugen) 2 för ½ tunna strömming som Lars för honom betalt till framlidne Jan Rasmussons arvingar i Västerås. 
3 för ärerörig beskyllning Jan tillagt dess hustru. 4 för någon hö som Jan Ersson honom skall avhänt och 5to för ett dike 
som han uppkastat och lagt all mullen på sin åker. Resolverades att vad 1mo angår så emedan parterna därom tillförne 
förlikts om ½ spann säd alltså bör därvid förbliva 2 efter Jan Ersson påstod sig blivit Ao 1701 här vid tinget frisagd från Lars 
Janssons tilltal angående strömming varför kunde rätten vid berörde mål  // händer lägga förrän som bemälte dom 
uppvisas eljest viste Jan Ersson med Erik Löfgrens kvittens det han betalt all sin // hos rådman Johan Rasmusson. 
Beskyllningen på Lars Jansson kunde intet visas ty förklarades av intet värde 4. Nämndemna Jan Ersson i Utterhälla 
bevittnade Jan Ersson slagit litet hö dock av intet särdeles värde in på Lars åker samt olagligen uppkastat dike som även Jan 
Ersson instämd för, varför sakfällt för en sådan åverkan till sina 3 mark smt // 
 
Tuhundra härad 7 oktober 1708 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2316 (1708) Bild 52 / sid 47 
(AID: v494129.b52.s47, NAD: SE/RA/42042202) kärade Johan Ersson i Husta Dingtuna socken till fjärdingsmannen Mats 
Olsson ibm 1. För åtskilliga skällsord 2. För våld och hemgång och 3. För expencer varemot och fjärdingsmannen tilltalade 
Johan Ersson vice versa för slagsmål och skällsord samt expencer, Resolverades att såsom det av Johan Erssons egen talan 
befinnes det han satt sig emot fjärdingsmannen vid det han bådat honom till krono skjuts i förlidne mårmässotid, och intet 
sig ville skjutsa efter hans sig // i år det förr gjort och således skjutsen märkeligen eftersatt men varemot fjärdingsmanne 
uti sitt ämbete finnes och hava vist sig ovettig och burit slag på Mats Olsson och således varit orsaken till denna oredan 
dem emellan uppkommen. Fördenskull förmantes parterna att sins emellan förenas som de och änteligen gjorde på det 
sättet att Johan Ersson giver Mats Olofsson 6 caroliner i förlikning// 
 
Tuhundra häradsrätt 27 september 1714 Tuhundra häradsrätt (U) AIa:9 (1712-1720) Bild 870 (AID: v526327.b870, NAD: 
SE/ULA/11594) Förekom Jan Ersson i Husta och klagade till samtliga sina grannar i Fälvi Dingtuna socken nämligen Per 
Ersson, Mats Ersson, Anders Jansson och Per Hindersson beträffande det intrång som de nu i höstas så medelst honom 
skall tillfogat att oaktat han ej så fort som de kunnat hinna sin säd infå och bärga … likväl så snart som deras säd bärgat … 
sina kreatur i gärdet insläppt, varav hänt att hans vete som ute legat av dem fördärvat och uppätit blevet // 
 
Tuhundra härad 20 juni 1715 Tuhundra häradsrätt (U) AIa:9 (1712-1720) Bild 1350 (AID: v526327.b1350, NAD: 
SE/ULA/11594)  tilltalade Johan Ersson i Husta Dingtuna son Nils Johansson i kyrkobyn angående skjutspenningar 
 
Barn med Karin Persdotter (Död 1710-12-16 Dingtuna Husta.). 
 
Barn: 
Erik Johansson. Född 1698-11-04 Dingtuna Husta.  
Karin Johansdotter. Född 1699-10-15 Dingtuna Husta.  
Per Johansson. Född 1701-12-09 Dingtuna Husta.  
Margareta Johansdotter. Född 1702-10-05 Dingtuna Husta.  
Johan Johansson. Född 1704-11-27 Dingtuna Husta.  
Kerstin Johansdotter. Född 1710-05-17 Dingtuna Husta.  
VII:87 Lars Johansson. Född 1710-05-17 Dingtuna Husta. Död 1773-11-26 Sankt Ilian Rönnby.  
 
Äktenskap med Anna Matsdotter (Född 1695-02-22 Dingtuna Fälvi.). Vigsel 1713-06-21 Dingtuna. 
 
Barn: 
Erik Johansson. Född 1714-06-13 Dingtuna Husta.  
Margareta Johansdotter. Född 1715-07-28 Dingtuna Husta.  
Anna Johansdotter. Född 1716-08-01 Dingtuna Husta.  
Johan Johansson. Född 1717-09-15 Dingtuna Husta.  



Susanna Johansdotter. Född 1718-10-05 Dingtuna Husta.  
Erik Johansson. Född 1720-10-18 Dingtuna Husta.  
Katarina Johansdotter. Född 1723-12-15 Dingtuna Husta.  

 
 

 
 

VIII:174  mf mf mm fm 
Karin Persdotter. Död 1710-12-16 Dingtuna Husta. Död i pesten 
 
Tuhundra härad 2 oktober 1699 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2300 (1699) Bild 670 / sid 62 
(AID: v420702.b670.s62, NAD: SE/RA/42042202) Blevo Per Olsson och Johan Erssons hustru i Husta i den sak // de till detta 
ting var under // stämt berörande någon ord/ning och missförstånd således förlikta att Pär Olsson innan d 14 oktober 
nästkommande giver till Johan Erssons hustru i förlikning 3 daler kmt varmed all deras tala å bägge sidor // skall vara dödat 
och härmed 10 daler smts föråsatt vite vilken den fallen vara skall som den andra i någon måtto med ord eller gärningar 
//överfaller 
 
 
Fadern var möjligen mjölnare i Bro socken följande vittnen förekommer vid barnens födelse 
 
Mjölnaren Per Persson i Bro 1702 
Mjölnare Olof Persson i Bro 1704 
 
Anna Persdotter i Lerstad Bro socken 1710 

 
 

 
 

VIII:175  mf mf mm mf 
Jan Olofsson. Född 1687. Död 1732-11-26 Sankt Ilian Lista. 
 
Barn med Margareta Johansdotter (Död.). 
 
Barn: 
VII:88 Elisabet Jansdotter. Född 1718-10-26 Sankt Ilian Lista. Död 1786-11-18 Sankt Ilian Rönnby.  

 
 

 
 

VIII:176  mf mf mm mm 
Margareta Johansdotter. Död. Lysta, S:t Ilian Far: IX:351 Johan Larsson. Mor: IX:352 nn. 
 
Flyttar till Sankt Ilian Kumla 1741-03-25 sidan 748 
 
Äktenskap med Lars Olofsson. Vigsel 1733-12-28 Sankt Ilian. 

 
 

 
 

VIII:177  mf mm ff ff 
Johan Abrahamsson. Född Söderbärke Malingsbo. Död omkring 1701 Skinnskatteberg Godkärra. Far: IX:353 Abraham 
Johansson Skinnare. 
 
Är antecknad vid Malingsbo, Söderbärke 1686 med hustru och 1687 ensam 
 
1685 möjligen vid Polacktorp. 1684 Erik Mickilssons änka och Johan 
 
Morgongåva vid vigseln: 29 Rd, en uppbäddad säng, en häst och en sadel. 
 
Söderbärke 3 juli 1684/ Rannsakning om torp under Malingsbo, Polacktorp Johan Abrahamsson upptaget först 1664, 
består av 2 1/8 tunnland och 15 lass äng skattades för 1/8 
 
Äktenskap med Karin Johansdotter (Född 1668-02-25 Skinnskatteberg Godkärra. Död 1740-02-25 Skinnskatteberg 
Godkärra.). Vigsel 1688 Skinnskatteberg. 
 
Barn: 
Johan Johansson. Född 1689-05-02 Skinnskatteberg Godkärra.  
Brita Johansdotter. Född 1691-05-16 Skinnskatteberg Godkärra.  
Anna Johansdotter. Född 1693-01-19 Skinnskatteberg Godkärra.  
VII:89 Anders Johansson. Född 1694-05-13 Skinnskatteberg Godkärra. Död 1757-10-24 Svedvi Rallsta.  



Olof Johansson. Född 1695-11-11 Skinnskatteberg Godkärra.  
Hans Johansson. Född 1697-06-22 Skinnskatteberg Godkärra.  
Abraham Johansson. Född 1700-05-21 Skinnskatteberg Godkärra.  

 
 

 
 

VIII:178  mf mm ff fm 
Karin Johansdotter. Född 1668-02-25 Skinnskatteberg Godkärra. Död 1740-02-25 Skinnskatteberg Godkärra. Far: IX:355 
Johan Hansson. Mor: IX:356 Marina Andersdotter. 
 
Dödbok Karin Johansdotter ifrån Godkärra är född d 29 mars 1668. Fadern var bergsmannen Johan Hansson i Godkärra och 
modern hustru Margareta Hansdotter. Kommit till dop och kristendom. Varit hemma hos föräldrarna gift 1 gång med salig 
Johan Abrahamsson men honom levat i 12 år och blivit välsignad med 8 barn av vilka 2 döttrar och en son lever. 2 gången 
gifte hon sig med avlidna Erik Andersson ifrån Romyran med honom levat 30 år. Under den tiden fött 5 barn av vilka en son 
och en dotter lever. 3 gången gift med Erik Ersson ifrån Korphyttan med honom sammanlevat 1 år och 14 dagar. Den 23 
februari sjuknade hon av håll och sting, död den 25 februari dess ålder är 72 år. 
 
Skinnskattebergs häradsrätt vårtinget 1695 §47 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2296 (1695) Bild 
6900 / sid 678 (AID: v420698.b6900.s678, NAD: SE/RA/42042202) Sakfälltes Johan Abrahamssons hustru Karin 
Johansdotter i Godkärra till 6 mark smt för det hon slagit Hans Erikssons hustru Sara Hansdotter i Kärrbo med en 
mjölskovel i Godkärrs kvarn 2 blånader på armen / / item bör Johan Abrahamssons hustru betala hustru Sara i Kärrbo 
omkostnaden till detta ting med 4 daler kopparmynt 
 
Skinnskatteberg 1701 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2303 (1701) Bild 479 / sid 461 (AID: 
v494116.b479.s461, NAD: SE/RA/42042202)  // då Geting en gång i sommars till Masmästarbo hava de under vägen talts 
vid, huruledes capellanen inråder drängen till att gifta sig med Johan Abrahamssons änka i Godkärra, det Geting avrått, 
efter där är mycken gäld och skuld på hemmanet, därpå drängen svarat, det aktar jag intet, tu de tusen daler eller tu kan 
jag väl betala // 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 1 oktober 1703: Olof Andersson i Wik besvärade sig över sin svåger Erik Andersson och dess 
hustru Karin Johansdotter i Gokärra som hans hustrus Maria Johansdotters jordedel i Gokärra besitter och ej mera än 74 
daler kmt därpå betalt begärandes nu att bliva förhulpen till det som på löse återstår. Erik Andersson lade fram för 
värderingen på detta svärfaderns framlidne Johan Hanssons tredjedels hemman hållen d 29 maj 1703 av 
befallningsmannen Johan Åhman tillika med 2ne av nämnden varefter sedan gäld och skuld bliver betalt på var systerdel 
löper 146 daler kmpt och alltså restera för Olof Anderssons hustru  Maria Johansdotter 72 daler kmt de Erik Andersson 
genast in för tingbordet tillställte sin svåger Olof Andersson i händer. 
///..........men däremot haver icke allenast Erik Andersson med sin hustru Karin Johansdotter en systerdel utan och haver 
han och förmannen i giftet Johan Abrahamsson betalt de gamla arvingarnas pratention 380 daler kmt samt gammal skuld 
133 daler och fullkomligen med 146 daler utlöst dess svägerska Maria som är Olof Anderssons hustru så och givit till dess 
svägerska hustru Gertrud på hennes del 51 daler. Alltdärför prövar tingsrätten nyttigt och skäligt att Erik Andersson med 
dess hustru och barn bliver ensam på salig Johan Hanssons tredjedels hemman besutten 
 
Barn med Erik Andersson (Född 1675-03-23. Död 1732 Skinnskatteberg Godkärra.). 
 
Barn: 
Erik Eriksson. Född 1702-11-11 Skinnskatteberg Godkärra. Död 1740 Skinnskatteberg Godkärra.  
Anders Eriksson. Född 1704-11-08 Skinnskatteberg Godkärra.  
Catharina Eriksdotter. Född 1709-03-23 Skinnskatteberg Godkärra. Död 1758-05-09 Skinnskatteberg Eriksbo.  

 
 

 
 

VIII:179  mf mm ff mf 
Lars Johansson. Född 1648 Svedvi  Berga. Död 1698-05-11 Svedvi Rallsta. Far: IX:357 Johan Larsson. Mor: IX:358 Anna 
Olofsdotter. 
 
Dödbok Lars Johansson i Rallsta, född 1648 i Berga i denna församling. Föräldrar ryttaren Johan Larsson och Anna 
Olofsdotter. Varit mest hemma hos sina föräldrar och gått dem tillhanda  sedan tjänt i Hubbo 1år hos prosten Gabriel 
Holstenium i Boda i denna församling i 2 år och trolovades på sitt 35 år anno 1683 ingick han ett kristligt äktenskap med h 
Anna Christiersdotter fått med henne 5 barn 3 söner och 2 döttrar, 1 son och 1 dotter död. Levat i en sann äkta kärlek med 
henne uti 15 år och i så många år varit en kronans skattdragare. Död i brännsjuka den 11 maj. Har levat ungefär 50 år. 
Lades på kyrkogården på Rallsta lägerstället jämte klockstapeln. 
 
Styvdottern Helena Johansdotter dog 1694 14 år gammal. Hon var född i Rallesta 
 



Äktenskap med Anna Christiernsdotter (Född 1653-12-01 Haraker Svanå bruk. Död 1725-03-22 Svedvi Rallsta.). Vigsel 
1683. 
 
Barn: 
Johan Larsson. Född 1685-06-07 Svedvi Rallsta. Död 1751-05-21 Svedvi Rallsta.  
VII:90 Maria Larsdotter. Född 1692 Svedvi Rallsta. Död 1751-05-14 Svedvi Rallsta.  

 
 

 
 

VIII:180  mf mm ff mm 
Anna Christiernsdotter. Född 1653-12-01 Haraker Svanå bruk. Död 1725-03-22 Svedvi Rallsta. Far: IX:359 Christiern 
Nilsson Styfwer. Mor: IX:360 Helena Valeriansdotter. 
 
Dödbok hustru Anna Christiernsdotte i Rallsta  född 1653 i december i Haraker vid Svanå bruk. Fadern smeden Mr 
Christiern nilsson modern h Helena Walleransdotter hemma hos föräldrarna till 1673 då gift med ryttaren vid Kungsör 
Johan Bengrsson Resare 7 år fött två barn bägge döda. Änka i tre år andra gången gift 1683 med Lars Johansson i Rallsta 
levat med honom till 1698 haft 3 söner och 2 döttrar. Änka 27 år. Sjuklig i tre år sedan 2 februari legat till säng. Död 22 
mars. 72 år. 
 
Snevringe häradsrätt 14 september 1704 sal Johan Larssons sonhustru i Rallstad och Svedvi socken hust //Christiansdotter 
och hust //stin Pärsdotter där sammatädes //egge deras, men först denna senare//barns vägnar, så vilken // första man hr 
Pär Lundius, // den andra Johan Larsson med // avlat, kärade efter föregåe // stämning till denne Johan Larsson och 
hennes styvson Pär Johansson i bem:te Rallsta angåe// att han efter skriftlig // emellan gjort avtal // att honom blev 
efterlå// la 669 års gröda av  //skall åtagit sig uit sin // där igenlösa nu av he// sterås pantsatt silver// om 46 lod för 112 
daler km// som han sådant intet // i det stället/// i lika måtto ovanbemälte hustru Anna Christiansdotter sin svåger Per 
Johansson så om 2 åresland jord i Rallstad vilka han skall bruka 
 
Äktenskap med Johan Bengtsson Resare. Vigsel 1673. 

 
 

 
 

VIII:181  mf mm fm ff 
Carl Axelsson. Född Svedvi Västtuna. Död 1742-06-12 Svedvi Västtuna. Far: IX:361 Axel Sunesson. Mor: IX:362 Maria 
Persdotter. 
 
I systerns (Annas) likberättelse är skrivet att hon vistats hos sin släkt på Tyskeb.. i 3 år. 
 
Snevringe häradsrätt 23 september 1723 uti den av Erik Jansson uti Västtuna Svedvi socken emot dess granne Carl 
Axelsson ibm och han vice versa emot honom lagligen instämde sak beträffande 1mo det Car för det slagit och bärgat en 
hans åkeren lagligen plikta måtte, samt höet honom återställas, 2do att en laga delning i hus och tomt samt åker och äng 
efter vars och ens ägande rätt i hemmanet honom beviljas måtte. Var emot Carl Axelsson påstår det Erik Jansson som 
under ¼ i hemmanet rådande, må igenom rättens dom pålagd varda av honom lösen taga, emedan han på en säringer 
jordedel ej kan besutten vara. Varom jämte expensers ersättande tvistas är detta Snevringe härads ordinarie hösteting 
rätts dom och utslag vid Strömsholms kungsgård d 26 september 1723. // emedan Johan Westman i berörde hemman som 
av 16 öresland består, 9 öresland Carl Axelsson 4 öre och Erik Johansson allenast 2½ öre äga och innehava av vilka 2 
öresland Carl Axelsson utav sin syster hustru Beata Axelsdotter dess där uti ägande ½ öresland efter nu uppvist köpebrev 
daterat d 10 maj 1722 sig tillhandlat så att Erik Johansson allenast 2 öresland rätteligen possiderar varandes och husen så 
få och trånga att han i en gård med Erik Jansson omöjligen sig behjälpa kan. // 
 
Snevringe häradsrätt 23 september 1723 det andrager Wästtuna åborna Johan Wessman och Carl Axelsson huru såsom 
deras grannar skall deras skog märkeligen åverka även ock att Anders Jansson i Tuna något hyggster gjort det bemälte åbor 
förmenar vara skett uppå deras skog // fördenskull lystes Wästtuna skog i hälgd vid 20 marks smt vite// 
 
Barn med Elisabet Andersdotter. 
 
Barn: 
Johan Carlsson. Född 1691-05-21 Svedvi Västtuna. Död 1708-08-02 Svedvi Västtuna.  
 
Äktenskap med Margareta Olsdotter (Född 1673-02-24 Lundby Bäckeby. Död 1759-01-26 Svedvi Västtuna.). Vigsel 1696 
Lundby. 
 
Barn: 
Margareta Carlsdotter. Född 1696-11-18 Svedvi Västtuna. Död 1743-03-21 Svedvi Västtuna.  
VII:91 Per Carlsson. Född 1699-11-02 Svedvi Västtuna. Död 1767-11-01 Svedvi Västtuna.  



Anna Carlsdotter. Född 1702-01-20 Svedvi Västtuna. Död 1709-08-18 Svedvi Västtuna.  
Maria Carlsdotter. Född 1704-11-14 Svedvi Västtuna. Död 1709-08-21 Svedvi Västtuna.  
Carl Carlsson. Född 1712-12-31 Svedvi Västtuna. Död 1713-04-26 Svedvi Västtuna.  
Axel Carlsson. Född 1715-05-21 Svedvi Västtuna.  
Anna Carlsdotter. Född 1718-06-06 Svedvi Västtuna.  

 
 

 
 

VIII:182  mf mm fm fm 
Margareta Olsdotter. Född 1673-02-24 Lundby Bäckeby. Död 1759-01-26 Svedvi Västtuna. Far: IX:363 Olof Ersson. Mor: 
IX:364 Margareta Olsdotter. 
 
Dödbok Ärliga klockar- och dygdesamma änka nu salig hu Margareta Olsdotter ifrån Westtuna. Är född uti Lundby socken 
och Bäckeby av ärliga och gudfruktiga föräldrar den 24 februari 1673. Fadern Olof Ersson modern Margareta Olsdotter. 
Hemma till dess hon 1696 trädde i äktenskap med sin före detta avlidna man Carl Axelsson i Westtuna. Sammanlevde i 46 
år. Död 26 januari, 86 år. Begraven på Westtuna lägerställe.  

 
 

 
 

VIII:183  mf mm fm mf 
Jonas Persson. Född 1667 Svedvi Hillsta. Död 1742-10-28 Svedvi Hillsta. Far: IX:365 Per Jonsson. Mor: IX:366 Kerstin 
Ingevaldsdotter. 
 
Dödbok Jonas Persson ifrån Hillesta. Född ibidem 1667. Föräldrar Per Jonsson och Kerstin Persdotter. Trädde 1700 i 
äktenskap med sin i sorg kvarlämnade änka. 2 söner och 2 döttrar. Legat mest till sängs i 4 år. I synnerhet de 2 sista åren av 
åtskilliga tillstötande krämpor. Död 28 oktober. 
 
Snevringe häradsrätt 10 maj 1710  § 31 Jonas Persson i Hillsta och Svedvi socken emot Anders Ingewaldsson i Fjällstad för 
en skuldfordran a 66 daler kmt. Svaranden infinner sig intet dock berättades dess granne Per Ingewaldson ibm att skulden 
är riktig och att han Anders Ingewaldsson stämningen i rättan tid  bekommit. // 
 
Snevringe häradsrätt 2 juni 1724 Jonas Persson i Hillesta Svedvi socken tilltalade efter utverkad stämning Erik Olsson och 
Erik Ersson i Hälleby Säby socken för någon skuldfordran med expenser påståendes han väl det samma skuld bestiger sig 
till 100 daler kopparmt men insinuerade nu en obligation av bemälte Erik Erssons hustrus Anna Larsdotters fader Lars 
Olsson klockare 1698 allenast på trettio sex daler kmt till honom Jonas Persson utgiven varför han betalning söker jämte 
ersättning för dess rättegångsomkostnader. Som han ock berättade att Erik Olssons fader Olof Olofsson gjort denna skuld 
men Lars Olsson skall sig den åtagit. Svaranden nekade alldeles till nu nämnde skuld // på tillfrågan yttrade sig Jonas 
Persson att han svaranden även för ovannämnde skuldfordran till denna rätt för 10 eller 12 år sedan instämma låtit men 
samma mål då ej kommit att avgöras// 
 
Äktenskap med Brita Larsdotter (Född 1676-12-03 Svedvi Valsta. Död 1749-02-19 Svedvi Hillsta.). Vigsel 1700 Svedvi. 
 
Barn: 
VII:92 Kerstin Jonsdotter. Född 1701-12-13 Svedvi Hillsta. Död 1758-08-12 Svedvi Västtuna.  
Peder Jonasson. Född 1704-12-31 Svedvi Hillsta.  
Brita Jonsdotter. Född 1710-07-03 Svedvi Hillsta. Död 1759-11-17 Svedvi Hillsta ägor.  

 
 

 
 

VIII:184  mf mm fm mm 
Brita Larsdotter. Född 1676-12-03 Svedvi Valsta. Död 1749-02-19 Svedvi Hillsta. Far: IX:367 Lars Larsson. Mor: IX:368 
Kerstin Persdotter. 
 
Dödbok: Hustru Brita Larsdotter från Hillsta. Född i Vallsta den 3 dec 1676. Parentes Lars Larsson h Kerstin Persdotter. 
Hemma hos föräldrarna tills hon 1700 blev gift med Jonas Persson i Hillsta levat tillsammans i 42 år änka 1742. Fyra barn 2 
söner 2 döttrar som ännu lever. Sjuknade den 6 februari död klockan 6 om morgonen av håll. Levat 72 år 

 
 

 
 

VIII:185  mf mm mf ff 
Per Nilsson. Död. Boda, Hällestad Far: IX:369 Nils. 
 
Förekommer i mantalslängden mellan 1665 då han omnämns som dräng och 1678. Därefter saknas mantalslängder under 
några år.  
 
Äktenskap med Brita Nilsdotter (Död.). Vigsel 1669 Risinge. 



 
Barn: 
VII:93 Nils Persson. Född 1670-03-25 Hällestad Boda. Död 1746-10-27 Svedvi Hallsta kvarn.  

 
 

 
 

VIII:186  mf mm mf fm 
Brita Nilsdotter. Död. Boda, Hällestad 
 
Troligen syster till Albrekt Nilsson i Boda. Möjligen är dessa barn till Nils i Boda som förekommer i mantalslängden 1642-
1652. Hans hustru dör 1648 men han gifter om sig 1651.  

 
 

 
 

VIII:187  mf mm mf mf 
Erik Jonsson Bonde. Född 1653-06-25 Avesta Garpenberg. Död 1722-02-25 Svedvi Hallsta. Far: IX:373 Jonas Olsson Falk. 
Mor: IX:374 Marit Ersdotter. 
 
Mästaren vid kopparhammaren Erik Joensson Bonde född 1653 d 25 juni i Garpenberg. Fadern var sadelmakaren Jonas 
Olsson Falk. Modern h Marit Ersdotter. Döpt. Hemma merendels till dess föräldrarna flyttade till Aveesta. Då han var 
yngling och begav sig till myntmästaren Johan Warou, sedan till kopparsmeden ibidem Mr Israel Pump där han blev så 
förfaren av sådan konst att han med särdeles anmodan kom hit till Hallsta bruk till att förestå hammarverket vilket han så 
väl till byggnad som smidesverks utförande med sin patrons nöje berömligen förestått så länge krafterna tillsett. På sitt 24 
år gift med sin efterlevande hustru Brita Andersdotter. Levat med henne 45 år 2 söner 4 döttrar. 1 son 1 dotter leva. Här i 
socknen 30 år levat väl. För 8 år sedan efter han av det starka arbetet och ålderdomen blev avmattat fick han berömligt 
avsked från hammarverket dock att hans patron det gjorde honom alltid gott för sin trogna tjänst. Sedan har han 8 år 
uppehållit sig på Rallesta och under tiden legat till säng, under tiden arbetat. Kunde väl läsa bibeln som var hans tröst med 
andra andeliga betraktelser under sjukdom. Beredde sig väl till döden den han på slutet mest längtade efter. Död d 15 
februari 69 år gammal 
 
Folkare häradsrätt 1688-10-15: Erik Bonde bruksdräng haver uppslagit en dörr hos Daniel Kos och uttagit en fjärding säd 
och sedan skjutit och inskölat karsen, som ... honom övertygade så att Erik kunde med inga synnerliga ursäkter sig 
undskylla. Kändes alltså att böta 40 daler smt för hemfridsbrottet och 3 daler smt för rånet. Säden bekändes vara redan för 
detta igen levererad. 
 
Snevringe häradsrätt sommarting 1707 § 55 Det instämda målet emellan hammarsmeden Erik Bonde och Pär Olssons 
hustru i Brånsta angående ett stängefåll som skall vara av den senare upprivit på en gärdsgård vid Rallsta gärde av sina svin 
där inlockat kunde käranden nu intet bevisa utan tvärt emot intygade nämnden att Erik Bondes gärdesgårdar äro ogilla och 
kunna ingen hägn hålla ej heller någon skada på säden av syningsmännn funnits. 
 
Snevringe häradsrätt hösttinget 1708 §36: Mäster Marcus Delluts kärar till hammarsmeden Erik Bondes hustru för det hon 
med en yxa skall huggit 2 dess kor och 1 kalv av vilka 1 strax blivit död, beropandes sig på nämndemännens vittnesmål som 
sådant besiktigat. Nämneman Anders Persson i Oxelby berättade huruledes han av befallningsman Wetterling blivit i 
september månad om en söndag skickad att besiktiga den skadan, då han funnit 1 ko huggen i bogen så att hon ej kunde 
leva, en annan ko bak i låret och kalven jämväl under i låret men att gärdsgården då varit upplagat. Lars Olsson i Svänby 
har om lördagen synt de samma kreatur och funnit 1 ko huggen emellan bogen och bringan den andra bak i enbenet och 
kalven i tjocka köttet bak i låret, gärdsgården har han intet besiktigat. Emot vilket allt Erik Bonde och dess hustru beklaga 
huruledes Dellvids kreatur gått in på dess åker och gjort dem stor skada och som de ofta där före klagat och lett ut 
boskapen men sådant intet blivit ändrat så har änteligen Erik Bonde kastat yxan en gång eller mera efter boskapen och 
råkat dem, betygandes sig sådant ej i annan mening gjort än att försa dem ur dess sädesåker, det han ock med ed sin ...vid 
nästa ting med fulla vittnen att betyga den skaka han av Delvidls kreatur tagit. Mer hade parterna intet att påminna utan 
Dellvids fullmäktig ingav en skrift där han utan specifikation uppta sina expenser till 50 daler kmt 
 
Snevringe härad 30 januari 1722 Snevringe häradsrätt (U) A1a:11 (1722-1723) Bild 440 (AID: v719875.b440, NAD: 
SE/ULA/11363) Såsom Erik Bonde i Hallsta och Svedvi socken uppå Carl Larssons ibm lagligen instämmande, själv tillstod 
att han för åren 1714 och 1715 åbott Hallsta hemman, men för samma år till soldatens lön alls intet utgivit utan har Carl 
Larsson samma soldatlön som till 4 daler 11 öre kmt årligen sig bestigit måst utbetala. För den skull finner häradsrätten 
rättvist att pålägga Erik Bonde nu strax dessa 8 daler 22 öre kmt till Carl Larsson återbetala 
 
Äktenskap med Brita Andersdotter (Född 1655 Avesta Avestafors. Död 1724-08-23 Svedvi Hallsta.). Vigsel 1677 Avesta. 
 
Barn: 
Andreas Bonde. Född 1681-11-01 Avesta Avestafors. Död 1736-04-23 Svedvi.  
VII:94 Kerstin Ersdotter. Född 1683 Avesta kronobruk, Avesta. Död 1758-02-21 Svedvi Hallsta.  



Margareta Eriksdotter. Född 1688-01-05 Svedvi Hallsta. Död 1697-07-11 Svedvi Hallsta.  
 
 

 
 

VIII:188  mf mm mf mm 
Brita Andersdotter. Född 1655 Avesta Avestafors. Död 1724-08-23 Svedvi Hallsta. Far: IX:375 Anders Matsson. Mor: IX:376 
Brita Pedersdotter. 
 
Dödbok Erik Bondes änka hu Brita Andersdotter född i Avesta 1655. Fadern smeden Anders Matsson modern hu Brita 
Pedersdotter. Varit hos sin måg Nils Persson i Hallsta i 7 1/2 år. 
 
Snevringe häradsrätt sommarting 1704 hustru Anna i Rallsta och Svedvi socken kärade till kopparslagaregesällen Erik 
Bondes hustru ibidem angående en gärdslegård hon skall hava borttagit som varit en gammal gållstad emellan gärdet och 
en beteshage så att hon nu intet annat bete än i trädesgärdet för sina kreatur hava kan, beropande sig på 
nämndenmannen Erik Andersson i Åby vilken kallader varit att bese gärdslegården som och nu berätttade att att 2ne .. av 
32 famnar äro borttagna som varit en gammal gåhlstad: Erik Bondes hustru förklarade sig att det skall hava varit hennes 
gärde som hon tagit ifrån sin kalvtäppa och lagt uppå denna gärdslegård vilket hon ligga låtit så länge de varit överens om 
hagarna. Men hustru Anna överbeviste henne att hon tagit mer bort än som henne tillhörde påstår därför att åter 
bekomma det gärdsell som hon mer än henne bort borttagit haver.  Resolution /  / 
Erik Bondes hustru förmantes jämväl allvarligen efter kyrkoherden hr Sevenboms begäran att hålla ett ärligt och hederligt 
hus och leverne efter som där förnimmes stor svordom kiv och träta förövas, kyrkoherden tillsades och att om sådant 
skulle vidare förnimmas det han dem först i sockenstugan inkallar och sedan låter dem plikta uti stocken vid kyrkan. 
 
Snevringe häradsrätt sommarting 1707 § 37 Kärade hammarsmeden Nils Pärsson vid Hallsta hammar till hammarsmeden 
Erik Bondes hustru Brita Andersdotter för det hon d 18 förlidne mars med olydiga skällsord skall överfallit dess hustru 
Kerstin Larsdotter beropandes sig till vittes där över på Anders Ersson i Utersta vilken under intet jäv emot honom anföres 
kunde efter avlagd ed berättade att hn först i våras sålt malt till Nils Pärsson och fört det åt honom uti Hallsta kvarn att 
mäla och har vid samma tillfälle hustru Brita kommit dit nu sägandes till hustru Kerstin, handla med ärligt folk och intet 
tjuvar, och visste han därvid intet mera att berätta. Sedan efter Nils Pärssons utnämnande att härom något intyga kunna, 
inkallades Jöns Persson på Fälvi ägor som sade sig hava hört när han hade varit hos hustru Brita att köpa tobak det hon 
kallat hustru Kerstin Sågarnisses tjuvkona. Laxtjuv, tandhacka och tjuvhora. Det andra instämde målet om det att hustru 
Brita skall på backen hava utkastat hans lösören och upptagit dess dörr åt kammaren kunde med laga bevis intet fulltygas, 
därför och emedan hustru Brita med ed utbad sig vilja betyga sin oskyldighet, dy blev oh för deaa senare befriad men för 
de 4 skällsorden hon utbrustit emot hustru Kerstin pålades henne att plikta för varje 3 mark 
§38 samma dag talade hustru Brita Andersdotter hammarsmedshustru vid Hallsta hammar till Nils pärsson där samma 
städes för det han och dess hustru Kerstin Larsdotter skola med otidiga ord hava henne överfallit, var vid framställte sig 
efter påkallan drängen Erik Andersson ......som berättade att han hört den Nils Pärsson under en munkebel som dem 
emellan varit kallat hustru Brita rofferska, tjuvkona och fyllhynda / Nils Pärsson sakfälls för skällsord. 
 
Snevringe häradsrätt höstting 1708 §35 Smedhustrun vid Hallsta Kerstin Larsdotter har instämt hammarsmeden Erik 
Bondes hustru ibidem för det hon på vägen slagit över henne och dess lilla dotter en kittel med askvatten av sot beblandat 
samt kallat henne ........ Däremot berättar Erik Bondes hustru huruledes Kerstin Larsdotter fäst någon skvaller var av hon 
blivit förargat och i harm slagit över henne något skulor som hon haft i en kittel. Över skvallret framtager hon vittne Nils 
Starks hustru Margareta Andersdotter vilken dock inte hade något att berätta men som hon ännu hade ett vittne Kerstin 
Ersdotter var med hon ville ... det Kerstin Larsdotter kallat henne trollpacka, alltså begärde hon uppskov till annat ting. 
Resolution: Såsom Brita Andersdotter tillstår sig av harm över något skvaller som hon förnummit hava slagit kittelen med 
sotet över hustru Kerstin Larsdotter och således brutit de ao 1707 d 20 jui vid tinget dem förelagad vite av 5 daler smt 
Alltså bör hon och samma vite utbetala samt för expenser erlägga 3 daler smt men vad dess vice versa käromål angående 
skällsord anbelangar så lämnas henne öppet sin talan vid nästa ting utföra om hon förmenar sig där till lag och rätt hava 
 
Snevringe häradsrätt 21 maj 1722 Snevringe häradsrätt (U) A1a:11 (1722-1723) Bild 650 (AID: v719875.b650, NAD: 
SE/ULA/11363) såsom Anders Andersson i Jädra Dingtuna socken vilken blivit till påstående häradsting citerad av Erik 
Johanssons änka hustru Brita Andersdotter i Hallsta Svedvi socken haver här in för rätten tillstått sig vara till denna änka 
hustru Brita, efter en sin utgivna klara och visserliga obligation daterat d 28 april 1718 skyldig 60 daler kopparmt vilka han 
och utlovat vilja betala i allt så bliver Anders Andersson är med pålagd en sådan sin loven fullgöra och dessa 60 daler kmt 
uti näst kommande vinter änkan tillställa, vad intresset angår så ehuru väl änkan det ej så högel. Påstått dock likväl har 
Anders Andersson sig där till begivit och säger sig hava änkan 1719 tillställt en tuna råg och en halv tunna vete, det och 
änkan tillstod, vilken spannmål kommer efter dess egen utlåtelse emot intresset att svara och rescontrera, var med änkan 
var nöjd, låtandes således rätten där vid bero.  

 
 

 
 

VIII:189  mf mm mm ff 
Hans Andersson Boman. Gruvdräng. Död. Gruvdräng i Falun 



 
1704 gifter sig i Svedvi smeddrängen Gustaf Andersson Boman vid Hallsta och pigan Karin Johansdotter Hallsta 
 
Barn med Margareta Andersdotter (Död.). 
 
Barn: 
VII:95 Anders Boman. Född 1692-09-29 Falun. Död 1734-03-29 Svedvi Hallsta.  

 
 

 
 

VIII:190  mf mm mm fm 
Margareta Andersdotter. Död. Falun 

 
 

 
 

VIII:191  mf mm mm mf 
Mats Nilsson Lusman. Född 1646 Aspeboda. Död 1692-01-01 Aspeboda Ljusdal. Far: IX:381 Nils Hansson. Mor: IX:382 
Karin Carlsdotter. 
 
Gruvdräng 
 
Barn med Katarina Jacobsdotter (Född 1659. Död 1699-04-30 Aspeboda Ljusdal.). 
 
Barn: 
Anna. Född 1680 Aspeboda. Död 1698.  
Johan Matsson. Född 1682-04-02 Aspeboda Ljusdal. Död 1698.  
VII:96 Margareta Matsdotter Dahl. Född 1685-01-03 Aspeboda Ljusdal. Död 1767-04-29 Svedvi Nibble.  
Jakob Matsson. Född 1690-03-30 Aspeboda Ljusdal.  

 
 

 
 

VIII:192  mf mm mm mm 
Katarina Jacobsdotter. Född 1659. Död 1699-04-30 Aspeboda Ljusdal. Far: IX:383 Jacob Jonsson. Mor: IX:384 Kerstin 
Carlsdotter. 
 
Äktenskap med Carl Eriksson. Vigsel 1693-12-03 Aspeboda. 
 
Barn: 
Karin Carlsdotter. Född 1695-02-26 Aspeboda Ljusdal.  

 
 

 
 

VIII:193  mm ff ff ff 
Per Jonsson. Född 1655 Floda (W) Hagen. Far: IX:385 Jon Persson. Mor: IX:386 Ingeborg Hindersdotter. 
 
Floda tingslag 1694-02-13: Per Olsson i Hagen bortflyttad åt Pommern har sålt till Per Jonsson i Hagen så stor del som han 
ärvt efter sin farsyster Kerstin Hindersdotter för 79 daler koppmt. 
 
Äktenskap med Anna Olsdotter (Född 1653 Floda (W) Björbo.). Vigsel 1682 Floda (W). 
 
Barn: 
Brita Persdotter. Född 1684-01-06 Floda (W) Hagen.  
Jon Persson. Född 1687-04-10 Floda (W) Hagen.  
VII:97 Erik Persson. Född 1689-06-02 Floda (W) Hagen. Död 1743-06-24 Floda (W) Hagen.  
Johan Persson. Född 1690-07-10 Floda (W) Hagen.  

 
 

 
 

VIII:194  mm ff ff fm 
Anna Olsdotter. Född 1653 Floda (W) Björbo. Far: IX:387 Olof Andersson. Mor: IX:388 Ingeborg Matsdotter. 
 
mycket tveksam koppling till föräldrarna kan vara vem som helst för 
övrigt i Björbo 

 
 

 
 

VIII:195  mm ff ff mf 
Nils Andersson. Född 1664 Floda (W) Hagen. Far: IX:389 Anders Nilsson. Mor: IX:390 Brita Persdotter. 



 
Barn med Brita Jonsdotter (Född 1669 Floda (W) Hagen. Död 1730-04-13 Floda (W) Hagen.). 
 
Barn: 
VII:98 Anna Nilsdotter. Född 1693-09-02 Floda (W) Hagen. Död 1765-06-25 Floda (W) Hagen.  

 
 

 
 

VIII:196  mm ff ff mm 
Brita Jonsdotter. Född 1669 Floda (W) Hagen. Död 1730-04-13 Floda (W) Hagen. Far: IX:391 Jon Ersson. Mor: IX:392 
Kerstin Eriksdotter. 

 
 

 
 

VIII:197  mm ff fm ff 
Olof Persson. Född 1685 Floda (W) Sälje. Död 1756-01-09 Floda (W) Sälje. Far: IX:393 Per Larsson. Mor: IX:394 Karin 
Andersdotter. 
 
Dödbok: Olof Persson i Sälje född ibm 1685. fader Per Larsson moder Karin Andersdotter. Varit hemma hos sina föräldrar 
tills han 24 år gl gifte sig med sin efterlevande hustru Karin Andersdotter (ska vara Matsdotter) med henne levat i 48 år och 
ägt 3 barn, 1 son och 2 döttrar. Flitigt besökt guds hus, varit en rådig och förståndig man, varför han ock i 9 år väl förestått 
nämndemans sysslan. Väl förestått sitt hus, hjälpsam mot de fattiga. Sedan midsommarstiden varit sjuk och krasslig att 
han mestadels måst sängliggande av magsveda och bröstsjuka som av överflödigt brännvinssupande torde förorsakats 
dåck har den nådige guden ... en svår sotesäng kallat honom till bättring att han sig ....mot döden lät bespisa sig med 
nattvarden. 
 
Äktenskap med Karin Matsdotter (Född 1687 Floda (W) Mossel. Död 1756-08-09 Floda (W) Sälje.). Vigsel 1708. 
 
Barn: 
VII:99 Daniel Olofsson. Född 1708 Floda (W) Sälje.  

 
 

 
 

VIII:198  mm ff fm fm 
Karin Matsdotter. Född 1687 Floda (W) Mossel. Död 1756-08-09 Floda (W) Sälje. Far: IX:395 Mats Larsson. Mor: IX:396 
Karin Ingelsdotter. 
 
Dödbok: hustru Karin Matsdotter ifrån Sälje, född i Mossel 1687 fader Mats Larsson moder hu Karin Ingelsdotter ...15 år då 
hon efter deras död blev upptagen  av sin faster och var där i 6 år tills hon 21 år gammal ingick äktenskap med sin nu 
avlidna man Olof Persson i Sälje ägt med honom 3 barn1 son och 2 döttrar varav 1 dotter är död. Änka i 7 månader. 
Hennes vandel proba justa tranquilla. Sjukdomen har varit lungsot i några år vartill stötte vattusot förliden Eriksmässo. 
Sängliggande i 14 dagar. 

 
 

 
 

VIII:199  mm ff fm mf 
Erik Jöransson. Född 1680-03-28 Floda (W) Hagen. Död 1758-05-26 Floda (W) Hagen. Far: IX:397 Jöran Larsson. Mor: 
IX:398 Brita Larsdotter. 
 
Dödbok: Sockenmannen Erik Göransson i Hagen, född ibm 1679 föräldrar Jöran Larsson och Brita Larsdotter. 29 år gl gift 
med sin nyligen avlidna hustru Kerstin Larsdotter med henne 50 år sammanlevat.Ägt 5 barn. Flitig i sina sysslor, nykter, 
några år dragits med torrvärk och andra ålderdomskrämpor som förorsakades av ett olyckligt fall. 
 
Floda tingslag 1718-02-18: Emellan Erik Jöransson i Hagen å den ena sidan kärande och Mats Ersson i Måsell å den andra 
svarande angående påstådd inlösen av ett åker och ängestycke som Eriks saliga fader Jöran Larsson bortsålt till bemälte 
Mats Ersson,  
 
Barn med Kerstin Larsdotter (Född 1681-10-09 Floda (W) Mossel. Död 1758-01-25 Floda (W) Hagen.). 
 
Barn: 
VII:100 Brita Eriksdotter. Född 1708 Floda (W) Hagen. Död 1743-04-27 Floda (W) Sälje.  

 
 

 
 

VIII:200  mm ff fm mm 
Kerstin Larsdotter. Född 1681-10-09 Floda (W) Mossel. Död 1758-01-25 Floda (W) Hagen. Far: IX:399 Lars Larsson. Mor: 
IX:400 Brita Ersdotter. 



 
Dödbok: Hustru Kerstin Larsdotter i Hagen född 1681 i Mossel fader Lars Larsson moder Brita Ersdotter. Tjänt i unga åren 
både hemma och i bergslagen  26 år gammal gifte sig med efterlevande gl mannen Erik Jöransson i Hagen sammanlevat i 
50 år fött 5 barn 1 son och 4 döttrar. Den ena dottern gift med fältväbeln Dahlström vid detta kompani. I början dragits 
med fattigdom men dock blivit sedan av gud med mycket gott välsignad. Varit rätt hemma i guds ord och det älskat. Levat 
väl och kristligt. Dragits några år med varjehanda ålderdomsbräckligheter. sedan mickelsmässotiden hållits vid sängen i 
stor värk och vedermöda. 

 
 

 
 

VIII:201  mm ff mf ff 
Erik Larsson. Född 1672 Floda (W) Björbo. Död 1746-06-02 Floda (W) Björbo. Far: IX:401 Lars Jönsson. Mor: IX:402 Kerstin 
Hansdotter. 
 
Äktenskap med Kerstin Eriksdotter (Född 1682 Floda (W) Hansbyn. Död 1764-04-16 Floda (W) Björbo.). Vigsel 1702. 
 
Barn: 
VII:101 Erik Ersson. Född 1703 Floda (W) Björbo. Död 1756-08-17 Floda (W) Björbo.  

 
 

 
 

VIII:202  mm ff mf fm 
Kerstin Eriksdotter. Född 1682 Floda (W) Hansbyn. Död 1764-04-16 Floda (W) Björbo. Far: IX:403 Erik Larsson. Mor: IX:404 
Brita Larsdotter. 

 
 

 
 

VIII:203  mm ff mf mf 
Christoffer Ersson. Född 1675-11-28 Floda (W) Forsgärde. Far: IX:405 Erik Christoffersson. Mor: IX:406 Brita Olofsdotter. 
 
Äktenskap med Brita Ersdotter (Född 1678-12-01 Floda (W) Björbo. Död 1763-04-08 Floda (W) Handbacken.). Vigsel 1698. 
 
Barn: 
VII:102 Kerstin Christoffersdotter. Född 1712 Floda (W). Död 1763-09-01 Floda (W) Björbo.  

 
 

 
 

VIII:204  mm ff mf mm 
Brita Ersdotter. Född 1678-12-01 Floda (W) Björbo. Död 1763-04-08 Floda (W) Handbacken. Far: IX:407 Erik Persson. Mor: 
IX:408 Marit Knutsdotter. 

 
 

 
 

VIII:205  mm ff mm ff 
Jon Jonsson. Född 1683-04-08 Floda (W) Forsgärde. Död 1738-05-10 Floda (W) Forsgärde. Far: IX:409 Jon Esbjörnsson. 
Mor: IX:410 Kerstin Larsdotter. 
 
Barn med Anna Hansdotter (Född 1684-11-30 Floda (W) Forsgärde. Död 1753 Floda (W) Forsgärde.). 
 
Barn: 
VII:103 Jon Jonsson. Född 1711 Floda (W) Forsgärde. Död 1782-10-06 Floda (W) Sälje.  

 
 

 
 

VIII:206  mm ff mm fm 
Anna Hansdotter. Född 1684-11-30 Floda (W) Forsgärde. Död 1753 Floda (W) Forsgärde. Far: IX:411 Hans Christoffersson. 
Mor: IX:412 Anna Israelsdotter. 
 
Floda tingslag 1725-01-07: Hustru Anna Hansdotter i Forsgärde angav huru som sistlidne midsommarafton i solgången 
hennes brorson Per Israelsson varit i träta och munkäbbel med Erik Pålsson då hon att förekomma slagsmål tagit bemälte 
brorson undan men Erik sedan blivit därav så förbittrad att han vid hu Annas utkomst bett få tala med henne, då han i det 
samma sin avtagen sko givit henne så häftigt slag på armen att hon därav haft en stor blånad som nämndeman Olof Ersson 
bevittnade sig sett sett hava . Erik Pålsson påstod härmed så tillgångit vara att han råkat ute någon ordväxling med Israel 
Hansson om 3 mark som han honom varit skyldig...... men hu Anna ment dem vara i slagsmål och därför ryckt brorsonen 
undan och i det samma sönderrivit Eriks skjorta havandes han därav blivit ond och ... givit henne med skon ett slag på 
armen. Hustru Anna nekade sig sönderrivit dess skjorta . 

 
 



 
 

VIII:207  mm ff mm mf 
Olof Persson. Född 1685-02-22 Floda (W) Sälje. Död 1756-01-04 Floda (W) Sälje. Far: IX:413 Per Larsson. Mor: IX:414 Karin 
Andersdotter. 
 
Barn med Karin Matsdotter (Född 1687 Floda (W) Sälje. Död 1756-08-09 Floda (W) Sälje.). 
 
Barn: 
Daniel Olofsson. Född 1708.  
VII:104 Brita Olsdotter. Född 1723 Floda (W) Sälje. Död 1777-04-11 Floda (W) Sälje.  

 
 

 
 

VIII:208  mm ff mm mm 
Karin Matsdotter. Född 1687 Floda (W) Sälje. Död 1756-08-09 Floda (W) Sälje. Far: IX:415 Mats Esbjörnsson. Mor: IX:416 
Ingeborg Larsdotter. 

 
 

 
 

VIII:209  mm fm ff ff 
Hans Johansson. Född Möklinta Myrsjö. Död före 1685 Möklinta Myrsjö. Far: IX:417 Johan Hansson. Mor: IX:418 Karin 
Jönsdotter. 
 
Övertjurbo härad 27 november 1658 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2267 (1658) Bild 4850 / sid 
459 (AID: v420669.b4850.s459, NAD: SE/RA/42042202) Anders Eriksson i Östervad för 2 blånor på Hans Johansson i Myrsjö 
6 mark. Sattes vite berörde personer emellan 20 daler kmt för deras orolighet vem annan först med ord eller gärningar 
överfaller 
 
I mantalslängd senast 1685 
 
Barn med Kerstin Andersdotter (Född 1641 Folkärna Västansjö. Död 1717 Möklinta Hede.). 
 
Barn: 
VII:105 Johan Hansson. Född 1661-05-19 Möklinta Myrsjö. Död 1739-06-16 Möklinta Myrsjö.  
Karin Hansdotter. Född 1663-08-09 Möklinta Myrsjö.  
Anders Hansson. Född 1665-01-29 Möklinta Myrsjö.  
Kerstin Hansdotter. Född 1667-03-25 Möklinta Myrsjö. Död 1739-05-01 Sala landsförsamling Fågelsbo.  
Sara Hansdotter. Född 1669-06-10 Möklinta Myrsjö. Död 1752-05-03 Sala landsförsamling Nötbo.  
Brita Hansdotter. Född 1671-03-26 Möklinta Myrsjö.  
Anna Hansdotter. Född 1672-08-11 Möklinta Myrsjö.  
Peder Hansson. Född 1677 Möklinta Myrsjö.  

 
 

 
 

VIII:210  mm fm ff fm 
Kerstin Andersdotter. Född 1641 Folkärna Västansjö. Död 1717 Möklinta Hede. Far: IX:419 Anders Knutsson. Mor: IX:420 
Karin. 
 
Folkare tingslag 6 oktober 1685 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2745 (1685-1686) Bild 7260 / sid 
720 (AID: v421036.b7260.s720, NAD: SE/RA/42042202): Avsades emellan Erik Andersson i Västansjö och hans syster h 
Kerstin sal Hans Johanssons i Myrsjö och Möklinta socken om 100 daler kmt som h Kerstins man hade tagit till låns för 15 
år sedan därför han skall hava inlöst någon jord uti vilken Erik äntligen vill bliva delaktig för sin anpart av penningarna och 
dess intresse om vilket de tvistade att då Erik Andersson för sin anpart av kapitalet samt ett billigt intresse deärav sedan 
arvet efter fadern /vilken för 6 år sedan är död vorden/ är fallit skall han där med vara tillfreds. Bliver för denskull h Kerstin 
skyldig sin broder 50 daler. (en annan syster är Sara Andersdotter gift med Hans Persson i Västanberg) 

 
 

 
 

VIII:211  mm fm ff mf 
Johan Johansson. Född omkring 1625 Norrby Sörby. Död omkring 1701 Norrby Sörby. Far: IX:421 Johan Matsson. Mor: 
IX:422 NN. 
 
Barn med Elisabet (Död 1684 Norrby Sörby.). 
 
Barn: 
VII:106 Margareta Johansdotter. Född 1660-09-09 Norrby Sörby. Död 1737-01-04 Möklinta Myrsjö.  
Kerstin Johansdotter. Född 1663-07-02 Norrby Sörby.  



Johan Johansson.  
Brita Johansdotter.  
Karin Johansdotter.  
Anna Johansdotter.  
Lisbet Johansdotter.  

 
 

 
 

VIII:212  mm fm ff mm 
Elisabet. Död 1684 Norrby Sörby. 

 
 

 
 

VIII:213  mm fm fm ff 
Johan Olofsson. Född 1652-06-20 Möklinta Nässelbo. Död 1736-08-18 Möklinta Nässelbo. Far: IX:425 Olof Månsson. Mor: 
IX:426 Malin Persdotter. 
 
Dödbok Johan Olofsson ifrån Nässelbo född år 1652 varit stadigt hemma hos sina k föräldrar. När han var 22 år gammal 
gifte han sig med sin sal hustru Anna Olofsdotter ifrån Nässelbo med henne sammanlevat i 56 år avlat med henne 6 barn 3 
söner coh 3 döttrar av vilka en son och alla döttrar leva. Varit änkling i 6 år. Sjukdomen ålderdomsbräckligheter. Död 18 
augusti begravd 22. Ålder 84 år 
 
Äktenskap med Anna Olofsdotter (Född 1652-02-15 Möklinta Nässelbo. Död 1731-04-21 Möklinta Nässelbo.). Vigsel 1678 
Möklinta. 
 
Barn: 
Olle Johansson. Född 1679 Möklinta Nässelbo. Död 1729 Möklinta Nässelbo.  
Elisabet Johansdotter. Född 1681 Möklinta Nässelbo. Död 1763-06-11 Möklinta Kanikebo.  
Malin Johansdotter. Född 1683 Möklinta Nässelbo.  
VII:107 Johan Johansson Borfält. Född 1685 Möklinta Nässelbo. Död 1717-07-26 Möklinta Bor.  
Peder Johansson. Född 1685-10-18 Möklinta Nässelbo.  
Per Johansson. Född 1689-01-06 Möklinta Nässelbo.  
Sara Johansdotter. Född 1695 Möklinta Nässelbo.  

 
 

 
 

VIII:214  mm fm fm fm 
Anna Olofsdotter. Född 1652-02-15 Möklinta Nässelbo. Död 1731-04-21 Möklinta Nässelbo. Far: IX:427 Olof Persson. Mor: 
IX:428 Elisabeth Olofsdotter. 
 
Db: Hu Anna Olsdotter ifrån Nässelbo ibidem född 1652 av ärliga 
föräldrar vilka henne väl uppfostrat. Tjänt något år i Valsätra med 
gott beröm. gifte sig 1678 med Johan Olsson i Nässlebo med honom avlat 
6 barn av vilka en son 3 döttrar leva. Sjukdomen varit lungsoten var 
av hon sedan mikaeli tid ständigt legat till sängs. dödde den 21 april 
begrofs d 25 

 
 

 
 

VIII:215  mm fm fm mf 
Anders Ersson. Född 1617 Möklinta Nässelbo. Död 1696-06-21 Möklinta Nässelbo. Far: IX:429 Erik Olsson?. Mor: IX:430 
Ingeborg. 
 
Dödbok: Anders Eriksson i Nässlebo född ibidem Ao 1617 och inträdde i äktenskap med sin första hustru  Ao 1650 levde 
med henna samman i 16 års tid och välsignade äktenskapet med 6 barn. A o 1666 ... 6 månaders änklingastånd ingick han 
äktenskap andra resan med Margareta Pedersdotter ifrån Österbo haft med henne 12 barn. Varit en stilla och saktmodig 
man...  
 
Äktenskap med Abbeluna Pedersdotter (Född 1631 Möklinta Forneby. Död 1666-04-18 Möklinta Nässelbo.). Vigsel 1650. 
 
Barn: 
Brita Andersdotter. Född 1652-12-28 Möklinta Nässelbo.  
Erik Andersson. Född 1654-11-05 Möklinta Nässelbo.  
Peder Andersson. Född 1657-02-08 Möklinta Nässelbo.  
Karin Andersdotter. Född 1659-11-06 Möklinta Nässelbo.  
Kerstin Andersdotter. Född 1662-11-02 Möklinta Nässelbo. Död 1663-02-22 Möklinta Nässelbo.  



Daniel Andersson. Född 1664-04-03 Möklinta Nässelbo.  
 
Äktenskap med Margareta Persdotter (Född 1645 Möklinta Österbo. Död 1727-07-07 Möklinta Nässelbo.). Vigsel 1666 
Möklinta. 
 
Barn: 
Elisabeth Andersdotter. Född 1667-10-27 Möklinta Nässelbo.  
Anna Andersdotter. Född 1669-05-15 Möklinta Nässelbo.  
Peder Andersson. Född 1671-03-30 Möklinta Nässelbo.  
Anders Andersson. Född 1672-02-18 Möklinta Nässelbo.  
Johan Andersson. Född 1675 Möklinta Nässelbo. Död 1748-11-24 Möklinta Nässelbo.  
Erik Andersson. Född 1686 Möklinta Nässelbo.  
VII:108 Mareta Andersdotter. Född 1689-02-26 Möklinta Nässelbo. Död 1780-03-22 Möklinta Vivastbo.  

 
 

 
 

VIII:216  mm fm fm mm 
Margareta Persdotter. Född 1645 Möklinta Österbo. Död 1727-07-07 Möklinta Nässelbo. Far: IX:431 Peder Andersson. 
Mor: IX:432 Karin Nilsdotter. 
 
Dödbok: Hustru Margareta Pärsdotter i Nässlebo född i Österbo år 1645. Var merendels hemma hos sina föräldrar in till 
sina mogna år då hon kom i tjänst hos ärligt folk i Forneby. År 1666 kom hon i ett kristligt äktenskap med sin sal man 
Anders Ersson i Nässlebo med vilken hon i en rätt äkta kärlek sammanlevde in till år 1696 d 21 juni välsignade med 12 barn 
där av 8 än leva alla väl försörjda. Efter sin sal mans död har hon som en rätt änka satt sitt hopp till gud och blivit alltid i 
beröm och ... natt och dag. Varit så tvenne års tid av ålderdomssvaghet besvärad doch flitigt infunnit sig i guds hus allt till 
förlende våras tå hon om långfredagen sista resan var i kyrkan och begich h nattvard. Avled av modersjukan d 7 juli 
begrovs d 9 ejusdem 
 
Övertjurbo häradsrätt 24 januari 1698: Johan Olofsson och Anders Erikssons änka i Nässlebo Möklinta socken förliktes med 
Anders Olofsson i Kalstad Tortuna socken över någon rest på Anders Olofssons fädernes jord i Nässelbo som Anders 
Olofsson fordrade således att Johan Olofsson och änkan utfäste giva honom ett för allt 10 daler koppmt varöver de 
handsträcktes  

 
 

 
 

VIII:217  mm fm mf ff 
Bengt Johansson. Född omkring 1599 Tärna Löt. Död 1681 Tärna Löt. Far: IX:433, IX:441 Johan Bengtsson. Mor: IX:434, 
IX:442 NN Olofsdotter. 
 
I mantalslängd från 1643. Domare från 1661 
 
Simtuna häradsrätt 13 juni 1643:: Uppviste för rätten Bengt Johansson i Löt av hans syskonbarn och släkt utgivna köpbrev 
dat 13 juni 1637 uti trovärdiga vittnes närvaro under kaplan herr Olof ... i Hed och Siguste i Tärna av vilket köpbrev 
förnimmes först Johan Andersson i Söderberga och Munktorps socken samt Marit Andersdotter hava upplåtit och sålt 
deras syskonbarn Bengt Johansson i Löt deras arvjord 1 öre 4 penningland med husen i bemälte Löt och därför bekommit 
40 daler kmt för lijsten en tregge lod sked och 2 alnar kläde 4 daler alnen. Item mera haver Bengt Johansson köpt av Bengt 
Pedersson i Härvesta och Simtuna socken 18 penningland i bemälte Löt, än av Johan Svensson i Bollsta och Tortuna socken 
och härför bägge uppburit av deras syskonbarn Bengt Johansson ett vitt silverbälte om 27 lod. Nock Bengt Larsson i 
Smedsbo fullmäktig på sina syskons Erik Larssons och Anna Larsdotters vägnar. .....lagstånden ifrån den 3 juni 1640 
 
Simtuna häradsrätt 29 maj 1644: Dito Bengt Johansson i Löt och Olof Erikssonn i Eskedal avlade sin ed att bliva i 
häradsnämnd. 
 
Övertjurbo härad 10 februari 1652 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/2 (1628-
1653), bildid: C0104925_00117 Bengt Johansson i Löt och Tärna socken å sin hustrus systers hustru Malins barns vägnar 
Per och Johan Eriksson // Margareta och Sofia Eriksdöttrars i Gullvala vill inlösa tre öresland i Västergården uti Gullvala 
som en oskyld Olof Persson äre försålda av Erik Jöransson och anders Byrilsson för 49 daler kmt // vart örestaland 
resterande utlagor för 1649  och 1650 dock är samma jord icke lagligen uppbuden// 
 
Simtuna häradsrätt 17 maj 1656: Beviljades rättens confirmation till Bengt Johansson i Löt och Tärna på sin arvejord 2 ört 3 
penningland ibidem jord 3 öresland 1 penningland som han hade köpt av sitt syskonbarn  ... penningar och 36 lod silver 
samt en smelteri? Som där till brukas och är belägen norr om Hvissbo och Allterbo upp i skogen. 
 
Simtuna häradsrätt 17 maj 1656 beviljades rättens konfirmation till Bengt Johansson i Löt och Tärna på sin arvjord 2 öre 3 



penningland ibidem jord 3 öresland 1 penningland som han hade köpt av sitt syskonbarn // penningar och 36 lod silver // 
 
Simtuna häradsrätt 18 maj 1659 dito konfirmerades 1 öresland i Solbo till Erik Mårtensson som han haver löst av sina 
svågrar och systrar nämligen av Bengt Johansson i Löt, hans hustrus jord 4 4/11 penningland för 40 daler kmt, av Bengt 
Matsson i Häby hans hustrus jord 4 4/11 penningland för 40 daler kmt, av Anders Eriksson i Forsby hans hustrus jord 4 
4/11 penningland och av sin systerson Anders Olofsson i Vångsbo 2 2/11 penningland för 20 daler som honom uti hans 
myndiga år skola tillställas, där till med äger Erik sin Arvjord 8 8/11 penningland Nock till Olof Mårtensson 15 #/11 som han 
och haver köpt av sina systrar och svågrar nämligen av Per Jöransson i Härvesta och Lövsta socken hans hustrus fädernes 
jord 4 4/11 penningland och av sin systerson Anders Olofssson i Bångsbo halvparten emot sin broder Erik Mårtensson …. 
//och då han med köpt och skifte kan bekomma sin broderson Mårten Larssons i Hoglo jordelott så äger han då halva 
hemmanet med sin broder Erik Mårtensson som består uti 2 öresland tillsamman med ett kärr Svartkärret benämnd 
 
Övertjurbo häradsrätt 1661-03-26: Bengt Johansson i Löt på sin salig svågers Erik Jöranssons barns i Gullvala vägnar emot 
Olof Persson i Västanbäck och Kila socken för det han skall olagligen hava Ao 1651 köpt3 öresland hus och jord i Gullvala 
Västergården / Erik Jöranssons hustru heter Malin 
 
Simtuna häradsrätt 27 februari 1665 uppsteg häradsdomaren vörd. Bengt Johansson i Löt jämte sina medbröder och 
nämndemän och besvärade sig över det att skrivningskommissarien ifrån bergslaget igår vid skrivningen icke hava efterlåtit 
dem den frihet som kongl majtt nådigt på riksdagen dem unt haver / / ann njuta en dräng fri för deras resor och arbets 
försummelse vid ting och på rannsakningar, sägandes, att de på det sättet icke vilja längre sitta och sin tjänst förvalta, / / 
och emedan kronans befallningsman lovade sig vilja demm här uti assistera, därför låto de sig där med för denna gången 
benöja. 
 
Simtuna häradsrätt 21 juni 1665 besvärade sig domaren Bengt Johansson i Löt på sin svågers i Solbo vägnar, huru som han 
bliver pantat för 2 tunnor tullmjöl av sin lilla kvarn som är skattlagt tillhopa med Börtebo kvarn, vid samma tid och för lika 
tull om 1 tunna vardera som bägge parterna i Bäntebo och Solbo nu frivilligen bekände med begäran efter som bemälte 
Bärtebo kvarn är för 3 år sedan ödelagt det icke sådan rest måtte Solboborna påbördas utom de många rester själva / / 
eller om tillgift söka efter de sin kvarn ödelagt hava. Resolution Rätten kunde intet tillbjuda Solboborna någon vidrare tull 
att erlägga än den ena tunnan som deras kvarn haver alltid årligen räntat för. // 
 
Simtuna häradsrätt 9 november 1658 //därtill häradsdomaren Bengt Johansson i Löt inemot 60 år.. // 
 
Simtuna häradsrätt 19 februari 1672 Häradsdomaren Bengt Johansson i Löt är hemma och sjuk 
 
Simtuna häradsrätt 25 september 1674 uppsteg för rätten häradsdomaren Bengt Johansson i Löt och gav tillkänna huru 
som han haver inlöst ett torp Litslebo av hustru Malin Ersdotter och nu Per Ersson i Tärna 
 
Simtuna häradsrätt 5 juni 1676 uppsteg för rätten häradsdomaren Bengt Johansson i Löt och beviste först sig hava lossat 
16 penningland hus och jord i Litzlebo och Tärna socken som är 1/3 del i 2 öresland av Malin Eriksdotter och hennes man 
Johan Eriksson vilka 16 penningland de hade först överdragit Per Eriksson i Tärna som dess köpebrev den 8 september 
1672 lyder och efter domaren Bengt Johansson klandrade nu på sin hustrus och barns vägnar, därför överdrog Per Eriksson 
samma sitt köp till Bengt Johansson emot 60 daler  kmt och penningarna .. uti säljarnes närvor igen anna rede som kvitto 
brevet d 25 mars 1673 innehåller. Men brodern Daniel Eriksson .. samma i närmare böd 1674 där på bevist och nu 
häradsdomaren ett kontrakt som han hade upprättat med brodern Daniel Eriksson om sina 2 delar till 1: 8 penningland i 
samma Litzlebo, sålunda att emedan samma Daniels jord är med skuld till .. och …graverat och själv för sin sjukliga 
lägenhet skull … och förmå samma sin hemmandel förestå haver han alltså ingått med häradsdomaren Bengt Johansson 
detta kontrakt att han först efterlåter och cederar domaren den tredjedelen  16 penningland som han inlöst hade för sitt 
laga fång och sedan betalar domaren för honom den skuld till kronan och andra som med kvittobrev bevisas kan och tager 
i sin … hans jordedel 2 delarna till hävd och bruk med de villkor att Daniel med sin hustru skall hava ett halvspann åker och 
5 lass äng årligen uti sin livstid kvitt och fritt och där till 3 hus, stugu, bod och fähus. Och där jämte skall domaren Bengt 
Johansson taga en deras dotter till sig att uppfostra och upptukta så att hon med tiden, heller någon av de andra Daniels 
barn kan igenom giftermål heller eljest med löse komma till att åtnjuta samma jord Litzlebo till godo med mera som 
samma kontrakt av den 30 maj förlidne förmäler. Det Daniel Eriksson nu tillika med sin hustrus morbroder Jöns Eriksson i 
Engarn in för rätten tillstod. 
Här emot upplade sig Per Eriksson i Tärna med sin broder och medarvingar sägandes sig vara närmare till samma Litzlebo 
att inlösa efter det hade förr lytt till Tärna och med arv och byte kommit där ifrån. Till detta svarades att domaren, att hans 
svärfader Per Eriksson var broder med med Tärnakarlarnas farfader Bengt Eriksson och alltså är hans barn lika när tilll börd 
och lösen med Per Eriksson och hans medarvingar å den sidan. Sedan är Litzlebo 2 öresland ett skattlagt ¼ dels hemman 
emellan Tingvastbo och Varmsättra byar och intet kommer Tärna vid. För det tredje haver sedan hans senare hustrus 
svärfader ärvt det med sina syskon efter Mats Persson i Aldersbo som det lagfångit hade 1604. 
Vilket ärende lades till härads nämnd och rätten. Så ehuruväl Per Eriksson i Tärna med sina medarvingar kan vara lika när 
till börd och löse med domaren Bengt Johansson och hans barn och sålunda borde lösta till jämpenninge efter 6 cap JBLL , 
dock emedan Per Eriksson 1673 d 25 mars överdrog domaren 1/3 av 16 penningland som han förr inlöst hade och nu 



sedan Daniel som närmare bördsrätten hade efter häradsdomen d 15 juni 1674 haver och imedlertid efter laga uppbud 
och stånd sin rätt efterskjutit och där på själv sina ..delar i samma Litzlebo som med skuld graverat är under kontrakt 
honom till bruk efterlåtit, alltså kan rätten ingen vidare löse Per Eriksson och hans medarvingar uti detta mål tillerkänna 
utan häradsdomaren Bengt Johansson erkännes rättig… vara samma 2 delar med 1/3 delen att bruka och hävda i kraft av 
det kontrakt som dem emellan upprättat är. 
 
Simtuna häradsrätt 24 januari 1679 häradsdomaren Bengt Johansson gjorda inspråk på Erik Mårtenssons vägnar i Solbo. 
 
Simtuna härad 17 juni 1680 Blev uti den tvistiga sak emellan befallningsmannen Gustaf Jönsson häradsdomarens sal Bengt 
Johanssons arvingars .. sig tillhandlat haver i Litzlebo och Tärna socken och Erik Ersson i Knistad med sina intressenter i 
Tärna kärande och svarande angående häradsdomen av d 3 oktober fullgörande om Litzlebo ¼ hemmans inlösen som Jöns 
Eriksson i Engarn å Daniel Erssons barns vägnar transporterade till Tärna karlarna // 
Så ehuru väl befallningsman å domarens arvingars vägnar påstår det Tärnakarlarna som icke haver fullgjort de 241 daler 
kmt leverering för 2 delarna inom laga tid efter häradsdomens innehåll skulle nu vara förlustiga till samma Lizlebo 
hemmans inlösen /// dock såsom Tärnakarlarna där emot beviste först med Jöns Erssons i Engarn transaction av d 29 
november 1679 det de skulle på lika villkor inlösa Litzlebo och förse Daniels barn bästa med hus och hem det de och 
modern tillsagt hava att fullgöra sedan haver häradsdomaren som de påstod icke efter avla.. tid förlidne 
 
Simtuna häradsrätt 26 januari 1681    Resolverades att rätten kan intet ogilla det testamente och förordning som 
häradsdomaren  sal Bengt Johansson ..therulius i Löt 1671 d 13 november upprättat hade, det han och vid sin död 1680 
påstod utan änkan med sina barn bliver okvald till sin död vid 4/5 delar och brukar emedlertid sina styvbarns 1/5 del emot 
skälig fördel där icke någon annan avhandling emellan kommer.  Johan och Bengt Bengtsson av förra kullen upplade här 
emot …penningar 3 mark änkan med senare kullen protesterade vice versa 3 mark med hinder och skada 
 
Simtuna häradsrätt 5 oktober 1682 förentes nämndeman Erik Eriksson i Kinnesta med sal domaren Bengt Johanssons änka 
i Löt om 4 års foders avförsel ifrån hemmanet Litslebo i Tärna socken som han på sina och sina intressenters vägnar med 
sal domaren haver tvistat om i så måtto att sal domaren Bengt Johanssons änka skall giva till Erik Ersson och hans 
intressenter uti ett för allt 50 daler koppmt att betala till nästkommande februari månad i Salbergsmarknaden varför 
inspektoren Gustaf Jönsson gick löfte att de där med skola vara åtskilda. I lika måtto förenade sig och Erik Eriksson med 
Gustaf Jönsson // 
 
Barn med NN Mårtensdotter (Född Tärna Solbo. Död 1704-05-12 Tärna Löt 2).). 
 
Barn: 
VII:109 Lars Bengtsson. Död 1732-05-14 Tärna Löt.  
Mårten Bengtsson.  
Anders Bengtsson.  
Bengt Bengtsson.  

 
 

 
 

VIII:218  mm fm mf fm 
NN Mårtensdotter. Född Tärna Solbo. Död 1704-05-12 Tärna Löt 2). Far: IX:435 Mårten Staffansson. Mor: IX:436 Barbro. 
 
Änka 1683 

 
 

 
 

VIII:221  mm fm mm ff 
Per Johansson. Född före 1627. Död omkring 1687 Tärna Löt. Far: IX:433, IX:441 Johan Bengtsson. Mor: IX:434, IX:442 NN 
Olofsdotter. 
 
Simtuna häradsrätt 17 maj 1656 Per Johansson i Löt begärde och konfirmation och fastebrev på sin arvejord 2 öresland 16 
penningland och köpejord 2 öresland som han hade köpt av sina syskon för 300 daler kmt och en ny bod. 
 
Simtuna häradsrätt 22 september 1669 kom för rätten beskedlig man Peder Johansson i Löt och Tärna socken gav till 
känna det han förutan de 4 öresland han ärvt och löst efter dombrev d 17 maj 1666 hade nu omsider löst av sina 
fadersbröder, sal löjtnanten Olof Bengtssons efterlåtne dotter och syskonbarn hustru Elisabet Olofsdotter uti Kalleby och 
Tors.. och hennes syster hustru Brita Olofsdotter, deras arvejord i Löt 1 och 4 .. som de efter sin sal fader Olof Bengtsson 
löjtnanten på Caianaborg ärvt haver och givit till systern benämnd hust Elisabet på sin och sina systrars vägnar för samma 
1: 4.. 45 daler kmtt till fullo nöje // som köpebrevet av d 12 october 1667 med pastoris Magni Petri i Tärna och andra goda 
mäns vittnesbörd förmäler och innehåller // och alltså äger nu Per Johansson 5 öre och 4 penningland och halva 
hemmanet Löt att där med göra och låta styra och råda som lag säger. 
 



I mtl 1683 omnämnd som gammal 
 
 
 
Barn: 
VII:111 Bengt Persson. Död 1736-02-28 Tärna Löt.  

 
 

 
 

VIII:225  mm mf ff ff 
Lars Andersson. Född 1693-12-19 Fläckebo Holmbo. Död 1737-06-21 Fläckebo Holmbo. Far: IX:449 Anders Mickelsson. 
Mor: IX:450 Kerstin Larsdotter. 
 
Äktenskap med Margareta Olsdotter (Född 1693-05-12 Fläckebo Ödesvallen. Död 1770-10-15 Fläckebo.). Vigsel 1716 
Fläckebo. 
 
Barn: 
Kerstin Larsdotter. Född 1718-05-20 Fläckebo Holmbo.  
VII:113 Anders Larsson. Född 1718-05-21 Fläckebo Holmbo. Död 1775-08-29 Fläckebo Holmbo.  
Kerstin Larsdotter. Född 1721-04-30 Fläckebo Holmbo.  
Lars Larsson. Född 1722 Fläckebo Holmbo.  
Margareta Larsdotter. Född 1723-12-25 Fläckebo Holmbo.  
Olof Larsson. Född 1726-06-15 Fläckebo Holmbo.  
Lars Larsson. Född 1729-02-17 Fläckebo Holmbo.  
Kerstin Larsdotter. Född 1731-06-13 Fläckebo Holmbo.  

 
 

 
 

VIII:226  mm mf ff fm 
Margareta Olsdotter. Född 1693-05-12 Fläckebo Ödesvallen. Död 1770-10-15 Fläckebo. Far: IX:451 Olof Andersson. Mor: 
IX:452 Elisabeth Larsdotter. 
 
Dödbok 1770 28 oktober begrovs ålderstigna änkan Margareta Olofsdotter från Holmbo född 12 maj uti Ödesvallen 1693. 
Fadern var fordom Olof Andersson i Ödesvallen modern gudfruktiga hustru Elisabet Larsdotter. Haver jämt varit hemma 
intill dess hon trädde i äktenskap med då varande drängen Lars Andersson i Holmbo 1716 med vilken hon i kärlek 
sammanlevde 21 år till 1737. Deras äktenskap välsignade med 6 barn 3 söner och 3 döttrar. Dess allmänna levnad har varit 
kristlig stilla och saktmodig. Sjuknade sistlidne juldag var efter hon ständigt måst hålla vid sängen av 
ålderdomsbräckligheter. Avsomnade den 15 i denna månad sedan hon levat 77 år och 22 veckor 

 
 

 
 

VIII:227  mm mf ff mf 
Sven Eriksson. Född 1680-01-25 Fläckebo Gussjö. Död 1742-05-03 Fläckebo Gussjö. Far: IX:453 Erik Svensson. Mor: IX:454 
Brita Bengtsdotter. 
 
Dödbok: Sven Ersson i Gussjö är född 1680 fadern Erik Svensson, moder hustru ( ) gift år 1706 med pigan Margareta 
Ersdotter levat tillhopa ( ) uti 36 år ägt 11 barn död den 3 maj av brännsjuka. 
 
Norrbo häradsrätt 1707-05-27 Angående den stridighet som Sven Eriksson i Gusjö medelst stämning gjort avhängig emot 
Erik Larsson och dess broderson Erik Johansson där sammastädes angående det de måtte lagligen tillhållas att skifta 
honom behöriga hus och särdeles en stuga åt de 2 öresland som han gonom dom och köpebrev blivit ägare av. Kommo 
dessa svaranden med Sven Erikssons befullmäktigade svärfader Erik Larsson i Gusjö godvilligt inför rätten överens att 
förutan stallet, fähuset den gl ladan som Sven Eriksson redan fått om händer skulle de vilja till honom avstå en ny stomme 
som de redan uppbyggt på en plats där utmed till 5 stockar på syllarna, vilken stomme de nu ytterligare allt upp till taklaget 
vad väggarna vidkomma, skola göra färdig och innan samt utom till tälja, den Sven Eriksson sedan med egen bekostnad 
skulle få flytta in på den honom anslagna hustomt och sedan hemmanet äga. 
 
Norrbo häradsrätt 30 september 1707  Norrbo häradsrätt (U) AIa:4 (1705-1716) Bild 2310 Uppbud, tu öresland i Gussjö 
som Erik Larsson därsammastädes efter dom och med sin hustrus samtycke d 27 febr 1707 försålt till Sven Eriksson i 
samma by för 240 daler kmt 
 
Norrbo häradsrätt 7 juni 1723  såsom igenom en beklaglig vådeld vilken d 14 näst... maj av åskan itänt uti Gussjö by och 
Fläckebo socken några åbor där sammastädes mist största delen av sin egendom och välfärd, I ty båda deras hus och 
lösören blivit i aska lagda, nämligen för Olof Olsson på mellan hemmanet, hela man- och ladugården, för Sven Ersson på 
södra hemmanet hela man- och ladugården, med boskap och allt husgeråd, ibidem Erik Ersson och Lars Olsson hela man- 



och ladugården, på en stuga när för dem vardera, norra hemmanet Johan Johansson och Pär Ersson samt södra hemmanet 
Bengt Ersson, hela ladugården, för Lars Andersson i mellangården är 1 lada med 2ne golv och 1 fähus uppbrända, för 
Anders andersson där sammastädes 1 lada med 1 golv och 1 fähus och sist för Anders Ersson i Norrgården 1 lada med 1 
golv, vilket med Fläckebo kyrkoherde ärevördige hr Johan Agorelii och capellanen hr Hans Wahlströms underskrivna 
förteckning såsom och nämndemannen Olof Johanssons i Hemmingsbo muntliga berättande intygades sant vara. Alltså 
månde nu föreskrivna åbor anhålla att tingrätten ville vara dem behjälplig till brandstod av häradet på det de där igenom 
måtte bliva understödda i dera beklagliga tillstånd och få några krafter att kunna uppbygga deras avbrända gårdar igen 
eftersom de intet ville tvivla, att .. häradsborna i behjärtande av den stora olycka dem övergått skulle finnas benägen att 
sammanskjuta till deras hjälp och upprättelse så mycket görligt kunde vara . Detta ärendet överlades med nämnden och 
alldenstund man utav det förslag som gjordes till ...hjälp för dessa förolyckade hemman märkte att summan skulle stiga 
noghögt och falla häradets invånare till för stor tunga där Gussjö åborna som skadan lidit skulle njuta contante penningar  
a 900 daler kmt på hemmanet efter cammar collegi brev av de 20 januari 1716 så vida de själva intet ..... //  Sven Ersson 
södra gården njuter full brandstod för ¼ hemman 175 daler kmt 
 
Äktenskap med Margareta Ersdotter (Född 1687-02-27 Fläckebo Gussjö. Död 1742-04-14 Fläckebo Gussjö.). Vigsel 1706-
10-07 Fläckebo. 
 
Barn: 
Brita Svensdotter. Född 1707-09-09 Fläckebo Gussjö. Död 1742-04-11 Fläckebo Gussjö.  
Kerstin Svensdotter. Född 1710-09-27 Fläckebo Gussjö. Död 1717-06-14 Fläckebo Gussjö.  
Margareta Svensdotter. Född 1713-03-14 Fläckebo Gussjö.  
Erik Svensson. Född 1715-06-14 Fläckebo Gussjö. Död 1715-10-18 Fläckebo Gussjö.  
Sophia Svensdotter. Född 1716-07-16 Fläckebo Gussjö. Död 1716-10-09 Fläckebo Gussjö.  
VII:114 Kerstin Svensdotter. Född 1717-08-12 Fläckebo Gussjö. Död 1775-01-22 Fläckebo Holmbo.  
Sophia Svensdotter. Född 1720-10-11 Fläckebo Gussjö. Död 1721-03-01 Fläckebo Gussjö.  
Karin Svensdotter. Född 1722-01-19 Fläckebo Gussjö. Död 1722-01-22 Fläckebo Gussjö.  
Sven Svensson. Född 1723-04-01 Fläckebo Gussjö.  
Erik Svensson. Född 1726-03-23 Fläckebo Gussjö.  
Anna Svensdotter. Född 1729-05-06 Fläckebo Gussjö.  

 
 

 
 

VIII:228  mm mf ff mm 
Margareta Ersdotter. Född 1687-02-27 Fläckebo Gussjö. Död 1742-04-14 Fläckebo Gussjö. Far: IX:455 Erik Persson. Mor: 
IX:456 Kerstin Larsdotter. 
 
Dödbok: Hustru Margareta Ersdotter i Gussjö är född år 1687. Fadern Erik Persson fordom kyrkvärd. Modern hustru Kerstin 
Ersdotter. Gift 1706 med Sven Ersson. Samman levat 
i 36, ägt 11 barn samman, död den 14 april av brännsjuka. 

 
 

 
 

VIII:229  mm mf fm ff 
Johan Andersson. Se VII:121. 

 
 

 
 

VIII:230  mm mf fm fm 
Brita Larsdotter. Se VII:122. 

 
 

 
 

VIII:231  mm mf fm mf 
Mats Larsson. Född 1689-08-18 Västerfärnebo Norrsalbo. Död 1750-06-17 Västerfärnebo Norrsalbo. Far: IX:461 Lars 
Matsson. Mor: IX:462 Sara Matsdotter. 
 
Dödbok. Mats Larsson i N Salbo född 1689 d 18 augusti. Har alltid varit hemma men då han var 29 år gl blev han med våld 
tagen och driven till Västerås att undergå lottkastnad att bliva soldat då han ock blev kallad Wesman för samma rote och 
om hösten 1718 följde de andra sockensoldaterna till Fredrikshall. Kom hem 1719 först på året. Då han kort efterföljande 
strax sjukdom. Låg till sängs in till vårtiden året efter. 1720 d 20 sept blev han gift med hustru Anna Olsdotter ifrån Muren. 
Barn avlat tillsammans 3 döttrar som leva ännu. Var gift i 28 år och 1 månad. Men år 1748 d 4 november blev hon död och 
han sedan änkling varit i 2 år på 5 månader när. Har levat ärligt och stilla. Lades till säng d 2 juni av en stark bröstvärk och 
andtäppa samt darrande och skälvande i hela kroppen in till döden som skedde d 17 juni. gl 61 år på 3 månader. 
 
Äktenskap med Anna Olsdotter (Född 1687-09-28 Västerfärnebo Muren. Död 1748-11-04 Västerfärnebo Norrsalbo.). Vigsel 
1720-09-20 Västerfärnebo. 



 
Barn: 
VII:116 Sara Matsdotter. Född 1721-08-31 Västerfärnebo Norrsalbo. Död 1800-03-29 Västerfärnebo Norrsalbo.  

 
 

 
 

VIII:232  mm mf fm mm 
Anna Olsdotter. Född 1687-09-28 Västerfärnebo Muren. Död 1748-11-04 Västerfärnebo Norrsalbo. Far: IX:219, IX:463 Olof 
Ersson. Mor: IX:220, IX:464 Margareta Larsdotter. 
 
Dödbok. Anna Olsdotter i N Salbo född i Muren 1687 d 28 sept. Har alltid varit hemma och uppå sitt 32 ålders år blev hon 
1720 d 28 sept gift med Mats Larsson i N Salbo och avlat tillsammans 3 döttrar som leva alla ännu. Varit gift i 28 år och 1 
månad. Hennes leverne har bestått av tysthet och gudsfruktan. Har i 6 års tid dragits med ett starkt durschslag men 
stundom gått ... något bättre intill d 22 oktober då hon inträffade för en svår hosta som ...... dödde 11 november. 

 
 

 
 

VIII:233  mm mf mf ff 
Anders Larsson. Född 1631 Västerfärnebo Hedåker. Död 1708-06-28 Västerfärnebo Mälby. Far: IX:465 Lars Matsson. Mor: 
IX:466 Margareta Matsdotter. 
 
Dödbok: Anders Larsson i Mälby är född av äkta säng i Hedåker hos sina föräldrar varit till dess han blivit 20 år sedan tjänt 
till dess han blivit 43 år då gift sig med Anna Persdotter i Mälby varit med henne gift 34 år avlat med henne 9 barn 3 söner 
och 6 döttrar levat 77 år  
 
Äktenskap med Anna Andersdotter (Född 1654 Västerfärnebo Mälby. Död omkring 1710 Västerfärnebo Mälby.). Vigsel 
1676-11-12 Västerfärnebo. 
 
Barn: 
VII:117 Anders Andersson. Född 1690-11-09 Västerfärnebo Mälby. Död 1779-10-02 Västerfärnebo Mälby.  

 
 

 
 

VIII:234  mm mf mf fm 
Anna Andersdotter. Född 1654 Västerfärnebo Mälby. Död omkring 1710 Västerfärnebo Mälby. Far: IX:467 Anders Nilsson. 
Mor: IX:468 Barbro Larsdotter. 
 
Dödbok: Anders Lars änka i Mälby Anna Andersdotter är förr der samma städes af ägta säng. Hemma hos sina föräldrar 
varit till dess hon blev gift med Anders Larsson ifrån Hedåker Ao aet 22. Varit gift med honom i 33 år och 7 månader. Född 
9 barn 3 söner och 6 döttrar av vilka allenast 1 son är före sin moder död. Änka varit 1 år och 7 månader. Sjuk av vattusot. 
Aetas 56 år 7 mån 

 
 

 
 

VIII:235  mm mf mf mf 
Erik Ersson. Född 1686-08-15 Karbenning Nyhyttan. Död 1760-06-20 Karbenning Nyhyttan. Far: IX:469 Erik Matsson. Mor: 
IX:470 Sara Josefsdotter. 
 
Dödbok Nämndemannen wälaktad Erik Ersson ifrån Nyhyttan född där sammastädes av ärliga föräldrar d 15 augusti 1686. 
Hans fader var ärlig och välförståndiga bergsmannen Erik M S i Nyhyttan som vid Carbenning församlings begynnelse haver 
med all flit fölt och befordrat församlingens bästa vilket kyrkans böcker och skrifter nogsamt bevisa, Modern var äreborna 
och gudfruktiga Sara Josefsdotter ifrån Hästebäck. Och fastän han intet kunde skriva var han dock av gud begåvad med ett 
ganska gott minne jämte gott förstånd så att han kunde göra redo för sina anbetrodda förvaltningar på många år tillbakars. 
År 1708 d 4 oktober då han var 22 år 1 månad 2 veckor och 5 dygn inträdde han genom Guds försyn och skickelse i äkta 
ståndet med sin för detta i herranom frånskilta k maka hustru Karin P dr ifrån Hästbäck med vilken ha uti ett kristeligt 
äktenskap sammanlevat i 46 år 6 månadeer 1 vecka och 5 dygn samt blivit välsignad med 7 barn 3 söner och 4 döttrar av 
vilka 2 söner och 2 döttrar ännu leva. Kyrkvärd haver han här varit i 38 år med mycken nit om kyrkans och församlingens 
kassa. Nämndeman haver han varit i 29 år ut gl Norbergs bergslags lovliga häradsrätt. Änkling i 4 år 10 månader och 4 
dygn. 
 
Äktenskap med Karin Persdotter (Född 1684-03-02 Karbenning Hästbäck. Död 1755-04-16 Karbenning Nyhyttan.). Vigsel 
1708-10-11. 
 
Barn: 
Mats Ersson. Född 1710-12-01 Karbenning Nyhyttan.  
Sara Ersdotter. Född 1713-09-27 Karbenning Nyhyttan.  



Kerstin Ersdotter. Född 1716-02-23 Karbenning Nyhyttan.  
Erik Ersson. Född 1717-12-04 Karbenning Nyhyttan.  
VII:118 Britta Ersdotter. Född 1719-08-21 Karbenning Nyhyttan. Död 1758-05-24 Västerfärnebo Mälby.  
Kerstin Ersdotter. Född 1724-02-16 Karbenning Nyhyttan.  
Erik Ersson. Född 1727-08-03 Karbenning Nyhyttan.  

 
 

 
 

VIII:236  mm mf mf mm 
Karin Persdotter. Född 1684-03-02 Karbenning Hästbäck. Död 1755-04-16 Karbenning Nyhyttan. Far: IX:471 Per 
Andersson. Mor: IX:472 Brita Jonsdotter. 
 
Dödbok. Sal hustru Karin Persdotter ifrån Nyhyttan född i Hästbäck d 2 mars 1684. Ao 1708 d 4 oktober då hon var 24 år 7 
månader inträdde hon genom guds försyn det änkta ståndet med sin nu sörjande man nämndeman välaktad Erik E S i 
Nyhyttan. Slag i hela högra sidan för 2 år och 7 månader seda varav hon ock över 1 år varit ( ? ) dock hava de närmaste och 
anhöriga genom vissa tecken kunnat förstå dess begär och åstundan men allt sedan sistl påsketiden har hon ej kunnat röra 
varken hand eller fot så att dess svaga levnad liksom oförmärkt utslocknade och den ädlare delen fick i tysthet gå utur 
denna jordiska hyddan.  

 
 

 
 

VIII:237  mm mf mm ff 
Lars Eliasson. Född 1660-11-01 Västerås. Död 1728-04-24 Västerfärnebo Sand. Far: IX:473 Elias Esbjörnsson. Mor: IX:474 
Anna Larsdotter. 
 
Tullnären på Sand Lars Eliasson född i Västerås. 22 år gammal gift med Cherstin Matsdotter från N Salbo med vilken han 
levt 45 ½ år. Tullnärstjänsten har han uppvaktat i 54? år. Död av stenpassion 
 
Vangsbro härad 5 mars 1694 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2294 (1694) Bild 12230 / sid 1208 
(AID: v420696.b12230.s1208, NAD: SE/RA/42042202) den skrift och revers som Lars Eliasson d 3 mars 1694 givit till Johan 
Olofsson på Sand, där med han förunnar Johan Olofsson för sin sjukdoms skull för sin och sina barn till födo att bruka en 
del utav den jord Lars Eliasson av honom köpt haver, intecknades 
 
Vangsbro 7 september 1696 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2759 (1696) Bild 3690 / sid 365 (AID: 
v421245.b3690.s365, NAD: SE/RA/42042202) beviljades Lars Eliasson på Sand härads fasta och tingskötning uppå 1 öres 8 
penningland jord uti Sand som han av Johan Olofsson, Per Ersson och Karin Olsdotter på Sand samt Olof Ersson i  Islingby 
köpt och sig tillhandlat den 28 april 1690 för 800 daler kmt  
 
Äktenskap med Kerstin Matsdotter (Född 1661-11-09 Västerfärnebo Norrsalbo. Död 1744-07-30 Västerfärnebo Sand.). 
Vigsel 1682-10-08 Västerfärnebo. 
 
Barn: 
Mats Sandström. Född 1683-08-05 Västerfärnebo Sand. Död 1699-02-25.  
Anders Larsson. Född 1685-12-13 Västerfärnebo Sand.  
Anna Larsdotter. Född 1688-10-21 Västerfärnebo Sand.  
Maria Larsdotter. Född 1691-01-01 Västerfärnebo Sand.  
Kerstin Larsdotter. Född 1693 Västerfärnebo Sand. Död 1766.  
VII:119 Johan Larsson. Född 1701-12-24 Västerfärnebo Sand. Död 1742-03-29 Västerfärnebo Norrsalbo.  
Lars Larsson. Född 1704 Västerfärnebo Sand. Död 1730.  
Petter Larsson.  

 
 

 
 

VIII:238  mm mf mm fm 
Kerstin Matsdotter. Född 1661-11-09 Västerfärnebo Norrsalbo. Död 1744-07-30 Västerfärnebo Sand. Far: IX:475, X:921 
Mats Andersson. Mor: IX:476, X:922 Brita. 
 
Dödbok: Kerstin Matsdotter i Sand född i N Salbo 1661 d 9 nov. Då hon var 21 år på en månad när blev hon 1682 d 8 octob 
gift med tullnären Lars Eliasson på Sand och med honom samman avlat 5 söner och 5 döttrar av vilka 2 döttrar allenast 
lever. har varit gift i 46 år men år 1728 d 26 apr blev han död och hon sedan änka varit i 16 år. Sjuknade den 21 juli av 
ålderdomskrämpor låg i 9 dygn dödde d 30 juli då hon levat stilla, vackert och gudeligen uti 83 år på 3 månader när. 
 
Faddrar Olof Andersson Norr Salbo och hans hustru Karin 

 
 



 
 

VIII:239  mm mf mm mf 
Per Jönsson. Född 1670-09-29 Västerfärnebo Norrsalbo. Död 1749-07-18 Västerfärnebo Norrsalbo. Far: IX:477 Jöns 
Persson. Mor: IX:478 Sara Larsdotter. 
 
Dödbok: Per Jönsson i Norra Salbo född ibidem 1670 d 29 sept. Uppå sitt 23 år blev han 1693 d 19 sept gift med sin hustru 
Kerstin Johansdotter i Fors? och med henne avlat 2ne söner och 3 dötterar av vilka bägge sönerna och 1 dotter var före 
detta döda blevne men 2 döttrar lever ännu. Har varit gift i 51 år. Nämndeman har han varit i 21 år men tog avsked för 9 år 
sedan Har inemot 18 års tid dragits med ett tungt bröst och hosta av lungsot varav han i 2 år hållits vid sängen och även 
varit plågat tillika av ett slag på högra sidan. Död 18 juli 79 år. 
 
Norrbo häradsrtätt 1711-03-10 Per Jönsson i Norra Salbo och Färnebo socken å dess bortovarande broders soldaten 
Anders Jönsson Broms vägnar efter uppvist fullmakt av Cimbershamn d 21 maj 1711 såväl till Erik Jönsson och dess syster 
Sara Jönsdotter i Likesta för 2ne års återstående och förtjänt dränglön uti deras salig faders häradsdomaren Jöns Erssons 
sterbhus som stiger i penningar och kläder till 98 daler kmt……. 
 
Äktenskap med Kerstin Johansdotter (Född 1665-08-06 Västerfärnebo Fors. Död 1745-02-05 Västerfärnebo Norrsalbo.). 
Vigsel 1687. 
 
Barn: 
Sara Persdotter. Född 1697-06-08 Västerfärnebo Norrsalbo. Död 1773-01-04 Västerfärnebo Västerby.  
VII:120 Margareta Persdotter. Född 1700-05-03 Västerfärnebo Norrsalbo. Död 1777-12-14 Västerfärnebo Norrsalbo.  

 
 

 
 

VIII:240  mm mf mm mm 
Kerstin Johansdotter. Född 1665-08-06 Västerfärnebo Fors. Död 1745-02-05 Västerfärnebo Norrsalbo. Far: IX:479 Johan 
Matsson. Mor: IX:480 Margareta Olofsdoter. 
 
Dödbok: Kerstin Johansdotter i N Salbo född i Fors d 6 augusti 1665. Gift med Per Jönsson i N Salbo 1693 19 nov. Har levat 
gudeligen vackert och stilla. Har merendels under sitt äktenskap dragits med en svår sjukdom i sina ben .....  

 
 

 
 

VIII:241  mm mm ff ff 
Anders Johansson. Född 1633 Västerfärnebo Södra Gärsbo. Död 1705-12-14 Västerfärnebo Södra Gärsbo. Far: IX:481, 
X:913 Johan Jönsson. Mor: IX:482, X:914 NN. 
 
Dödbok. Anders Johansson i S Gersbo född ibidem av äkta säng. Hos sina föräldrar till dess han blivit 36 år då gift med 
Elisabet Andersdotter ifrån Fermansbo och Ramnäs socken. Varit med henne gift 36 år och 5 månader avlade 3 barn 2 
söner och 1 dotter vilka ännu leva. Levat gudeligen. Sjuk och död av rösoten. Levde 72 år och 5 månader. Begravdes på 
nest söder sidan om kyrkan på kyrkogården.  
 
Barn med Elisabeth Andersdotter (Född 1644 Ramnäs Fermansbo. Död 1707-09-07 Västerfärnebo.). 
 
Barn: 
Per Andersson. Född 1670-10-30 Västerfärnebo Södra Gärsbo.  
VII:121, VIII:229 Johan Andersson. Född 1679-05-11 Västerfärnebo Södra Gärsbo. Död 1740-04-26 Västerfärnebo 
Sörsalbo.  

 
 

 
 

VIII:242  mm mm ff fm 
Elisabeth Andersdotter. Född 1644 Ramnäs Fermansbo. Död 1707-09-07 Västerfärnebo. Far: IX:483, X:915 Anders 
Claesson. Mor: IX:484, X:916 Margareta Hansdotter. 
 
Dödbok. Anders Johans änka i S Gersbo Elisabeth Andersdotter är född i äkta säng i Fermansbo och Ramnäs. Gift på sitt 26 
år med Anders Johansson i S gersbo. Varit med honom gift i 36 år och 6 månader. Fött 3 barn 2 söner och 1 dotter som 
ännu lever. Död av lungsoten. Varit sjuk i 15 år levat 63 år. Begravdes på östra sidan om vapenhuset.  

 
 

 
 

VIII:243  mm mm ff mf 
Lars Andersson. Född 1642 Västerfärnebo Sörsalbo. Död 1698-07-03 Västerfärnebo Sörsalbo. Nämndeman 
 
Dödbok: Lars Andersson i S Salbo är född ibidem har tjänt för skrivare hos Carl And. i Västerås i 4 år, gift första gången med 
Brita Jonsdotter i Södra Salbo varit med henne gift i 12 år avlat med henne 3 söner och 3 döttrar av vilka en son och en 



dotter är döda. Änkling var han ½ år, andra gången är han gift med Anna Andersdotter från Norra Salbo, med henne haver 
han varit gift 22 år avlat med henne 8 barn 6 sönder och 2 döttrar av vilka 4 söner är döda. Sexman haver han varit 8 år och 
nämndeman i  7 år. 56 år 
 
Vangsbro 8 mars 1682 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2286 (1682) Bild 8610 / sid 848 (AID: 
v420688.b8610.s848, NAD: SE/RA/42042202)resolverades så framt de 16 penningland jord som hustru Margareta 
Johansdotter i Söder Salbo haver inlöst utur oskylla händer av Lars Andersson i Söd Salbo med lånte penningar av Anders 
Ersson i Nickebo skulle på varjehanda sätt henne ifrån gå skola hennes brorsbarn Mats Ersson i Fengbacken och hans 
syskon vara närmast jorden att lösa och inbörda, emellertid må Anders Ersson i Nickebo intet föra hö och halm ifrån 
hemmanet och hustru Margareta haver tillstånd den  okvalt besitta så länge ingen oskyll henne ifrån jorden driver 
 
Äktenskap med Brita Jonsdotter (Död 1676-04-30 Västerfärnebo Sörsalbo.). Vigsel 1664-06-16 Västerfärnebo. 
 
Barn: 
Anders Larsson. Född 1666-02-18 Västerfärnebo Sörsalbo.  
Kerstin Larsdotter. Född 1667-06-09 Västerfärnebo Sörsalbo.  
Margareta Larsdotter. Född 1668-11-29 Västerfärnebo Sörsalbo.  
Mats Larsson. Född 1670-09-18 Västerfärnebo Sörsalbo.  
Anders Larsson. Född 1673-07-06 Västerfärnebo Sörsalbo.  
 
Äktenskap med Anna Andersdotter (Född 1655-09-23 Västerfärnebo Norrsalbo. Död 1732-10-28 Västerfärnebo Sörsalbo.). 
Vigsel 1676-10-22 Västerfärnebo. 
 
Barn: 
Per Larsson. Född 1677-12-09 Västerfärnebo Sörsalbo.  
Johan Larsson. Född 1680-06-19 Västerfärnebo Sörsalbo.  
Hans Larsson. Född 1682-12-28 Västerfärnebo Sörsalbo.  
VII:122, VIII:230 Brita Larsdotter. Född 1683-12-28 Västerfärnebo Sörsalbo. Död 1760-04-22 Västerfärnebo Sörsalbo.  
Johan Larsson. Född 1686-04-25 Västerfärnebo Sörsalbo.  
Kerstin Larsdotter. Född Västerfärnebo Sörsalbo.  
Margareta Larsdotter. Född Västerfärnebo Sörsalbo.  

 
 

 
 

VIII:244  mm mm ff mm 
Anna Andersdotter. Född 1655-09-23 Västerfärnebo Norrsalbo. Död 1732-10-28 Västerfärnebo Sörsalbo. Far: IX:487, 
X:919 Anders Persson. Mor: IX:488, X:920 Brita Jönsdotter. 
 
Dödbok. Hustru Anna Andersdotter i S Salbo Nata N Salbo 1655. Gift med Lars Andersson 1676.  Gift andra gången med 
Peder Andersson 

 
 

 
 

VIII:245  mm mm fm ff 
Olof Hansson. Född 1638 Västerfärnebo Norrsalbo. Död 1701-02-17 Västerfärnebo Norrsalbo. Far: IX:489 Hans Olsson. 
Mor: IX:490 NN. 
 
Dödbok. Olof Hansson i Norra Salbo född därsamma städes af ägta säng. Gifte sig första gången 26 år gl med Elisabet 
Jönsdotter från Hedåker levat med henne i 10 år och avlat 4 barn 2 söner och 2 döttrar. Andra gången är han gift med 
Kerstin Eriksdotter ifrån Hedebo med henne har han sammanlevt 26 år. Avlade 2 söner 1 dotter. Kyrkovaktare har han varit 
i 11 år. Aetas 63 år. 
 
Äktenskap med Elisabet Jönsdotter (Född Västerfärnebo Hedåker.). Vigsel 1665-10-11 Västerfärnebo. 
 
Barn: 
Hans Olofsson. Född 1668-06-14 Västerfärnebo Norrsalbo.  
Anna Olofsdotter. Född 1670-09-25 Västerfärnebo Norrsalbo.  
 
Äktenskap med Kerstin Eriksdotter (Född 1636 Västerfärnebo Hedbo. Död 1702-06-01 Västerfärnebo Norrsalbo.). Vigsel 
1675. 
 
Barn: 
Anna Olofsdotter. Född 1677-01-06 Västerfärnebo Norrsalbo.  
VII:123 Anders Olofsson. Född 1679-07-26 Västerfärnebo Norrsalbo. Död 1723-11-22 Västerfärnebo Sörsalbo.  



Johan Olofsson. Född 1685-05-10 Västerfärnebo Norrsalbo.  
 
 

 
 

VIII:246  mm mm fm fm 
Kerstin Eriksdotter. Född 1636 Västerfärnebo Hedbo. Död 1702-06-01 Västerfärnebo Norrsalbo. Far: IX:491 Erik 
Andersson. Mor: IX:492 Anna Johansdotter. 

 
 

 
 

VIII:247  mm mm fm mf 
Mats Jansson. Född 1628 Västerfärnebo Salbo. Död 1697-05-16 Västerfärnebo Sörsalbo. 
 
Västerfärnebo 19 januari 1654 såsom förnimmes och prövas av hustru Margaretas och Mats Johanssons i Söder Salbo tal 
och svar dock här över är inga vittnen dem hava om nattetid förliden sommar kommit tillsamman, då Mats Johansson med 
sin broder Per skulle driva utur ängen hästarna, som oförvarandes voro inkomna och hustru Margareta hade i handen en 
lie den Mats tog av henne att hon icke skulle dem skada, därmed likväl blev henne pust och skuvande tilltaget för den skull 
Mats Johansson sakfälltes för sådan hastig gärning till 6 marker för två pustar och vite 40 mark sattes dem emellan.  
 
Äktenskap med Kerstin Larsdotter. Vigsel 1650-11-03 Västerfärnebo. 
 
Barn: 
Kerstin Matsdotter. Född 1654-10-29 Västerfärnebo Sörsalbo.  
Lars Matsson. Född 1658-09-26 Västerfärnebo Sörsalbo.  
 
Äktenskap med Anna Andersdotter (Född omkring 1638 Västerfärnebo Norrsalbo. Död omkring 1720 Västerfärnebo 
Sörsalbo.). Vigsel 1670-06-19 Västerfärnebo. 
 
Barn: 
Anders Matsson. Född 1671-08-22 Västerfärnebo Sörsalbo.  
Anders Matsson. Född 1672-11-17 Västerfärnebo Sörsalbo.  
Isak Matsson. Född 1676-06-11 Västerfärnebo Sörsalbo.  
VII:124 Margareta Matsdotter. Född 1679-05-18 Västerfärnebo Sörsalbo.  

 
 

 
 

VIII:248  mm mm fm mm 
Anna Andersdotter. Född omkring 1638 Västerfärnebo Norrsalbo. Död omkring 1720 Västerfärnebo Sörsalbo. Far: IX:495 
Anders Eriksson. Mor: IX:496 NN. 
 
Vangsbro 29 mars 1698 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2299 (1698) Bild 260 / sid 19 (AID: 
v420701.b260.s19, NAD: SE/RA/42042202) sal Mats Jons änka hustru Anna Andersdotters arvjord i Norrsalbo som hon 
försålt 20 mars 1698 till Johan Matsson i Karbenning och brodern Per Matsson i Prästhyttan för 345 daler koppmt uppböds 
1 gången  

 
 

 
 

VIII:249  mm mm mf ff 
Mats Persson. Född 1674-02-02 Karbenning Olsbenning. Död 1740-04-20 Karbenning Olsbenning. Far: IX:497 Per 
Andersson. Mor: IX:498 Birgitta Eriksdotter. 
 
Dödbok. Saliga Mats Persson ifrån Olofsbenning natus Anno 1674 d 2 febr. Kunde väl läsa både i och utan bok och hade en 
fullkomlig grund i sin sanna kristendomskunskap. I sin ungdom lärde han sig uti det lovliga skräddareämebetet och var 
däruti helfärdig till allas nöje. Sedan när hans fader och äldsta broder på en gång genom döden avgingo måste han 
emottga hemmanet och när han var på sitt 26 år inträdde  han i äktenskap  d 31 maj 1699 med sin nu i sorgen 
efterlämnade k hustru änkan och gudfruktiga Anna Hansdotter ifrån Hästbäck och har väl levt tillsammans i  41 år. 10 
barn 6 söner och 4 döttrar av vilka 3 söner redan äro döda.  
 
Äktenskap med Anna Hansdotter (Född 1682-11-01 Karbenning Hästbäck. Död 1754-10-03 Karbenning Olsbenning.). Vigsel 
1699. 
 
Barn: 
VII:125 Isak Matsson. Född 1702-12-11 Karbenning Olsbenning. Död 1773-01-29 Karbenning Olsbenning.  
Per Matsson. Född 1705-11-24 Karbenning Olsbenning.  
Mats Matsson. Född 1707-12-25 Karbenning Olsbenning. Död 1740-04-21 Karbenning Olsbenning.  
Sara Matsdotter. Född 1710-11-13 Karbenning Olsbenning.  



Hans Matsson. Född 1712-12-14 Karbenning Olsbenning. Död 1740-04-22 Karbenning Olsbenning.  
Kerstin Matsdotter. Född 1715-09-17 Karbenning Olsbenning.  
Anna Matsdotter. Född 1718-02-01 Karbenning Olsbenning.  
Anders Matsson. Född 1720-05-20 Karbenning Olsbenning. Död 1764-09-11 Karbenning.  
Erik Matsson. Född 1725-05-12 Karbenning Olsbenning.  

 
 

 
 

VIII:250  mm mm mf fm 
Anna Hansdotter. Född 1682-11-01 Karbenning Hästbäck. Död 1754-10-03 Karbenning Olsbenning. Far: IX:499 Hans 
Olofsson. Mor: IX:500 Sara Matsdotter. 
 
Dödbok. Hustru Anna Hansdotter ifrån Olsbenningen nata i Hästbäck  d 1november 1682. Städse varit hemma intill dess 
hon år 1699 d 31 maj då hon var 16 år 6 mån 2 veckor blev gift med sin för detta frånskilta man bergsman välförståndiga 
Mats Persson i Olsbenning levat tillsammans i 40 år. Död av ålderdomsbräcklighet.  

 
 

 
 

VIII:251  mm mm mf mf 
Mats Andersson. Född 1688-11-18 Karbenning Bennebo. Död 1727-09-16 Karbenning Olsbenning. Far: IX:501 Anders 
(unga) Persson. Mor: IX:502 Margareta Matsdotter. 
 
Dödbok: Salig Mats Andersson i Olsbenning natus i Benbo 1688 d 18 november. Kom i äktenskap 1707  d 30 sept med 
hust Karin Eriksdotter i Olofsbenning. Levat tillsamman 20 år på 14 dagar när. Avlat 8 barn 4 söner och 4 döttrar 1 son död. 
Morbus catulus eller sten varmed han har plågats inemot 3 års tid. Måste i 6 veckor hålla vid sängen av såna plågor och 
tillstötande magsjuka samt svullnad och sår i halsen och bröstet. Aetas 39 år på 1 månad och 4 dygn när. 
 
Fadddrar Johan Mattson i Olsbenning och Anders Jons hustru i Bennebo 
 
Äktenskap med Karin Ersdotter (Född 1685-12-13 Karbenning Olsbenning. Död 1774-01-15 Karbenning Olsbenning.). Vigsel 
1707-09-30 Karbenning. 
 
Barn: 
Anders Matsson. Född 1708-11-28 Karbenning Olsbenning. Död 1766-10-05 Karbenning Olsbenning.  
VII:126 Anna Matsdotter. Född 1711-08-11 Karbenning Olsbenning. Död 1773-08-16 Karbenning Olsbenning.  
Margareta Matsdotter. Född 1714-03-28 Karbenning Olsbenning.  
Mats Matsson. Född 1716-09-21 Karbenning Olsbenning. Död 1716.  
Erik Matsson. Född 1718-12-06 Karbenning Olsbenning.  
Karin Matsdotter. Född 1721-03-16 Karbenning Olsbenning.  
Mats Matsson. Född 1724-06-21 Karbenning Olsbenning. Död 1744.  
Kerstin Matsdotter. Född 1727-06-23 Karbenning Olsbenning.  

 
 

 
 

VIII:252  mm mm mf mm 
Karin Ersdotter. Född 1685-12-13 Karbenning Olsbenning. Död 1774-01-15 Karbenning Olsbenning. Far: IX:503 Erik 
Matsson (unga). Mor: IX:504 Karin Olofsdotter. 
 
Dödbok: Hustru Karin Ersdotter ifrån Olsbenning Nata ibidem 13 dec 1685. År 1707 d 30 sept inträdde hon i äktenskap 
med sin för detta i herran avlidna man bergsman Matts Andersson ifr Olsbenning som d 16 sept 1727 avled levat sålunda 
tillsammans uti 20 år avlat 8 barn 4 söner och 4 döttrar av dem leva 1 son och 1 dotter som med barslig vördnad med 
mycken rörelse bevisa i dag sin ålderstigna moder den sista ärkänsla. Levat änka uti 46 år och 4 månad och därunder med 
gudelig tålamod och förnöjsamhet. Morbus ålderdomsbräcklighet slå att hon i flera år måste mästadels hålla vid sängen. 
Aetas 88 år 1 m och 2 dygn 

 
 

 
 

VIII:253  mm mm mm ff 
Erik Matsson. Född 1670-10-23 Västerfärnebo Örbäck. Död 1743-11-25 Karbenning Örbäck. 73 år 1m 1d Far: IX:505 Mats 
Olofsson. Mor: IX:506 Margareta Hansdotter. 
 
Norbergs bergslag 1702-09-18 ....skulle denna Erik Matsson som förmedelst en avhandling med förre ägaren Per Johansson 
i våras kommit till hemmanet utan laga dom. Erik Matsson framviste icke allenast sitt kontrakt med Per Johansson utan ock 
befallningsman välbetrodde Johan Åhmans attest 16 maj att Matsson hos honom deponerat 328 daler 10 öre kmt för 
hemmanets lösen 
 



Gamla Norbergs häradsrätt 19 september 1702: Det skriftliga kontrakt som Per Johanssonn i Örbäck d 20 sept 1701 ingått 
med Erik Matsson där sammastädes angående Johanssons med stor skuld graverade fasta egendoms eller 2/5 delars uti 
1/4 hemman avstående, så och dess bördsrätt till hela fjärdedelen överlåtande emot det Erik Matsson efter mästesmanna 
orden löser samma 2/5 delar, så och Johansson i livstiden försörjer och sedan ärligen låter till graven komma, upplästes in 
qvantum juris intecknades 
 
Gamla Norberg häradsrätt 1710 Sd gjorde Erik Matsson i Örbäck ansökning hos rätten om tingsskötning och fast på 
framlidna Johan Matssons ett fjärdedels hemman mellangården i Örbäck. Och som det befanns av de härvidd inlagda 
dokumenter att Johan Matssons sondotter Elisabeth Eriksdotter i Långsjö samt döttrarna Kerstin Margareta och Lisbet 
med en del deras barn uti fyra särskilda och av åtskilliga datis köpskrift försålt deras fem sjundedelar och arvejord i detta 
fjärdedels /skadat/ Johan Matssons son gl Per Johansson i Örbäck 
 
Dödbok:Salig Erik Matsson i Örbäck Natus ibidem Ao 1670. Städse hemma hos föräldrarna allenast i 2 år hos sin äldre 
broder i samma gård. Kunde väl läsa i och utan bok, övade sig flitigt med herrans andakt och läste alla dagar i den hel bibel 
samt flera gudiga böcker. Ao 1701 d 7 oktober inträdde i äktenskap med sin för detta avlidna hustru Elisabet Olofsdotter 
ifrån Lifsdal. Levat tillsammans inemot 27 år. 10 barn 8 söner 2 döttrar, 4 söner leva. 
 
Äktenskap med Elisabet Olofsdotter (Född 1680-01-08 Norberg Livsdal. Död 1728-08-03 Karbenning Örbäck.). Vigsel 1701-
10-07. 
 
Barn: 
VII:127 Mats Ersson. Född 1702-09-29 Karbenning Örbäck. Död 1752-01-25 Karbenning Örbäck.  
Catharina Ersdotter. Född 1705-01-19 Karbenning Örbäck.  
Erik Ersson. Född 1707-08-02 Karbenning Örbäck.  
Olof Ersson. Född 1710-09-16 Karbenning Örbäck.  
Anders Ersson. Född 1711-09-18 Karbenning Örbäck.  
Johan Ersson. Född 1717-07-25 Karbenning Örbäck.  
Petter Ersson. Född 1719-09-20 Karbenning Örbäck.  
Johan Ersson. Född 1726-02-11 Karbenning Örbäck.  

 
 

 
 

VIII:254  mm mm mm fm 
Elisabet Olofsdotter. Född 1680-01-08 Norberg Livsdal. Död 1728-08-03 Karbenning Örbäck. Far: IX:507 Olof Ersson. Mor: 
IX:508 Karin Jonsdotter. 

 
 

 
 

VIII:255  mm mm mm mf 
Lars Hansson. Född 1668 Karbenning. Död 1731-01-19 Karbenning Landforsbacken. Nämndeman Far: IX:509 Hans 
Hansson. Mor: IX:510 Anna Persdotter. 
 
Dödbok. Nämndemannen salig Lars Hansson ifrån Landforsbacken född uti Andersbenning och Norbergs församling 1668 
vid Tomasmässotiden. Kunde färdigt läsa i bok och skriva och räkna vilket övermåttan väl länade honom till nytta i de 
sysslor som han senare förrättat. Vistades med sina K föräldrar i 3 år i Andersbenning och seden med dem flyttade hit 
neder till Landforsbacken och gick dem alltid tillhanda. Ao 1690 förra gången gift med salig hustru Clara Josefsdotter ifrån 
Hästbäck, levde med henne i 19 år avlat 8 barn 2 söner och 6 döttrar av vilka 1 son och 1 dotter redan långt före detta är 
tagit ..... Änkling var han i 2 år. Senare gången inträdde i det h ektenskapet med sin nu i sorgen kvarlämnade k maka hustru 
Anna Jönsdotter i från Nickebo 1711. Med henne haver han fört ett gudfruktigt liv uti 19 år. Avlat 2ne döttrar som ännu 
leva. Varit sexman och nämndeman i 11 år haver han med gott förstånd och största beröm setat uti gl Norbergs bergslags 
häradsting och haver således gärna spenderat sina krafter till det allmännas bästa. Har nu i någr år dragits med en svår 
andtäppa tvivelsutan förorsakad av en långsam ( ? ) och bekymmer. Nu sedan helgamässo haver mest hålla vid sängen 
dock var en gån i medlertid med nog svag hälsa opp i herrans hus. 
 
Äktenskap med Clara Josefsdotter (Född 1669-10-10 Karbenning Hästbäck. Död 1709-10-29 Karbenning Landforsbacken.). 
Vigsel 1690. 
 
Barn: 
Anna Larsdotter. Född 1691-08-12 Karbenning Landforsbacken.  
Erik Larsson. Född 1693-12-20 Karbenning Landforsbacken.  
Sara Larsdotter. Född 1696-09-02 Karbenning Landforsbacken.  
Catharina Larsdotter. Född 1699-03-25 Karbenning Landforsbacken.  
Kerstin Larsdotter. Född 1702-01-01 Karbenning Landforsbacken.  
Brita Larsdotter. Född 1705-02-17 Karbenning Landforsbacken.  



Lisbet Larsdotter. Född 1707-03-18 Karbenning Landforsbacken.  
Anders Larsson. Född 1709-09-28 Karbenning Landforsbacken.  
 
Äktenskap med Anna Jönsdotter (Född 1674-11-15 Karbenning Bennebo. Död 1740-07-27 Karbenning Landforsbacken.). 
Vigsel 1711-09-29. 
 
Barn: 
VII:128 Margareta Larsdotter. Född 1712-09-21 Karbenning Landforsbacken. Död 1773-02-09 Karbenning Örbäck.  
Clara Larsdotter. Född 1712-09-21 Karbenning Landforsbacken.  

 
 

 
 

VIII:256  mm mm mm mm 
Anna Jönsdotter. Född 1674-11-15 Karbenning Bennebo. Död 1740-07-27 Karbenning Landforsbacken. Far: IX:511 Jöns 
Persson. Mor: IX:512 Margareta Nilsdotter. 
 
Dödbok. Salig hustru Anna Jönsdotter ifrån Landforsbacken född i Bennebo Ao 1674 d 15 november. Varit städse hemma 
hos föräldrarna. Allenast i 4 år med heder och beröm tjänt hos sin farbroder salig Anders Persson i Bennebo intill dess hon 
var 26 år trädde förra gången i äktenskap med sin långt för detta avlidna man Olof Andersson i Broarna den 30 sept 1700. 
Levde kristligen tillsammans i 9 år och 7 månader, inga barn. Sedermera trädde hon i äktenskap den 29 sept 1711 med sin 
andra man, för detta nämndeman välaktad Lars Hansson i Landforsbacken. Levde med honom 19 år. Avlat 2 döttrar / 
tvillingar/ som leva. Morbus i vattusoten eller svullnad i kroppen med tillstötande håll och sting. Aetas 65 år.  

 
 
 
Generation IX 
 

 IX:1  ff ff ff ff f 
Nils Olofsson. Född 1618. Död 1695 Karlskoga Östra Lontorp. 
 
Karlskoga häradsrätt 5 oktober 1669 Karlskoga häradsrätt, Domböcker, SE/ULA/10514/A I a/2 (1663-1683), bildid: 
C0105114_00068 Sedan blev avdömt att Nils Olofsson i Östra Lontorp skall giva Lars Larsson i Streken och hans syskon 40 
daler kmt i gominne för deras stubbelännings praetention i Östra Lontorp och sedan vare där med åtskilda. 
 
Karlskoga häradsrätt 1695 25-30 oktober: Nämndeman Nils Bengtsson i Skråmmen framviste en föreningsskrift d 18 
oktober 1695 var medelst Anders Nilsson ibidem med sina bröder Jon Nilsson i Trehörningen, Johan Nilsson i Stockberga, 
Olof Nilsson i Gälleråsen och Lars Nilsson i Östra Lontorp så förlikta är sins emellan att Anders Nilsson av dem oklandrat 
bliva skall vid halvparten av ¼ skattehemmanet Skråmmen det deras salig fader Nils Olofsson i Ö Lontorp af kungl majst till 
skatte köpt haver d 19 oktober 1680 för 20 riksdaler in specie, varutinnan och Anders Nilsson en dels skall själv betalt hava, 
så väl och något utlagt, lämnades där emot han till sina syskon alla sina lösören efter deras salig fader, så väl som den rätt 
honom uti besittningen därsammastädes tillkomma kan, och som nu av dem begärdes att rätten täcktes confirmera denna 
dem emellan gjorda förening vilken kyrkoherden vyrdiga och vällärda Hr Petru Tingström m fl underskrivit 
 
Barn med Elin Andersdotter (Född 1622 Karlskoga Sibbo.). 
 
Barn: 
VIII:1 Jon Nilsson. Född 1644 Karlskoga Östra Lontorp. Död 1720-02-15 Karlskoga Trehörningen.  
Margareta Nilsdotter. Född 1650 Karlskoga Östra Lontorp. Död 1740-12-12 Karlskoga Östra Lontorp.  
Johan Nilsson. Född 1654-01-01 Karlskoga Östra Lontorp. Död 1719 Karlskoga Stockberga.  
Anders Nilsson. Född omkring 1657 Karlskoga Östra Lontorp.  
Olof Nilsson. Född omkring 1659 Karlskoga Östra Lontorp. Död 1716-03-22 Karlskoga Gälleråsen.  
Lars Nilsson. Född omkring 1661 Karlskoga Östra Lontorp.  

 
 

 
 

IX:2  ff ff ff ff m 
Elin Andersdotter. Född 1622 Karlskoga Sibbo. Far: X:3 Anders Andersson. 

 
 

 
 

IX:5  ff ff ff mf f 
Mats Hindriksson. Född 1616 Karlskoga Tällekullen. Död. Sandviken, Karlskoga.  Postbonde Far: IX:25, X:9 Henrik 
Andersson. Mor: IX:26, X:10 Kerstin Nilsdotter. 
 
Karlskoga häradsrätt 1652 Karlskoga häradsrätt, Domböcker, SE/ULA/10514/A I a/1 (1629-1662), bildid: C0105113_00108 



Näst klagade Mats Hendriksson i Sandviken, att hans granne och gårdbo Erik Persson ibidem å krono, hade olagligen och 
utan föregångit laga prov och hål- 
len syn av länsmannen och nämnden eller kyrkans sexmän, gångit till och uti bägges deras samskog, huggit små svedjor på 
17 ställen, honom Mats till förtret, de Erik Persson icke neka kunde, efter han där till övertygades av några i nämnden, som 
samma fall synt hade. Varför sakfälltes hn Erik för det han kunde hava huggit på de ställen som kan röjas till äng till 12 
mark och för det som där till ej kan duga till 40 mark efter den 21 och 22 art. i skogsordningen. 
 
Karlskoga 30 september 1653 Karlskoga häradsrätt, Domböcker, SE/ULA/10514/A I a/1 (1629-1662), bildid: 
C0105113_00119 Näst vittnade samtliga nämnden, att de i höstas gingo syn emellan kronohemmanet Sandtorp som Erik 
Persson och Mats Hindersson åbo och Backa Hr Lillieströms frälse uti hans fullmäktiges Dan Bondessons närvaro, och med 
det samma upprättade de den gamla skillnaden, som av ålder haver varit där emellan, och begyntes i sjön Möckeln, sedan 
änggärden nord ut till landsvägen in till Skalpussen, sedan ända nord i Svartberget och det allt ut i Kongshällan, sedan ända 
väster i Mörtbäcken, där han löper ut i Trösan och så Trösan söder ut in i Stora Björkborns älv. Och emedan bägge parterna 
där åtnöjdes, ty vart hon med rättens dom stadfäst. 
 
Karlskoga häradsrätt1665 Matts Hindriksson i Sandtorp berättade att han är födder i Tällekullen och så bekom hans  
fader brev på Tällekullen att han skulle gå i backe? 
 
Karlskoga häradsrätt1670 Stämnings försittande 
 
Karlskoga häradsrätt 1671 Näst prövades efter noga... att Matts i Sndtorp är skyldig länsman Erik Pålsson för undfången 
spannmål, fem stigar kol 
 
Karlskoga häradsrätt 1671 Näst beslöts och avsades att Erik i Sandtorp skall hålla halvparten av vattugården i sjön mellan 
Bryttiegården och Sandtorps äng och Mattis i Sandtorp som haver västra delen av samma näs som skall dem emellan med 
skygård skiftas efter som förr utsatt och prövat äga vara fri för samma vattugårdsbyggning och vidmakthållande 
 
Karlskoga häradsrätt 30 maj 1673 Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län (S) EVIIAAAL:14 (1673-1675) Bild 12 / sid 
17 näst förhörde sig Mats Hindriksson i Santorp i Karlskoga hos rätten om han skulle skäligen kunna fordra någon 
recompens av inspektoren Erik Wallmans tjänare Jöns Thomasson i Kristinehamn för den skad han tog genom det hans 
häst den han för 1½ år sedan nederkörde i sjön Möckern och blev där igenom merendels fördärvad. Eljest miste han 
alldeles bort sin dotter under vattnet uti samma råk varest de om nattetid nederkörde, men ingen mera än han Jöns och 
hästen med plats salverade. Rätten fann detta mycket betänkligt pålägga Jöns något straff efter han var med i samma fara 
och befanns honom gjort sin högsta flit att bringa dottern till rätta. Som dock uti sina föräldrars prasens / sedan hon intet 
förmåtte hålla det tåg henne till kastades/ gick under i vattnet, icke heller kunde Jöns svara till hästen som till en del blev 
fördärvad, befriades för den skull för allt tillmäle uti denna sak, varmed Mats lät sig benöja. 
 
Barn med Sigrid Persdotter (Död.). 
 
Barn: 
VIII:3 Mats Matsson. Född 1648 Karlskoga Sandviken. Död 1707-01-14 Karlskoga Sandviken.  

 
 

 
 

IX:6  ff ff ff mf m 
Sigrid Persdotter. Död. Sandviken, Karlskoga Far: X:11 Peder Eriksson. Mor: X:12 Elin. 

 
 

 
 

IX:11  ff ff fm fm f 
Håkan Andersson. Död 1683 Karlskoga Stora Strömtorp. Far: X:21, X:49, XI:17, XI:57, XII:805, XII:971 Anders Nilsson. Mor: 
X:22, X:50, XI:18, XI:58, XII:806, XII:972 NN Persdotter. 
 
Fastebrev på östra fjärdingen Strömtorp år 1652 och den västra 1664 
 
Karlskoga häradsrätt 1664-05-13 Karlskoga häradsrätt, Domböcker, SE/ULA/10514/A I a/2 (1663-1683), bildid: 
C0105114_00021: Näst beviljades Håkan Andersson correction på hans fastebrev på ½ Strömtrop som är ½ gård och han 
hade både fått till skänks och löst, men icke den delen, han hade ärvt i den andra hälften, som hans syster Elin 
Andersdotter bor på, nämligen att han hade av Per Nilsson i Strömtorp sin faderbroder, hans del för den skuld han ägde 
Håkan, nämligen 4 Rd och 1 treggelod sked, det övriga fick han till skänks, för han brukade hans jord och skattade för 
henne så länge hans livstid var och medan unte Per en teg i vart gärde skattfritt av Joen Nilsson i Strömedet sin 
faderbroder hans del i Strömtorp för 1 skattgill oxe och av fadersystern Gunnur Nilsdotter i Ålekärr hennes del i Strömtorp 
för en ko 
 



Karlskoga häradsrätt 1665 Nämndeman Håkan Andersson har murat i klockarestugan och vill för detta ha betalt 
 
Karlskoga 6 november 1673 Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län (S) EVIIAAAL:14 (1673-1675) Bild 84 / sid 161 
(AID: v81405.b84.s161, NAD: SE/VALA/0382503) Näst sämdes Håkan Andersson i Strömtorp, med sina barn, som voro, 
Sven i Strömtorp, Peders barn i Gärdsberg, Nils i Hallerudsbacken Håkanssöner, Elin i Duvedalen och Karin i Strömtorp 
Håkansdöttrar, att nu efter lottagande skulle allenast på den fjärdingen han åbor bliva två av hans barn besuttna efter hans 
död. Och föllo således bägge lotter, att sonen Sven löser /med sin broderslott avräknat/hälften, och den andra hälften 
döttrarna bägge i Duvedalen och Strömtorp tillsammans, efter de togo en lott tillhopa emot brödernas, och i fall de vid 
faderns död intet kunna sämjas om lösen sig emellan, skulle de ävenväl taga lott om besittnings- och lösningsrätten, i 
medler tid förbliver fadern Håkan med sin barns styvmoder hos sonen Sven, och han behåller 2/3 av fjärdingen för dess 
underhåll till döderdag, men dottern Karin i Strömtorp njuter allenast ? uti fjärdinghemmanet, dock när faderns och 
styvmoderns livstid ändas, skall fjärdingen bytas i lika två delar. Där nu fadern och hans hustru icke bliva väl underhållna av 
Sven eller hans måg som han tager till sig, står honom fritt taga sin jord igen och upplåtan till den som kan göra honom där 
uti ett nöje, värderingen av hemmanet bliver uppskjutet till föräldrarnas död. 
 
Karlskoga häradsrätt 1676 Näst lovade Sven Håkansson och hans måg Tomas Nilsson samt Karin Håkansdotter uti 
Strömtorp att de vilja och skola sin gamle fader Håkan Andersson till hjälp och understöd årligen giva honom 2 lispund salt 
och hålla honom alldeles ved och värme item när han omtränger lånom honom häst till ryda eller köra förutan det de skola 
vara förpliktigade efter denna rättens avsägedom dat 6/11 1673 bemälte sin fader åker och äng honom tillhanda väl bruka 
och han Håkan efter deras lovan vara fri för alla utlagor jämväl ock de hålla honom ledig för all gäst- och skjutsning. 
 
Karlskoga häradsrätt 1682 Inprotokollerades ett testamente och förordning som Håkan Andersson i Strömtorp med sin 
hustru av den 6 maj innevarande år i gode mäns övervaro upprättat haver. Varmed de nu på sin höga ålder uppdrages dess 
rätt i bemälte Strömtorp som är först 1/3 i 1/4 ibidem till sin sonmåg Tomas Nilsson och dotter hu Karin Håkansdotter 
alldeles oklandrat efter deras död för de andra deras barn att behålla. Jämäl hålla .... att dessa barnen bliver närmast till 
den andra andel av tredingen. Vilken mot försträckning till bruksskrivaren vid Ölsboda Jonas Larsson pantsatt är..... 
 
Karlskoga häradsrätt 16 oktober 1683 C0105115_00022 tvistade sig emellan Håkan Anderssons i Strömtorp arvtagare om 
inlösen av halva bemälte Strömtorp som är ¼ hemman, viljandes Tomas Nilsson å sin svärfaders Sven Håkanssons vägnar 
komma till halva fjärdingen efter han genom lottkastning å tinget Ao 1673 d 6 och 7 november med faderns Håkan 
Anderssons samtycke kom på hans svärfader halva fjärdingen efter sin faders död att få behålla och den andra hälften på 
dess systrar Karin och Elin Håkansdöttrar och som han Sven så medelst äger först sin lott desslikest inlöst sin broders Per 
Håkanssons anpart, men som fadern Håkan som än lever haver sålt en 1/3 hemman till sin dotters hustru Elins måg  Jonas 
Larsson vill Sven med sin måg Tomas Nilsson honom av sina utlagda penningar så mycket betala, att han således må 
komma till halva fjärdingen efter sin faders död förmedelst där över gjorde förordning i gode mäns närvaro d 6 maj 1682 
av fadern Håkan Andersson vilken och sin sonmåg Tomas Nilsson och dotter Karin Håkansdotter giver 1/3 i ¼ för föda och 
skötsel åt sig och sin hustru till döddagar. Jonas Larsson förnekade intet Sven Håkansson och hustru Karin Håkansdotter 
halva fjärdingen men den andra halvan ville han behålla emedan han först inlöst sin svärmoders 1/12 efter sin svärfaders 
Peder Jönssons köpebrev d 20 oktober 1677 som Ao 1682 d 2 maj begynte uppbjudas. Sedan haver han inlöst av Nils 
Håkansson i Hållersbacken hälften av dess lott nämligen 1/12 efter köpeskrift d 8 mars 1674 för 20 rd caroliner. Sist 
bekommit genom köp och testamente av Håkan Andersson en tredjedel eller 4/12  efter dess skrift  d 20 juni 1675 som 
uppbuden är Ao 1675 och 1676 samt till fasta beviljat d 15 april 1678 vilka lotter göra tillhopa hälften av fjärdingen. Hustru 
Karin Håkansdotter beviste med sin broders Nils Håkansson i Hallersbacken skrift d 16 oktober 1683 sig åtnjutit lösen på 
halva dess broderdel som är 1/12 därför hennes man Johan Pålsson utgivit för många år 16 ½ rd in specie, sedan är hennes 
egen lott 1/12. I övrigt begärde hustru Karin få utlösa Jonas Larssson emedan genom lottkastning med hans svärmoder är 
henne inlösningen efter dom tillfallen som nämnde viste fram … bevittna så  i sanning vara. Resol. Såsom av tingsrätten 
Ao 1673 d 6 november avsagt är det denna tvistiga fjärdingen uti Strömtorp skulle efter faderns och dess hustrus död lösas 
och besittas utav tvenne iblan arvingarna som och genom lottkastning är Sven Håkansson och Karin Håkansdotter tillfallti. 
Alltså bör Sven jämte sin arvsrätt åtnjuta i det övriga lösen där uti till fulla halvparten, men som hustru Karin Håkansdotter 
ej vederhörigt bevakat sin tillräknade lösningsrätt utan haver Jonas Larsson på den av Håkan Andersson köpte 1/3 ibm 
obehindrat njutit både uppbud lagfaring och dom till fasta, det rätten ej därför nu något förändra ty och den hälften tillslås 
honom Jonas Larsson till full lösen, dock tillåter rätten samma hustru Karin Håkansdotter som en sörjande och änka är, i sin 
livstid där bliva besutten av 1/6 uti ¼ den hon ärvt av brodern Nils i Hollersbäcken inlöst haver men efter hennes död bör 
hennes barn och arvingar taga lösen av dem som hemmanet nu så medelst tllldömde är, vilka och skola vara skyldiga 
vederböraden uppehålla och försörja de gamla folken sina föräldrar till dödedagar. Emot denna dom appellerade hustru 
Karin Håkansdotter i rättan tid under lagmansrätten. 
 
Karlskoga häradsrätt 1709 1/4 Nyböle är upptagit av Nils Persson Stora Strömtorp och Västansjö är upptagit av Håkan 
Andersson Stora Strömtorp. Fastebrev 30/1 1636 
 
 
 
Barn: 



X:202 Elin Håkansdotter. Född 1618 Karlskoga Stora Strömtorp. Död Karlskoga Duvedalen.  
VIII:6 Karin Håkansdotter. Född omkring 1629 Karlskoga Stora Strömtorp. Död 1709-05-01 Karlskoga Stora Strömtorp.  
IX:15 Sven Håkansson. Född Karlskoga Stora Strömtorp. Död Karlskoga Stora Strömtorp.  
Håkan Håkansson. Född Karlskoga Stora Strömtorp.  
Peder Håkansson. Född Karlskoga Stora Strömtorp. Död.  
Nils Håkansson. Född Karlskoga Stora Strömtorp. Död Hallorsbacken.  

 
 

 
 

IX:13  ff ff fm mf f 
Greger Matsson. Född omkring 1616 Karlskoga Gräsmossen. Död Karlskoga Gräsmossen. Far: X:25 Mats Gregersson. Mor: 
X:26 Kerstin Tomasdotter. 
 
Karlskoga häradsrätt 26 juni 1643 Karlskoga häradsrätt, Domböcker, SE/ULA/10514/A I a/1 (1629-1662), bildid: 
C0105113_00063: Än klagades över Grels Matsson i Gräsmossen å skatte att han ogift hade belägrat och mökränkt sina 
föräldrars legopiga Marit Larsdotter vilken gärning de på båda sidor tillstod och bekände och omsider lovade vilja bättra 
med äktenskap varför dömdes han att böta 20 mark och hon 10 mark. 
 
 
Karlskoga häradsrätt 15 oktober 1649: Näst sakfälldes Gregers Matsson i Gräsmossen å skatte för bodrätt till 3 mark och 
åter 3 ¼ kanna råg som borta är. 
 
Barn med Marit Larsdotter (Född Råda Duvnäs. Död.). 
 
Barn: 
VIII:7 Olof Grelsson. Född omkring 1642 Karlskoga Gräsmossen. Död Karlskoga Gräsmossen.  
Tomas Grelsson. Född omkring 1655 Karlskoga Gräsmossen.  
Karin Grelsdotter. Född omkring 1660 Karlskoga Gräsmossen.  

 
 

 
 

IX:14  ff ff fm mf m 
Marit Larsdotter. Född Råda Duvnäs. Död. Gräsmossen, Karlskoga Far: X:27 Lasse Håkansson. 
 
Älvdals häradsrätt 1663-12-11:  Näst emedan Halvard Engelbrektsson i Duvenäs i Råda socken viste med köpevittnen eller 
brev Älvdals häradsrätt (S) AIa:1 (1629-1666) Bild 176 / sid 180 (AID: v66337.b176.s180, NAD: SE/VA/11047) eller och 6 
manna ed som å samma tinget avskedat var, sig hava löst den del i bemälte Duvenäs som Måns Nilsson i Deje och Måns 
Månsson i Hedegården kräva på därför resolverades, att det må utbytas så stor del dem pålöper både i hus och jord i 
samma Duvenäs och tillstod Måns Nilsson få lösa av Märta Larsdotter i Gräsmosssen i Karlskoga socken samt Sigrid 
Larsdotter i Quarnäs i Råda socken deras delar i bemälte Duvenäs för 5 ½ rd till vardera, så och skaffa sig en viss uträkning 
på släkten och delarna i och till den jorden till nästa ting. 
Näst tillsades Halvard Engelbrektsson i Duvnäs att få utdela sin hustrus Anna Larsdotters del i Torsby i Råda socken så stor 
han faller. 

 
 

 
 

IX:15  ff ff fm mm f 
Sven Håkansson. Född Karlskoga Stora Strömtorp. Död Karlskoga Stora Strömtorp. Far: IX:11, X:29, XI:403 Håkan 
Andersson. 
 
Karlskoga 6 november 1673 Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län (S) EVIIAAAL:14 (1673-1675) Bild 84 / sid 161 
(AID: v81405.b84.s161, NAD: SE/VALA/0382503) Näst sämdes Håkan Andersson i Strömtorp, med sina barn, som voro, 
Sven i Strömtorp, Peders barn i Gärdsberg, Nils i Hallerudsbacken Håkanssöner, Elin i Duvedalen och Karin i Strömtorp 
Håkansdöttrar, att nu efter lottagande skulle allenast på den fjärdingen han åbor bliva två av hans barn besuttna efter hans 
död. Och föllo således bägge lotter, att sonen Sven löser /med sin broderslott avräknat/hälften, och den andra hälften 
döttrarna bägge i Duvedalen och Strömtorp tillsammans, efter de togo en lott tillhopa emot brödernas, och i fall de vid 
faderns död intet kunna sämjas om lösen sig emellan, skulle de ävenväl taga lott om besittnings- och lösningsrätten, i 
medler tid förbliver fadern Håkan med sin barns styvmoder hos sonen Sven, och han behåller 2/3 av fjärdingen för dess 
underhåll till döderdag, men dottern Karin i Strömtorp njuter allenast ? uti fjärdinghemmanet, dock när faderns och 
styvmoderns livstid ändas, skall fjärdingen bytas i lika två delar. Där nu fadern och hans hustru icke bliva väl underhållna av 
Sven eller hans måg som han tager till sig, står honom fritt taga sin jord igen och upplåtan till den som kan göra honom där 
uti ett nöje, värderingen av hemmanet bliver uppskjutet till föräldrarnas död. 
 
Karlskoga häradsrätt 6 november 1673 vart samtyckt emellan Sven Håkanssons mågar i Strömtorp således att de bägge 
bliva inne hos deras svärfader och skall nu efter likviderat räkning dem emellan Tomas Nilsson vara skyldig att betala till sin 



svåger Olof Grelsson 16 ¾ kopparmynt sedan vara bägge lika skyldiga att betala deras svärfaders återstående obetalda 
skuld som efter uppsatsen var till borgmästaren Giörgen Camitz 8 stigar, Olof Pärsson 35 stigar kol sedan till Olof Töresson 
Gälleråsen 3 skpd tackjärn Hans Lång 1 skpd tackjärn Elias hammarsmed 2 ½ daler Nils på Strömed 34 ½ daler Nils i 
Kvarntorp 9 ½ och Lars i Gräsmossen 7 ½ daler allt i kopparmynt räknat var på bägge svågrarna togo var andra i hand 
 
Karlskoga 10 april 1676  C0105114_00165 näst lovade Sven Håkansson och hans måg Tomas Nilsson samt Karin 
Håkansdotter uti Strömtorp i Karlskoga socken att de vilja och skola sin gamle fader Håkan Svensson till hjälp och 
understöd årligen giva honom 2 lispund salt och hålla honom alldeles ved och värme, item när han omtränger, låna honom 
häst till rida eller köra förutan det de skoa vara förpliktade av en denna rättens avsagda dom 1673 d 6 november bemälte 
sin faders åker och äng honom tillhanda väl bruka. Och han Håkan efter deras loven vara fri för alla utlagor och avgifter till 
kronan jämväl och de håller honom ledig för alla gäst- och skjutsningar. 
 
 
Karlskoga häradsrätt 1682 Näst kändes Sven Håkansson uti Strömtorps måg Tomas Nilsson och dottern hu Gunilla 
Svensdotter skyldiga oförtörnat att betala till Mäster Hans Lang vid Valåsen ett skeppund tackjärn gammal skuld. 
 
Barn med Gunilla Jonsdotter (Född Karlskoga Holmtorp. Död.). 
 
Barn: 
Karin Svensdotter. Född 1629 Karlskoga Stora Strömtorp. Död 1709-05-01 Karlskoga Stora Strömtorp.  
VIII:8 Gunilla Svensdotter. Född Karlskoga Stora Strömtorp. Död Karlskoga Gräsmossen.  
NN Svensdotter. Född Karlskoga Stora Strömtorp.  

 
 

 
 

IX:16  ff ff fm mm m 
Gunilla Jonsdotter. Född Karlskoga Holmtorp. Död. Stora Strömtorp, Karlskoga Far: IX:103, X:31 Jon Nilsson. Mor: IX:104, 
X:32 Elin Jonsdotter. 

 
 

 
 

IX:25  ff ff mm ff f 
Henrik Andersson. Född omkring 1588 Karlskoga Stora Strömtorp. Död omkring 1680 Karlskoga Tällekullen. Far: X:21, X:49, 
XI:17, XI:57, XII:805, XII:971 Anders Nilsson. Mor: X:22, X:50, XI:18, XI:58, XII:806, XII:972 NN Persdotter. 
 
Boskapslängd 1626: utsäde 1 tunna, sto 1, kor 5, stut 1, kvigor 2, får 2, unga får 2, unga svin 2. 
Karlskoga häradsrätt 1646 Näst hade Henrik Anderssons i Tällekulla häst bitit ihjäl Lars Olofssons i Blinäs häst varför kändes 
Henrik skyldig att giva Lasse i skadestånd 1 1/2 Rd 
Karlskoga häradsrätt 1648 Om fastebrev på Tällekullen 
Karlskoga häradsrätt 1652 Näst stadfästes efter Sveriges lag det jordeköp som Nils Pärsson i Strömtorp hade gjort med sin 
hustrusyskon och deras män om deras arv och köpelotter i Strömtorp och givit dem här för Hendrik Anderssons barn i 
Tällekullen 1 ko och 2 1/2 Rd 
 
Karlskoga häradsrätt 28 februari 1670 Domböcker, SE/ULA/10514/A I a/2 (1663-1683), bildid: C0105114_00078 näst 
stadfästes det köp som Hans Lang hammarsmed i Valåsen hade ingått och slutit om halva kronohemmanet Tällekullen, så 
vida besittningsrätten vidkommer med efterskrivne sockenmän nämligen Nils Bertilsson i Björkmo om hans förra hustrus 
Brita Hindriksdotters samt tvenne hennes syskons, Anders och Hindriks söners delar som Nils förr av dm köpt haver för 20 
riksdaler specie visar dess salubrev givit i Boo den 18 april anno 1668 bevittnat av Erik Pålsson länsmannen och 
skogvaktaren Olof Jonsson. Item andra kullen Jöns Hindriksson i Måsen, Olof Hindriksson, Erik Grelsson i Vismen på sin 
hustrus vägnar, Mats Hindriksson i Sandtorp och Per Hindriksson i Holmtorp som dess köpebrev givit 1668 den 3 maj visar, 
bevittnat // om alla dess delar i Tällekullen för 6 riksdaler i kronor till vardera är 30 riksdaler, Item haver Mr Hans betalt 
skuld efter dears sal föräldrar till åtskilliga creditorer på 271 daler koppmynt så att där emot hörer honom halva Tällekullen 
till 
 
Karlskoga häradsrätt 1684 Halva 1/4 av kronohemmanet Tällekulla fick enligt fastebrev daterat 6/2 1611 uppröjas emot 6 
års frihet åt salig Hindrik Andersson 
 
Barn med Kerstin Nilsdotter (Född omkring 1588 Karlskoga.). 
 
Barn: 
Anna Hindriksdotter. Född 1608 Karlskoga Tällekullen.  
Brita Hindriksdotter. Född 1610 Karlskoga Tällekullen.  
Karin Henriksdotter. Född 1612 Karlskoga Tällekullen.  
Hans Henriksson. Född 1614 Karlskoga Tällekullen.  



IX:5 Mats Hindriksson. Född 1616 Karlskoga Tällekullen. Död.  
VIII:13 Jöns Henriksson. Född omkring 1620 Karlskoga Tällekullen.  
Olof Henriksson. Född 1622 Karlskoga Tällekullen.  
Per Henriksson. Född 1622 Karlskoga Tällekullen. Död 1712-06-23 Karlskoga Skogskärr.  
Anders Henriksson. Född 1624 Karlskoga Tällekullen.  
Henrik Henriksson. Född 1626 Karlskoga Tällekullen.  

 
 

 
 

IX:26  ff ff mm ff m 
Kerstin Nilsdotter. Född omkring 1588 Karlskoga. 

 
 

 
 

IX:33  ff fm ff ff f 
Påvel Olsson. Född omkring 1618 Grythyttan Björskogsnäs. Död omkring 1679 Grythyttan Björskogsnäs. Far: X:65 Olof 
Matsson. 
 
Grythytte bergslags häradsrätt 1658 Grythytte och Hällefors bergslags häradsrätt (T) AIa:1 (1657-1673) Bild 17 / sid 10 
(AID: v184086.b17.s10, NAD: SE/ULA/10338) Fastebrev. Blev ock samma dag Pål Olofsson i Björskogsnäs beviljat fast på en 
än som han uppgjort och med lov uppröjt på obytt skog 
 
Grythytte härad 11 juni 1659 Grythytte och Hällefors bergslags häradsrätt (T) AIa:1 (1657-1673) Bild 21 / sid 18 (AID: 
v184086.b21.s18, NAD: SE/ULA/10338) Påvel Olsso i Björskogsnäs skall innan 8 dagar betala 13 lispund osmundjärn till 
bemälte hustru Brita (salig Bengt Jonssons efterleverska i Nora) 
 
Grythytte häradsrätt 7 november 1659 Grythytte och Hällefors bergslags häradsrätt (T) AIa:1 (1657-1673) Bild 23 / sid 22 
(AID: v184086.b23.s22, NAD: SE/ULA/10338) Mats Olsson på Brunnshyttan tilltalte sina bröder Per Olofsson och Påvel 
Olofsson om deras faders hemman i Björskogsnäs sägandes sig för sin arvslott uti bemälte hemman ej betalter och utlöster 
vara: varför begärde ödmjukeligen av rätten honom måtte tilldömt bliva så väl att få sin del uti sitt faders hemman som de 
andra syskonen. Honom till svars framstego bemälte Per och Pål Olofssöner och icke allenast med köpebrev utan och med 
riktiga och klart fastebrev fullkomligt beviste honom Mats vara för sin arvedel uti Björskogsnäs riktigt betalter, dy kunde 
rätten uti hans begäran icke något göra utan förmante honom där med avstå, vetandes att där han fler gånger 
framkommer med sådan otidig klagan skall han plikta för domkval sina 3 mark. Anbelangandes den ängen som Påvel 
Olofsson själv utav oröjd mark uppröjt haver i Björskogsnäs skall hans granne Mats Persson behålla med honom 
därutinann halv part. 
 
Grythytte härad 14 juni 1670 Grythytte och Hällefors bergslags häradsrätt (T) AIa:1 (1657-1673) Bild 101 / sid 12 (AID: 
v184086.b101.s12, NAD: SE/ULA/10338) Efter såsom att Pål Olofsson i Björskogsnäs hade en kvarn ihop med Lars Eriksson i 
Västgötetorpet och 2 andra, så ville han att de antingen honom eller han dem utlösa skulle. Där på blev resolverat att de 
först igenom gode mäns mäklande se till om de i vänlighet icke här över kunna förlikas och således med godo antingen 
betala kvarnen till sommaren, eller och den ena lösa den andra ut, vilket om det icke ska kan, skall dem emellan dömas. 
 
Grythytte härad  2 februari 1673 Grythytte och Hällefors bergslags häradsrätt (T) AIa:2 (1673-1680) Bild 8 (AID: 
v184087.b8, NAD: SE/ULA/10338) samma dag vart resolverat det samtliga de som här i tingslaget restera för 
herredagspenningarna, till 1672 års herredagsman Påvel Olofsson i Björskogsnäs, skola dem nu strax ifrån sig leverera, 
eller bliva där för lagligen pantade 
 
Gruvting Grythytte bergslag 29 augusti 1677: Påvel Olsson i Björskogsnäs begär ett gunstigt avsked ifrån sexmanssysslans 
ämbetet, övertaltes ännu ett år. 
 
Gruvting Grythytte bergslag 20 augusti 1678: Sedan omtaltes sexmän efter som Påvel Olsson i Björskogsnäs är sedan 
senaste tinget genom döden avgången såsom och Per Andersson i Västgötetorp och vid senaste tinget begärde avsked för 
sin ålder skull. Alltså förordnades uti Påvel Olofssons ställe Anders Knutsson i Siksjöhöjden och uti Per Anderssons ställe 
Jon Nilsson i Jäppetorpet. 
 
Grythytte bergslags häradsrätt 1684 Gjordes den förorning emellan sal Påvel Olofssons änka hu Brita och barn om 
hemmanet Björskogsnäs brukande att emedan änkan vill hava sonen Erik hos sig så blev henne sådant efterlåtit den andre 
halvparten av hemmanet brukar sonen Anders så länge modern lever. Hela hemmanet värderat till 1200 daler kmt 
 
Barn med Brita Olsdotter (Född 1628 Karlskoga Östervik. Död 1700-01-26 Grythyttan Björskogsnäs.). 
 
Barn: 
Per Påvelsson. Född omkring 1643 Grythyttan Björskogsnäs.  



Karin Påvelsdotter. Född omkring 1646 Grythyttan Björskogsnäs.  
Kerstin Påvelsdotter. Född omkring 1650 Grythyttan Björskogsnäs.  
Ingrid Påvelsdotter. Född omkring 1652 Grythyttan Björskogsnäs.  
Erik Påvelsson. Född omkring 1655 Grythyttan Björskogsnäs. Död 1739-12-16 Grythyttan Björskogsnäs.  
VIII:17 Anders Påvelsson. Född omkring 1656 Grythyttan Björskogsnäs. Död 1713-10-06 Grythyttan Björskogsnäs.  
Petter Påvelsson. Född 1656 Grythyttan Björskogsnäs. Död 1746-10-26 Grythyttan Hasselhöjden.  

 
 

 
 

IX:34  ff fm ff ff m 
Brita Olsdotter. Född 1628 Karlskoga Östervik. Död 1700-01-26 Grythyttan Björskogsnäs. Far: X:67 Olof Persson. 
 
Karlskoga härad 21 maj 1674  Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län (S) EVIIAAAL:14 (1673-1675) Bild 129 / sid 35 
(AID: v81405.b129.s35, NAD: SE/VALA/0382503) 
Näst stadfästes efter Sveriges lag lovliga och gamla bruk, den skatterättighet, som Lars 
Olofsson i Östervik i Karlskoga socken haver i bemälte Österviks hemman först ärvt en broderdel 
av halvparten där uti, och sedan genom giltiga vittne viste sig hava köpt av sju sina systrar dess arvejord i samma halva 
hemman, nämligen av hustru Cicilia i Berg, hustru Brita i Björskogsnäs, hustru Karin i Herrnäs, hustru Elisabet i Tåbäcken, 
hustru Marit i Kvarntorp och hustru Annika i Ullvetterstorp samt hustru Margareta i Ölsdalen, och förnöjt var syster med 
10 daler silvermynt. Ty äger bemälte Lars Olofsson i Östervik genom arv och köp halvparten i detta halvgärds hemman 
Östervik som beräknas lika emot en fjärdepart, och emedan detta hemmanet är nu lagbudet, oklandrat och fullståndet ty 
extraderades vederböranden där å fasta och tingsskötning. 
 
Grythytte härad 23 februari 1680 Grythytte och Hällefors bergslags häradsrätt (T) AIa:2 (1673-1680) Bild 114 (AID: 
v184087.b114, NAD: SE/ULA/10338) Pålades salig Påvel Olofssons änka i Björskogsnäs att betala till gevaldigern Anders 
Jöransson 20 daler kopparmynt som resterat på dess mödernes fasta arv i Björskogsnäs hemman, det och benämnde änka 
strax gjorde vid tinget med reda penningar var med hon och dess efterkommande skola alldeles vara otilltalta för vidare 
pratention i samma mål. 
 
Grythytte härad 23 maj 1684 Grythytte och Hällefors bergslags häradsrätt (T) AIa:3 (1681-1693) Bild 87 / sid 39 (AID: 
v184088.b87.s39, NAD: SE/ULA/10338) samma dag gjordes den förordning emellan salig Påvel Olofssons änka hustru Britta 
och barn om hemmanet Björskogsnäs brukande att emedan änkan vill hava sonen Erik hos sig, så blev henne sådant 
efterlåtit. Den andra halvparten av hemmanet brukar sonen Anders så länge modern lever, vilket hemmans (regel) rätt till 
alla sina lägenheter samtliga sönerna nu värderade sins emellan för 1200 daler kopparmynt, men efter moderns död 
stånde samtliga barnen öppet och fritt att lagligen utföra sins emellan om hemmanets besittande; dock KM:ts och kronans 
rätt opraejudicerat. 

 
 

 
 

IX:37  ff fm ff mf f 
Nils Larsson. Död 1679 Grythyttan Brudgumtorp. Far: X:73 Lars Nilsson. 
 
I mantalslängd 1655-1677 
 
1654 brukas Brudgummetorp av svärfadern. 
 
Gruvting 1659 4 augusti Nils Larsson i Brudgummetorpet tvista om en gruvedel, hans svärfader Jöns Jonsson i Jönshyttan 
hade köpt av Lars Jönsson. Så emedan desse skäl fanns till samma köp icke heller voro parterna stämda opsköts till nästa 
ting så framt parterna icke kunna i medler tid förlikas 
 
Grythytte bergslags häradsrätt 1659 Grythytte och Hällefors bergslags häradsrätt (T) AIa:1 (1657-1673) Bild 21 / sid 18 
(AID: v184086.b21.s18, NAD: SE/ULA/10338) Nils Larsson i Brudgummetorp blev tilldömd betala Sven Svensson i 
Torskevikssund 1 bössa han fångit haver som kostar 3 Rd 
 
Grythytte härad 15 juni 1661 Grythytte och Hällefors bergslags häradsrätt (T) AIa:1 (1657-1673) Bild 34 / sid 44 (AID: 
v184086.b34.s44, NAD: SE/ULA/10338) Nils Larsson i Brudgummetorp tillstod sig vara rättmäteligen skyldig Peder Nilsson 
på Brunnshyttan 3 ½ fat osmundjärn, för en oxe som han undfångit haver; vilka 3 ½ fat han evägerligen skall till 
nästkommande Olofsmässa betala, antingen med järn eller vad annat som i hans förråd finnes. 
 
Gruvting Grythytte bergslag 3 april 1662: Nils Larsson äger 1/16 del i den nerfallna Sundshyttan som skall byggas upp av 
delägarna "utlovade för rätten att denne hytta och masugn skulle uppbyggd vara till Johannes nästkommande, och blåsa i 
höst och vinter och sedan framgent 
 
Grythytte bergslags häradsrätt 1662 Nils i Brudgummetorpet haver utsläppt skogseld som dess äga skada gjort haver, 



därför han sakfälltes till sina 6 daler 
 
Gruvting 1664 26 september Nils Larsson i Brudgummetorp anklagar Erik Olsson vid Grythyttan att han olovlig haver huggit 
gruvuved uppå hans skog. Resol: Erik Olsson skall förlika honom med 3 lass malm. 
 
Grythytte härad 14 juni 1664 Grythytte och Hällefors bergslags häradsrätt (T) AIa:1 (1657-1673) Bild 52 / sid 80 (AID: 
v184086.b52.s80, NAD: SE/ULA/10338) Nils Larsson i Brudgummetorpet bekände sig vara skyldig på Per Erssons vägnar i 
Örebro till Per Nilsson i Brunnshytta som han för honom i caution gått haver 6 fat osmundjärn vilka 6 fat han lovade såsom 
och blev tilldömt till nästa blåsning att honom contentera och betala. 
 
Gruvting Grythytte bergslag 23 oktober 1665: Nils Larsson i Brudgummetorp besvärar sig över Per Timansson i Sundsbo 
och Lars i Elgwiken att de hava uppbyggt i hyttedammen stampar och de andra hyttelagarna ofrågandes åt. Resol: de skola 
taga sina stampar dädan och sätta dem på annat ställe och hela hyttelaget i samma ställe sätta. Och vilken som då låter sig 
utbygga skall framdeles där till ingen rätt hava. 
 
Grythytte bergslags häradsrätt 1666 Nils i Brudgummetorp blev tillsatt som fjärdingsman över Brunnshytteroten. 
 
Grythytte härad 13 februari 1667 Grythytte och Hällefors bergslags häradsrätt (T) AIa:1 (1657-1673) Bild 63 / sid 102 (AID: 
v184086.b63.s102, NAD: SE/ULA/10338) Nils Jönsson i Siksjöhöjden haver tagit olovandes Nils Larssons båt i 
Brudgummetorpet och rott över ett sund med och låtit båten sedan på andra sidan stå och fördärvas. Så ehuruväl de äro i 
förrgår där om förlikta kunde rätten för exempel skull hos androm honom icke förskona med den plikt som på sådant 
skalkestycke följa plägar, utan sig och androm till varnagel straffade honom till 20 daler silvemynts böter. Grannarna som 
bo omkring bemälte sund och färgställe skola vara förmanta i sommar att förfärdiga bro där över, där på en resande man 
utan hinder må kunna sin resa fortsätta. 
 
Grythytte bergslags häradsrätt 1672 Mats Andersson i Hult hade stuckit Nils Larsson i Brudgummetorpet två knivslag i 
bröstet var till han inte nekade och fick böta 20 daler smt för vart sår 
 
Grythytte bergslags gruvuting 1673-07-03 Nils Larsson i Brudgummetorp besvärar sig över Bengt Gunnarsson i Hult det han 
haver sålt honom i del i Halltrogruvan för ½ skp tackjärn och förledne ting blev om samma sak avdömt vid förre gruvoting 
det samma del skulle alla gruvorna tillfalla. Bengt Gunnarsson till svars säger sig hava sålt allenast arbetet men intet själva 
berget, och emedan resolverades om intet gruvolagarna förvisar Nils Larsson ½ skp tackjärn så behålla Nils Larsson sin del. 
? i Älgvik klagar på Nils Larsson i Brudgummetorp för vad han haver tagit vid hans grufva, där till Nils Larsson väl nekar 
några där av haver tagit och säger sig tövat Lars igen att hugga därför, Nils Larsson skall förskylla honom med 2 lass ved. 
Hr Bergmästaren förmanar Nils Larsson i Brudgummetorp det han sina grannar sig vidare i blåsning här efter rättar. 
 
Gruvting Grythytte bergslag 18 maj 1676: Bengt Larsson i Elgwiken klagar över Nils Larsson i Brudgummetorp att han haver 
tagit ett stycke tackjärn vid rådstugudörren bort för honom; Nils Larsson svarar att 10 skeppund järn voro för 
rådstugudörren uppvägna och säger att järnstycket rasade ifrån den ena hopen och till den andra, säger ock att hans 
gossar bar in bemälte järn , men Bengt säger sig kunna bevisa att Nils själv bar in samma järnstycke, Per Andersson i Hult 
vittnar att Nils bar samma järnstycke in själv i boden, men han alldeles där emot nekar, och sade om något järnstycke kom 
in så var det ovitterligit. Tillspordes de gode män som i rätten sutto om bemälte Nils någonsin haver befunnits med 
otrohet, där till alla svarade, att de aldrig hava förnummet av honom sådant. Resol. Emedan som detta vittnet intet gör 
tillfyllest och sexmannen bevittnade att han aldrig tillförende med någon otrohet haver befunnits gjordes fördenskull för 
denna gången fri så framt intet bättre vittnen kan framdeles finnas 
Bengt Larsson i Elgwiken anklagar än vidare Nils Larsson i Brudgumetorp att han haver borttagit gruvuved för honom; Nils 
Larsson svarar att Bengt haver huggit samma ved på hans skog, Bengt säger sig hava lov av Arvid i Halvarstorp att hugga 
samma ved, var till Arvid nekar, Nils Larsson säger och att hans hemman skall finnas i jordboken för skattehemman, alltså 
vill han försvara skogen till dess han bliver ifrån honom dömd, men där Bengt vill med goda begära av honom, kan han 
efterlåta något efter råden, kunde alltså där till intet vidare göras utan förmantes Bengt att han förliker honom, där han vill 
hava någon skog. 
 
Grythytte härad  20 juni 1674 Grythytte och Hällefors bergslags häradsrätt (T) AIa:2 (1673-1680) Bild 31 (AID: 
v184087.b31, NAD: SE/ULA/10338) Blev avsagt att Nils Larsson i Brudgummetorpet skall igen skaffa den kittel som han av 
Jöran Profoss pantat haver emedan han ingen dom eller befallning för sig hade sedan söka ( ) sina rotesäller det bästa han 
kan och gitter igen där de med honom i pantandet participerat haver och haver han med sin rote någon rättemätig 
pratention på profossen om ( ) så söke honom där om det bästa han kan och förmå. Vilken Nils vid det han befalltes gå 
ifrån rätten och ut sedan han fått dom, tog han Jöran Profoss i håret. Salfälltes därför till häkte i kistan efter som åtskilliga 
personer visste sådant betyga. 
 
Gruvting Grythytte bergslag 29 augusti 1677: Vid Sundhyttelaget finns en gruva vid Tappeberget som Nils Larsson i 
Bruggumemetorp i västra ändan brukar, fordrar? en delning som bergsfogden och 2 sexmän gorde vid pass 3 år sedan och 
där över besvärar sig Anders Knutsson och Arvid i Halvarstorp att de hava mycket ont efter malm, och begär att de måtte 



få lov att komma in med Nils Larssons hustru emedan hon har fått nog malm, och de ingen, och på den änden som till dem 
haver varit tillslagit är mycket liten malm; hustru Anna beder att hon måtte få behålla samma malm, emedan hon på 
avrymmande haver gjort stor omkostnad, såsom och bränt bort i berget på båda sidor om malmen, att de efter kan lossna, 
Anders Knutsson med sina grannar säger sig ock med stor omkostnad på avrymmande såsom ock brännande så väl som 
hustru Anna giämligen hava kostat men kunna ändå intet få malm till nödtorft, en liten kupa är ändå mestan för, som i 
sexton år haver legat obrukat, Hr bergmästaren finner skäligt att malmen skall giämkas emellan grannarna, att var får sin 
nödtorft, det bergsfogden och sexmännen skola göra dem emellan, som kan finnas skäligt och uti samma kupa som 
ovanförmält står skall giämkas till allas nytta. 
 
Grythytte 25 juni 1677 Grythytte och Hällefors bergslags häradsrätt (T) AIa:2 (1673-1680) Bild 67 (AID: v184087.b67, NAD: 
SE/ULA/10338) ställtes för rätten Nils Larsson här i tingslaget uti Brudgummetorpet hemhörandes, en gift man, vilken 
anklagades för det han sig inlåtit i hordoms synd med en kvinnsperson Karin Carlsdotter benämnd boendes vid Grythyttan, 
vilkens man skall heta Bengt Bengtsson den anno 1674 blev utskriven till soldat under bergsregementet, men om han 
finnes levandes eller död är intet någon som där om efter undersökande, vet besked, vilken synd Nils nu tillika med konan 
offentligen och otvungna tillstod, sig av djävulens eggelse uti Grythyttan i hennes hus då han skall varit drucken begångit 
hava, och första gången skall haft sammanblandning tillhopa Mickelse dag förlidet år 1676, och sedan där efter några 
gånger allt till förlidne helgomässa, var av konan nu är med barn och börd, den och berättar sig ingen skrivelse fått av sin 
man sedan han 1674 reste bort med bergsregementet, mindre vet hon om han levandes eller död är bemälte Nilses hustru 
nu tillstädes varande tillspordes vad henne synes om denne hennes mans hordoms synd; där till hon svarade, sig tycka 
sådant mycket illa vara, och om så skäl vore att höga överheten nådigt töres benåda honom att han får behålla livet, och 
erlägga böter, vill hon fullan tillgiva honom sitt brott så vida henne anstår, och vidare coninuera med honom i äktenskap 
(där han vill avstå med dryckenskap) som hon beklagade mycket här till av honom har begångits. Resolutio detta ärende 
rätten tog i noga betänkande, och ehuru ovanbemälte hordoms synd frivilligen tillstås vara begången; likväl emedan 
varken denne Nils Larsson, konan, under någon annan av detta tingslag är kunnigt om hennes man soldaten Bengt 
Bengtsson skall leva eller vara död, icke heller något vitterligit om han, då denna hordoms synd begicks, levde; varför 
uppskjutes med definitiv dom till dess här om noga och granneligen igenom skrivelse till kungliga krigskollegiet eller hos 
dess överste som nu säges vara herr Modin bliver inquirerat, om antingen bemälte soldat lever eller och enär han blivit 
död, det förmodeligen rullorna lära utvisa, på det tingsrätten må veta huru han skall sig i dömandet förhålla, och där av då 
skönjas kan om bemälte personer skola umgälla såsom för dubbelt eller enfalt hor, vilket krigsrätten under tjänstel. Vill 
förmoda hans excellens högvälborne herr landshövdingen nådigt behagar av justitie befodrar, låta sig vara recommenderat 
att genom skrivelse erfara, på det sådant kan hava så mycket större anseende visshet och fortgång till sakens skyndeliga 
utslag, i medler tid förvaras bemälte horkarl så väl som konan i behörigt fängsle, där de icke kunna för sig vederständig 
borgen ställa. 
 
 
Grythytte bergslags häradsrätt 1678 Bergsfogden Gustaf Larsson klagar att han är kommen i rykte att han skulle haft 
umgänge med den konan som Brudgumme Nils belägrat 
 
Grythytte bergslags häradsrätt 1678 Uppsköts med dom på käromålet mot h Anna i Brudgummetorpet angående olovligt 
hysande hon sin man gjort haver. (Han har uppenbarligen rymt ur fängelset) 
 
Nora Häradsrätt 1678 Kommo det en gift man från Grythytte socken och Brudgummetorpet, benämnd Nils Larsson som 
förr gjort med en knektänka eller hustru där samma städes för 2 år sedan, skall sedan han på flykten kom och rymde bort 
från gevalliern, då han fängslig var i skogen, begått enfalt hor med en annan kona Kerstin Larsdotter från Värmland Väse 
härad och socken samt Ölmbäck, som säger sig ogift vara, vilket allt bägge bekänner sig av djävulens eggelse förliden 
sommar ett år sedan tillhopa begått hava. Såsom och tilltalade sig konan till förinnan tvänne resor begått enfalt hor med 
gifta karlar i Värmland ( ) det bekänna bemälte Nils Larsson det Lars Larsson i Avdala först han kom på fot hyste honom i 
åtta dagar, det Lars Larssons hu i mannens ställe tillstod sant vara. Eljest tillstod samma Nils det efterföljande hyst honom , 
nämligen Anders Svensson i Julsjö, Olof Svänsson på Jönshyttan, Markus Grelsson i Björksjön och Samuel i Salsboda, Lars 
på Heden och Lars Hammarsmed vid Runbohöjden vilka inte tillstädes voro förutan Lars Larsson och bemälte Nils Nilsson 
som sakfälltes för olovligt hysande emot förbud pliktar 40 daler. Nils Nilsson i Russhöjden bekände det Brudgumme Nils 
även varit hos Lars Andersson i Hässlehöjden en natt. Resolution på det begågna hor emellan ovanbemälta horkarl och 
konan att med dom på Nils Larsson oppskjutes till dess kunskap kan komma om den samma konans man levde eller var 
död då han begick synd med henne det allt ( ) finnes i Grythytte bergslags protokoll hållit om sommaren 1677. Men denna 
kona nu bekänna sig tredje resan som ogift begått enfalt hor sakfälltes där för efter straffordningen 1 punkt att böta 160 
daler smt såsom och att stå uppenbar skrift och efter hon ingenting haver att försona böterna med, ej heller finnes arbete 
för henne, ty plikta hon vederbörligen med kroppen genom risslitande och förvisas sedan ifrån detta häradet allt efter 
förbemälte strafförordning 
 
Grythytte bergslags häradsrätt 1679 Klagade bergfogden Gustaf Larsson till fången Nils Larsson som honom beskyllt för 
hava haft med horkonan som bemälte Nils haver bedrivit hor med även på odygd att beställa. Erik i Svartkärn vittnar det 
han stått jämte Nils vid kistedörren då Nils sade det bergfogden velat våldtaga konan i en hage medan hennes man var 
hemma. Nils Larsson får plikta med 40 smt....vilken intet hade att plikta med annat än kroppen. 



 
Grythytte bergslags gruvting 1681 ..... och såsom av senare malm är tillverkat vid Sundshyttan av Nils Larsson i 
Brudgummetorp 6 skepp odugligt järn, och emedan som bemälte järn är inlagt uti en bod vilket skall ännu vidare prövas 
och ddär det intet finns mera försvarligt skall det borttagas, och såsom bemälte hustru Anna för denna tiden haver stor 
sorg av sin man slapp hon med böter, men järnet konfiskeras. 
 
Barn med Anna Jönsdotter (Född omkring 1633 Hjulsjö Jönshyttan. Död 1705-09-01 Grythyttan Brudgumtorp.). 
 
Barn: 
VIII:19 Erik Nilsson. Född 1657-05 Grythyttan Brudgumtorp. Död 1727-07-28 Grythyttan Brunsjötorp.  
Daniel Nilsson. Född Grythyttan.  
Johan Nilsson. Född Grythyttan. Död 1731.  
Marit Nilsdotter. Född Grythyttan. Död omkring 1721 Grythyttan Kroneberg.  
Olof Nilsson.  

 
 

 
 

IX:38  ff fm ff mf m 
Anna Jönsdotter. Född omkring 1633 Hjulsjö Jönshyttan. Död 1705-09-01 Grythyttan Brudgumtorp. Far: X:75 Jöns Jonsson. 
Mor: X:76 Kerstin. 
 
Grythytte bergslags häradsrätt 1678 Anders Larsson vid Grythyttan fordrar av Nils Larssons hustru i Brudgumtorp 26 daler 
kmt. 
 
I mantalslängden som hustru Anna till och med 1688 därefter Olof Nilsson 

 
 

 
 

IX:39  ff fm ff mm f 
Jacobus Thomae Fabricius. Född Köping. Död 1691-04-24 Grythyttan. Far: X:77 Tomas. 
 
18/8 1645 Inskriven i Uppsala, 5/3 1656 Skollärare i Ljusnarsberg, 1/10 1656 Brukspredikant i Hällefors, 1/5 1675 Tillträdde 
som kyrkoherde i Grythyttan 
Ägare till 1/2 Brunsjötorp 
 
Västerås domkapitel 1 oktober 1656: För vissa orsaker så och insp Johan Johans begäran varder Fabriciu confirmerat till 
Hellefors. Han lönas av deras egna medel. Prästgårde köpes ock av deras medel. Änkan bliver därigenom försedd. Där 
emot skall och han vara färtänkt att sitta där en rum tid. 
 
Västerås domkapitel 12 januari 1657: Erik Johansson vid Hällefors begär att lönen skall dispenseras emellan H Olof 
kyrkoherden och Fabricum brukspredikanten. Sent. Det synes svårt att avkorta något för pastorn på sina gamla dagar, och 
öka på den unga och nykomna, medan hans antecessor Hr Per en gammal man lät sig nöja därmed, Här emot synes åter 
betänkligt att brukspredikanten uppehåller tjänsten hel och hållen allena, men pastor uppbär all kyrkoherde rättighet. 
Detta skall bero till bägges ankomst 
 
Västerås domkapitel, Brev till consistoriet 
Reverendi sinne in Christo Pater fautor et promotor plurium venerand 
Högvördige faders brev dat. Köping den 4 juni bekom jag med ordinarie posten den 6 hujus. Att jag något dröjde med svar 
uppå Plurium R Praepositi skrivelse var orsaken; när rannsakningen hölls efter befallnings ved Hällfors om Hällfors 
prästegård, lovade directeuren Lorentz Andersson att han sig hos mina förmän skriftligen ville förklara som efter löfte ej 
blev efterkommit, Alltså är detta en copia av det svar som Plurium R Praepos här ifrån på sin skrivelse bekom: 
Ärevörd och höglärd herr Praepos grosgunstiga gynnare. Ett brev ifrån er vyrd fant daterat Fällensbro den 21 maj bekom 
jag den 23 dito, dess innehåll var att jag med högsta flit skulle en rannsakning hålla om Hällfors silverbruks prästgård det 
jag således efterkom 
1 Pentecost sammankallade jag församlingen i Grythytte sockenstuga, förtalde Plunum R Fautoris mening efter Reverendis 
Patris anordning om Hällfors prästegård, då blev nämndemannen Jöns Olofsson vid Grythyttan och nämndemannen Nils 
Tolsson på Saxhyttan förordnade resa med mig till Hällfors . 
2. Pentecost finita concione kallade jag församlingen in på salen vid Hällfors uppläste P R skrivelse först svarade 
directeuren Lorentz Andersson och Erik Eriksson att de den gården för brukets drivande ej kunde mista, utan lovade giva 
till kyrkan de penningar 100 rixd in specie som gården köptes för av sal her Peders arvingar, församlingens lemmar höllo 
enhälligen däremot, föregivande, att var her Bergm sal Erik Johans testamente ej kunde bliva bestående nödgades de sig 
besvära för lag och rätt och sedan hos mina hög- och ärevördiga förmän. 
Quästiones som Plurium R fautor mig föreskrev blevo således resolverat 
1 vilken som hemmanet av ödemark haver upptaget blev svarat att sal her Peder min antecessor det av ödemark upptog 



för 36 år sedan 
2 utav vars tillstånd han det upptagit haver: R efter sal her Carl Bondes anordning som på den tiden där landshövding var 
3 huru stora ägor han upptog till åker och äng: R så voro ägorna vid min ankomst ringa nog, som jag mer än dubbelt haver 
förbättrat 
4 vad hus han uppbyggde: R de stå där än kvar dem jag med gott tak haver uppehållit 
5 huru mycket sal her bergmästaren haver givit arvingarna för avträdet: R 100 rixd in specie, då fick bergmästaren vad säd 
och hö som 1656 blev på hemmanet för samma penningar 
6 uppå vad år och av vad tillfälle sal her bergmästaren samma uppbrukade jord och hus till kyrkan testamenterat haver. R 
Skedde anno 1666, enär sal Erik Johans hustru igenom den timeliga döden blev hädankallad , som Hällfors kyrkiebok 
uppvisar, 
Än blev mig befallt av ärevyrd. Fautore att jag skulle göra en sannfärdig berättelse på följande punkter 
1 med vad condition hemmanet blev mig uppdragit att besitta R: Anno 1656 Enär jag utav min fordom högvyrd fader och 
biskop sal doc. O Laurelio in ptemb. Blev kallad ifrån Nya Kopparberget och till Hällfors, förärade sal bergmästaren Erik 
Johansson mig och min hustru kost och husrum på Herrgården till Philip Jacobi dag 1657. Tå sal bergmästaren med sin 
hustru uppdrogo mig prästegården, där till att bo och nyttja den lilla lägenheten där jag ock alldeles haver bott oklandrat 
uti 18 år 
2 vad jag åkern och ängen haver förbättrat. R detta är merendels var man uti församlingen kunnigt att nu är åker och äng 
dubbelt förbättrad. 
3 huru mycket jag av egna medel haver använt att bygga och de hus namngiva R. en stuga 14 alnar lång och 12 alnar bred 
med kontor uti med 2 tak bräder snickeri fönster murmästare med all bekostnad kom över 300 daler. Item lagat kök med 
tak ugn och mur, flyttat ett gammalt fähus lagt där under nya syllar och tak, byggt ett nytt fähus, en hölada, ny källare, 
detta jag lämnar till gode mäns värdering. 
4 Om något är taget av kyrkans medel till husens förbättring och om sådant är skett med sal bergmästarens vetskap, vilken 
i sin livstid haver kyrkovärd varit och huru mycket av kyrkans medel tagit är. R. Med sal bergmästarens vilja och vetskap 
fick jag av kyrkans medel 93 dal kop m till byggningshjälp: men när Plurim Rd Fautor 1672 den 24 och 25 januari höllt 
prosteting vid Hällfors fanns de penningar uti specialen, då gjorde ärevyrd herren mig uti kyrkoboken de 93 daler skyldig, 
som jag sedan haver måst betala. 
5 om jag är sinnad lämna min succesori den gjorda omkostnaden utan vedergällning! Svar uppå denna punkten låter jag 
bero till en annan tid. 
Befaller här med min hög- och ärevyrdiga förmän uti deras allmäktiges beskydd förbliva 
Grythytte den 10 juni 1675 
Jacob Fabricius 
 
Venerande 
Ex actis consistorii den 16 juni nästförlidne förmäles att jag skall giva Sn Michaeli Holsten sju fat järn om året, som han förr 
utav sin sal svärfader åtnjutit haver, var det tagas skall vet jag intet som själv än icke ett pund haver fått, får och ingen lön 
än förr än efter nyåret, då kan några pund av socknens inbyggare falla, önskar min lön kunde bliva 7 fat, här vid 
prästgården är intet till att skära och intet korn utså; här är allenast en liten vret var av man par kor och en häst över 
vintern föda kan, skogen till prästgården är utav sal Antecessoris söner till svedjeland nederfällt uppkolat och utbrukat, att 
vedbrand härtill ej finns, eller så mycket gärdsle som man kan låta stänga kring om den lilla vreten här till 
prästegård..skogen är mest för 30 år sedan ifrån Prästegårdshemmanet avrösat och lagt till sal kyrkoherdens torp som nu 
änkan och 2 söner besitta. Skulle och nu Dng Michael vidare avhända mig lönen av socknen som tillförende uti 18 års tid är 
skett, skedde mig en stor orätt, Eljest strävar merbemälte H Michaelis begäran emot Reverend och Venerand consist skrift, 
som uti nästförlidet år utgavs, förmodar alltså att mina höggunstiga förmoner haver mig med denna pålagan förskont, min 
ämbetsplikt skall jag med Guds hjälp med all flit efterkomma, beder och att Plurium R Factor täcktes hava mig excuserat 
hos Reverendis Pat och venerand consist och socknens inlagda brev till capitlet översända befaller min ärevördiga herre 
med hela vårdnaden udi den allsmäktiges beskydd. 
Grythyttan den 23 juli Anno 1675 
Jacob Fabricius 
 
Salutem a fonte salutis 
Clarissime atgz Bockiss Dne E Tuleni, T Claridatis skrivelse bekom jag med ordinarie posten, och är mig hel oskärt att 
wexelsedelen ej blev då fullgjort när min son reste igenom (corstens) utan plåtarna sändes hit hem igen, ty min son Jacob 
fick ingen avnämare, ej heller hade han dem kvar hos magist schula, alltså skall jag med foderligast som ske kan samma 
penningar översända sker det ej förr, så skall det ske med silverposten ifrån Hällfors som strax efter påskehelgen reser till 
Stockholm. 
Skrivit haver jag åtskilliga resor till Plurim R Praepostum men intet kan njuta något svar, om öster och norre hemman som 
gå till Hällfors capell om min lilla rättighet som mig där borde av kyrkegångshustrur, likstod eller vigselpenningar efter Dng 
Sundeus min medarbetare där samma städes admitterar dem till all kyrkotjänst mig alldeles otillspord, som jag muntelig 
androg nu uti sista visitation uti Reverend. Hs ols Praepositi närvaro. Pl R Praepositi bad att jag skulle visa Dno Sundelio 
kyrkans protokoll dess innhåll finns här innelykta som jag och tå gjorde men Dng Sundelio sköter intet utan där vill 
disponera factotum, alltså nödgas jag andraga hos Reverend. Hs och Venerand consist. Och förmodar här på ett gunstigt 
utslag drs clarissimo magister täcktes andraga Hisic in christo bene et felititor vale. 



Förmodar njuta den resolution emellan mig och Dn Sundium som var emellan min antecessore och mig som kyrkiebokens 
protokoll utvisar 
Grythyttan 20 mars 1684 
Jacob Fabritius 
 
Grythytte härad 10 juni 1678 Grythytte och Hällefors bergslags häradsrätt (T) AIa:2 (1673-1680) Bild 86 (AID: v184087.b86, 
NAD: SE/ULA/10338) Kyrkoherden vördig och vällärde herr Jacob i Grythyttan uppbjuder Peder Nilssons, Mats Olofssons 
och Mats Matssons delar i Brunsjötorpet för det han för dem hos herr Otto Dress till 168 ½ daler kopparmynt och 6 lispund 
järn betalt haver, såsom ock kronans tiondejärn till bergsfogden Gustaf Larsson till 8 skeppund 10 lispund och 17 mark 
tackjärn betalt haver. 
 
 
Gruvting Grythytte berslag 20 augusti 1678: Kyrkoherden Herr Jacob Fabricius föreställer att efter som han haver köpt med 
Olof Hemmingsson hemmanet i Brunsjötorp och såsom Per Matsson haver med sin omkostnad byggt i hemmanen 1/18 del 
vad han därför hava bör och huru Olof Hemmingsson och kyrkoherden honomm utlösa skall. Och efter som bägges 
parterna sköt denna sak uti rättens händer så befinner rätten detta skäligt att kyrkoherden Herr Jacob Fabricius och Olof 
Hemmingsson giva Per Matsson för all sin omkostnad 3 skeppund stångjärn och utlägga det halvparten var, såsom och 
nyttja de hemmansdelen båda tillsammans. Kyrkoherden Herr Jacob Fabricius med sina participanter uti Björskogsnäs 
hammar begär tjänstligen efter de äre många att smidningen kan intet hjälpa dem stort med den ena härden om de kunna 
få bygga sig en härd till den andra, efter som och de lida mycket ont när stora redskapen går sönder då de måste långt 
efter att låta göra sig hammar och städ, och kosta dem mycket där på Hr Bergmästaren svara att han intet detta anstår sig 
att göra utan de måge där om söka kungl bergscollegio 
 
Grythytte härad 9 januari 1682 Grythytte och Hällefors bergslags häradsrätt (T) AIa:3 (1681-1693) Bild 30 / sid 3 (AID: 
v184088.b30.s3, NAD: SE/ULA/10338) framkom för rätten Nils Larsson i Hälltorp kärande till kyrkoherden herr Jacob 
Fabricium om halva Brunsjötorp som han av herr Otto Dress fullmäktige, lagläsaren Anders Andersson Holm skall köpt 
hava där dock bemälte Dress det aldrig köpt haver eller efter värdering där tillkommen, utan allenast någon fordring haft 
av dem som torpet åbott, vilka sedan soldater blevo och bortreste viljandes han som bördesman på sin hustrus vägnar det 
halva fjärdedels hemmanet inlösa, helst och emedan kyrkoherden ingen bördesrätt där till haver. Var emot kyrkoherden 
Jacob Fabricius uppviste köp- och fastebrev daterat den 14 maj 1680 uppå Brunsjötorp att han så Otto Dress, vilken med 
torpet lagfarit, som åtskilliga andra kreditorer har deras fordringar betalt, då han åter ånyo det uppbuda och lagfara låtit, 
men ingen av bördesmännen det velat inlösa, havandes han sedan med röjsel och byggnad där på stor omkostnad använt, 
//// Kyrkoherden får behålla hemmanet 
 
Västerås domkapitel 1682: Opplästes pastoris brev i Grythytta uti vilket han tvenne ting angiver (1) om ett hemman som är 
köpt av kyrkans medel till prästbordet, och nu av andra likvist brukas eller? en smed (2) om hr Erik i Nya Kopparberget som 
skulle hava omakat hr Fabriti grav och dess faders lekamen rubbat, begärandes sådant procedera måtte hämmas. Vad den 
förra vidkommer skall först nogare ….. på vad villkor som consistorium efterlåtit dem att taga kyrkans penningar i detta 
mål, med flera nödiga civicum …här vid, och sedan vid högvördige hr biskopens ankomst giva resolution i saken. För den 
andra skall Hr Erich Gustavius sig förklara om han sådant i nödfall gjort eller ej och honom tillskrivas. 
 
Västerås domkapitel 10 september 1689: Intogs den rannsakning som är ankommen ifrån tinget angående saken mellan 
pastorem i Grythytta Hr Jacob Fabritium och dess sacellanum Hr Eric Sunnium i Hällefors om något tumult som det är 
förövat i kyrkan under gudstjänsten och fanns vara svår sak emot Pastorem som om honom är angivit att han slagit 
handskarna i altaret så att det hörts kring hela kyrkan, tilltalat de andra hårt, all ord hörts av församlingen etc som finnes 
av rannsakningen. Pastor .....en skrift och förklaring att då han som pastor ... kom hit och fick veta att h Eric honom 
outsport lyst för ett par brudfolk, tilltalar han  så honom som brudfolket där om i stillhet och ..... och tumult mycket 
mindre att han stött h Eric i bröstet som om honom är angivit, begärandes pastar  att bliva så ifrån denna beskyllningen 
som ifrån sin comministri mot villigt entledigat  .... över han sig å nyo besvärar och ..... att pastor alltid förut haver sin 
betalning av brukskontoret men H Eric det samma honom förvägrat nu på 10 eller 12 år som och sedan huru och som en 
händelse sig ... som skedde i kyrkan d 23 februari 1689 och oppvise en sedel att Hr Erick skrivit det han av pastor .... stött i 
bröstet. Upplästes rannsakningen på tinget författat och där av fanns intet om något stötande dock likväl fanns något där 
vara passerat. Pastor klagade sig att han intet får sin rättighet av denna socken utan capellan sådant förhindrat. Rev 
episcopus praesenterar honom att det är en annan controvers som en annan gån han förteget, Nu frågas varför han 
således uppväkt tumult i kyrkan:  - Att Eric alltid sökt att gå honom undan lägenheten Rp sådant kan han bekänna annan 
gång när Hr Eric kan komma in. Sedan exciperar han emot vittnen att de vittnat av attest en var brudgummen, de andra 
tvänne brudgummens bröder. Fråg om han nekar till det de vittnat, att han slagit åt bruden om likstol att han var 
kyrkoherde. Rp där till nekar han ej att det icke är så skett. Frågas varför han sång psalm för vigseln. Rp att det alltid så 
...varit hos dem. Repres.. att det var emot kyrkoordningen och  fr. Varför han bad capellanen gå fram och viga dem och 
sedan sån han psalmen. Han nekade sig bett capellanen gå fram och viga. Repr.. honom att han borde då excipera vid 
rannsakningen och fr. Om han vill hava ny rannsakning. Rp Ja. Förhöllls honom vad äventyr han då kastar sig uti och huru 
kärt det är att sådant skall ske och huru illa det är att han intet skall styra sina affecter uti kyrkan och förmantes att 
betänka sig väl. 



Pastor beklagade sig och angav att det sker ofta missbruk i Hällefors uppläsandes en skrift fattat av skrivaren hos 
bergmästaren Oohelig??? Daniel Gråberg att han Ao 1686 annan dag jul blev i kyrkan överfallen av en annan och Hr Eric 
nederlagt som pastor berättade och som sådant fanns vara en grov sak så kall det intet nederläggas utan angivas för 
världslig rätt ... pastor och fick befallning vad pastoris sak vidkommer. Så discurerades där om om nu skall kunna ske slut 
efter H Eric intet är tillstädes. Pastor tog avträde och discurerades där om att Pastoris Fabriti bestod där uti 1/ att han slagit 
hatten i altaret 2/ att han sagt åt bruden om likstolen i kyrkan 3/ har begynt emot kyrkoordningen psalmen. Men så 
discurerades att här är nu ingen anklagare och capiten Silfverberg först angivit hos probsten, men han sedan vittnat och 
fast ingen anklagare är så kunde cons. Till ändå upptaga saken. Vad det första vidkommer att han slagit hårt i altaret så är 
det något ovisst efter vittnen det ... different, och en domare bör gå inmitioren parter så att det intet låtes eller komma 
andra kyrkobuller i församlingen inten eller klagat sig varit förargat 2/ att han yrkat på sin rättighet och velat förbjuda 
vigseln. 3/ att en psalm före var sjungen och han begynner på en annan där emot han emot rannsakningen intet exciperat. 
4/ att han talat hårt i kyrkan. Pastor gjorde en deprecation av predikstolen, och det i H Probstens närvaro och som H Eric 
och så torde något givit orsak där till så fanns nödigt att vid det samma rannsaka där uppå, vad sacellani hört där vid kan 
vara och vad pastor har sig över honom att besvära då Cons. Sedan den saken vill företaga. Skolandes och formularet av 
cons uppsättas. Pastor inkallades och först uprocenterades honom huru obilligt han gjort att vad .... förmanandes och 
honom att han här efter beslutar sig om skicklighet och stillhet efter man går så .... 
 
Äktenskap med Christina Berg (Död 1706-12-23 Ljusnarsberg.). Vigsel 1656. 
 
Barn: 
VIII:20 Anna Fabricia. Död 1721-05-12 Grythyttan Brunsjötorp.  
Jacob Jacobsson.  

 
 

 
 

IX:40  ff fm ff mm m 
Christina Berg. Död 1706-12-23 Ljusnarsberg. Far: X:79 Petrus Olai Rytterensis. Mor: X:80 Anna Persdotter. 
 
Grythytte bergslags häradsrätt 1705 Gav salig Jacob Fabriti änka vid Hällefors genom sin dräng Erik Olofsson tillkänna att 
som hon är sjuk kan hon intet utföra denna gången den sak varutinnan hon instämt Erik Nilsson i Brunsjötorp angående 
skuldfordran 

 
 

 
 

IX:43  ff fm fm fm f 
Anders Tidiksson. Född omkring 1615 Nora Dalkarlshyttan. 
 
Från 1653 förekommer han i mantalslängderna vid Dalkarlshyttan. Tidigare från 1642 och framåt nämns en Anders Tiksson 
(Tidiksson) Det är osäkert om detta är samma person. Finns med som Anders Stigsson till 1675 
 
1639 Anders Tidiksson Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1783 (1639) Bild 3000 / sid 280 avlägger 
vittnesmål 
 
Gruvting vid Dalkarlsgruvan 31 maj 1653 Bergskollegium, Rättsprotokoll från Nora och Lindes bergmästaredöme, 
SE/RA/420013/02/E II h/1 (1650-1683), bildid: A0067370_00049 Kom för rätten Anders Tiksson på Dalkarlshyttan och 
besvärade sig över Lars Andersson i Froswed i det han skulle av // släppt några malmstenar av lagen och  Anders Tiksson 
som i gruvan gick fick där av skada. Nu efter noga rannsakning befanns såsom gruvefogden vittnade det Lars intet rådde 
med kistan efter såsom de sträckte så hastigt med kranen och Lars strax ropade och bad dem akta sig såsom under voro. 
Alltså sades Lars Andersson fri för Anders Tikssons vidare uttalan 
 
Karlskoga 27 mars 1656 Karlskoga häradsrätt, Domböcker, SE/ULA/10514/A I a/1 (1629-1662), bildid: C0105113_00132 
Näst kom Anders Tidiksson vid Dalkarlshyttan och viste fram en testamentsskrift given av svärfadern, Jon Andersson d 14 
februari 1655. Under capellanens, vällärde hr Hanses Olai Norin egen hand och signet jämte Per Perssons namn och 
bomärke, där i stod honom Jon hava testamenterat be:te Anders sin måg, allt honom rättmäteligen prövas tillkomma uti 
Labbesand, efter styvson, icke skall hava hållit sin loven, efter testamentet, som gjordes på tinget d 30 september 1653 
begärandes få det samma ut. Forne länsmannen Olof i Skråmhult och nämndemännerna Jon i Stråbergsmyren och Håkan i 
Strömtorp vittnade därpå själv krävde, att när Jon Andersson drog hädan ur socknen, då fick han taga med sämja så 
mycket han ville, och tog 2 kor, 2 svin, 1 gumse, 1 ungt får, 1 Rsd penningar och 1 tröja om 3 Rsd för en fåle. Anders 
Tidiksson invände honom hava varit lovat 1 vadmalströja och 1 par skor 
till. Detta belovade styvsonen, nu genast låta följa. Men med jorden tyckte rätten måge stå, så länge Jon Andersson lever, 
med så skäl att han rätt hävdas och brukas, efter han Jon är barn på nytt, och människornas vilja är föränderlig in till 
dödsstunden. 
 
Karlskoga 1660 Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län (S) EVIIAAAL:8 (1658-1660) Bild 215 / sid 84 (AID: 



v81399.b215.s84, NAD: SE/VALA/0382503) 
Näst vittnade Mats Persson i Brickegården och Per Månsson i Bricketorp, det de voro när och sågo Anna Larsdotter i 
Labbesand leverera 12 Rs i reda penningar och specie uti Brickegården 
tu år sedan i höst, samt en tjur för 4 Rs och engelsk kjortel något hävdat, för 2 Rx till Anders Tyk som vid Dalkarlshyttan för 
det för det honom testamenterat var i Labbesand av svären Jon Andersson d 14 februar 1655 
 
Gruvting 18 juni 1660 Bergskollegium, Rättsprotokoll från Nora och Lindes bergmästaredöme, SE/RA/420013/02/E II h/1 
(1650-1683), bildid: A0067370_00122 klagade gruvfogden över en gosse Anders Tiks son på Dalkarlshyttan om ett fönster 
han uti gruvustugan sönderslagit vilket rätten för hans ungdom skull med honom överse allenast att fadern låter reparera 
fönstret 
 
Noraskoga häradsrätt 24 februari 1663 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1797 (1663) Bild 6100 / sid 702 
efter såsom nämnden betygade att Anders Tikesson på Dalkarlshyttan haver olovligen uppbyggt ett torp på Dalkarlshytte 
ägor utan deras minne och vetskap som vederbör, och bemälte torp icke kan bestå utan jordägandens och bolbyns största 
skada, dy skall det efter kongl ordinantiens 12 tertei rivas ut och alldeles läggas öde 
 
Noraskoga häradsrätt 19 juni 1676 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1807 (1676) Bild 8440 / sid 827 
begärde Anders Stigsson på Dalkarlshyttan, Lars Eriksson ibid och Frans Torbjörnsson det dem kunde förynnas ett riktigt 
skogbyte emellan, det och av rätten dem beviljades 
 
Gruvting vid Dalkarsgruvan  29 februari 1664 Bergskollegium, Rättsprotokoll från Nora och Lindes bergmästaredöme, 
SE/RA/420013/02/E II h/1 (1650-1683), bildid: A0067370_00183 samma dag framträdde Carl på Mon i Lekebergslagen 
föredrog rätten huru såsom Engebrekt i Svensboda haver handlat av Anders Tiksson på Dalkarlshyttan en halv gruvudel uti 
gamla gruvan, vilken gruvudel Engebrekt haver sålt ½ del till Carl och intet betalt gruvudelen // så haver Anders Tikesson 
gjort sig betalt deras brutna malm en del av Engebräkt och en del Carls till 2 lass ehuruväl såsom samma malm säges skulle 
stått uti arrest dock likväl Anders Tiksson den borttagit och detta uppsköts till nästa gruveting 
 
Noraskoga häradsrätt 31 januari 1665 - Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1799 (1665) Bild 6740 / sid 688 
Anders Tikesson i Dalkarlshyttan lovade godvilligen att giva sin broder Erik Tikesson för en sele och gjort arbete 6 lsp 
osmundjärn såsom och för den blånad som Anders Erik slagit haver skall han plikta sina 3 mark de skola därhos bägge för 
de otidiga trätor som de sin emellan öva vardera giva de fattiga 2 daler koppmt och på det dessa köttsliga bröder måge 
härefter taga sig till vara för ett sådant förargeligt leverne som de här till dags sin emellan fört hava, sattes dem av rätten 
vite 40 mark smt med de förord att den som någon oreda av dem först antingn med ord ellr gärningar förorsakar skall 
förutan själva saken till berörde vita vara förfallen. 
 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1805 (1674) Bild 9370 / sid 918 Per Larsson i Knappetorp halva 
knappetorp hemman det han dels köpt av Erik Andersson i Nor dess hustrus ärftliga systerdel för 4.. noch Anders Stigssons 
broderslott på Dalkarlshyttann för 8 .. osmundjärn den 16 feb 1668// 
 
Noraskoga häradsrätt 19 juni 1676 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1807 (1676) Bild 8440 / sid 827 lät 
Anders Tidiksson på Dalkarlshyttan protokollera det han vill inställa sin son Per Andersson för sig nu till hemmanet efter 
han gammal och bräcklig är och bör slippa för mantalpenningarnas erläggande efter är över 60 år som nämnden berättade 
sant vara. 
 
Noraskoga häradsrätt 4 januari 1681 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1810 (1681) Bild 5980 / sid 592 
samma dag gjorde Anders Tidiksson på Dalkarlshyttan nu inför rätten den förorning emellan sina barn det hans son Per 
Andersson som honom i 15 år tjänt haver skall därför bekomma 12 fat osmundjärn och hädanefter 2 fat årligen så länge 
han sina föräldrar tjänar och försörjer, dock skall han de 2 fat årligen uttaga och icke sätta dem på hemmanet men om 
själva besittningen på hemmanet så förhålles där med efter lag, vilken förordning av rätten konfirmerat och bekräftat blev.  
 
Barn med Elin Jonsdotter. 
 
Barn: 
VIII:22 Ingeborg Andersdotter. Född omkring 1640 Nora Dalkarlshyttan.  
Anders Andersson. Född omkring 1643 Nora Dalkarlshyttan.  
Per Andersson. Född omkring 1647 Nora Dalkarlshyttan.  
Nils Andersson. Född omkring 1648 Nora Dalkarlshyttan.  
Erik Andersson. Född omkring 1649 Nora Dalkarlshyttan.  
Olof Andersson. Född omkring 1653 Nora Dalkarlshyttan.  

 
 

 
 

IX:44  ff fm fm fm m 
Elin Jonsdotter. Far: X:87 Jon Andersson. 



 
 

 
 

IX:45  ff fm fm mf f 
Frans Torbjörnsson. Död. Gamla Viker, Nora Far: X:89 Torbjörn Pedersson till Våla. Mor: X:90 Anna Stensdotter. 
 
Barn med Emborg. 
 
Barn: 
Torbjörn Fransson Ekestubbe. Född 1590 Nora Gamla Viker. Död 1682-02-14 Nora Gamla Viker.  
Hans Fransson.  
VIII:23 Daniel Fransson. Född Nora Råskog. Död 1696 Nora Skrikarhyttan.  
Erik Fransson.  
Abraham Fransson.  
Olof Fransson.  
Johan Fransson.  

 
 

 
 

IX:46  ff fm fm mf m 
Emborg. 

 
 

 
 

IX:47  ff fm fm mm f 
Lars Jakobsson. Född omkring 1634 Nora Skrikarhyttan. Död omkring 1674 Nora Skrikarhyttan. Far: X:93 Jakob Andersson. 
Mor: X:94 Kerstin Larsdotter. 
 
I mantalslängden förekommer han i Skrikarhyttan med namn från 1653. Från 1661 Lars Jakobsson och hustru. Efter 1674 
och fram till 1681 Lars Jakobssons hustru. Därefter mågen Daniel Fransson. 
 
Barn med Kerstin Larsdotter. 
 
Barn: 
VIII:24 Ingeborg Larsdotter. Född 1660 Nora Skrikarhyttan. Död 1748-10-07 Nora Skrikarhyttan.  

 
 

 
 

IX:48  ff fm fm mm m 
Kerstin Larsdotter. 

 
 

 
 

IX:51  ff fm mf fm f 
Jöns Larsson. Född 1628 Karlskoga Dalsmund. Död 1698 Karlskoga Dalsmund. 
 
Karlskoga häradsrätt 17 april 1657: Sakfälltes Jöns Larsson i Dalsmun för det han hade tubbat en flicka, Lisbet Persdotter 
ifrån Per Jönsson i Backebergstorp. 
 
Karlskoga häradsrätt 31 maj 1659: Kärade Nils Eriksson i Lerängen till Jöns Larsson i Dalsmund att han för 8 år sedan hade 
tagit ifrån honom en spishäll och satt henne till (qvinntacka) i masugnen. Nu var Jöns stämd men var inte kommen 
tillstädes. 
 
Karlskoga häradsrätt 30 maj 1673: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län (S) EVIIAAAL:14 (1673-1675) Bild 14 / sid 
21 Näst sakfältes Jöns Larsson i Dalsmund för ett blodvite och 2 pustar slagit Markus Markussons dotter i Granberga, 
Annika Markusdotter till 3 daler. Vad Jöns sig besvärar om sönderhuggen gärdsgård skall han bevisa vid nästa ting. 
Näst sakfältes åter Jöns Larsson i Dalsmund för det han slog Kerstin Eriksdotter i Granberga en pust. 
 
Karlskoga häradsrätt 30 november 1680: Jöns Larsson i Dalsmund fick böta för stämningsspillo mot Simon Bertilsson i Agen 
om arvsfordran. 
 
Barn med Karin (Född omkring 1632.). 
 
Barn: 
VIII:26 Marit Jönsdotter. Född 1660 Karlskoga Dalsmund. Död omkring 1728 Karlskoga Dalsmund.  
Lars Jönsson. Född omkring 1666 Karlskoga Dalsmund. Död 1721-09-30 Karlskoga Dalsmund.  
Kerstin Jönsdotter. Född omkring 1669 Karlskoga Dalsmund.  



 
 
 
Barn: 
Lars Jönsson. Född 1666 Karlskoga Dalsmund. Död 1721-09-30 Karlskoga Dalsmund.  
Kerstin Jönsdotter. Född 1669 Karlskoga Dalsmund.  
 
Barn med Marit Påvelsdotter (Född Karlskoga Granbergsdalen. Död omkring 1660 Karlskoga Dalsmund.). 
 
Barn: 
Erik Jönsson. Född Karlskoga Dalsmund.  

 
 

 
 

IX:52  ff fm mf fm m 
Karin. Född omkring 1632. 

 
 

 
 

IX:53  ff fm mf mf f 
Per Persson. Död 1652 Karlskoga Bäck. 
 
Barn med Ragnilla Persdotter (Född Karlskoga Stolpetorp. Död 1687 Karlskoga Bäck.). 
 
Barn: 
Marit Persdotter. Född 1633 Karlskoga Bäck. Död.  
VIII:27 Anders Pedersson. Född 1638 Karlskoga Bäck. Död 1717-08-22 Karlskoga Bäck.  

 
 

 
 

IX:54  ff fm mf mf m 
Ragnilla Persdotter. Född Karlskoga Stolpetorp. Död 1687 Karlskoga Bäck. Far: X:107 Per Tolsson. 
 
Karlskoga 1632 den24 september  - Karlskoga häradsrätt, Domböcker, SE/ULA/10514/A I a/1 (1629-1662), bildid: 
C0105113_00038 
Brita och Ragnil i Stubbetorp hade hårdraget och slagitvar andra pust vordo därför sakfällta vardera till sinapenningar 3 
mark 
 
Karlskoga 1642 d 16 maj - Karlskoga häradsrätt, Domböcker, SE/ULA/10514/A I a/1 (1629-1662), bildid: C0105113_00057 
Än avskedades emellan Olof Persson i Stubbetorpet och hans syster Ragnilla Persdotter i Bäcken att hon skulle giva honom 
i betalning en tredjelods sked. 

 
 

 
 

IX:57  ff fm mm ff f 
Peder Reelsson. Död Karlskoga Immetorp. 
 
Barn med Anna. 
 
Barn: 
Per Pedersson. Född 1628 Karlskoga Immetorp. Död 1708-10-12 Karlskoga Immetorp.  
VIII:29 Olof Pedersson. Född 1635 Karlskoga Immetorp. Död 1719-06-28 Karlskoga Immetorp.  
Jöns Pedersson. Född Karlskoga Immetorp.  
Bengta Pedersdotter. Född Karlskoga Immetorp.  

 
 

 
 

IX:58  ff fm mm ff m 
Anna. 
 
Gruvting i Karlskoga 22 juni 1661 Bergskollegium, Rättsprotokoll från Nora och Lindes bergmästaredöme, 
SE/RA/420013/02/E II h/1 (1650-1683), bildid: A0067370_00151 kom för rätten hustru Anna på Immetorpshyttan och 
uppböd sin och sin barns hyttedel till köps emedan hon ej mäktar att göra utlagor för honom, denna hennes begäran 
kunde man ej // slå utan resolverades och syntes tjänligt vara att hyttelaget löste henne och hennes barn ut efter den 
proposition som andra lösa sig delar till med sådan kondition att där hyttan bygges upp av nyo så får hon eller hennes man 
träda och lösa sig in uti hyttan till så stor del som hon haver ägt 

 



 
 

 

IX:61  ff fm mm mf f 
Lille Jon Olofsson. Född omkring 1608 Karlskoga Västra Lontorp. Död 1649 Karlskoga Rosensjö. Far: X:121 Olaus Johanni 
Gestricus. 
 
Karlskoga häradsrätt 29 januari 1673 Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län (S) EVIIAAAL:13 (1670-1672) Bild 253 / 
sid 147 Näst kommo sal Joen Olofssons i Rosjö barn Hans Joensson och Märta Joensdotter och disputerade sig emellan om 
lösningsrätten i halva Rosjö som deras sal fader och ännu levande moder Sigred Sonesdotter av kongl majtt och kronan 
köpt hava, så ville ulle modern så laga att dottern skulle komma till lika löse med brodern; men Hans var icke därmed 
nöjder utan beropade sig på broders rätt efter lag, var på rätten sig förklarade att modern behåller sin köpta treding i halva 
Rosjö och efter Hans haver en broderslott färdernes arv uti de tvådelarna gör två systerdelar, sedan begynt lösa av 
systrarna Rebecka, Ingeborg, Sara och Sigri deras delar, gör 6 systerdelar tillhopa och modern löst åt sin dotter Märta den 
döde brodern Sones, som barnlös var, jord och tillika löst av systern Kerstin i Linnehöjden hennes del att hon med sin 
arvslott efter fadern hava fyra systerdelar, ty dömdes att Hans skall bliva vid sin brodersrätt nämligen tvådelarna av 
tvådelarna i halva Rosjö och systern vid tredingen där av, och ty skall Hans betala tvådelarna av de penningar som Kerstin 
säljder sin del för, stånde sedan modern hustru Sigrid fritt att hava sin del ihop med sin dotter Märta och göra där med 
som henne bäst synes 
 
Barn med Sigrid Sonesdotter (Född 1612 Kroppa Näverviken. Död Karlskoga Rosensjö.). 
 
Barn: 
Rebecka Jonsdotter. Född omkring 1634 Karlskoga Rosensjö.  
Ingeborg Jonsdotter. Född omkring 1636 Karlskoga Rosensjö.  
Sara Jonsdotter. Född omkring 1638 Karlskoga Rosensjö.  
Sone Jonsson. Född omkring 1640 Karlskoga Rosensjö. Död 1673 Karlskoga Rosensjö.  
Sigrid Jonsdotter. Född omkring 1642 Karlskoga Rosensjö.  
Kerstin Jonsdotter. Född omkring 1644 Karlskoga Rosensjö.  
Märta Jonsdotter. Född omkring 1646 Karlskoga Rosensjö. Död 1709-04-09 Karlskoga Rosensjö.  
VIII:31 Hans Jonsson. Född omkring 1647 Karlskoga Rosensjö. Död 1698 Karlskoga Rosensjö.  

 
 

 
 

IX:62  ff fm mm mf m 
Sigrid Sonesdotter. Född 1612 Kroppa Näverviken. Död Karlskoga Rosensjö. Far: X:123 Sone. 
 
Färnebo häradsrätt 3 maj 1653: Där efter stadfästes efter Sveriges lag det jordeköp som nämndemannen Joen Sonesson i 
Näverviken hade gjort med Segol Kettelsson i Hallen om hans arvejord i bemälte Näverviken för 5 Rd åt vardera och med 
Joen Olofsson och Måns Bondesson i Rosensjö om bägge deras hustrurs arvejord uti bemälte Näverviken för 5 Rd åt 
vardera och med Sigrid Sonesdotter i Slättoomom hennes arvedel i bemälte Näverviken för fem Riksdaler. Där till bemälte 
Joen Sonesson haver ärvt en treding uti Näverviken. Där till Joen Sonesson haver ärvt en treding uti Näverviken efter sina 
sal föräldrar vilket det av kronan under skatte för 30 Rd köpt hava därför han nu med arv och detta köp äger hela 
Näverviken som eljest är ett halvt hemman. 
 
Karlskoga häradsrätt 29 januari 1673 Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län (S) EVIIAAAL:13 (1670-1672) Bild 253 / 
sid 147 Näst kommo sal Joen Olofssons i Rosjö barn Hans Joensson och Märta Joensdotter och disputerade sig emellan om 
lösningsrätten i halva Rosjö som deras sal fader och ännu levande moder Sigred Sonesdotter av kongl majtt och kronan 
köpt hava, så ville ulle modern så laga att dottern skulle komma till lika löse med brodern; men Hans var icke därmed 
nöjder utan beropade sig på broders rätt efter lag, var på rätten sig förklarade att modern behåller sin köpta treding i halva 
Rosjö och efter Hans haver en broderslott färdernes arv uti de tvådelarna gör två systerdelar, sedan begynt lösa av 
systrarna Rebecka, Ingeborg, Sara och Sigri deras delar, gör 6 systerdelar tillhopa och modern löst åt sin dotter Märta den 
döde brodern Sones, som barnlös var, jord och tillika löst av systern Kerstin i Linnehöjden hennes del att hon med sin 
arvslott efter fadern hava fyra systerdelar, ty dömdes att Hans skall bliva vid sin brodersrätt nämligen tvådelarna av 
tvådelarna i halva Rosjö och systern vid tredingen där av, och ty skall Hans betala tvådelarna av de penningar som Kerstin 
säljder sin del för, stånde sedan modern hustru Sigrid fritt att hava sin del ihop med sin dotter Märta och göra där med 
som henne bäst synes 
 
Gift medMåns Bondesson. 

 
 

 
 

IX:63  ff fm mm mm f 
Arvid Nilsson. Född omkring 1616. Död omkring 1688 Karlskoga Vibäck. 
 
Antecknad i mantalslängden 1641 första gången som Gunnar Erikssons måg. Han är avförd ur mantalslängden 1676 och 



förmodas då vara 60 år 
 
Karlskoga häradsrätt maj 1674 C0105114_00125 näst dömdes Arvid Nilsson i Vibäck skall få behålla den dräng Erik Ersson 
vid namn som han haver lejt hos Elisabet Nilsdotter i Lossby i så måtto att hon som drängens moder är får för sitt 
änkestånd behålla honom hemma hos sig varannan vecka och därför slås halva lönen av för drängen som han bör av Arvid 
Nilsson hava 
 
Karlskoga häradsrätt 1687 C0105115_00172 Låntorp hyttelaget betalat till Arvid Nilsson i Vibäck för en båt Arvid Larsson i 
sommar av Arvid Nilsson bekom att överro därmed bälgmästaren till hyttan vilken sedan söderslog och skattades till 7 
daler kmt och söker hyttelaget sitt skadestånd av bälgmakaren Sven Andersson igen som bäst det kan och gitter 
 
Barn med NN Gunnarsdotter (Född 1620 Karlskoga Vibäck.). 
 
Barn: 
VIII:32 NN Arvidsdotter. Född Karlskoga Vibäck. Död Karlskoga Rosensjö.  

 
 

 
 

IX:64  ff fm mm mm m 
NN Gunnarsdotter. Född 1620 Karlskoga Vibäck. Far: X:127 Gunnar Eriksson. 

 
 

 
 

IX:69  ff mf ff mf f 
Markus Markusson. Född omkring 1611 Karlskoga Granberga. Död 1684-07 Karlskoga Granberga. Far: X:137 Markus 
Markusson. Mor: X:138 Kerstin Jönsdotter. 
 
Karlskoga häradsrätt 15 april 1641 C0105113_00053 Än ställtes för rätten Markus Markusson i Granberga att förhöras om 
det lönskaläge han skulle hava haft med Marit Mårtensdotter i Granbergsdal, förr än han blev gift, efter som han några 
resor på åtskilliga orter där av skräppt haver, och när han nu där om åtspordes var hans bekännelse altens: men hon 
nekade fast där till sägandes honom fara med idel dravel och lögn. Efter hon så böd nej för sig, pålades henne att värja sig 
med lag å nästa ting, då saken skall slijtas. 
 
Karlskoga häradsrätt 1641-09-27: Än hades för rätten Marit Mårtensdotter i Granbergsdal att värja sig med sina 
laggärdskvinnor för lönskaläge med Markus Markusson i Granberga efter som pålagt blev på senaste ting. Dock efter hon 
icka hade någon som ville gå lag med henne ty fälltes hon till gärningen och dömdes att böta 20 daler men han Markus till 
40 daler för mökränkningen efter 3 cap gift b ll 
 
Karlskoga häradsrätt 16 maj 1642 C0105113_00058 än vittnade nämnden att de efter laga befallning å ting hava i höstas 
varit i Granberga att dela och skifte emellan Markus Markusson och Nils Joensson ibidem och ändock de hade bort avdela 
Markus allenast 1/5 part både i hus och jord, likvist förentes parterna å bägge sidor godvilligen att Markus skulle hava 
tredingen i åkern emot Nils och Nils behålla alla husen dock med det villkoret att Markus skulle bygga sig hus avsides, och 
när hans moder moder Kerstin Olofsdotter dör, skall Markus eller hans arvingar intet ärva uti hennes, item var avsagt att 
rågården dem emellan skall löpa ovan efter ut med dalen och väster på dalen snett över. Det fördenskull nu fast dömdes 
av rätten. 
 
Karlskoga häradsrätt 4 augusti 1651: Näst förliktes Markus Markusson i Granbäck, Brita Markusdotter hans syster och 
Henrik Persson i Granåsen på sin hustrus Kerstin Markusdotters vägnar för sig och Jöns Markusson som är i Tyskland, med 
Nils Jönsson i Granberga att all gammal och ny jord samt de gamla husen skola bytas dem emellan mitt i tu. Men de nya 
husen behåller var som han byggt haver. Där med ingen haver att fordra någon av annan. 
 
Karlskoga häradsrätt 1653: Näst kom för rätten Nils Jönsson i Granberga och beviste med nämndemannen Påvel Jonssons i 
Kärne vittnesbörd att oansett bemälte Granberga var köpt för Markus Markussons faders penningar och värde, likväl är 
dem emellan så vordet slutit för rätta att bemälte Nils Jönsson skulle behålla halva hemmanet Granberga med honom 
Markus mendär emot betala honom all den råg tillbaka som hans fader därför utgivet haver 
 
Karlskoga häradsrätt 1659-05-31:Sedan kärade Nils Olofsson i Stockforsen 1/4 hemman till Markus Markusson i Granberga 
½ hemman att han hade kastat ned hans fäbro som han hade till sin fämark in på Granberga ägor haft med lov och minne 
uti 30 års tid. Så emedan Stockforsåbon hade dess förutom så stor utmark vä en mil ifrån sig som han behövde och 
Granberga ägor däremot äre ringa för intrång av många nybyggare. Varför dömdes han Nils därifrån utan han med god 
vilja får njutat och haver samskog såsom Påvel i Kärne med honom haver. Hindrik Persson i Granåsen förliktes med Nils 
sålunda att han håller haget på sin sida och där med njuter fred på sina ägor. 
 
Grythytte härad 11 juni 1659 Grythytte och Hällefors bergslags häradsrätt (T) AIa:1 (1657-1673) Bild 20 / sid 16 (AID: 



v184086.b20.s16, NAD: SE/ULA/10338) Erik Sågare skall betala till Markus i Granberga och Karlskoga socken 13 mark 
kopparmynt på Olof skomakares vägnar 
 
Karlskoga häradsrätt 1663 Än kändes Markus Markusson i Granberga skyldig att böta 3 mark för åverkan på Lars Bertilsson 
i Berg och mista hälften av höet som han hade bärgat utav den röjningen 
 
Karlskoga häradsrätt 1651-02-07: Näst förliktes Markus Markusson i Granbäck, Brita Markusdotter hans syster och Hendrik 
Persson i Granåsen på sin hustrus Kerstin Markusdotters vägenar för sig och Jöns Markusson som är i Tyskland, med Nils 
Jönsson i Granberga att all gammal och ung jord samt de gamla husen skola bytas dem emellan. Men de nya husen 
behåller var som han byggt haver. Där med ingen haver att fordra något av annan. 
 
Karlskoga 16 oktober 1665 bild 34 Näst kom h Cicilia Olofsdotter i Berg och klagade utöver Markus Markusson i Granberga, 
att ändock han hade tu år å slag för dett gjort hennes sal man Lars Bertilsson och inpass med deras äng som de hade 
uppröjt till och under bemälte sitt nybygge Berg avslående, och därför pliktat första gången 1663 d 31 oktober såsom för 
åverkan med 3 mark och allenast mist hälften av höet men andra gången 1664 d 18 oktober tå Markus hade lika som förr 
slagit hennes äng men fått då behålla allt höet med den förlikning att h Cecilia skulle sedan okvald njuta all sin ängerödning 
in till nordesta delen i alla tider. Likväl hade samma Markus åter nu i detta innevarande år när han lagade omkring samma 
äng slagit henne med en stor ålestör så att hon där igenom fick tvenne blånader, som Nils hustru i Björkmo, Peder i 
Backebergstorp, Anders i Lund, Mickel i Höjden och Brita i Granberga hade sett, hotandes att han skulle slå ängen där 
ovanpå. Därför hon förorsakades att bejda länsmannen förbjuda honom det men han aktade han förbud ej mer än han 
slog icke allenast den ängen utan och en del som han aldrig hade slagti tillförende, och det hö han fick väl bärga förde han i 
sin egen lada ett litet stycke därifrån, men det som illa bärgades satte han i stack vid hennes lada i samma äng, hotandes 
där till att hugga henne Cicilia sönder i stycken. Samma Marcus Marcusson i Granberga å skatte böd fuller intet till att dölja 
någon del här utav utan förmante icke allenast hela bolbyn Granberga utan cok de underliggande torp Björkmon , 
Granåsen Espsäter och Berg höra honom till, förmedelst de åtskilliga brev där på, som han hade om händer och skulle 
komma honom allena till godo och Lars i Berg hava varit förlikt med honom om denna ängen allenast på en behaglig tid, så 
länge han kunde njuta henne och ängedelen vara slagen förr till Granberga av Olof Helsing när han var ho honm Markus. 
När nu breven fram teddes fanns de 1 kon Carl den IX givit 1596 d 14 feb för Jöns Nilsson och Kerstin Andersdotter att 
besitta odrivna för de hade upptagit det av ör och sör. 2 kon Gustav Adolfs salubrev på bemälte Granberga givit bemälte 
Kerstin Andersdotter för 28 riksdaler att behållat för sig och sina barn till skatte 3. Dr Christinas konfirmation på samma 
köp men för Markus Markusson och hans arvingar allena dat 1651 d 30 oktober där icke allenast hans egna syskon, Kerstin 
Brita och Jöns hade med honom 1/5 förr, utan och hans bryllinge, Kerstin Eriksdotter ägde 2/5 och medbryllinge Nils 
Jönsson 2/5 uti samma Granbäck, vilken Nils hade löst av Kerstin Eriksdotter hennes del för 13½ riksdaler och ingått med 
Marcus en förlikning att efter Markus fader Marcus Marcusson skulle hava försträckt sin svärmoder Kerstin Andersdotter 
12 tunnor råg att vända i penningar till jordelösen så skull B Markus med sina syskon komma till halva gården och Nils 
Jönsson nöjas åt andra hälften som hans tagne fastebrev 1653 d 30 september utvisar. H Cicilia beviste att hennes sal man 
Lars Bertilsson stadde byggningsländet Berg på Granberga ägor av kronans befallningsman Mårten Drost 1643 för 1 tunna 
smör och 1645 flyttade med henne dit. Sedan 1651 hade samma Lars givit Markus först 1 lispund smör och 1 riksdaler och 
sedan försträckt åt Johan Matsson 2 riksdaler till brevet han förskaffade Markus var av väntas alllt vara faut med Marke 
markussons inbillning och föregivande. Därför han Markus dömdes för våldsverkan att böta 40 och betala höet som Cicilia 
hade mist på tre års tid efter mätesmanna ordom. Än böta för såramål 6 mark och betala Nils 4 riksdaler för uppurne 
bördspenningar på Berg samt låta Nils laga skäl för dess och Espsäters bördsrätt av dess åbor, såsom Markus av Björkmon 
och Granåsen. Allt med så skäl att i sommar justeras, Nils Jönssons på denne halvdelen bägge torpen med sina ägor emot 
Markuses på andra halvdelen// 
 
Karlskoga häradsrätt 1670 Näst avsades att marcus i Granberga skall betala h Margareta Olsdotter i Kristinehamn 2 daler 
kmt som restera på ett par stövlar. 
 
Karlskoga häradsrätt 1676 Näst bötte Markus markusson uti Granberga 3 marker för det han utan lov och minne haver 
drivit sin boskap över Granbergsdals ägor och upphävt dess skygård. 
 
Karlskoga häradsrätt 1680 Övertygades Markus markusson uti Granberga att han haver överfallit inspektoren Elias Lindrot 
med ett okvädinsord varför han skall böta 3 marker' 
 
Karlskoga häradsrätt 1682 Näst beslogs Markus markusson i Granberga att han qvalde sin grannes Nils Jönssons fastebrev 
givit på halva Granberga 1653. 6 marker 
 
Karlskoga häradsrätt 1684 Karlskoga häradsrätt, Domböcker, SE/ULA/10514/A I a/3 (1683-1688), bildid: C0105115_00053 
så efter hans nådes landshövdingens befallning till mig undertecknad ankomne skrivelse företogs till rannsakning det 
dödsmål som d 3 nästlidne juli uti skogen är olyckligen timat på skattebonden Markus Markusson i Granberga och 
Karlksoga socken, föregivandes sig länsmannen Erik Pålsson tillsagt alla sal Markuses barn nu sig att inställa emedan hans 
efterleverska hustru Kerstin Bertilsdotter en gammal kvinna är, som nu i många år mest legat till sängs intet kan komma 
tilstädes. Men nu infann sig ingen av barnen förutan Erik Markusson i Granberga som med var när dödsmålet hände, 



boendes i gården med fadern och hustru Anna Markusdotter vid Björkborns bruk och berättade Erik Markusson härmed 
således vara tillgånget att hans fader som satt och hade sin fördel på hemmanet ovannämnde dag kom in hos honom Erik 
frågandes om han ville följa sig till skog och hugga kolved som skedde de högge först till frukostdags, yttermera ville fadern 
hava honom med sig på huggningen, det och Erik gjorde fast än han hellre tänkt den dagen att slå, hände omsider icke 
lyckligare, då de emot ändan av sin huggning komne och ingen mer var med dem än fadern som högg på en gran, vilken 
och hade en björk närstående invecklade med kvistarna i varannan, den han till större delen avhuggit hade, men när 
granen först kullföll blev björken kvar stående den han trodde skulle medföljt begynte han förden skull granen avkvista, 
tänkandes björken ändå stod stadigt uppe, efter hon lutade med sina kvistar från granen, men illa tillbar att björken 
omkullföll alldenstund då stark blåsväder var, slog honom på huvudet, kommandes det emot en liten stubbe därhos 
stående, den han förr avhuggit hade men Erik som högg på ett annat trä där ifrån lopp strax till och tog fadern upp undan 
björken och den lille stubben var slagen honom in i ögat och Erik sade Gud nåde eder far som således hubben bad honom 
tala med sig om han förmåtte men han kunde intet mera än med handen klappade honom på högra benet, han lade 
honom så på någon näver han hade, lopp där med till byn och tog folk med sig som buro honom hem, han levde så intill 
mederafton då han avled, men talte i medlertid intet och huvudet var på honom sönderkrossat att hjärnan utgav sig, 
Hustru Annika Markusdotter som berättades över detta utspritt det Erik skulle varit någon orsak till faderns död, sade sig 
något här om talt, emedan hon humsmål fått, som skulle hänt dödsmålet av Erik förmedelst någon dess våda, efter där om 
var utkommit rykte och tal från Källmo särdeles Simon Pålsson ibm men kunde nu intet skylla där om sin broder, fast 
mindre bevisa Simon Pålsson samma tal utkommit det han ock högeligt förnekade.  
 
Barn med Kerstin Bertilsdotter (Född 1615 Karlskoga Agen. Död Karlskoga Granberga.). 
 
Barn: 
VIII:35 Erik Markusson. Född 1638 Karlskoga Granberga. Död 1723-12-29 Karlskoga Granberga.  
Brita Markusdotter. Född 1640 Karlskoga Granberga. Död 1710-01-10 Karlskoga Stockforsen.  
Marit Markusdotter. Född omkring 1641 Karlskoga Granberga.  
Nils Markusson. Född 1641 Karlskoga Granberga. Död 1711-03-11 Karlskoga Granberga.  
Karin Markusdotter. Född 1648 Karlskoga Granberga.  
Anna Markusdotter. Född 1650 Karlskoga Granberga.  
Annika Markusdotter. Född Karlskoga Granberga.  

 
 

 
 

IX:70  ff mf ff mf m 
Kerstin Bertilsdotter. Född 1615 Karlskoga Agen. Död Karlskoga Granberga. Far: X:139 Bertil Simonsson. Mor: X:140 Anna. 
 
Karlskoga häradsrätt 1649 Näst hade hu Börit Påvelsdotter i Granberga uti trätomål förkastat hu Kerstin Bertilsdotter sin 
grannkvinna för trolldom, efter hon syntes hava mer lycka med boskap än den andra och kallat hennes barn horungar, 
jämväl ock slagit henne med en stock och rivit henne i håret, men ville nu intet bevisa. Börit 12 daler och Kerstin för 
okvädin och slag 6 daler. 
 
Karlskoga häradsrätt 1663 Anklagad för hårdrag 
 
Karlskoga häradsrätt 18 oktober 1664 Näst blev Markus Markussons hustru Kerstin Bertilsdotter i Granberga pålagt att 
framte sitt kongl brev på Granberga för Nils Jönsson ibidem skull, som ville veta sin rätt i gården. Eljest var fuller stort kiv 
emellan Cicilia Olofsdotter i Berg och bemälte Kerstin Bertilsdotter i Granberga om en äng som denne hade slagit emot 
förbud, men förliktes omsider att Kerstin skulle få behålla höet hon hade slagit i år och Cicilia sedan okvald njuta all sin 
ängeröjning in till nordesta delen i alla tider okvald. 
 
Karlskoga häradsrätt 1665 Kerstin Bertilsdotter säger att Erik Mickelsson kallade henne en tik hon kallade honom en hund, 
bötar för okvädinsord 

 
 

 
 

IX:97  ff mm ff ff f 
Sune Jonsson. Född 1635 Karlskoga Rosensjö. Död 1711-04-16 Karlskoga Rosensjö. Far: X:193 Jon Olofsson. Mor: X:194 
Ingeborg Sunesdotter. 
 
Karlskoga häradsrätt 23 april 1719 Karlskoga häradsrätt (T) AIa:9 (1716-1727) Bild 1160  Uppviste Erik Sonesson i 
Rosensjö det arvskifte som blivit gjort efter hans fader sal Sone Jonsson av nämndemännen // av d 11 september 1711 
varuti fanns vara 511 daler kmts gäld i sterbhuset vilken Erik sig påtagit att betala, däremot de andra arvingarna honom 
hemmans och hyttebruket lämnade med mera som samma instrument i övrigt vidlyftigt förmäler, vilket efter begäran 
upplästes och här således till minnes blev antecknat 
 
Barn med Brita Arvidsdotter (Född 1645-03-18 Karlskoga. Död 1722-04-04 Karlskoga Rosensjö.). 



 
Barn: 
Erik Sunesson. Född 1662 Karlskoga Rosensjö. Död 1723-03-15 Karlskoga.  
Ingeborg Sunesdotter. Född 1669 Karlskoga Rosensjö. Död.  
Arvid Sunesson. Född 1676 Karlskoga Rosensjö. Död 1705-02-14 Karlskoga.  
VIII:49 Jon Sunesson. Född 1680-03-21 Karlskoga Rosensjö. Död 1734-03-17 Karlskoga Källmo.  
Gunnar Sunesson. Född 1680-03-21 Karlskoga Rosensjö. Död.  
Olof Sunesson. Född 1684-02-03 Karlskoga Rosensjö. Död.  
Kerstin Sunesdotter. Född 1686-03-18 Karlskoga Rosensjö. Död 1748-05-12 Karlskoga Rosensjö.  

 
 

 
 

IX:98  ff mm ff ff m 
Brita Arvidsdotter. Född 1645-03-18 Karlskoga. Död 1722-04-04 Karlskoga Rosensjö. 

 
 

 
 

IX:99  ff mm ff fm f 
Simon Påvelsson. Född 1635 Karlskoga Västra Kärne. Död 1707-03-25 Karlskoga Källmo. Far: X:197, X:227, XI:411, XII:123 
Påvel Jonsson. Mor: X:198, X:228, XI:412, XII:124 Marit Simonsdotter. 
 
Karlskoga häradsrätt 1660 Sedan tingfördes Simon Påvelsson i Kärne och anklagades för det han hade mökränkt Sicilia 
Mårtensdotter i Granbergsdalen och avlat med henne barn i lönskaläge det de på båda sidor bekände, men han ville intet 
låta intala sig om äktenskap som dem emellan hade varit omtalat, härför dömdes han att giva 40 mark och 80 mark i 
morgongåva och barnaföda och hon svarar till 20 mark. 
 
Karlskoga häradsrätt 1666 Näst pålades Simon Påvelsson i Källmo att antingen bevisa det andra och inte han, hade släppt 
ut den elden som gjorde skada i Näs. på gord och skog, å nästa ting eller så fria sig med en sexmanna ed 
 
Karlskoga häradsrätt 1667 S d kom Per Stensson i Näs och klagade Simon Påvelsson i Källmo hava utsått eld på hans skog 
det han intet ville bekänna vidare än han slog upp eld till att tända på en tobakspipa. Ty vart S P dömd att böta 20 mark 
och betala halva skadan i skogen. 
 
Karlskoga häradsrätt 4 april 1671 Domböcker, SE/ULA/10514/A I a/2 (1663-1683), bildid: C0105114_00083 näst anklagades 
Simon i Källmo av sal Frans Norbergs änka hustru Brita Brehm och själv tillstod att han haver sålt en tackjärns stock av 1 
skp järn som henne tillhörde och han på hennes vägnar tagit haver att nederföra från Kärnehyttan till Boo hammar för en 
daler i forlön, till länsman Erik Pålsson och han sedan genom Olof i Gelleråsen sålt till bemälte hustru Brita igen så att hon 
ovetandes haver köpt sitt eget järn. Ty dömdes han att betala samma järn skeppund och plikta med 3 mark för olovligt 
tilltag, men hon skall betala honom forlön 
 
Karlskoga häradsrätt 1671 Näst sakfälldes Erik i Svartebäck till 20 mark smt för full sår och till blodvite på Simon i Källmo 
och han Simon i Källmo bötar 3 mark för en pust på bemälte Erik och giver Erik Simon 2 mark för värk och sveda 
 
Karlskoga häradsrätt 1680 Bekände Simon Påvelsson uti Källmo krono att han haver slagit Johan Hindersson i Västra Kärne 
två pustar varför bemälte Simon skall böta 3 mark för var pust 
 
Karlskoga häradsrätt 1680 Sakfälldes SP till 3 mark böter för det han haver i hastighet påbördat Dan Bondesson i Backa ett 
okvädinsord det han strax ångrade och bad för 
 
Karlskoga häradsrätt 1680 Slagit Johan Hindriksson 
 
Karlskoga häradsrätt 1683 Pigan Karin Sunesdotter haver lovat sig i tjänst till Simon i Källmo från nu första söndagen till 
mickelsmäss där på han givit henne 1 par friis strumpor i städsla kunde väl Karin inte sig någon tjänst utlovat likväla av 
vittnens intygande finner rätten skäligt pålägga henne betala hälften av den utfästa lönen nämligen 6 1/2 daler kmt 
 
Karlskoga häradsrätt 1689 Otidighet vid tingsstället Bötar 3 mark 
 
Karlskoga häradsrätt 1695 Simon är skyldig drängen 126 daler kmt. Simon har under ed lovat Nils att få gifta sig med 
Simons dotter och har narrat Nils att göra drängtjänst åt sig 
 
Karlskoga häradsrätt 1698 11-14 april: Simon Pålsson i Källmo bestod sig skyldig till Nils Larsson i Duvedalen 6 skp järn för 
en häst han för 10 år sedan av honom bekommit varför honom pålades till hösten samma järn betala efter 10 dl kmt för 
skeppundet som och betalar han honom länta penningar 2 daler 23 öre kmt. 
 



Karlskoga häradsrätt 1698 Olaga älgjakt 
 
Karlskoga häradsrätt 1700 Olof Bengtsson i Källmo bestod sin svärfader Simon Pålsson ibidem vara skyldig till löjtnanten 
välborne Clas Linderot på kolförsträckning 103 daler kmt som på skrivaren Johan Christmandssons begäran här 
innefattades 
 
Karlskoga häradsrätt 1702 S P och hans måg Olof Bengtsson ibidem kommo för rätten givandes bägge till känna sig således 
godvilligt förlikt att Olof nu i höst avträder huset och besittningen han här till tillsamman haft med bemälte sin svärfader 
och där med njuter av Somon 100 daler kmt samt förhålles för all gäld och skuld sä väl däri hans tid gjord är som förr 
allenast hjälper Simon ännu hugga 2 långved till mila 
 
Karlskoga häradsrätt 1703 S P besvärar sig över att Olof Bengtsson avhänt sig några husgerådssaker och smidesredskap 
och honom med hugg och skällsord överfallit. Vittnen berättar att 1701 vid tomasmässotiden såg de i Simons stuga hur 
Olof satt på en stol, steg Simon till och mante honom till att slå sig och sedan tog han Olofs hand och slog sig själv i 
huvudet givandes sedan honom en örfil varpå Olof sprang upp och satte svärfadern i bänken, fattandes honom i axlarna 
och drog honom på golvet sägandes dessa onda orden; "hut under bordet din gamle skalle jag tör spänna tarmarna utur 
dig". Domaren berättade att det Simon klagar sig uti hans närvaro för två år sedan vara av Olof illa handskad tagen i halsen 
och slagen i skäggen. Icke annorlunda sig då tilldragit än att Olof skilt sin hustru ifrån Simon då Simon henne med hugg illa 
trakterade. Simon bär mycken hat till Olof sedan hans dotter O B:s hu snart för två år sedan död bliven är och gärna skulle 
söka hindra honom sitt frieri han nu tänker sig till hos en knektänka där i gården Källmo 
 
Karlskoga häradsrätt 1706 Alldenstund Simon Pålsson i Källmo omsider icke kunde neka att han efter erhållen stämning till 
nästförlidne ting blivit i vänlighet förlikt med sin legosoldat Erik Göransson Sten att giva honom 5 plåtar eller 30 daler kmt 
för vad honom då kunde återstå på dess tillsagde knektelega. 
 
Karlskoga häradsrätt 1707 Handelsmannen välborne Anders Kyllander lät till sin försäkran inteckna en skuldfordran han 
efter sluten räkning haver hos Simon Pålsson i Källmo till 57 daler kmt..... 
 
Karlskoga häradsrätt 1708 Karlskoga häradsrätt (T) AIa:8 (1708-1715) Bild 260 Uppå salig Simon Pålssons i Källmo arvingars 
begäran förordnades domaren Olof Jonsson i Gälleråsen och nämndeman Bengt Olofsson i Kärne lagligen att mäta och 
värdera deras fasta hemmansdel som är 1/4 av halvgårds skattehemmanet Källmo. Bemälte arvingar lät jämväl uti rätten 
uppvisa det inventarium som de på sterbhusets befintliga lösa egendom där emot ... skuld upprättat den 25 juli 1708. 
Underskrivet av intressenterna såsom Olof Simonsson i Källmo Jon Sunesson ibidem och målsmannen för den omyndiga 
dottern Maria Simonsdotter, Olof Carlsson i Källmo .....befanns det sterbhusets lösa egendom är upptecknat och värderat 
till 698 daler men gälden däremot stigit till 2050 nya daler Karlskoga häradsrätt 1710 Johan Ysing vill indriva en skuld som 
Simon Pålsson haft på 67 daler kmt från 15/2 1693 av Olof Simonsson och Jon Sunesson. Jon hade inte någon kunskap om 
skulden och fallet remitteras till Bergskollegium. 
 
Barn med Elin Arvidsdotter (Född 1646 Karlskoga Källmo. Död 1706-01-13 Karlskoga Källmo.). 
 
Barn: 
NN Simonsdotter. Född omkring 1668 Karlskoga Källmo. Död 1703 Karlskoga Källmo.  
Jon Simonsson. Född omkring 1671 Karlskoga Källmo.  
Nils Simonsson. Född omkring 1673 Karlskoga Källmo.  
Agnes Simonsdotter. Född omkring 1675 Karlskoga Källmo.  
VIII:50 Lisken Simonsdotter. Född 1677 Karlskoga Källmo. Död 1744-02-05 Karlskoga Källmo.  
Maria Simonsdotter. Född 1680-05-09 Karlskoga Källmo.  
Margareta Simonsdotter. Född 1683-05-17 Karlskoga Källmo.  
Olof Simonsson. Född 1685-10-04 Karlskoga Källmo.  

 
 

 
 

IX:100  ff mm ff fm m 
Elin Arvidsdotter. Född 1646 Karlskoga Källmo. Död 1706-01-13 Karlskoga Källmo. Far: X:199, XI:429 Arvid Olofsson. Mor: 
X:200, XI:430 Marit Nilsdotter. 

 
 

 
 

IX:101  ff mm ff mf f 
Anders Persson. Född Karlskoga Duvedalen. Död 1693 Karlskoga Duvedalen. Far: X:201 Petter Jönsson. Mor: X:202 Elin 
Håkansdotter. 
 
Gruvting i Karlskoga 19 februari 1678 Bergskollegium, Rättsprotokoll från Nora och Lindes bergmästaredöme, 
SE/RA/420013/02/E II h/1 (1650-1683), bildid: A0067370_00482 Klagade Sven Bengtsson i Lervik till Anders Persson i 



Duvedal föregivandes honom haft borto i några års tid 1 ½ skpd tackjärn eller lönjärn ifrån hyttelaget därför han i fjol var 
stämd, men ej komparerade och såsom han nu i lika måtto blev stämd av landsman vilken nämndemannen Nils på 
Strömed bevittnade varför antecknas han till 3 mark silvermynt för absentia med åtvarning där han till nästa gruveting sig 
ej inställer njuta vederbörande tingsrättens änteliga utslag som alg förmå. 
 
Karlskoga häradsrätt 26 mars 1688: Rätten fann billighet likmätigt det skall Anders Persson i Duvedal låta till nästa ting 
upprätta en viss förteckning och inventarium på all sin sal faders Pers Jönssons egendom med vilken han varit i bo intill 
hans död sistlidne höst, sådant som han kan ärligt erhålla var behöves, varöver rätten vill sig sedan slutligen i denna tvist 
om arvet utlåta. 
 
Karlskoga häradsrätt 1688 Arv: Rätten fann billigt likkmätigt det skall Anders Persson i Duvedalan låta betning samt 
byggning possesorerna efter husesynsorder för sin tid och år varit skyldig att göra, där ock jämngod räkning kunde finnas 
mot de ängar Tomas uppröjt och där å sitt arbete nedlagt haver.....  
 
Barn med Ingeborg Jonsdotter (Död Karlskoga Duvedalen.). 
 
Barn: 
VIII:51 Petter Andersson. Född 1672 Karlskoga Duvedalen. Död 1758-04-03 Karlskoga Duvedalen.  
Annika Andersdotter. Född omkring 1673 Karlskoga Duvedalen.  
Anders Andersson. Född omkring 1675 Karlskoga Duvedalen.  
Jonas Andersson. Född omkring 1677 Karlskoga Duvedalen.  
Kerstin Andersdotter. Född omkring 1680 Karlskoga Duvedalen. Död 1720-01-25 Karlskoga Duvedalen.  

 
 

 
 

IX:102  ff mm ff mf m 
Ingeborg Jonsdotter. Död Karlskoga Duvedalen. 
 
Karlskoga häradsrätt 1697 Änkan hu Ingeborg i Duvedalen som vikit från tinget innan hennes sak blev företagen emellan 
NIls Larsson i Duvedalen och henne sakfälltes till 2 gånger 3 mark smt för hon kallat Nils tjuv och skälm 
 
Karlskoga häradsrätt 4 juni 1701: Var undertecknad tillika med nämndemännen Jordan Matsson i Brickegården, Anders 
Eriksson i Stråbergsmyren, och Jan Nilsson på Strömed efter som beviljat och avskedat blev å näst förlidne ting 2nre ggr på 
rannsakning över den delning och tomtbyte som var gjord emellan åborna på helgärds skattehemmanet Duvedalen, Nils 
Larsson, Olof Persson och änkan hustru Ingeborg Jonsdotter medelst deras frivilliga ingångne och med doms confirmerade 
förlikning befinnandes det efter skäligt vara som och nu av dem själva godvilligt och med enighet samtycktes att som Olof 
redan flytt sitt får- och fähus av gamla tomten in på hamplandet som dem alla tillkommer så skall och änkan Ingeborg 
Jonsdotter sammaledes nästkommande vår flytta sitt väster om gatan stående fähus in på hamplandet efter som utstakat 
vart och bägge dessa avflytta fähusena tillhöra sedan Nils Larsson varemot han icke allenast tillsläppt sin halvpart av 
tomterna deras fähus komma att stå uppå i hamplandet utan och lämnat dem de rummen och tomter hans loo fähus och 
stall uti Nolgärdet stått uppå och för det Nils haver med sin flytt lobyggning något mera av oskifto intagit än 
delningsmännen för detta åt honom avstakat skall han och lämnta Olof obehindrat den lilla kålgård han gjort sig där Törne 
Jönses badstugu fordom stått haver som och opåtalt det lilla stycke Olof och Ingeborg östan för hamplandet intagit till sin 
humlegård…. 

 
 

 
 

IX:103  ff mm ff mm f 
Jon Nilsson. Född omkring 1655 Karlskoga Strömed. Död 1727-11-05 Karlskoga Holmtorp. Holmtorp, Karlskoga Far: IX:113, 
X:205, XI:61 Nils Svensson. Mor: IX:114, X:206, XI:62 Ellika Påvelsdotter. 
 
Karlskoga häradsrätt 1695 Jon Nilsson hustru i Holmtorp är död. Han vittnar att då han kom till Holmtorp var det alldeles 
öde och husen var nedruttna. 
 
Karlskoga häradsrätt 6 mars 1727  Karlskoga häradsrätt (T) AIa:9 (1716-1727) Bild 6280 Per (felskrivet ska vara Jon) 
Nilsson i Holmtorp hade låtit inkalla sina barn Per Jonsson i Holmtorp, Sven Jonsson i Västansjö, Annika Jonsdotter i Klippa, 
Ellika Jonsdotter i Duvedalen, Kerstin Jonsdotter i Brickegården på stående det måtte var och en av barnen visa besked och 
räkning för vad de utur faderns bo undfått och bekommit haver av vilka Per Jonsson, Sven Jonsson och Ellikas man Per 
Andersson i Duvedlen vore tillstädes men invände Per Andersson det han ej fått så tidigt stämning att vederbörlig reda och 
räkenskap nu vid tingsrätten kan göras. Fördenskull som Jon Nilsson medelst sin skrivelse under ärevördiga Erik Thinberg 
vittnesbörd om hans åstundan begärt, det häradshövdingen vill sig åtaga att inventera Jon Nilssons egendom samt att 
vittra barnens mödernee och likvidera emellan dem vad en eller annan där på fått haver// 
 
Barn med Elin Jonsdotter (Född Karlskoga Stråbergsmyren. Död 1695 Karlskoga Holmtorp.). 



 
Barn: 
VIII:52 Ellika Jonsdotter. Född 1684-07-27 Karlskoga Holmtorp. Död 1759-06-24 Karlskoga Duvedalen.  
IX:16 Gunilla Jonsdotter. Född Karlskoga Holmtorp. Död.  
 
Äktenskap med Annika Arvidsdotter. Vigsel 1701 Karlskoga. 

 
 

 
 

IX:104  ff mm ff mm m 
Elin Jonsdotter. Född Karlskoga Stråbergsmyren. Död 1695 Karlskoga Holmtorp. Far: X:207, XI:63 Jon Björnsson. Mor: 
X:208, XI:64 Karin Månsdotter. 

 
 

 
 

IX:105  ff mm fm ff f 
Johan Ersson. Född 1655 Karlskoga Blinäs. Död 1724-06-24 Karlskoga Åsbergsviketorp. Far: X:209 Erik Larsson. 
 
Karlskoga häradsrätt 1695: Masmästaren Anders Olsson uti Åsbergstorp klagade över sin grannhustru Kerstin ibidem för 
det hon uti häftighet kallat honom skälm. Denna Kerstin var nu intet tillstädes utan hennes man Johan Ersson svarade för 
henne, viljandes neka att hans hu kallat Anders skälm. Därför Anders begärde att Johan ville härutinnan befria sin hustru 
med själv sin ed. Vilket Johan varken ville eller kunde göra. För den skull skall Kerstin Eskilsdotter å krono böta 6 mark smt 
för två okvädinsord hon haver pålagt ovannämnde masmäster och efter dessa grannar leva med varandra uti stor osämja 
satte rätten 40 daler smt vite för den som den andre oförättar 
 
Karlskoga häradsrätt 1702: Johan i Åsbergstorp pålades giva Anders ibidem en fjärding råg i åttioböter för liden skada på 
ett rågfall samt betala tingskostnaden 
 
Karlskoga häradsrätt 18 oktober Karlskoga häradsrätt (T) AIa:9 (1716-1727) Bild 680 för det Johan Ersson i Åsbergstorp 
tagit och lånt åt sig en hatt som Jon Olofsson i Åsbergsviken med vittne bevisar sig rätteligen tillhöra, men Johan emot vara 
hans hatt som blivit lämnat hos Anders Persson i Åsbergsviken och där bortkommit, fälltes Johan Eriksson till 3 mark smt 
böter samt att skaffa Jon Olofsson hatten tillbaka den Johan säger ännu vara kvar hos Anders i Åsbergsvika, bör ock Johan 
Eriksson ersätta Jons tingomkostnad med 1 daler 8 öre smt 
 
Barn med Kerstin Eskilsdotter (Född 1649 Karlskoga Åsbergsviketorp.). 
 
Barn: 
Olof Johansson. Född 1681-10-16 Karlskoga Åsbergsviketorp.  
Anna Johansdotter. Född 1684-09-21 Karlskoga Åsbergsviketorp.  
VIII:53 Erik Jonsson. Född 1687-05-01 Karlskoga Åsbergsviketorp. Död 1747-08-28 Karlskoga Källmo.  
Ingeborg Johansdotter. Född 1690-05-01 Karlskoga Åsbergsviketorp.  

 
 

 
 

IX:106  ff mm fm ff m 
Kerstin Eskilsdotter. Född 1649 Karlskoga Åsbergsviketorp. 
 
Lagmansrätt Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län (S) EVIICF:1 (1669-1678) Bild 960 sedan framträdde för rätten 
hustru Kerstin Eskilsdotter i Åsbergstorp på Karlskoga och klagade de en häradsdom dom 1676 den 10 och 11 april voro 
fallt emellan hennes sal man Olof Arvidsson och Per Töresson i Boviken, henne och hennnes barn, som nu sin fader hade 
mist uti kronans tjänst till största skada, emom samma dom, berättade hon sin man i rättan tid hava velat appellera men 
det blevet honom vägrat, vilket och han hade klagat både för riksrådet hans excellens Gustaf Sparre och landhövdingen Hr 
Reuterkrants, vilka båda hava skriftligen beordrat, att hennes klagan skulle vid lagmanstinget upptagas och hon förhjälpas 
till det som lag och rätt förmår. Varför haver rätten så mycket mer låtit sig angeläget vara, henne att höra och påstår hon 
mycket träget, sin man hava rest till vice häradshövdingen Mons Ekebom för ingen annor orsak skuld än att appelera, men 
sådant varit honom vägrat. Hr Ekebom haver sig ock vid lagmanstinget infunnet och tillstår han bemälte hustrus man haver 
hos sig varit men aldrig tillbudet att appelera, utan frågat sig till råds, om han skulle appellera, eller ej, var till herr Ekebom 
svarat sig intet anstå i det fallet något råda, utan budet honom hos andra som voro hans råd svara, här om söka råd och 
sedn om han ville appellera,  hade han ej längre behov att gå än till domaren, efter en av tolvmännen i Karlskoga och de 
som och fler pläga göra, deponera penningarna. Hon hustru Kerstin blev allt vid sitt gamla tal att hennes man av 
häradshövdingen var vägrat appellera, men hade där till intet vittne eller bevis och bad häradshövdingen in för rätten, för 
guds skull bliva vid sanningen sade och honom in för hans exc Gustaf Sparre hava varit övertygat det han vägrade appellera 
 
Karlskoga häradsrätt 12 maj 1679: Sedan klagade landsfiskalen över Töres Persson uti Åsbergsviketorp att han haver om en 
helgdag genom execution uthävet sin grannkvinna hustru Kerstin Eskilsdotter från kronohemmanet Åsbergstorp och 



således bedrivit sabbatsbrott.Ehuruväl Töres efter undfången dom mente sig därutinnan gjort rätt, dock likväl bort därmed 
innehållet om sabbaten. Alltså kändes han skyldig i anledning av kongl majtt stad om sabbatsbrott att böra böta 2 Rs till 
Karlskoga sockenkyrka, andra till sky och varnagel. 
 
Karlskoga häradsrätt 1695: Masmästaren Anders Olsson uti Åsbergstorp klagade över sin grannhustru Kerstin ibidem för 
det hon uti häftighet kallat honom skälm. Denna Kerstin var nu intet tillstädes utan hennes man Johan Ersson svarade för 
henne, viljandes neka att hans hu kallat Anders skälm. Därför Anders begärde att Johan ville härutinnan befria sin hustru 
med själv sin ed. Vilket Johan varken ville eller kunde göra. För den skull skall Kerstin Eskilsdotter å krono böta 6 mark smt 
för två okvädinsord hon haver pålagt ovannämnde masmäster och efter dessa grannar leva med varandra uti stor osämja 
satte rätten 40 daler smt vite för den som den andre oförättar 
 
Gift medOlof Arvidsson (Död omkring 1675 Karlskoga Åsbergsviketorp.). 

 
 

 
 

IX:107  ff mm fm fm f 
Olof Carlsson. Född omkring 1657 Karlskoga Spjutberg. Död 1729 Karlskoga Källmo. Far: X:213 Carl Persson. Mor: X:214 
Rangela Larsdotter. 
 
Karlskoga häradsrätt 15 mars 1715 Karlskoga häradsrätt (T) AIa:8 (1708-1715) Bild 3110 uppvistes den disposition som Olof 
Carlsson och hans hustru Annika Nilsdotter i Källmo under kyrkoherdens Sven Letströms, Nils Olofssons i Granberga samt 
Per Jönssons och Per Olofssons i Källmo givna vittnesbörd d 15 sept 1713 skriftligen låtit författa av innehåll att som deras 
söner ännu äro unga och vid årens tilltagande kunna förse sig annorstädes så på det föräldrarna i sin ålderdom måge nu 
när de best behöva hjälp till hemmans och bergsbrukets drivande bliva understödda, haver de givit sin äldsta dotter Marit 
Olofsdotter i äktenskap med Erik Johansson i Åsbergstorp och emot det att bemälte Erik och Marit med barnslig skyldighet 
föräldrarna bemöta i livstiden med kläder och föda försörja samt änteligen med heder till graven förhjälpa skola de efter 
föräldrarnas dödeliga avgång odrivna och utan klander av de andra barnen hemmansdelen i Källmo stadigt få bruka och 
såsom sin egendom besitta, allenast böra de giva sina syskon vanliga hemgåvor jämte lösen för deras delar i det fasta.   
 
Barn med Annika Nilsdotter. 
 
Barn: 
Rangela Olofsdotter. Född 1681-06-10 Karlskoga Källmo.  
Nils Olofsson. Född 1684-10-19 Karlskoga Källmo.  
Karl Olofsson. Född 1686-03-27 Karlskoga Källmo. Död 1715-04-25 Karlskoga Källmo.  
VIII:54 Marit Olofsdotter. Född 1688-06-24 Karlskoga Källmo. Död 1743-04-23 Karlskoga Källmo.  
Kristina Olofsdotter. Född 1691-04-19 Karlskoga Källmo.  
Elin Olofsdotter. Född 1693-08-31 Karlskoga Källmo.  
Annika Olofsdotter. Född 1695-04-21 Karlskoga Källmo.  
Per Olofsson. Född 1698-04-26 Karlskoga Källmo.  
Lars Olofsson. Född 1701-05-05 Karlskoga Källmo.  
Olof Olofsson. Född 1704-04-07 Karlskoga Källmo.  
Arvid Olofsson. Född 1705-06-24 Karlskoga Källmo.  

 
 

 
 

IX:108  ff mm fm fm m 
Annika Nilsdotter. Far: X:215 Nils Arvidsson. 
 
Karlskoga häradsrätt (T) AIa:8 (1708-1715) Bild 3110 
 
fadder Karlskoga (T) C:1 (1679-1718) Bild 26 / sid 20 till Elin Larsdotter i Källmo här även fadder Olof i Källmo 

 
 

 
 

IX:109  ff mm fm mf f 
Johan Hindriksson. Född 1633 Karlskoga Västra Kärne. Död 1703-06-05 Karlskoga Västra Kärne. Far: X:217 Hindrik Jonsson. 
Mor: X:218 Brita Larsdotter. 
 
Barn med Lisbet Leeksdotter (Född omkring 1633 Kroppa Skarphyttan. Död 1718-06-16 Karlskoga Västra Kärne.). 
 
Barn: 
VIII:55 Hindrik Jonsson. Född 1680-02-01 Karlskoga Västra Kärne. Död 1751-03-02 Karlskoga Västra Kärne.  

 
 



 
 

IX:110  ff mm fm mf m 
Lisbet Leeksdotter. Född omkring 1633 Kroppa Skarphyttan. Död 1718-06-16 Karlskoga Västra Kärne. Far: X:219 Leek 
Andersson. Mor: X:220 Margareta Andersdotter. 
 
Karlskoga häradsrätt 27 november 1677:  Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län (S) EVIIAAAL:15 (1676-1677) Bild 
299 / sid 314 (AID: v81406.b299.s314, NAD: SE/VALA/0382503) Näst förmedelst bergsinspektorens  välbemälte Elias 
Larssons Linderoots fullmäktiges Mons. Erik Erssons Holms angivande och klagomål, bekände bemälta herr Linderoots 
fordom dräng Lars Andersson uti Kväggen, att han haver olovligen tagit ifrån välbemälte Linderoot ett vinterlass hö gott 
om 6 daler kmt det han haver sålt till Johan Hinderssons i Västra Kärne i Karlskoga socken hustru Lisbet Leeksdotter, 
emedan hon anmodade och inrådde honom där till vilket vilket och hon vedergick. Varför i anledning av det 32 kapitlet i 
tjuvmålsbalken Östgötalagen resolverade rätten dem bägge bör stå tjuvrätt: och han Lars å frälse skall giva målsäganden 
sitt igen samt böta tredubbelt nämligen 6 daler silvermynt. Och hon hustru Lisbet å frälse plikta även så mycket efter 
kungliga straffordningens 3 punkt. 
  

 
 

 
 

IX:111  ff mm fm mm f 
Bryngel Asmundsson. Död. Immen, Karlskoga 
 
Barn med Christina Pedersdotter. 
 
Barn: 
VIII:56 Karin Bryngelsdotter. Född 1683-04-22 Karlskoga Immen. Död 1756-08-28 Karlskoga Västra Kärne.  
Kerstin Bryngelsdotter. Född 1689 Karlskoga Immen. Död 1763-02-22 Karlskoga Immen.  

 
 

 
 

IX:112  ff mm fm mm m 
Christina Pedersdotter. 
 
Förekommer som dopvittne 1691 

 
 

 
 

IX:113  ff mm mf ff f 
Nils Svensson. Född Karlskoga Strömed. Död 1693-07-25 Karlskoga Strömed. Far: X:225, XI:409, XII:121 Svening Nilsson. 
 
Karlskoga 7 februari 1651 Karlskoga häradsrätt, Domböcker, SE/ULA/10514/A I a/1 (1629-1662), bildid: C0105113_00099 
Uppböds Strömed av Nils Svensson 1:a gången 
 
Karlskoga häradsrätt 1 mars 1652 Karlskoga häradsrätt, Domböcker, SE/ULA/10514/A I a/1 (1629-1662), bildid: 
C0105113_00104: Näst stadfästes efter Sveriges lag det jordeköp som Nils Svensson i Strömed hade gjort om be:te 
hemman med Per Jonsson i Algutsrud i Visnum socken och Elin Jonsdotter i Holan i Rudskoga socken för 100 Rsd 1 öre och 
1 tunna råg åt Peder, och 100 Rsd samt 1 skäppa korn åt Elin, efter som själva fastebrevet vidlovligen utvisar 
 
 
Karlskoga häradsrätt 25 augusti 1652 Karlskoga häradsrätt, Domböcker, SE/ULA/10514/A I a/1 (1629-1662), bildid: 
C0105113_00108:  Än vittnade nämnden att Nils Svensson i Strömed hade genom rätt vådeld mist i våras tvenne stugor 
med allt det husgeråd som han där inne förvarat hade, samt fem bodar och 1 kammare med några kläder som där inne 
voro. 
 
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län (S) EVIIAAAL:8 (1658-1660) Bild 213 / sid 80 (AID: v81399.b213.s80, NAD: 
SE/VALA/0382503) Intogs som nämndeman 23 juli 1660 
 
Karlskoga häradsrätt 1668 Karlskoga häradsrätt, Domböcker, SE/ULA/10514/A I a/2 (1663-1683), bildid: C0105114_00058: 
Näst blev Olof Påvelsson i V Kärne skyldig att svara till 10 skeppund tackjärn på det lånet som Nils i Strömed hade gjort till 
svärfadern Påvel Jonsson i Västra Kärne. 
 
Karlskoga häradsrätt 1673 Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län (S) EVIIAAAL:13 (1670-1672) Bild 251 / sid 143 
(AID: v81404.b251.s143, NAD: SE/VALA/0382503): Först ville Nils Svensson på Strömed icke sätta sig till rätten, efter som 
Olof Nilsson i Kvarntorp skall hava beskyllt honom hava tagit en orättvis dom emellan Kvarntorp och Strömed och sagt att 
Nils på Strömed ljuger vad han säger. Olof Nilsson vill väl här till neka, men nämndemannen Nils i Bregården vittnade på 
sin nämndemans ed att Olof i Kvarntorp sade på kyrkobacken åt Nils på Strömed, du ljuger att du säger, Jag vet av ingen 
dom oss emellan. Lindan som Kvarntorparna bestrida gärdsgården icke vara satt efter domen anno 1667 given, vill rätten 



där över bevilja nytt prov på deras egen bekostnad: och dy uppsköts med beskyllnings action till denna rannsakningen 
bliver hållen och  överstånden. 
 
Karlskoga 21 maj 1674 Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län (S) EVIIAAAL:14 (1673-1675) Bild 124 / sid 25 (AID: 
v81405.b124.s25, NAD: SE/VALA/0382503) Näst dömde rätten att Nils Svensson på Strömed får njuta fävägen från 
Strömed och till Holmtorp 
fram och tillbaka, som hastigast när boskapen där fram drivas, att icke hans boskap må skada med bete uti hem eller 
bortgång Sven Bengtssons i Lervik och Olof Bengtssons i Nytorp mulbete, vid laga böter 
 
 
Karlskoga häradsrätt 10 april 1676 Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län (S) EVIIAAAL:15 (1676-1677) Bild 9 / sid 
10 (AID: v81406.b9.s10, NAD: SE/VALA/0382503) Näst dömdes fast det köp som Nils Svensson på Strömed haver gjort med 
Per Hindriksson i Skogsberg om stubberättigheten på åttondels hemmanet Holmtorp i Karlskoga socken beläget och efter 
säljarens egen bekännelse samt nämndens vittnesbörd därför givit ett tusen och tuhundra daler kmt samt en tunna råg 
och en tunna korn med en frisklädning uti övergåva. Och emedan här med befanns vara allt lagligen procederat och 
bemälte köp å tre laga ting uppbudat och sedermera fullt lagståndet utan någons klander och åtal: gavs där på rättens 
faste- och laga fångbrev. 
 
 
Karlskoga häradsrätt 1677 Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län (S) EVIIAAAL:15 (1676-1677) Bild 299 / sid 314 
(AID: v81406.b299.s314, NAD: SE/VALA/0382503): N S kräver 107 daler kmt plus 4 skeppund och 4 vågar tackjärn samt 3 
ryssar kol av Anders Arvidssons arvingar i Lervikstorp. 
 
Karlskoga häradsrätt, Domböcker, SE/ULA/10514/A I a/3 (1683-1688), bildid: C0105115_00043 sedan tilltalade fiscalen 
Krögh nämndemannen Nils Svensson i Strömed om ¼ hemmanet Holmtorp i Karlskoga socken på lika sätt krono som de 
ovannämnde. Nils Svensson tillstod sig stubberättigheten av detta hemman för sitt ringa utrymme och trångmål måst 
inlösa och där för givit till Per Hindersson i Skogskärr 1000 daler kppmynt vilket först av hans syster hustru Karin 
Hindriksdotter blev upptaget men sedan kom till hennes fader vilken sedermera därpå satte sin son benämnd Per 
Hindriksson av vilken han Nils det inlösa måste och tillstod omsider sig därför givit 1200 daler kppt mynt och det för sin 
nödtorft sedan från hans 1/3 skattehemman Strömed blev dess förre nyttjade mulbete lagligen dömt under närliggande 
byar, Nytorp, Lervik och Nolhult, som nämnden viste nu i sanning bevittna, att som Nils till Strömed utom nu detta, intet 
mulbete eller utrymme haver är och detta Holmtorp upptagit på fjärdings krono hemmanet Tällekullens ägor, som konung 
Carl den 9de tillåtit Hindrik Andersson av skogsroten upptaga som skatte, men å detta fanns intet stubbebrev, haver och 
Nils detta hemman sedermera väl uppbyggt , lagat och mycket påkostat, alltså för sin här vid särdeles angelägenhet 
ansökte han i djupaste underdånighet hos överheten att få lösa till sig skatterättigheten här av, men till ännu där över 
ingen resolution njutit. Yttermera tilltalade fiskalen Krögh hammarsmeden Hans Lang som besitter halva ¼ krono 
hemmanet Tällekullen i Karlskoga socken där uti Lang possiderar 1/8 vilken framlade konung Carl d 9des upplåtelsebrev d 
6 februari 1611 på detta Tällekullen eller Tälletorp att uppröjas emot 6 års frihet åt sal Hindrik Andersson och sedan av 
dess barn och efterkommande mot utlagor som skatte att besittas. Detta haver Lang sedan köpt av Hindrik Anderssons 
barn och njutit där å fasta först Ao 1670 d 4 oktober på halva stubberättigheten och å den andra hälften efter konung Carl 
den 9des brev som skatte bekommit fasta Ao 1674 d 21 maj // Hammarsmeden vid Degernäs hammar Petter Arendtsson 
begärte å sin hustrus hustru Elin Andersdotters vägnar som rättebörde man få inlösa halva ¼ skattehemmanet Västansjö i 
Karlskoga socken från Tomas Nilsson i Strömtorp som fjärmare i släkten är. Tomas upplade en tingsresolution d 14 april 
1681 där med är resolverat att den som av börden innan den 14 där på följande maj utbetalt hammarsmeden Hans Lang i 
Utterbäcken 582 daler kppmt därför han hemmanet hade i underpant och det därför uppbuda låtit, skulle vara till Måns 
Olofssons jordepart ibm som därför häftade närmast, beviste och med Hans Langs kvittens 27 maj 1681 sig samma summa 
till honom betalt hava, men emedan Tomas Nilsson haver samma hemman åter i börd uppbuda låtit vilket intet blivit 
lagfaret förr än 18 maj nästkommande, ty tillstås Petter Arendtsson de av Tomas Nilsson utslag de penningar å sin hustrus 
vägnar för hemmanet som han nu i kontant intra fatalia tillböd återgiva och samma halva hemman Västansjö få återbörda, 
där till med bör han återgälda Tomas vad han kan i medlertid utom sin skyldighet påkostat// 
 
Karlskoga häradsrätt 30 april 1685 C0105115_00105 nämndemannen Nils Svensson i Strömed framträdde för rätten 
givande tillkänna huru som han nu i sin livstid haver gjort denna änteliga och sista förordning emellan sina barn, att som 
han mycket påkostat ¼ hemmanet Holmtorp, det han till stubberätten för stora penningar inlöst haver, och nu är under 
kronan, vilket han vill att hans son Joen Nilsson som med hans samtycke sig värvat hans nådes hr landshövdingens hr 
Gustaf Lilliecronas brev d 11 septemb 1684 på dess besittning skall allena det behålla, med den omkostnad som han efter 
nu uppsats beräknar till 702 daler kopp mt han där nedlagt haver, men det icke mera än 2 år hävdat: och hans son Johan 
med dottern Lisbet Nilsbarn skulle bliva vid hans avlinge jord 1/3 skattehemman Strömed efter hans död, emedan de 
andra hans barn sonen Tomas i Strömtorpet och dottern Bengta i Västra Kärne haver han låtit med var sina skattehemman 
försörja, men sonen Joen ville icke vara benöjd där med, utan haver sin arvsrättighet efter fadern behållit i Strömed, rätten 
…lade likest vara, att som Joen Nilsson besitter Holmtorpet och där nu njuter sin faders inlagda arbete och omkostnad till 
godo samt haver så medelst där ett fritt boställe här efter, men likväl icke jämlika i villkor med de andra Nilses barn, som 
deras eget skattehemman Strömed skulle hava, ty skall han hava lösen av dem som Strömed behåller att undfå, för det 



som på hans anpart efter mätes mann ordom, kan där uti komma över den omkostnad han uti sin faders arbete på 
Holmtorpet åtnjutit haver, vilken omkostnad rätten finner skäligt att modera till 350 daler kopp mt som honom Joen på 
det fasta bliva beräkntat kommandes och i konsideration vid uti lösningen av Strömed, att detta är faderns avlinge gods 
och åtte Johan med Lisbet i följe av 19 cap … fördel förmedelst faderns gjorda testamente och denna förordning, dock skall 
allt detta fullgöras, sedan Nils Svensson är genom döden avgången. 
 
Karlskoga häradsrätt 1688: Tog avsked som nämndeman för sin höga ålderdoms samt nu kraflösa tillstånd. 
 
Karlskoga häradsrätt 1693: Nils Svensson avled 1693 vid Jacobsmässo tid "Han dödde ute på backen, när han en afton 
kommit ur badstugu". 
 
Barn med Ellika Påvelsdotter (Född 1624 Karlskoga Västra Kärne. Död.). 
 
Barn: 
Bengta Nilsdotter. Född 1646 Karlskoga Strömed. Död.  
Tomas Nilsson. Född 1648 Karlskoga Strömed. Död.  
IX:103, X:31 Jon Nilsson. Född omkring 1655 Karlskoga Strömed. Död 1727-11-05 Karlskoga Holmtorp.  
VIII:57 Johan Nilsson. Född 1657 Karlskoga Strömed. Död 1732 Karlskoga Strömed.  
Lisbet Nilsdotter. Född 1659 Karlskoga Strömed. Död.  
Rangela Nilsdotter. Död Karlskoga Västra Kärne.  

 
 

 
 

IX:114  ff mm mf ff m 
Ellika Påvelsdotter. Född 1624 Karlskoga Västra Kärne. Död. Strömed, Karlskoga Far: X:197, X:227, XI:411, XII:123 Påvel 
Jonsson. Mor: X:198, X:228, XI:412, XII:124 Marit Simonsdotter. 

 
 

 
 

IX:115  ff mm mf fm f 
Lars Nilsson. Född 1618 Karlskoga Gälleråsen. Död 1692 Karlskoga Duvedalen. Far: X:229, XI:399, XII:859 Nils Jonsson. 
Mor: X:230, XI:400, XII:860 Elin Olofsdotter. 
 
Karlskoga 27 november 1654 Karlskoga häradsrätt, Domböcker, SE/ULA/10514/A I a/1 (1629-1662), bildid: 
C0105113_00124 Näst kändes Jon Nilsson i Gälleråsen och hans syskon Lars i Duvedalen, Karin i Sandtorp, Rangella i 
Gälleråsen och Gunillas barn i Strömtorp skyldiga att betala sin syster Marit i Källmo, pro quota, den stuten hon och 
hennes man Arvid sade och med svornum ed betygade sig hava länt deras föräldrar, nämligen 7 halva Rd, samt av Jon och 
Olof i Gälleråsen 6 mark för en slipsten. 
 
Karlskoga 18 november 1661 Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län (S) EVIIAAAL:9 (1661-1663) Bild 85 / sid 141 
(AID: v81400.b85.s141, NAD: SE/VALA/0382503) Näst bekände Petter Jönsson och Lars Nilsson i Duvedalen sig vara förlikt 
med rådmannen i Kristinehamn väl:t George Camitz, att den laxeslängan som förmedelst bem:te Camitz hammarbyggning 
är vorden fördärvat, således att väl:t Camitz tager uppå sig det halva pund skatt som de för b:te slänga haver årligen givit 
till kronan, och för deras avträde ifrån slängan givit dem vardera en tunna salt och en tunna sill att dela sig emellan, eljest 
bekände de sig hava efterlåtit w:t Camitz att inhänga sig en hästhage vid hammarstallet, och där det finnes någon lägenhet 
att röja ett stycke äng skall honom och vara efterlåtit allt för samma utfäste två tunnor salt och 1 tunna sill, men för den 
holmen som hammardammen är fäst uti, skall H Camitz göra därför till Petter Jönsson ett dagsverke när han bliver där om 
anmodad. Denna deras bekännelse begärte måtte stadfästas under härads signet, vilket och beviljades. 
 
Karlskoga häradsrätt 28 november 1662:Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län (S) EVIIAAAL:9 (1661-1663) Bild 216 
/ sid 230 (AID: v81400.b216.s230, NAD: SE/VALA/0382503) Näst kändes Lars Nilsson i Duvedalen, skyldig att giva Peter 
Jönsson ibidem 1 skäppa bjugg, som han av sitt över kostat haver på sin moders och den andres svära. 
 
Karlskoga 31 oktober 1663 Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län (S) EVIIAAAL:9 (1661-1663) Bild 320 / sid 182 
(AID: v81400.b320.s182, NAD: SE/VALA/0382503)Näst bekände Petter Jönsson och Lasse Nilsson i Duvedalen att de hade 
till köps upplåtit och sålt väl:t Georgen Camitz i Kristinehamn ett stycke skog och mark till hans hammarbruk, nämligen 
ifrån älven vid Peters södra ängehagsända upp över bergen till stora hällen vid Ölen, och där sunnan för, allt intill Rudskoga 
rå, för pris som i fjol höstas var infattat.Och efter b:t Peter hade huggit ett fall där uti, så voro de sams, att de så det halvt 
var, och Peter kolar sedan och förer till hammaren för rätt och skäl, allt för äng och hästehag vid älven. Torpet Råbäck 
förbehållit att röja sig äng samt fälla och kola emot Ölen, både till hyttan och hans  hammar. 
 
Barn med Marit Jönsdotter (Född Karlskoga Duvedalen. Död Karlskoga Duvedalen.). 
 
Barn: 



Nils Larsson. Född omkring 1654 Karlskoga Duvedalen.  
Elin Larsdotter. Född omkring 1655 Karlskoga Duvedalen. Död 1719 Karlskoga Ölsdalen.  
Gunilla Larsdotter. Född omkring 1659 Karlskoga Duvedalen.  
VIII:58 Margareta Larsdotter. Född 1659 Karlskoga Duvedalen. Död 1745-03-09 Karlskoga Strömed.  

 
 

 
 

IX:116  ff mm mf fm m 
Marit Jönsdotter. Född Karlskoga Duvedalen. Död Karlskoga Duvedalen. Far: X:231, XI:401 Jöns Andersson. Mor: X:232, 
XI:402 Anna Hansdotter. 
 
Karlskoga 6 oktober 1679 Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län (S) EVIIAAAL:16 (1678-1680) Bild 239 / sid 175 
(AID: v81407.b239.s175, NAD: SE/VALA/0382503) Näst på vederbörandens requsition, förordnades nämndmännen Dan i 
Backa, Eskil i Forsby, Mats Jordansson i Brickegården och Nils i Aggerud att byta hus åker och äng samt skog och mark 
emellan Per Jönsson och hustru Marit Jönsdotter i Duvedalen i Karlskoga socken. 

 
 

 
 

IX:117  ff mm mf mf f 
Eskil Nilsson. Född 1622 Karlskoga Knutsbol. Död 1709-02-02 Karlskoga Forsby. Far: X:233, XI:489, XI:497 Nils Andersson. 
 
Karlskoga häradsrätt 1664-05-13: Utsedd till skallfogde 
 
Karlskoga häradsrätt 23 november 1670 avsades att Anders i Forsby icke skall hava makt att byta bort sin stubberätt i 
Forsby med Eskil i Knutsbo innan nästkommande Valborgsmässo emedan Elias Bryngelsson hammarsmed haver därpå 
försträckt 180 daler koppmynt. Item lovat betala utlagor //men Elias tillstod likväl Anders att bortbyttet efter 
valborgsmässo med sådan kondition att så snart Anders säljer Knutsbo och icke kan själv besittat vill Elias träda till Forsby 
såsom sitt köp det rätten höll för skäligt och lag likmätigt 
 
Barn med Sigrid Bengtsdotter (Född 1636 Karlskoga. Död 1709-02-07 Karlskoga Forsby.). 
 
Barn: 
Anders Eskilsson. Född 1660 Karlskoga. Död 1709-03-30 Karlskoga Torpskog.  
Jakob Eskilsson. Född 1666 Karlskoga Forsby.  
Kerstin Eskilsdotter. Född 1668 Karlskoga Forsby.  
Zackarias Eskilsson. Född 1672 Karlskoga Forsby. Död 1712-05-09 Karlskoga Gräsmossen.  
VIII:59 Jon Eskilsson. Född 1677 Karlskoga Forsby. Död 1709-01-05 Karlskoga Forsby.  

 
 

 
 

IX:118  ff mm mf mf m 
Sigrid Bengtsdotter. Född 1636 Karlskoga. Död 1709-02-07 Karlskoga Forsby. 
 
Karlskoga häradsrätt 1670-11-23: Näst sakfälldes Anders i Knutsbo krono till 3 mark för obevislig beskylllning på sin broders 
Eskils hustru Sigri Svensdotter, den han med en särdeles förklaring in för rätten rättade. Item Hans Anderssons hustru 
Maria Bengtsdotter böter 3 mark för det hon gjorde sig målsman i en främmande sak om ett tal som skulle vara tagit från 
en krukomakare: det såret som h Sigrid haver fått av ett svärd behåller hon som hon fångit haver, efter hon hade det fått 
med våda och kunnat vara där ifrån. Men för det hon haver lupit in i Anders stuga och dragit Anders i håret böter hon och 
3 marker. Bliver således Eskil och hans hustru till sin ära och redlighet opåtalt. 

 
 

 
 

IX:119  ff mm mf mm f 
Elof Arnesson. Född omkring 1616 Värmskog Södra Gärdsjön. Död 1722-03-08 Karlskoga Knapped. Far: X:237 Arne. 
 
Karlskoga häradsrätt 23 juli 1660 Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län (S) EVIIAAAL:8 (1658-1660) Bild 216 / sid 86 
(AID: v81399.b216.s86, NAD: SE/VALA/0382503): Näst inlades i rätten ett testamentsbrev givit av Anders Persson i 
Knapped och hans hustru Elin Eriksdotter den 23 juni sistlidne under deras samt vice pastoris M Anundi Haquini, 
länsmannens Erik Påvelssons och nämndemännens Joen Björnsson i Stråbergsmyren och Nils Gunnarssons i Bregården 
såsom vitttnens namn med herr kyrkoherdens egen hand uti vilket de av gott hjärta frivilligt haver unt skänkt coh givit 
efter som de i samma brevs kraft unt skänkt och gåvo sin måg Elof Aronsson och hans hustru hennes dotter all den lilla 
egendom och förråd som de genom guds välsignelse med sin anletes svett hava avlat och förvärvt och kan efter dem när 
de båda döde äro finnas att för sig och sina barn njuta och behålla utan något qval och klander av de andra deras barn 
evärdeligen allt förty hon Elin var mycket fattig och gäldbunden när hon kom i äktenskap med honom Anders och han hade 
icke heller förmått med henne betala samma och andra tillkomna skulder utan bemälte Elof Aronssons tillhjälp, som av sitt 
eget haver till sju och fyrtio riksdaler för dem upplagt det ingen av de andra barnen ville dem i det ringaste, sedan mera 



villfara och han Elof samt hans hustru hava för detta ställt sig emot dem såsom goda lydiga och trogna barn och utlovat så 
uthärda enkannerligen med deras försörjande och skötande så länge de bägge föräldrarna är i livet och detta allt till 
rättelse det något missförstånd och trätesmål kan syskonen emellan upp... framdeles när föräldrarna döde äro 
 
Gillbergs häradsrätt 1661-05-17 Gillbergs häradsrätt (S) AIa:2 (1657-1679) Bild 29 / sid 47 (AID: v66214.b29.s47, NAD: 
SE/VA/11147): Näst befanns det Ellsebi Eriksdotter i Sönner Giällsene(Söder Gärdsjön). i Värmskog socken var skyldig sin 
svåger Elof Andersson i Knapped i Karlskoga socken 3 .. som hennes salig man av honom länt haver för 8 år sedan, Så var 
och Karin Arnesdotter i Näs i Värmskog socken skyldig samma Elof sin broder 2 Rsd noch var Nils Arnesson i bemälte 
Sunnre  Gällsene skyldig denne Elof sin broder först 1 rsd sedan 14 daler koppar mt på en kittel och sist 1 ..pundekittel 
som han lät brinna upp i Wigersbol och intet förde dädan till Giälsene efter sitt löfte eller och 8 Rsd i stället 
 
Karlskoga 28 november 1662 Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län (S) EVIIAAAL:9 (1661-1663) Bild 216 / sid 230 
(AID: v81400.b216.s230, NAD: SE/VALA/0382503) Näst kändes Elof Arnesson i Knapped, på sin sal svärmoders h Elin 
Eriksdotters vägnar, skyldig att betala hennes styvson Nils Jönsson i Lilla Strömtorp på hans arv efter föräldrarna, som inne 
hos henne stod, då hon dödde, efterskrivne husgeråd, nämligen. hållhacka 1, tälgyxa 1, ljuster 1, brännjärn 1 och stora 
navrar 3, jämväl och penningar 12 daler skmt som återstod på arvsilvret, och ½ Rd för hemmangåvo, därmed de äro 
alldeles åtskilda, både om ett och annat. 
 
 
Karlskoga häradsrätt 5 oktober 1669 Domböcker, SE/ULA/10514/A I a/2 (1663-1683), bildid: C0105114_00069 och emedan 
Elof på Knapped har tillsagt sig att hålla båt för resande personer i bägge sjövägarna både Alkvettern  och Lommen och 
hålla vintervägen vid makt över Knappedet, därför blev han och av sina sockenmän däremot frisagd för alla andra 
vägröjningar. 
 
Karlskoga häradsrätt 14 november 1676 Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län (S) EVIIAAAL:15 (1676-1677) Bild 
121 / sid 234 (AID: v81406.b121.s234, NAD: SE/VALA/0382503): Näst meddelades Elof Aronsson uti Knapped i Karlskoga 
socken rättens fasta och laga fångstbrev på stubberättigheten av fjärdings kronohemmanet bemälte Knapped vilken 
hemman han med sin hustru haver icke allenast genom testamente bekommit utan och förmedelst det han haver betalt 
stor skuld för sina svärfolk Anders Persson och hustru Elin Eriksdotter som samma hemman näst tillförende ägt hava. 
Fulltygade en ting attest dat anno 1660 d 23 juli där till med haver han för bemälte sin svärmoder hustru Elin Eriksdotter 
betalt någon hos henne innestående arv som en lagmansdom de dato d 28 november anno 1662 utviste dessutan haver 
han Elof Anno 1664 d 2 november givit sin hustrus styvfader Anders Persson en systerdel i halva skattegården Mörkviken 
värderat för tjugo daler kopparmynt. Item givit en ko desslikast tjugo åtta daler kopparmynt. Nock en bolås och en 
järngryta. Här emot bemälte Anders Persson haver alldeles cederat och oppdraget Elof Aronsson sin pratention och 
rättighet uti merbemälte hemman Knapped vilket kyrkoherren ärevördige Anund Haquinus och Anders Jonsson i Herrnäs 
samt Nils Persson i Mörkviken vittnade. 
 
Äktenskap med Agnes Påvelsdotter (Född 1634 Karlskoga. Död 1724-02-13 Karlskoga Knapped.). Vigsel omkring 1677. 
 
Barn: 
VIII:60 Margareta Elofsdotter. Född 1680-06-24 Karlskoga Knapped. Död 1753-06-17 Karlskoga Forsby.  
Klara Elofsdotter. Född 1682-02-24 Karlskoga Knapped.  
Anna Elofsdotter. Född 1684-01-30 Karlskoga Knapped.  
 
Gift medBrita Jönsdotter (Född 1630 Karlskoga Knapped.). 

 
 

 
 

IX:120  ff mm mf mm m 
Agnes Påvelsdotter. Född 1634 Karlskoga. Död 1724-02-13 Karlskoga Knapped. 

 
 

 
 

IX:121  ff mm mm ff f 
Petter Aronsson. Född 1656. Död. Västansjö, Karlskoga. Hammarsmed 
 
Karlskoga häradsrätt 12 maj 1684 : Hammarsmeden vid Degernäs hammar, Petter Arendtsson begärde å sin hustrus Elin 
Andersdotters vägnar som rättebörde man få inlösa halva 1/4 skattehemmanet Västansjö i Karlskoga socken från Tomas 
Nilsson i Strömtorp som fjärman i släkten är. Tomas upplade den tingsresolution den 14 april 1681 där med är resolverat 
att den som av börden innan den 14 där på följande maj utbetalte hammarsmeden mäster Hans Lang i Utterbäcken 582 
daler kmt därför han hemmanet hade i underpant och det därför uppbuda låtit........... 
 
Karlskoga häradsrätt 12 februari 1686 C0105115_00125 efter nämndemän Nilses i Aggerud och Eskil i Forsby hållna 
besiktning fanns skäligt det bör hammarsmeden Petter Aronsson förbliva omolesterat av Tomas Nilssons fordring om 



vedergällning för överbyggning efter det fähuset han där å nyo uppsatt haver icke mer efter husesynsordningen kan räknas 
än för 3 år han där bott haver. Ty förmanades nämnden något bistå Tomas att Petter Aronsson ett år nyttjat efter samt en 
lite ängslåtta 
 
Karlskoga häradsrätt 1694: Hammarsmed Petter Aronsson har sålt en brännvinspanna med pipor till Johan Larsson som 
betalt 26 daler kmt men ej fått pannan 
 
Karlskoga häradsrätt 1696 20-22 april: Alldenstund Petter Aronsson i Kärra och hans gårdbo Arvid Kortsson ibidem för 2 år 
sedan åtnjutit rev och delning uppå sin åker och äng igenom gode män av rätten tillordnade, som voro (uppräknas) vilken 
delning nu sedan varit opåtalt och parterna där med tillfreds till dess att Petter Aronsson söker samma förrättning upphäva 
ehuru väl han redan uppsatt gärdsgård, efter de av samma gode män då vidsatta märken: här emot nämndemannen 
Anders Eskilsson berättar Arvid väl tillfreds är med det som dem emällan då gjordes och ingen delning mera kan tillåta, 
alltså finner ej rätten hurru sådand nu må kunna upprivas som så länge med bägges parternas samtycke och god vilja stått 
haver utan bliver den redan dem emellan hållna revning över dera ägors justerande här igenom godkänd och gillad, samt 
vari han Petter Aronsson saker och förfallen till 3 mark smt plikt för ( ) av företalde nämndemän han förklenat, i det han nu 
in för rätten dem beskyllde som skulle de icke rätt gjort skillnaden utan mera då tvingat honom att vara där med förnöjd. 
Blivandes således 15 mark smt han här för inalles pliktar. 
 
Karlskoga häradsrätt 1698 11-14 april:Hälften av ¼ hemmanet Kärra det hammarsmeden Petter Aronsson emot 500 daler 
kmt capital pro cento pantsatt till Jon Nilsson i Holmtorp efter förpantningsskrift av d 9 sept Ao 1693 uppböds nu av Jon 
Nilsson att komma till sin betalning. 1 gång 
 
En av faddrarna 1689 är hustru Margareta Aronsdotter i Västansjö 
 
Barn med Elin Andersdotter (Född omkring 1660 Karlskoga Västansjö. Död.). 
 
Barn: 
Karin Pettersdotter. Född 1686-03-10 Karlskoga Västansjö. Död.  
Elisabet Pettersdotter. Född 1689-03-03 Karlskoga Västansjö.  
Aron Pettersson. Född 1692-02-17 Karlskoga Västansjö.  
Elin Pettersdotter. Född 1695-06-16 Karlskoga Västansjö.  
VIII:61 Anders Persson. Född 1699-05-28 Karlskoga Västansjö. Död 1747-11-01 Karlskoga Knutsbol.  

 
 

 
 

IX:122  ff mm mm ff m 
Elin Andersdotter. Född omkring 1660 Karlskoga Västansjö. Död. Västansjö, Karlskoga Far: X:243 Anders Andersson. 
 
Karlskoga häradsrätt 16 september C0105115_00118 hustru Elin Andersdotter i Västansjö kunde för sin mans sjukdom 
skull icke komma till svars emot Olof Svensson i Nyböle och Tomas Nilsson i Strömtorp vilket framdeles till kunnighet 
annoteras 
 
Karlskoga häradsrätt 1701: Elin Andersdotter Västansjö säljer jord till Jon Nilsson i Holmtorp. 
 
Äktenskap med Erik Hågesson (Född Hidinge.). Vigsel 1712 Karlskoga. 

 
 

 
 

IX:123  ff mm mm fm f 
Olof Andersson. Död omkring 1717 Karlskoga Knutsbol. Far: X:245, X:249 Anders Nilsson. Mor: X:246, X:250 Marit 
Bengtsdotter. 
 
Karlskoga häradsrätt 10 oktober 1700  Karlskoga häradsrätt (T) AIa:6 (1699-1703) Bild 350 
Olof Andersson i Knutsbo besvärade sig att hans granne Nils Andersson ibidem hade uti ett barnsöl hos sin broder där 
samma städes honom överfallit med hugg och slag, givandes honom då ett slag av en stolsfot i huvudet över vänstra ögat 
så att han stölp i backen och då Olofs hu Gertrud Olsdotter ville komma sin man till hjälp hov han henne upp uti en 
vedekast och sedan föste henne av gården. Nils kunde detta så mycket mindre ifrångå som han ock vidergick det varait på 
en söndag efter middagen en förliden sommar som han givit Olof slaget med stolsfoten. Rätten kan icke befria Nils 
Andersson i Knutsbo från laga böter för det han utan någon given orsak slagit sin granne Olof Andersson ett slag i huvudet 
med en stolsfot att han fallit till marken och sedan länge legat innan han sig vederrätta kunde så att domaren Olof Jonsson 
i Gälleråsen och nämndemannen Erik i Bregården 8 dagar därefter sågo honom mycket blå och svullen över vänstra ögat 
kunnandes icke utan raglande sig någon vart själv framskaff och fördenskull beläggas Nils Andersson här nu såsom för ett 
köttsår med dubbla böter 2 daler 6 öre smt efter det skett på söndagen och för han samma gång tagit Olofs tröja av hans 
hu kännes han saker åt sina 3 daler .  



 
Barn med Gertrud Olofsdotter (Född 1658 Karlskoga. Död 1708-02-24 Karlskoga Knutsbol.). 
 
Barn: 
Elin Olofsdotter. Född 1686-09-12 Karlskoga Knutsbol. Död 1708-04-07 Karlskoga Knutsbol.  
VIII:62 Karin Olofsdotter. Född 1689-12-21 Karlskoga Knutsbol. Död 1757-02-15 Karlskoga Knutsbol.  
Ingeborg Olofsdotter. Född 1696-02-09 Karlskoga Knutsbol.  
 
Äktenskap med Karin Persdotter (Född Karlskoga Stråningstorp.). Vigsel 1709. 
 
Barn: 
Nils Olofsson. Född 1710-09-27 Karlskoga Knutsbol.  
Peder Olofsson. Född 1711-12-19 Karlskoga Knutsbol.  

 
 

 
 

IX:124  ff mm mm fm m 
Gertrud Olofsdotter. Född 1658 Karlskoga. Död 1708-02-24 Karlskoga Knutsbol. 

 
 

 
 

IX:125  ff mm mm mf f 
Hans Andersson. Född Karlskoga Knutsbol. Död omkring 1717 Karlskoga Knutsbol. Far: X:245, X:249 Anders Nilsson. Mor: 
X:246, X:250 Marit Bengtsdotter. 
 
Barn med Karin Olofsdotter (Född 1669 Karlskoga. Död 1709-06-28 Karlskoga Knutsbol.). 
 
Barn: 
VIII:63 Anders Hansson. Född 1696-12-13 Karlskoga Knutsbol. Död 1768-11-17 Karlskoga Knutsbol.  
Per Hansson. Född 1699-12-28 Karlskoga Knutsbol.  
Brita Hansdotter. Född 1705-09-20 Karlskoga Knutsbol.  
Annika Hansdotter. Född 1709-02-07 Karlskoga Knutsbol.  

 
 

 
 

IX:126  ff mm mm mf m 
Karin Olofsdotter. Född 1669 Karlskoga. Död 1709-06-28 Karlskoga Knutsbol. 
 
Karlskoga häradsrätt 23 november 1670 Domböcker, SE/ULA/10514/A I a/2 (1663-1683), bildid: C0105114_00080 Näst 
sakfälltes Anders i Knutsbo krono till 3 mark för obevislig beskyllning på sin broders Nils hustru Sigri Svensdotter den han 
med en särdeles förklaring in för rätten rättade, item Hans Anderssons hustru Marit Bengtsdotter böter 3 mark för det hon 
gjorde sig hemulsman i en främmande sak om ett fat som skulle vara tagit från en krukomakare, det såret som hustru Sigri 
haver fått av ett svärd behåller hon som hon fångit haver efter hon hade det fått med våda och kunnat vara där ifrån. Men 
för det hon haver lupit in i Anderses stuga och dragit honom i håret böter hon och 3 mark bliver således Eskil och hans 
hustru på sin ära och redelighet opåtalt vid 40 mark // och Eskil och Anders ett vite emellan satt vid 15 daler sölvermynt 
om någon oenighet med ord eller gärningar dem emellan förspörjes 

 
 

 
 

IX:127  ff mm mm mm f 
Anders Andersson. Född 1669. Död 1712-11-02 Karlskoga Knutsbol. Far: X:253 Anders. 
 
Barn med Sigrid Eskilsdotter (Född omkring 1673 Karlskoga Knutsbol. Död 1713-11-10 Karlskoga Knutsbol.). 
 
Barn: 
Anders Andersson. Född 1702-03-09 Karlskoga Knutsbol.  
VIII:64 Maria Andersdotter. Född 1703-10-20 Karlskoga Knutsbol. Död 1777-11-29 Karlskoga Knutsbo.  
Jonas Andersson. Född 1707-01-29 Karlskoga Knutsbol.  
Nils Andersson. Född 1711-05-16 Karlskoga Knutsbol.  

 
 

 
 

IX:128  ff mm mm mm m 
Sigrid Eskilsdotter. Född omkring 1673 Karlskoga Knutsbol. Död 1713-11-10 Karlskoga Knutsbol. Far: X:255 Eskil 
Andersson. Mor: X:256 Sigrid Svensdotter. 
 
Äktenskap med Nils Matsson (Född Karlskoga Blinäs.). Vigsel 1713-10-25 Karlskoga. 



 
 

 
 

IX:153  fm ff mm ff f 
Anders Olofsson Menlöös. 
 
Landbofogde vid Ekholmsunds kungsgård 
 
Testamente 1659, 1664, 1665 
 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIe:668 (1671) Bild 1390 / sid 133 (AID: v420485.b1390.s133, NAD: 
SE/RA/42042202) Befallningsman på Eka gård Välbemälte Anders Olofsson....// 
 
Trögd härad 3 november 1671 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIe:668 (1671) Bild 1640 / sid 158 (AID: 
v420485.b1640.s158, NAD: SE/RA/42042202) Så gav och befallningsman på Eka gård välbemälte Anders Olofsson Menlös 
rätten tillkänna huru såsom att förliden sommar uti hans kammare på gården, hans pung är bortkommen var uti var som 
han med ed betygade 15 daler koppmt varför han haver misstänkt skytten under Eka gård Jacob Jacobsson vilken och var 
tillstädes och enständigt där till nekade//      
 
Barn med Margareta Eriksdotter. 
 
Barn: 
VIII:77 Erik Andersson. Född 1644 Litslena Östersta. Död 1732-12-24 Litslena Östersta.  

 
 

 
 

IX:154  fm ff mm ff m 
Margareta Eriksdotter. 

 
 

 
 

IX:155  fm ff mm fm f 
Per Johansson. Domare. Död 1699-10-01 Håbo-Tibble Önsta. Far: X:309 Johan Olsson. 
 
Domare 1692 
 
Jordebok 1664 Hållunda 15 öresland Per Johansson - Jordeböcker, Jordeböcker 
Uppsala län, SE/RA/55201/55201.03/44 (1664), bildid: A0055168_00349 
 
Mantalslängd Önsta Håbo-Tibble 1669-1699 
 
Svea Hovrätt, Huvudserie [Liber causarum], SE/RA/420422/01/E VI a 2 aa/188 (1661), bildid: A0068107_00494 Samtliga 
arvingar i Önsta 
 
Håbo härad 20 januari 1662 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIe:650 (1640-1662) Bild 1100 / sid 94 (AID: 
v420467a.b1100.s94, NAD: SE/RA/42042202) På Pär Johanssons begäran i Sätuna uppböds Önsta 1 gången 
 
Håbo härad 29 januari 1663 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIe:657 (1663) Bild 4520 / sid 446 (AID: 
v420474a.b4520.s446, NAD: SE/RA/42042202) efter som Pär Johansson i Sätuna och Jöns i Väppeby besvärade sig över 
Herman i Hållunda att de ingen kopia hade av husdelningsinstrumentet i Hållunda. Resol. Efter Johan Persson i Funbo nu 
uppviste bemälte instrument inför rätta ty skall han vid anfordran efterlåta dem kopia där av 
 
Håbo 14 maj 1667 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIe:662 (1666-1667) Bild 7080 / sid 765 (AID: 
v420479a.b7080.s765, NAD: SE/RA/42042202) beviljades sedan tolvmannen Per Johansson i Hållunda fastebrev på sitt 
halva skattehemman ibidem han åbor, vilket finnes tredje gången uppbudit den 12 maj 1663. Item beviljades dito Per 
Johansson i Hållunda fastebrev på Önnestad skattehemman vars tredje laga uppbud finnes den 30 oktober 1662 och hade 
dess laga fång till bägge utförligen bekräftas i själva breven. 
 
Håbo 5 november 1667 Svea Hovrätt Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIe:662 (1666-1667) Bild 7230 / sid 
780 (AID: v420479a.b7230.s780, NAD: SE/RA/42042202) tolvman Per Johansson i Hållunda steg upp och viste rätten 
utslag, som den lovliga lagmansrätten hade gjort i den tvist och här ifrån appellerade sak emellan honom och hans granne 
Herman Persson i Hållunda, angående gårde- och tomteskifte dem emellan, såsom och vägen till och från gård, där om 
länge hava tvistat om, nämligen att häradsdomen är ( ) för god och gill uti alla sina clausulis. Varför han begärde av rätten 
några gode män, som efter ågången domar ( ) slätta och lägga dem emellan både om vägen, som annat de ännu var 
stridiga om, rätten förhöll honom dock till svars att emedan tiden nu är förbi, uppå vilken man efter lag må ställa någon 



syn och jämkningar i verket, så väl som och vintern och oväder i händer, därför sköts med detta ärende och hans begäran 
upp till våren och annan bekvämligare tid. Herman Persson hans granne anhöll där om att Per Johansson skulle tillhållas 
med fog bruka och (hantera) skogen, att han icke dem bägge till skada, framdeles skulle bliva alldeles utödder. 
 
Håbo härad 24 januari 1669 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIe:664 (1668-1669) Bild 5240 / sid 518 (AID: 
v420481a.b5240.s518, NAD: SE/RA/42042202) uppå tolvmannens i Håbo härad Per Johanssons klageliga angivande inför 
rätten emot Anders Grelsson i Ahlby angående mätningen till utjorden i Jäd( ) som Per Johansson nu pratenderar, och 
Anders Grelsson förlidne ( ) till skada förhindrat och uppehållet haver, resolverades att ( ) // 
 
Håbo härad 27 januari 1671 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIe:668 (1671) Bild 1790 / sid 173 (AID: 
v420485.b1790.s173, NAD: SE/RA/42042202)  vid samma tid och tillfälle angav sig för sittande rätten det högrevliga 
Sudermäriska huset herrars förmyndares utskickade Anders Rockman och efter bedd fullmakt daterat Stockholm den 12 
januari 1671 fordrade framsig till svars skattebonden Per Johansson uti Önstad och Tibble socken över en utjord utmätning 
med några servituter där till den bemälte skattebonden pratenderar av Jädra hemmanet under Eriksunds gård beläget och 
fullmäktigen på sina herrars principalers vägnar erhålla och bevisa ville frälsehmmanet Jädra vara skett förnär uti, 
begärandes av rätten att såsom vid samma utmätning, skall olagligen vara procederat, // den resolution som här vid tinget 
Ao 1669 den 30 januari är fallen uti detta mål sakll ad mala narrata vara utvärkade. 2 under själva utmätningen 
frälsehemmanet Jädra varit av mycket ifrån mätt  /// framsteg Per Johansson i Önstad och i förstone beklagade sig det 
han uti en sådan sak skulle bliva dragen för rätta den han förmente vara sin välfångna egendom och således med rätt och 
fog både kunna ära och försvara havandes för sig uträkningar, fastebrev och domar dem han i lika måtto bad det 
tingsrätten genomse och begära ville med förmodan att kunna bliva handhavd vid sin skattemannarättighet och urgammal 
hävd uti det han i ovanbemälte mål hade att pratendera, och tedde han fram en gammal uträkning gjord släkten emellan 
uti arvskifte Anno 1643 den 12 juli av lagföraren Olof Olofsson vilken beräknar Önstad utjord på 4 öresland jämte andra 
gamla skrifter upprättade syskonen emellan långt tillförende förutan det där på följda fastebrev av år 1667 den 14 maj var 
efter mätningen // på bemälte utjord belägen i Jädra bolby utmed Alby utjord och så i frälsehemmanet Jädra som nu 
omtalas och ville han fuller bekräfta samma örestal med en gammal härads jordebok som nu hades fram på tingsbordet 
men såsom hon befanns icke hålla mer än 3 öre 16 penningland på denna utjord ville Per Johansson likväl hålla 
mätesmännen och sig i så måtto ursäktade att de uti // lagläsarens och de förra brevens derminerade örestal på utjorden 
följt hade vilken vissare till äventyrs ännu bättre prövas kan utur det kongl kammar arkiv enär där efter // män att 
fullmäktigen disputerade att till denna utjorden icke borde läggas någon tompt beropade skattebonder sig däremot på 
Sveriges beskrivne lag Bygggningsbalken och dagelig förfarenheten. /// 
 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIe:668 (1671) Bild 1860 / sid 180 (AID: v420485.b1860.s180, NAD: 
SE/RA/42042202) 
 
Håbo härad 26 januari 1676 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIe:679 (1676) Bild 4000 / sid 398 (AID: 
v420496a.b4000.s398, NAD: SE/RA/42042202) Tolfmannen i detta häradet Peder Johansson i Önstad och Håtuna-Tibble 
socken uppsteg för rätten och sedan såsom att han klageligen hade givit rätten tillkänna, huru såsom att han alltsedan 
såsom han var kommen till hemmanet Önstad det han åbor, hade lidit årliga stor skada av det fädrev som 
Tibblekyrkoborna hade lagt öde och icke hållet vid makt med gärdesgårdar, begärte det tingrätten ville upptaga detta hans 
besvär till rannsakninga och meddela honom däröver deras rättvisa betänkande och utslag i saken, efter såsom att 
tingsrätten nästförledne hösteting den 29 oktober uti Kyrkobybornas och själva jordägandes fullmäktiges näravaro, dess 
slut till detta ting uppskjutet hade. Så ehuruväl mest allom som där i nejden boendes voro, vitterligt var, det samma fädrev 
av ålder hade varit vid makt hållet av Tibblekyrkobyborna och samma hemmans åbor icke desto mindre att bevisa sådant 
skola vara i sanning, framdrog Per Johansson däröver till vittnes Anders Andersson i /// och Mats Grelsson uti 
Tibblekyrkobyn de där med deras livliga ed med hand å bok jämte många fleres skriftliga attester betygade in för rätten, 
det ett fullkomligt fämål med hank och stör på bägge sidor hade av ålder varit emellan Önstad och Kyrkobyborna, 
varigenom Önstadborna hava haft deras fädrev, förutan det att detsamma också prövades vara i sanning utur en gammal 
synedom som Sveriges rikes råd Anno 1624 den 20 oktober med tolv edsvurna män av Lagunda, Håbo och Ärlinghundra 
härader desse byar emellan fällt och slutit hava, Därför och denna sittande tingsrätt ovanskrivne fämål dessa byar som 
voro Önstad och Tibblekyrkoby emellan icke ogilla kunde, att det nu härefter må och med rätta bör av Kyrkobyborna 
årligen efter proportion med hand och stör vidmakt hållas, vilket de till ett rättvist utslag honom Per Johansson meddela 
ville. 
 
Håbo härad 26 januari 1676 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIe:679 (1676) Bild 4090 / sid 407 (AID: 
v420496a.b4090.s407, NAD: SE/RA/42042202) Tolfman i Önstad Per Johansson tilltalte Karin Johansdotter krögeripigan vid 
Skålgrund krogen vid Sigtuna Kungmarken att hon för honom borttagit en notetögh om 46 famnar under det sken som 
skall hans folk eller drängar som noten hade om händer fixerat ifrån henne några kannor öl, dem hon sedan följandes efter 
dem hade tänkt sig att tillpanta eller taga i sin betalning, den hon sin matmoder skulle göra reda för och såg sig icke på 
annat sätt att fiskarna bliva mäktig. Pigan Karin ursäktade sig där med, icke annat vetat än denne notetögh varit deras, som 
de drucko i krogen och fixerandes henne icke betalte samma öl, därför hon således följde efter drängarna, att få sin 
betalning, men de stucket sig i vägen undan såsom hon nu sedan förstått samma tögh den hon tagit de i noteläget höra 
tolfmannen till och icke dem, bad hon offentlig om förlåtelse, lovade bära och skaffa tögen väl tillbaka igen och akta sig en 



annan gång för slikt förseende men icke dess mindre plikta sina 3 mark för olaga pantning och varning att hon en annan tid 
intet med ölsäljnings uppehåller annat folk i krogen där hon icke med hårdare straff vill bliva ansedd 
 
Håbo härad 1677 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIe:680 (1677) Bild 6800 / sid 673 (AID: 
v420497a.b6800.s673, NAD: SE/RA/42042202) Förordnades att delta i riksmötet i Uppsala 5 februari 1677 
 
Håbo härad 8 oktober 1683 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIe:691 (1683) Bild 5180 / sid 510 (AID: 
v420508a.b5180.s510, NAD: SE/RA/42042202) Sist begärde tolfmannen Peder Johansson i Önestad och Tibble socken 
härads attestatum huru som dito Önestad hemmans beskaffenhet var Ao 1663 enär han det tillträdde, var på de gode män 
av nämnden sig utlät intygandes hemmanet kort för Per Johanssons ankomst helt avbränt och således till hus alldeles av 
sig kommit //åkern, den han med sin flit nu åter /// mestadels i fast linda higärde samt // gärdsgårdar helt förfallna, var av 
// sig till 1037 daler utlagors rest pådagit ifrån //den skuld Peder Johansson hemmanet libererat // löst haver som till 
yttermera visso under // härads sigill verificerar 
 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIe:693 (1685) Bild 8800 / sid 872 (AID: v420510a.b8800.s872, NAD: 
SE/RA/42042202) om jord i Vallby brev från 1499 och framåt 
 
Håbo härad 20 oktober 1685 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIe:693 (1685) Bild 8860 / sid 878 (AID: 
v420510a.b8860.s878, NAD: SE/RA/42042202) Tolfmannen välbemälte Peder Johansson i Önestad gav rätten att förstå 
huru han igenom sina gossar 8 dagar för Sigtuna marknad tillsport Erik Erssons i Vallby dräng Johan Christophersson om 
han skulle bliva kvar hos sin husbonde, då han svarat nej emedan han skall icke bekommit den lön Erik Ersson honom lovat 
haver, varför Per Johansson honom statt, givit 3 tolvöres stycken i städsel, utfast honom 2 klädningar och 3 spän säd i lön 
men 8 dagar efter bär han städsel ppr igen och sade det herr kommissarien Bark skall sagt att där icke han blevo kvar skulle 
han låta sätta honom i kistan. Där till svarade Erik Eriksson 1 // att Per Johanssons gossar honom tubbat och där hos ingav 
Johan Christofferssons skrift däruti han säger sig vara lika som av barndom hos Erik Ersson uppfödd dock icke nekandes sig 
hava tagi st// av Per Johansson // döms att gå i tjänst hos Per Johansson 
 
Håbo härad 12 maj 1692 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIe:703 (1692) Bild 7660 / sid 761 (AID: 
v420520b.b7660.s761, NAD: SE/RA/42042202) beviljades domaren Peder Johansson i Önesta mått och delning emellan sig 
och änkan hustru Karin i Hållunda på åkrarna och det igenom länsman Peder Andersson Fröman och Johan Matsson i 
Övernybble, de där och skola i ögonmärka taga vad han kan av dess tomt innehava på det han efter 1664 års upprättade 
bytesskrift må sin fyllnad njuta emedan sådant allt skall honom reserverat vara som han med goda mäns attest d 2 sept 
1667 visa ville. 
 
Håbo härad 10 oktober 1692 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIe:703 (1692) Bild 7810 / sid 776 (AID: 
v420520b.b7810.s776, NAD: SE/RA/42042202) Häradsdomaren Per Johansson i Önesta har lagl till detta ting i följe av KMtt 
remiss av d 9 juli sistlidne som dess klagan till lag och rätt remitterat låtit instämma fru Maria Hegerstierna, sekreteraren 
Vallentin Bollhorn som ägare av 3 frälsehemman i Tibble kyrkoby och sal Johan Johansson Wiggs arvingar som ägare av ett 
skattehemman angående skogsfjällen // fiskevatten och 5 tunnland åker, vilka ägor av ålder och forna tider skall lytt och 
legat under Önesta skattehemman vilket sr Johan Christopher von Bergen vilken domaren Per Johansson inför rätten 
fullmäktigade nu söker till sin rätta bolby Önesta återkalla viljandes sådant utom andra giltiga skäl bevisa i synnerhet med 
en vidersyns dom hållen av några h sådan av Lagunda, Håbo och Ärlinghundra häradsnämnden 3 maj 1624 som Önesta 
skattehemman bemälte ägor till// och kullkastar en lagmans dom av d 26 juli 1614. Även påståendes efter härads attest 
1614 samma ägor av ålder lytt och legat under Önesta, havandes och hans KMtt Konung Gustaf Adolf d 26 april 1618 efter 
dess originalbrev befallt fogden Olof Eriksson att han med häradsnämnd härom rannsaka skulle, efter bonden Nils Larsson 
som åbott Önesta klagat över bemälte lagmansdom var på Olof Eriksson på Håbo häradsting 1618 d 28 maj med nämnden 
här över rannsakat samt dagen efter den 29 maj synt rösegången bemälte byar emellan med flera skäl och attester mons 
von Bergen ville bevisa bemälte ägor höra under Önesta, // 
 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIe:705 (1695) Bild 6970 / sid 691 (AID: v420522b.b6970.s691, NAD: 
SE/RA/42042202) PJ kräver 2817 daler kmt 
 
Håbo härad 1698 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIe:710 (1698) Bild 7260 / sid 716 (AID: 
v420527.b7260.s716, NAD: SE/RA/42042202) domaren Päder Johansson låter första gången till fasta uppbjuda uti hustru 
Margareta Andersdotter Frömans skattehemman i Kyrkobyn och Tibble socken så mycken jord som kan svara emot 356 
daler kopp myntt expence penningar 
 
Barn med Karin Ersdotter (Död efter 1707 Håbo-Tibble Önsta.). 
 
Barn: 
VIII:78 Margareta Persdotter. Född 1663 Håbo-Tibble Önsta. Död 1719-08-14 Litslena Östersta.  
Johan Persson Önstedt. Född Håbo-Tibble Önsta. Död 1718-11-27 Håbo-Tibble Önsta.  

 



 
 

 

IX:156  fm ff mm fm m 
Karin Ersdotter. Död efter 1707 Håbo-Tibble Önsta. 

 
 

 
 

IX:181  fm fm mf mf f 
Jöns Larsson. Död 1698-04-10 Överselö Kvarntorp. Far: X:361 Lars. 
 
I mantalslängd första gången 1675. Då som gift 
 
 
 
Barn: 
VIII:91 Hans Jönsson. Född 1679-07-09 Överselö Kvarntorp. Död 1746-12-09 Överselö Kvarntorp.  

 
 

 
 

IX:201  fm mf fm ff f 
Simon Simonsson Frunck. Född före 1622 Skultuna Mässingsbruket. Död 1673-09-14 Skultuna. Skultuna bruk Far: X:401 
Simon Frunck. Mor: X:402 Katarina. 
 
M Simon vid mässingsbruket ger en föräring i Ramnäs kyrka 1648 
(möjligen rör detta Sura kyrka) 
 
1651 nämns Simon Simonsson vid bruket 
 
Barn med NN (Död Skultuna Mässingsbruket.). 
 
Barn: 
VIII:101 Kristian Frunck. Född 1662 Skultuna Mässingsbruket. Död 1736-02-22 Skultuna Mässingsbruket.  
Karl Frunck.  
Anders Frunck.  
Jakob Frunck.  
Maria Frunck.  

 
 

 
 

IX:202  fm mf fm ff m 
NN. Död Skultuna Mässingsbruket. 

 
 

 
 

IX:203  fm mf fm fm f 
Per Persson Näbb. Död 1678-02-17 Skultuna Mässingsbruket. Mor: X:406 NN. 
 
Förekommre i mantalslängderna vid Skultuna mässingsbruk från 1650 och framåt. 1676 har han en son med i 
mantalslängden. 
 
1648 gör han en föräring i Sura kyrka 1 daler 
 
Barn med NN (Född 1625. Död 1680-05-02 Skultuna Mässingsbruket.). 
 
Barn: 
Per Persson Näbb. Född omkring 1650. Död 1703-01-11.  
VIII:102 Karin Persdotter Näbb. Född 1666-04-04 Skultuna Mässingsbruket. Död 1741-06-14 Skultuna Mässingsbruket.  

 
 

 
 

IX:204  fm mf fm fm m 
NN. Född 1625. Död 1680-05-02 Skultuna Mässingsbruket. 

 
 

 
 

IX:217  fm mf mm ff f 
Anders Eriksson. Född 1656 Västervåla Prästtorpet. Död 1698-01-05 Västervåla Vretarna. Far: X:433 Erik Andersson. Mor: 
X:434 Anna Andersdotter. 
 



Dödbok. Anders Ersson i Vretarna, barnfödd i Prästtorpet var hemma hos sina k föräldrar till 20 år sedan begav han sig det 
h äktenskapsståndet till Vretarna med Lars Lars dotter Karin och levde med henne i en rätt äktenskapskärlek i 21 1/4 år 
avlat tillhopa 9 barn 2 söner och 7 döttrar av vilka 3 döttrar är med fadern i herranom avsomnade och de övriga med 
modern än leva hans sjukdom var bränn- och blodsoten, hela hans ålder var 41 1/4 år 
 
Barn med Karin Larsdotter (Född 1653 Västervåla Vretarna. Död 1709-12-07 Västervåla Vretarna.). 
 
Barn: 
VIII:109 Erik Andersson. Född 1673 Västervåla Vretarna. Död 1748-02-15 Västervåla Vretarna.  
Mats Andersson. Född 1677-01-20 Västervåla Vretarna.  
Anna Andersdotter. Född 1679-04-10 Västervåla Vretarna.  

 
 

 
 

IX:218  fm mf mm ff m 
Karin Larsdotter. Född 1653 Västervåla Vretarna. Död 1709-12-07 Västervåla Vretarna. Far: X:435 Lars Larsson. Mor: X:436 
Malin Matsdotter. 
 
Dödbok  hust Karin Larsdotter Anders Kälvastssons k hust i Vretarna varit 2 resor gift först med Anders Erssonn ifrån 
Prästtorpet 20 år avlat tillhopa 9 barn 2 söner 7 döttrar 4 döttrar är med modern avsomnade och de övriga leva än här i 
den bedrövliga världen. efter sin sal mans frånfälle var hon änka ett år och 2 månader begav sig sedan i äktenskapsståndet 
med Anders Kälvastsson ifrån Åmbänning levat tillhop 12 år avlat en son allenast vilken än lever Hon haver varit 
esomoftast hårt ansatt av sjukdom. Dess dödeliga sjukdom var bröstvärk och svår andtäppa Hela åldern 56 år 
 
Gamla Norbergs häradsrätt 2 mars 1699: Uti den emellan Mats Eriksson i Prästtorpet såsom förmyndare för Anders 
Erikssons barn i Vretarna och bemälte Anders Erikssons änka hustru Karin Larsdotter instämda sak, angående riktig reda 
för egendomen efter dess sal man. Resolverades att alldenstund det klagas att änkan något av kvarlåtenskapen undandöljt, 
hon och uppsätter en vidlyftig räkning på utgifter och sin sal mans skuld, som hon påstår måtte avdragas, var om dock intet 
är förmält uti bytesinstrumentet d 19 decemb 1698 upprättat, vilket och eljest ofullkomligt är. Fördenskull åligger hustru 
Karin Larsdotter ett riktigt inventarium på all hennes sal mans kvarlåtenskap så i löst som i fast, så gäld och skuld som 
utestående fordringar att göra och upprätta, vilket hon vid nästa ting edeligen bör verifiera och besanna. 
 
Gamla Norbergs häradsrätt 2 mars 1699: Tingsrätten fann skäligt att tillerkänna salig Anders Erikssons barn i Vretarna för 
det deras fader tjänt sin svärfader Lars Larsson i Vretarna i 21 års tid 20 daler kmt om året som gör tillhopa 420 daler kmt 
vilken summa hustru Karin Larsdotter och Erik Eriksson i Västanberg å dess hustrus vägnar som egendomen till sig tagit 
efter Lars Larsson, böra vardera halvparten betala så framt det ensidiga bytet dem emellan gjort icke för annan mer gäld, 
som kunde i stärbhuset yppas och nu lärer vara förbigått, skall rubbas och upphävas. I dessa 420 daler kmt förbehålles 
änkan och modern hustru Karin Larsdotter en treding som är hennes giftorätt. 
 
Äktenskap med Anders Kälvastsson. Vigsel 1699 Västervåla. 

 
 

 
 

IX:219  fm mf mm fm f 
Olof Ersson. Född 1654-07-16 Västerfärnebo Muren. Död 1725-06-26 Västerfärnebo Muren. Far: X:437, X:925 Erik 
Olofsson. Mor: X:438, X:926 Karin Olofsdotter. 
 
Dödbok Olof Ersson i Muren född i Finbo ...ungdom var han i 4 år i .. på skräddarhantverket kom sedan igen till sina 
föräldrar och då hans föräldrar bortflyttade ifrån Finbo till Muren följde han dem och blev hemma till dess han var 33 årdå 
han ingick äkteskap med sin efterlevande maka Margareta Larsdotter ifrån ösby med vilken han levat 38 ½ år. haft 7 barn 2 
är döda. Död av håll och styng 
 
Äktenskap med Margareta Larsdotter (Född 1661-05-05 Västerfärnebo Ösby. Död 1748-09-12 Västerfärnebo Muren.). 
Vigsel 1685-09-27 Västerfärnebo. 
 
Barn: 
VIII:110 Karin Olsdotter. Född 1686-09-26 Västerfärnebo Muren. Död 1756-03-15 Västervåla Vretarna.  
VIII:232 Anna Olsdotter. Född 1687-09-28 Västerfärnebo Muren. Död 1748-11-04 Västerfärnebo Norrsalbo.  
Erik Olofsson. Född 1689-11-30 Västerfärnebo Muren.  
Lars Olofsson. Född Västerfärnebo Muren.  
Olof Olofsson. Född Västerfärnebo Muren. Död 1690 Västerfärnebo Muren.  

 
 

 
 

IX:220  fm mf mm fm m 



Margareta Larsdotter. Född 1661-05-05 Västerfärnebo Ösby. Död 1748-09-12 Västerfärnebo Muren. Far: X:439, X:927 Lars 
Hansson. Mor: X:440, X:928 Karin Johansdotter. 
 
Dödbok.  Margareta Larsdotter från Muren född i Ösby 1661 d 5 maj på sitt 25 år blev hon 1685 d 27 sept gift med Olof 
Ersson i Muren. Avlat med honom 4 söner och 3 döttrar av vilka 2 söner och 2 döttrar lever ännu. Har varit gift i 40 år varit 
änka i 23 år. Har i sitt leverne varit gudfruktig stilla och en fridsam kvinna. Har uti 11 år legat till säng av ålderdomssvaghet 
och haft församlingens förböner. Blev död 12 september 

 
 

 
 

IX:221  fm mf mm mf f 
Anders Ambrusson. Född 1626 Odensvi Besta. Död 1697-09-12 Svedvi Tuna. Kyrkvärd Far: X:441 Ambrus Thomasson. Mor: 
X:442 Kerstin Olofsdotter. 
 
Snevringe häradsrätt 1665 Anders Ambrusson ska giva Mats Siggesson 5 daler för att Anders häst slog Mats häst ofärdig så 
att han i 4 veckors tid inte kunde bruka den 
 
Snevringe härad 6 september 1675 Vittnade nämnden att frälsehemmanet Östuna i Svedvi socken som Anders Ambrusson 
nu åbor är nu förtiden till hävd och bruk väl behållit dock till husen något förfallit haver eljest god äng och nödtorftig skog 
men då bemälte Anders Ambrusson det för 10 år sedan först / / var det illa medfaret och till husen alldeles nederrött och 
fördärvat. Räntar eljest som bonden bekänner 10 tunnor spannmål och 30 daler kmtt reda penningare ordinarie utlagor 
 
Dödbok 12/9 Begrovs Anders Ambrusson på Tuna ägor född 1616 i Odensvi i Bärsta. Föräldrar Ambrus Thomasson o hu 
Cherstin Olofsdotter. Tjänt hos Nils matsson i Wallersta i 3 år hos pastoren ... Kumbleum i 3 år hos pastoren Joh, 
Swederorium i 3 år i Åby i Kolbäcks sn hos Jen Larsson i 3 år hos Engelbrekt Arvidsson i Nibble i 2 år. Gifte sig 1650 med 
Brita Engelbrektsdotter haft 11 barn 6 söner och 5 döttrar. 5 söner och 1 dotter lever. Var bonde i Mölntorp i 3 år i Sägerby 
i 2 år sedan kom han till Tuna var 16 år kyrkvärd. Lades på kyrkogården på Tuna lägerställe 
 
Äktenskap med Brita Engelbrektsdotter (Född 1634 Stora Tuna Nordanåker. Död 1705-10-08 Svedvi Tuna.). Vigsel 1650. 
 
Barn: 
Engelbrekt Andersson. Född 1662-07-27 Svedvi Tuna. Död 1724-01-25 Svedvi Nysätra.  
VIII:111 Arvid Andersson. Född 1670 Svedvi Tuna. Död 1745-06-23 Svedvi Tuna.  
Ambrus Andersson. Född 1670 Svedvi Tuna. Död 1698-03-31 Svedvi Tuna.  
Anders Andersson. Född 1676-11-16 Svedvi Tuna. Död 1745-01-29 Dingtuna Oppgårda.  
Lars Andersson. Född 1679-09-16 Svedvi Tuna.  
Kerstin Andersdotter. Född 1682-10-15 Svedvi Tuna.  
Olof Andersson. Född Svedvi Tuna.  
Karin Andersdotter. Född Svedvi Tuna. Död 1684 Svedvi Tuna.  

 
 

 
 

IX:222  fm mf mm mf m 
Brita Engelbrektsdotter. Född 1634 Stora Tuna Nordanåker. Död 1705-10-08 Svedvi Tuna. Far: X:443 Engelbrekt Arvidsson. 
Mor: X:444 Margareta Johansdotter. 
 
Dödbok: 8 oktober hustru Brita Engelbräktsdotter på Tuna ägor Nata 1634 uti Tuna socken uti Österdalarna och Nolåkers 
by. Parentes Engelbräkt Arvidsson och Margareta Jansdotter Renata var hemma hos föräldrarna i 20 år och gick dem all 
dotterlig lydnad och hörsamhet till handa På sitt 20 år ingick hon et äkta förbund här i Nibble och Svedvi socken därest 
föräldrarna då boendes var med sal kyrkovärden beskedlige man Anders Ambrusson bodde med honom i Mölnetorp i Säby 
socken i 5 år flyttade sedan dädan till västra kronohemman i Tuna i denna församling. Hava med honom sammanlevat i en 
sann äkta kärlek uti 43 år avlat med honom 11 barn 6 söner och 5 döttrar, 4 söner leva och 1 dotter varit i 8 år änka 
allmänna levernet kristligt Sjuknade Bartholomei tid av allehanda ålderdomssvagheter bekom h nattvard d 16 sept 
avsomnade d 27 ejusdem har levat 71 år. lades på Tuna lägerstället jämte gamla kyrkodörren på södra sidan om kyrkan 

 
 

 
 

IX:223  fm mf mm mm f 
Nils Andersson. Född 1632 Säby Ulvesta ägor. Död 1705-12-28 Svedvi Åby. Far: X:445 Anders Olofsson. Mor: X:446 Ingrid 
Matsdotter. 
 
Dödbok Nils Andersson i Åby natus 1632 i Säby på Ulvesta ägor. Fader klockaren Anders Olofsson modern Ingrid 
Matsdotter. I tjänst hos Pär Nilsson i Wallersta 5 år, Anders Hansson i Boda 3 år, Pär Ersson i Åby 6 år, ibidem sal Lars 
Olofsson där han ingick ett äkta förbund med dess k dotter Karin Larsdotter, bodde där i 12 år i Östra gården i Wallersta i 8 
år i Årby i 4 år. Dagen för sankt T.. dag då han om morgonen frisk och sund begav sig hemifrån tänkande resa ett ärende till 



Muren uti Sura socken blev han hastigt på vägen tagen av en häftig koli eller sten så att han föll av hästen och efter en eller 
annan andedräkt gav upp andan. Lades på Årby lägerstället på kyrkogården emot den södra kyrkoporten. 
 
Äktenskap med Karin Larsdotter (Född 1650 Säby Ålesta. Död 1728-06-10 Svedvi Åby.). Vigsel 1660. 
 
Barn: 
VIII:112 Brita Nilsdotter. Född 1670 Svedvi Åby. Död 1718-07-04 Svedvi Tuna.  

 
 

 
 

IX:224  fm mf mm mm m 
Karin Larsdotter. Född 1650 Säby Ålesta. Död 1728-06-10 Svedvi Åby. Far: X:447 Lars Larsson. Mor: X:448 Brita 
Byrilsdotter. 
 
Dödbok. 10 juni Hust Karin Larsdotter i Årby född 1650 i Säby socken och Ålesta. Fadern Lars Larsson modern hust Brita 
Byrilsdotter. döpt. Hemma 18 år till 1660, då med föräldrarnas samtycke gift med sin sal man Nils Andersson här i Åby. Hos 
vilkens föräldrar de (boor) 12 år sedan brukade (Walsta)? östergård 8 år. Där ifrån till sal probsten (?) gård i Skälby 5 år där 
ifrån till inspektoren Carl Hindersssons i Norrgården i Hallesta 8 år, omsider till västergården i Årby där varit 28 år till sin 
död. Levat tillsammans med sin sal man till år 1704 då gud H ( ) dag kallade honom hädan. 7 barn 4 söner 3 döttrar. 2 söner 
1 dotter leva. Levat berömligt, änka 24 år varit hos sin son Erik Nilsson i Årby, 3 år krämpiga? ålderdoms bräckligheter, 
sedan fastetiden där av alldeles hållit till sängen där under besökt med H nattvard avsomnade den 2 juni Levat 78 år. 
 
Snevringe häradsrätt sommarting 1707 § 78 Inkom för rätten sal Nils Anderssons änka i Årby hustru Karin Larsdotter och 
efter föregången stämning å sal befallningsmannens Nils Melanders änka madam Anna Eekman samt dess styvson  Sr 
Petter Melander besvärade sig emot dem huruledes henne skall vara 104 daler kmt på Vallstahemmanets husröta mera 
avtvungen än hon efter denna häradsrätt extract protokolls av d.... skall med rätta böra betala varjämte hon och så ingav 
häradsrättens upp nästförlidet vinterting d 27 februari dem emellan uti detta mål utfallne resolution då änkan var av 
stärbhuset instämt att betala 714 daler kmt in allo på denna husröta.....// 

 
 

 
 

IX:225  fm mm ff ff f 
Johan Eriksson. Död 1703-09-19 Enåker Enåkersbyn. Far: X:449 Erik Johansson. Mor: X:450 Brita. 
 
Nämnd i en kyrkoräkning från 1662 
 
Barn med Kerstin Larsdotter (Död 1713-05-19 Enåker Enåkersbyn.). 
 
Barn: 
VIII:113 Johan Johansson. Död 1722-07-10 Enåker Enåkersbyn.  

 
 

 
 

IX:226  fm mm ff ff m 
Kerstin Larsdotter. Död 1713-05-19 Enåker Enåkersbyn. 

 
 

 
 

IX:227  fm mm ff fm f 
Mats Ersson. Död 1706-05-16 Enåker Blomsterängen (Klockartorpet). Far: X:453 Erik Jonsson. Mor: X:454 NN. 
 
Barn med Anna Larsdotter (Död 1713-07-29 Enåker Blomsterängen (Klockartorpet).). 
 
Barn: 
VIII:114 Karin Matsdotter. Född 1671-01-01 Enåker Blomsterängen (Klockartorpet). Död 1736-04-19 Enåker Enåkersbyn.  
Mats Matsson. Född Enåker. Död 1708-10-18 Enåker.  
Johan Matsson. Född Enåker.  
Lars Matsson. Född Enåker.  

 
 

 
 

IX:228  fm mm ff fm m 
Anna Larsdotter. Död 1713-07-29 Enåker Blomsterängen (Klockartorpet). 

 
 

 
 

IX:231  fm mm ff mm f 
Anders Johansson. 



 
Mantalslängd 1680 Anders Johansson m 
Mantalslängd 1709 Anders Jansson m h sn 
Mantalslängd 1711 Anders Jansson m h sn dtr 
Mantalslängd 1714 Anders Jansson m h sn dtr 
Mantalslängd 1715 Anders Jansson m h sn dtr 
Mantalslängd 1716 Anders Jansson m h 2 sn 1 sonhustru dtr 
Mantalslängd 1717 Anders Jansson m h 2 sn 1 sonhustru 
Mantalslängd 1718 Anders Jansson m h 2 sn 1 sonhustru 
Mantalslängd 1719 Anders Jansson bägge gamla och avstår hemmanet till son Staffan Andersson 
 
Trögds häradsrätt 22 juni 1682 Kom för rätten Anders Matsson i Edstad och Villberga socken klagandes över sin granne 
Anders Johansson ibidem för det han förliden maj slagit dess broder Hans 3 yxhammars slängar då han skulle gå till 
länsmannen i Åby med en sedel, så att han blivit blå, Anders Johansson tillstår fuller sig hava honom med yxskaftet tvenne 
slängar slagit men icke så att han där av ljutit blod eller blånat. Anders Matsson beropade sig på synesmän som nu intet 
voro tillstädes, varför oppsköts denna sak till nästa ting. 
 
Trögds häradsrätt 8 februari 1684 Anders Johansson i Edsta tilltalar rättaren Erik Pedersson i Bodarna om 13 dagsverken 
han skall hava gjort till Bädarö Herrgård i Löt socken som bort till kronan erläggas sedan hemmanet vart reducerat, 
påståendes att han kunde få samma dagsverken igen efter han måste dem till kronan fullgöra. Erik Pedersson säger 
dagverken vara gjorda förr än hemmanet tillerkändes kronan och säger därmjämte arrendatoren bör därför svara, som 
tillika med gården dagsverken lejt dock tillbudandes att vilja honom giva så många dagsverken igen igenom dess granne 
Lars Ersson eller svågern Jean Persson, alltså konfirmerade rätten att Anders Johansson skall hava så många dagsverken 
igen och där hos dömde dem att vara jämngoda så till folk som tiden med de Anders Johansson för detta till herrgården 
gjort hava. 
 
Trögd härad 15 oktober 1706 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIe:724 (1706) Bild 860 / sid 81 (AID: 
v494074.b860.s81, NAD: SE/RA/42042202) Ladugårdsfogden vid Ekholmsund Pär Hansson, fullmäktig på inspektoren 
Christoffer Håuberts vägnar sade sig föranlåten att angiva Anders Johansson i Edsta och Villberga socken, Johan Matsson 
och Johan Olsson i Villberga by, vilka med otrogenhet är beslagna, det de olovandes hava tillgripit något tegel, som på 
konungens gamla hus vid Sishammar var nederfallit, dels ock nederbrutit något tegel som helt var, och borttagit som är av 
Anders Johansson 100 halvsten av Johan Matsson 200 halva och 7 hela och av Johan Olsson 40 hela och 60 halvtegel vilket 
såsom det efter behörig rannsakning är tagit uti deras gårdar, varför som ock påstår att delinqventer må plikta efter lag. 
Samtliga ovannämnde tillstod sin göranden men Johan Matsson förmente sig där med vara ursäktat att han hade fört 
bemälte tegel intet till sitt behov utan att förvara åt sin ( ) Jan Pärsson i Villberga by vilken såsom han är en 
Ekholmsundsbonde så var ock honom efterlåtet att hemföra till sin nödtorft. Var till Pär Hansson nekade påstående att 
Johan Pärsson haver så många hus vid sitt hemman där han bor, att han själv hade kunnat förvara sitt tegel.  Resolution: 
Häradsrätten prövar rättvist det bör Anders Johansson leverera till konungsgården Ekolmssund 100 halvtegel som han 
borttagit och med tre gånger dess värde med 4 daler 16 öre. /// 
 
Barn med Sara Staffansdotter (Född Villberga Enhälja.). 
 
Barn: 
VIII:116 Maria Andersdotter. Född 1683-05-15 Villberga Edsta. Död 1757-03-10 Villberga Håra.  
Anders Andersson. Född 1696-09-01 Villberga Edsta. Död 1757-01-22 Villberga Råby.  
Staffan Andersson.  

 
 

 
 

IX:232  fm mm ff mm m 
Sara Staffansdotter. Född Villberga Enhälja. Far: X:463 Staffan Nilsson. Mor: X:464 Kerstin Eriksdotter. 

 
 

 
 

IX:237  fm mm fm mf f 
Nils Eriksson. Född omkring 1650 Villberga Grillby. Död omkring 1715 Villberga Grillby. Far: X:473, X:493 Erik Nilsson. 
 
Mantalslängd 1677 Nils Eriksson m h 
Mantalslängd 1680 Nils Eriksson m h 
Mantalslängd 1709 Nils Ersson m h sn 
Mantalslängd 1712 Nils Ersson utgammal son Mårten Nilsson gift 
 
Barn med Brita Bengtsdotter (Död Villberga Grillby.). 
 



Barn: 
VIII:124 Brita Nilsdotter. Född 1676 Villberga Grillby. Död 1760-03-02 Villberga Linsunda.  
VIII:119 Mårten Nilsson. Född 1682 Villberga Grillby. Död 1761-01-01 Villberga Grillby.  

 
 

 
 

IX:238  fm mm fm mf m 
Brita Bengtsdotter. Död Villberga Grillby. 

 
 

 
 

IX:239  fm mm fm mm f 
Johan Olsson (Andersson). Död omkring 1734 Villberga Kårsta. 
 
 
 
Barn: 
VIII:120 Anna Johansdotter. Född 1690 Svinnegarn Lundby. Död 1758-03-04 Villberga Enhälja.  

 
 

 
 

IX:241  fm mm mf ff f 
Olof Hansson. 
 
 
Mantalslängd 1668 Olof Hansson m h 
Mantalslängd 1669 Olof Hansson 2 m h son 
Mantalslängd 1674 Olof Hansson m h 
Mantalslängd 1677 Olof Hansson m h 
Mantalslängd 1680 Olof Hansson m h 
 
 
 
Barn: 
VIII:121 Erik Olofsson. Död före 1726 Villberga Linsunda.  

 
 

 
 

IX:243  fm mm mf fm f 
Johan Persson. Död Villberga Edsta. Far: X:485 Per Ersson. 
 
Mantalslängd 1677 Johan Persson m h inhyses 
Mantalslängd 1680 Johan Persson – m 
Mantalslängd 1709 Jan Pedersson m h sn dtr 
Mantalslängd 1711 Jan Persson m h sn dtr 
Mantalslängd 1714 Jan Persson m h sn dtr 
 
Trögd härad 16 januari 1682 Trögds häradsrätt (C) AI:1 (1680-1686) Bild 950 / sid 84 (AID: v519521.b950.s84, NAD: 
SE/ULA/11592) Staffan Johansson i Edsta och Villberga socken uppbuder fem öresland ibidem som fadern Johan Pedersson 
inlöst av sin son Johan Mårtensson i Lindsunda tre öresland a sjuttiofem daler öreslandet än av hustru Karin i Boglösa ett 
öresland, sedan ärver efter sin moderfader 1 öresland som han uti sin livstid inlöst av hustru Kerstin i Kårsta 
 
Barn med Marit. 
 
Barn: 
VIII:122 Margareta Johansdotter. Född 1682 Villberga Edsta. Död 1760-02-10 Villberga Linsunda.  

 
 

 
 

IX:244  fm mm mf fm m 
Marit. 

 
 

 
 

IX:245  fm mm mf mf f 
Israel Tomasson. Död omkring 1715 Villberga Långarnö. Far: X:489 Tomas. 
 
Förekommer från cirka 1674  i mantalslängden vid Långgarn.Han är inflyttad i byn cirka 1674. 



 
Hans bomärke var I.T. 
 
Trögds häradsrätt 26 maj 1681 Befallningsman i Långgarn Hr  Jöns Olofsson Buss anklagar skräddaren Anders Andersson 
ibidem för han honom haver överluppit med hugg och slag samt skällsord var till Anders Andersson således svarade att han 
honom intet för skälm skällt men till slagsmålet kunde han intet neka, klagandes han där emot huru hans granne Lars 
Tomasson skal hava kungjort honom att hr befallningsmannen Buss illa haver hans hustru eftertalat och kallat henne 
lortbytta och att hon pissbe..ken utburit i havren varest hon tjänt haver det Lars Tomasson tillstod sig hava hört 
befallningsmannen säga när de voro tvistiga och oense om stolrum uti kyrkan. Men den 21 april sistlidne då de körde foror 
emellan deras åkrar haver Anders Andersson slagit bemälte befallningsman 3 blodsår och en stor kula samt blånad uti 
sidan och hårdrag grannen Johan Matsson efter avlagd ed vittnade att han när Anders Andersson slagsmålet begynte 
haver viljat taga Jöns Olofsson i försvar såsom och då hörde att han kallade honom fogdeskräppa det han ock tillstod sig 
hava gjort. Än klagar Anders Andersson i Långgarn över sin granne Israel Tomasson att enär Mats Andersson och han låge 
på åkern och var annan höllo i håret har bemälte Israel Tomasson kommit ifrån de andra grannarna som voro 4 a 5 
åkerskifte ifrån och enär han tillkom, sade, i dag skall 7000 taga vid dig, begynte så att slå honom väl 20 örfilar, blodsår och 
dragit mest allt håret av honom. Mats Johansson vittnade att han då varit fjärran ifrån och därför intet vet beskaffenheten 
vidare än de på åkern sammanlegat hava. Israel Tomasson tillstod att enär han kom att skilja dem ifrån var andra haver 
Anders Anderssons hustru nappat i hans skägg var av han är redget vorden och så sagt det hustrun bryter måste mannen 
betala och så begynt att slå honom: Erik johansson i Långgarn vittnade efter avlagd ed att uti byn äro 7 grannar och 
åkrarna något fittran. Han ej varit nära till hands då slagsmålet omgick utan när han kom till då haver Anders Anderssons 
hustru legat på Israel Tomasson och hållit både uti hans skägg och hår och hon lossat håret med sådant tilltal: Åbolen 
sintes bättre vveta än hålla och ddraga folk i håret, då han dem strax åtskilt // Israel Tomasson klagar över Anders 
Andersson för det han tillfogat honom ohägnat för 3 år sedan då hans oxar hava avätit ett ängestycke vilken Hans Eriksson 
i Kårstad haver besett vara skada på 3 lass hö och hava bemälte hans oxar inkommit på hans gärdsgård den han intet haver 
velat uppsätta. Resolution// sist pliktar Israel Tomasson för 3 blodsår begågna på Anders Andersson och ett på hans hustru 
12 mark för 6 st örfilar pliktar han 18 mark och för han allt håret avrivit 9 mark. // 
 
Trögds häradsrätt 7 januari 1685 Israel Tomesson i Långgarn tilltalar Simon Larsson vid Villberga kyrka om 1 tunna 
spannmål som resterar på ett ingånget hästeköp för 2 år sedan, där till svarar Simon förmenandes honom hava för mycket 
fått, alldenstund hästen var utgammal och där till med ofärdig, full av skabb, som Israel skall kunnogt vara, vilken häst han 
och därigenom mist påståendes att bliva fri den fordran berättandes där hos att Israel skall givit de andra sina hästar in 
men icke den han sålde utan sagt sig vara lika benöjd vad den bliver död eller ej. Israel säger sig hava honom en gång 
ingivit på det han icke skulle få skabb men visste icke att han skabbug var eller sjuk invärtes, dock var honom kunnogt att 
skabb grasserade i samma by. Varför som hästen för Simon olyckligen förkom, ty var rättens mening att Simon allenast 
betalar ½ tunna spannmål till Israel Tomesson och således var från annan åtskilda vara 
 
Trögds häradsrätt 4 juni 1695   tilltalte befallningsman på Hacksta välb Johan Brahm på sin herres ryttmästaren Carl Sa.. 
vägnar Israel Thomson i Långarn och Villberga socken angående att sedan den husesynen på Långgarn hölls 27 oktober 
nästledene haver där ruinerat och borttagit en del som han vi hemmanet hade bordt lämnat orört såsom långbordet, 
sätet, en väggfast säng, 200 hummelstör, skullverket på en skulle, borttagit ett lås för boden item 3 tjog halm. Resolutio 
häradsrätten finner skäligt det Israel Tomsson föra till hemmanet som han har åbott i Långgarn det långbordet och sätet 
han borttagit eller betala med 3 daler kmt item 200 hummelstör eller betala 6 mark hundrad item den väggfasta sängen 
eller betala med 16 öre som och betala låset han tagit ifrån dörren med  1daler, item skullverket 1 ½ lass a 3 mark lasset. 
Item 3 tjog halm a 3 daler tjoget och efter den 19 punkten i husesynsordningen med 6 mark smt. 
Trögds häradsrätt 3 oktober 1695 kärade Israel Thomsson i Långgarn till Erik Matsson ibidem angående att han har 
emottagit hemmanet som han har åbott utan humlegård påståendes att han därför måtte plikta som och betala sig för ett 
fönster som han på hemmanet har förfarit och resolverades vad vidkommo att Erik Matsson försummat lägga humlegård, 
skall han för sådan försummelse plikta, så snart jordägarna därför honom lagsöker men vad fönstret vidkommer såsom det 
jämväl efter Israels egen bekännelse haver varit bräcke alltså förnöjer Erik Matsson honom därför med 1 daler kmt. 
 
Trögd härad 16 februari 1704 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIe:721 (1704) Bild 200 / sid 16 (AID: 
v494071.b200.s16, NAD: SE/RA/42042202) tilltalte Israel Tomsson i Långarna och Villberga socken änkan hustru Karin 
Persdotter i Söderby och Arnöberg socken angående att han för bemälte hustru Karin här vid Litslena hållit hållhästar i fem 
år. Varemot hon har lovat honom skogshygge vid Marby och med hennes herrskaps tillåtelse som intet är skett. Hustru 
Karin exciperande svarade att Israel är med skogshygge betalt över och intet under. Varpå parterna remitterade till att 
göra räkning och likvidera med varandra inkommo med berättelse att dem emellan alltsammans är riktigt så att den ena av 
den andra i denna måttan intet haver att fodra. Vilken förlikning av häradsrätten här med också varder konfirmerat 
 
Barn med NN (Död omkring 1715 Villberga Långarnö.). 
 
Barn: 
VIII:123 Lars Israelsson. Död 1718 Villberga Långgarn.  

 



 
 

 

IX:246  fm mm mf mf m 
NN. Död omkring 1715 Villberga Långarnö. 

 
 

 
 

IX:247  fm mm mf mm f 
Nils Eriksson. Se IX:237. 

 
 

 
 

IX:248  fm mm mf mm m 
Brita Bengtsdotter. Se IX:238. 

 
 

 
 

IX:251  fm mm mm fm f 
Erik Jonsson. Död 1693-10-17 Löt Vreta. 
 
Båda från Vreta Löt socken vid vigseln 
 
Trögds häradsrätt 25 september 1683 Bonden Erik Jonsson i Vreta och Löt socken ingav högvälborne Baltzar Marschals 
brev daterat Stockholm d 21 september Ao 1683 varutinnan högvälb herren föredrager huru dess hemman Vreta som 
bemälte Erik Jonsson åbor haver här till varit förhöjt skattlagt till mantal och ränta så att det efter Jordeboken ej kunnat 
skäl gjort utan dragit en stor rest på sig den ena året efter det andra och omsider öde blivit, varför så till hemmanets som 
åbons konservation är högvälb herren förorsakat bemälte hemman till en tredjedel eller 4 tunnor spannmål uti visst 
förmedla, begärandes att åbon i förmågo av adeliga privilegier även måtte njuta samma förmedling till godo uti utskillnad 
till kronan, anhållandes att nämnden ville och så här om intyga, var på så av kronobefalln som nämnden berättades samma 
hemman kunna behöva den förmedling så väl som de andra där i byn förmedlade hemman dock hemställer sådant // 
landshövdingens ratifikation. 
 
Äktenskap med Kerstin Nilsdotter (Död 1692-12-21 Löt Vreta.). Vigsel 1678-10-25 Löt. 
 
Barn: 
VIII:126 Anna Ersdotter. Född 1679-12-01 Löt Vreta. Död 1758-01-01 Löt Vreta.  
Kerstin Eriksdotter. Född 1680-11-30 Löt Vreta.  
Erik Eriksson. Född 1682-01-29 Löt Vreta.  
Anders Eriksson. Född 1684-11-14 Löt Vreta.  
Margareta Eriksdotter. Född 1687-02-18 Löt Vreta.  

 
 

 
 

IX:252  fm mm mm fm m 
Kerstin Nilsdotter. Död 1692-12-21 Löt Vreta. 

 
 

 
 

IX:255  fm mm mm mm f 
Erik Eriksson. Död 1726 Lillkyrka Oxhagen. 
 
Skomakare 
Mantal 1711 hustru sjuk, eljest fattiga 
 
Barn med NN (Död 1728 Lillkyrka Oxhagen.). 
 
Barn: 
VIII:128 Catharina Eriksdotter. Född 1690-10-20 Lillkyrka Oxhagen. Död 1725 Lillkyrka Oxhagen.  

 
 

 
 

IX:256  fm mm mm mm m 
NN. Död 1728 Lillkyrka Oxhagen. 
 
Namn enligt mantalslängd 1726 

 
 

 
 

IX:265  mf ff fm ff f 



Johan Ersson. Död 1646 Skultuna Handberga. Far: X:529 Erik. 
 
Förekommer i årliga räntan 1604 
 
Norrbo härad 8 december 1620  Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2252 (1593-1632) Bild 1810 / 
sid 413 (AID: v420654.b1810.s413, NAD: SE/RA/42042202)  uppbudes Hanberga i Skultuna socken halva hemmanet 
första gången och är ett markland jord som nu Joen Ersson låter lagligen uppbuda 
 
Norrbo härad 3 september 1621 kom för rätten Jon i Handberga och begärde en syn och en laglig rannsakning emellan 
Handberga och Solberga och några åkersdelar och ängesdelar som är dem emellan i // i träta, avsades att Carl Larsson med 
nämden de // vara och rannsaka dagen efter Michaelis om väderleken sig så haver och tillfälle med lägenheten så begiva 
kan 
 
Norrbo häradsrätt 13 augusti 1622 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2252 (1593-1632) Bild 1900 / 
sid 422 (AID: v420654.b1900.s422, NAD: SE/RA/42042202): Kom Jon Ersson i Handberga och beviste här med sina lagliga 
köpebrev att han hade ärvt en brodersdel uti hemmanet Handberga och sedan så hade han ock lossat och köpt av sinom 
broder Lasse Ersson tre öresland hus och jord i bemälte Handberga därföre hade hans broder Lasse Ersson i Norra Nackeby 
uti Skultuna socken anammat och uppburit säd fyra tunnor och osmundjärn sjuhundrade och detta så haver han anammat 
och uppburit Anno 1579. Noch haver han utlossat sin syster Botllla Eriksdotter som är Per Börielssons hustru hennes 
jordedel och för hennes lott och andel som var halvannat öresland i Handberga därför haver han henne givit som hon sig 
bekänner av honom anammat och uppburit havre till de pennningar tre daler därmed hon så haver låtet sig nöja 
 
Norrbo härad 25 augusti 1625 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2252 (1593-1632) Bild 2210 / sid 
452 (AID: v420654.b2210.s452, NAD: SE/RA/42042202) Jon i Handberga i Skultuna socken denne han här nu lagligen första 
gången uppbuder 4 öresland hus och jord efter nya reven liggandes i Norra Nackeby 
 
Norrbo häradsrätt 8 juni 1635 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2256 (1635) Bild 1340 / sid 126 
Johan i Handberga klandrade med Solbergaborna om tvenne vattuvägar, blev avsagt att det som av ålder haver varit skall 
hållas vid makt och Johan behåller sin fägata och den hägnar och stänger och ledet som är stängt för vattuvägen skall 
upprivas och halva hagegärden stänger Mats Jönsson i Solberga emot Johan 
 
Norrbo häradsrätt 7 februari 1637 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1782 (1637-1639) Bild 820 / sid 75 
Lovades ock Johan Eriksson i Hanberga och Skultuna socken lyssen och fasta på 11 öresland i Handberga som hans 
(svär)fader Jon Eriksson haver löst nämligen av sin broder s. Lars Eriksson 3 öresland, av sin syster Botila Eriksdotter, en öre 
och tolv penningland, item löste Johan 4 öresland av Jöns Eriksson i Tullsta, Erik Gregersson i Kila s och hans syster Anna 
Eriksdotter, item ärvde och Jon 3 öresland är summan efter dess gamla revning halvtrettonde öresland 
 
Mantals och boskapsrulla i Skultuna 1638 Länsstyrelsen i Västmanlands län. Landskontoret I 1635-1915 (U) EIII:2 (1638-
1644) Bild 520  - Johan i Handberga Mantal 5, utsäde 16 tunnor, häst 2, föl 2, sto 1, oxe 6, ko 8, stut 2, kviga 2, gamla får 
8, unga får 2, gamla getter 5, unga getter 5, gamla svin 5, unga svin 5. 
 
Norrbo häradsrätt 29 januari 1649: Angav Anders Andersson i Finnesta med sina syskon sig hava någon möderne arvejord 
2 öre 13 penningland hus och jord i Handberga vilken jord de vilja bruka där de icke bliva med penningar utlösta, såsom 
deras moderbroder Joen Eriksson haver den till besittning och bruk med sin arvejord 5 öre 20 penningland förutan 
inlösningsjorden som domen Anno 1637 den 7 februari förmäler och honom tillkommer Alltså förentes nu Joen Eriksson 
med sine systerbarn efter handräckning att Joen skall giva dem för vart öresland 48 daler kopparmynt så att hela summan 
bliver 96 daler kopparmynt för samma jord och hus vilka penningar skolla allt vara betalt innan året omgånget är till denna 
tid, sedan skall intet mera klander eller åtal vara för dem deras barn eller arvingar om denna jord 
 
Barn med Brita Jönsdotter (Född Haraker Färdskär.). 
 
Barn: 
Elisabet Johansdotter. Född 1622-11-02 Skultuna Handberga.  
Marina Johansdotter. Född 1623-11-02 Skultuna Handberga.  
Barbro Johansdotter. Född 1625-10-07 Skultuna Handberga.  
Ingeborg Johansdotter. Född 1627-10-05 Skultuna Handberga.  
Sara Johansdotter. Född 1628-09-29 Skultuna Handberga.  
Kerstin Johansdotter. Född 1629-12-11 Skultuna Handberga.  
Gertrud Johansdotter. Född 1635-02-22 Skultuna Handberga.  
VIII:133 Johan Johansson. Född Skultuna Handberga. Död 1692 Skultuna Handberga.  

 
 

 
 

IX:266  mf ff fm ff m 



Brita Jönsdotter. Född Haraker Färdskär. Far: X:531, XI:1147, XIII:7387, XIII:7655, XIV:7015, XIV:14823 Jöns Jönsson. Mor: 
X:532, XI:1148, XIII:7388, XIII:7656, XIV:7016, XIV:14824 Anna Larsdotter. 
 
Norrbo häradsrätt 1661maj: Resolverades att 3 goda män skola rannsaka emellan Lars Olsson och Anders Eriksson i 
Handberga om hagen, såsom och emellan Johan Johansson och moderns fördelsrätt av Anders Eriksson. Uträkning på 
Fählskäl (Färdskär, Haraker) 14 öresland Västergården där ibland ägde Jöns 7 öresland och 7 öresland annor släkt p 
nämligen Jönses son Lars Jönsson i Södra Salbo. 
Jöns barn: Jöran, Olof, Anders, Kerstin, Brita, Marit, Anna 
 
Norrbo härad 18 september 1662 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2271 (1662) Bild 4040 / sid 
508 (AID: v420673.b4040.s508, NAD: SE/RA/42042202)  kommo för rätten h Britas barn i Hanberga och Skultuna socken 
och klandrade på 8 öresland jord i Hanberg som Anders Eriksson ibm för 5 år sedan hade löst för 560 daler där uppå 
Anders Eriksson viste så nu som för detta h Britas köpebrev av den 14 maj 1658 med pastoris Hr Vidichini och flera goda 
mäns vittnesbörd var uppå jorden är sedermera lagbuden och lagstånden utan något klander och menar alldärför Anders 
Eriksson sitt laga fånv vara, varuppå rätten entelig resolverade att emedan bemälte jord är lagligen köpslutet och jord 
sedermera lagbuden och lagstånden därför kan bemälte köp intet ryggas utan jorden 8 öresland dömes under Anders 
Eriksson// 
 
Norrbo häradsrätt 20 juni 1663 Dito stadfästes det köp som hustru Brita Jönsdotter i Handberga haver gjort med sina 
släktingar om 2 ½ öresland för 20 daler: dock efter dottern Anna hade utlagt samma penningar och sonen johan Johansson 
henne igen betalt för hennes skuld till … därför transporterades samma köp och fasta på bemälte Johan Johansson med 
det förord att dottern ska bliva skäligen av sterbhuset förnöjd vad hon till moder lånt och försträckt haver. 
 
Barn med Per. 
 
Barn: 
Anna Persdotter.  
Karin Persdotter.  

 
 

 
 

IX:267  mf ff fm fm f 
Erik Bengtsson. Död omkring 1661 Lundby Bäckeby. Far: X:533, XI:1449 Bengt Larsson. Mor: X:534, XI:1450 Karin. 
 
I mantalslängd Lundby, Bäckby 1643-1659 
 
hustrun död före 1655 
 
År 1655 finns endast barnen, tre söner i mantalslängden 
 
Norrbo häradsrätt 10 juni 1642 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2259 (1642) Bild 350 / sid 354 
Befalltes Hans Nilsson, Västerås förskaffa sig fullmakt av välb Jesper Andersson Kruus om de besvär h.ht haver emot Erik 
Bengtsson i Bäckeby, välb. Överstens fordom landbo i Skerebyn. 
 
 
Tuhundra härad 4 oktober 1651 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2725 (1651-1653) Bild 1460 / sid 
677 välbemälte Clemitz Bogislaf angav Erik Bengtsson, frälsebodne i Bäckby hava nästförleden vår uppstängt en ny 
gärdsgård till 100 famnar lång in på Hallsta skogägor in vid gärde, vilken // skall av länsman Joen Persson och Näsbo i Bärby 
beses // 
 
Tuhundra härad 30 juni 1654 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2264 (1653-1655) Bild 2360 / sid 
199 Hr Clemitz Bogislaf angav Erik Bengtsson i Bäckeby hava för tre år sedan uppstängt en gård på fämarken till en vret och 
den nu icke vill utlägga och föraktat herr landshövdingens där över tvenne förbud. Men Erik förmenar därför hava varit 
gärdsgård, ej heller han vet något förbud av Herr landshövdingen gjort dock begärs av parterna här över rättens 
rannsakning. 
 
Tuhundra härad 24 mars 1656 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2265 (1656) Bild 3680 / sid 329 
hustru Anna Meles i Vedebo giver tillkänna hurusom Erik Bengtsson i Bäckby haver i förliden höst kommit till Vedebo 
sägandes till henne, voro du en karl så skulle jag med yxhammaren slå dig i huvud, det Erik icke nekade sig dit gånget hava 
med yxan och tilltalat henne om gården, men ingen skada gjorde. Här över Mats Andersson i Finnesta vittnade som då i 
vedebo var, att Erik Bengtsson kommer till henne och i ivrighet fäller de ord och flera, att han vill slå henne i huvud med 
yxan, dock ingen skada skedde. Därför kunde nämnden icke befria Erik Bengtsson för hemgång och således han fälltes till 
40 mark 
 



Tuhundra härad 27 januari 1662 Erik Bengtssons arvingar i Beckby skola giva Erik Andersson i Hammarby 10 daler kmt i 
förtjänt lön 
 
Tuhundra härad 17 januari 1681 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2285 (1680-1681) Bild 7800 / 
sid 724 Dito androg Johan Johansson i Hanberga än yttermer sin arvspratentionn emot sina svågrar Bengt och Olof Ersson i 
Beckby, icke viljandes vara nöjder med den likvidation som däröver d 8 november uti Västerås uti några gode mäns 
närvaro och då av honom samtyckt men av hustrun jäffwat blev, och såsom denna tvist då nog översågs och på papperet 
lika som annat // och credit fattat blev, alltså företogs detsamma än yttermera att överses och igenom löpas och befanns 
således som följer 1. Pratenderar Johan Johansson att Bengt med de andra hava med sig innehaft 400 dalers värde, 
bestående i koppar och malm det de på lön vilja beräkna. Däremot förklarade bemälte Beckbyborna då, så väl som nu 
Bengts fullmäktiga Jakob Strako att efter arvsskiftslängden No 1 tillkommer dem på lön 211 daler sedan tillräknas Bengt för 
knekttjänst efter samma längd No 2 40 daler Noch uppå lön NB 3.40 // efter Johan Knutssons underskr. Längd No 4 48 
daler 4 öre alltså att differencen bliver således 60 daler 4 öre. Härjämte // och contreparter att de 400 daler måtte bevisas 
2do uti sådant fall där de kunna bevisas, belöper efter differencens 60 dalerr uträknande uppå en syster eller 10de del // 4 
bröder och 2 systrar / 5 daler 1 öre kmt. Men där de 400 daler ej kunna bevisas pratenderar Bengt icke allenast att befrias 
för de 5 daler 1 öre kmt utan och pratenderar uti koppar och mässing som uppförs efter längden No 3 och 4 om 88 daler 
28 ör sin portion eller 1/5 del 18 dal kmt eftersom samma persedlar som tillslogos i löns avbetalning gingo till arvs efter 
möderne igen som arvslängden vidare utvisa kunna. De 13 ½ lod för detta pratenderade sölfr bekänner Johan bekommit 
hava. Begärande koppar 4 ½ mark som pratenderas, bekände Mats i Hackstad hos sig innehava. Sängekläderna som havar 
varit pratenderade bekände J Johansson och omsider bekomit. Angående uti boskapen pratend. 31 daler svarades att 
svärmodern behöllts samma kreatur hos sig eftersom Johan var henne så mycket skyldig. Sammaledes skall och 
svärmodern förhållit honom svinkreaturen för det han henne skyldig var. Angående träredskapen som J Johansson 
pratenderar  // 1 // samt en slipsten är de till fångs hos Bengt, som dem ej förvägrar Johan däruti sin dess portion, 
sammaledes dess protion uti en Skifte och vändelstol värderat för 4 daler innestående hos Olof Ersson eller sal Anders Ers 
änka. Häremot tillstår J Johansson att hava av // hos sig innehaft 20 tunnor spannmål och belöper på en broders del 3 ¼ 
tunna. Häremot fordrar Johan J av Bengt Ersson ½ tunna råg ½ tunna malt ½ tunna havre men Bengt tillstod allenast den ½ 
havretunnan. Häruppå följde denna rättens resolution att såsom parternas pratenderande gamla fordringa som i rättan tid 
hade bord vara utsökte finnes till en del på den ena sidan föga större visshet med sig hava än på den andra och de en gång 
således i gode mäns närvaro är varder förlikta att Bengt skulle betala den pratend. ½ tunnan malt och ½ havretunnan och i 
det övriga skulle det ena med det andra alldeles upphävt bliva // Dito tillerkändes J Johansson i Hanberga att böra 
restituera och betala till sin svåger Olof Ersson i Beckby dess pratenderade arv av 20 tunnor spannmål som Johan utav 
sterbhuset hos sig innehaft haver som sig efter uträkning // arvingarna belöper a en brodersdel 3 ¼ tunna // 
 
Barn med Brita. 
 
Barn: 
IX:363 Olof Ersson. Född 1627. Död 1716-02-19 Sala Fräbrunna.  
VIII:134 Karin Ersdotter. Född 1635 Lundby Bäckeby. Död 1709-05-09 Skultuna Handberga.  
Olof Eriksson. Född Lundby Bäckeby.  
Bengt Ersson. Född Lundby Bäckeby.  
Brita Eriksdotter.  

 
 

 
 

IX:268  mf ff fm fm m 
Brita. 

 
 

 
 

IX:271  mf ff fm mm f 
Håkan Persson. Död Lillhärad Skästa. 
 
Mantalslängd Skästa Lillhärad 1669-1694 
 
Mantalslängd 1690 - sonen går i skola i Västerås 
 
Lagmansting i Romfartuna 5 september 1665   Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIa:9 (1663-1666) Bild 
1400 / sid 135 (AID: v405270b.b1400.s135, NAD: SE/RA/42042202) ut lagvadde sak den 26 september 1664 emellan Håkan 
Perssons  och Mickel Matssons fullmäkteige emot varandra kärande och svarande angående 7 års utlagors betalning av 
hemmanet Skestad för vilket Håkan Perssons svärfader 7 år tjänt och däremot avgående skatten intet bekommit utan 
vederparten till sig vedertagit haver , är detta lagmansrättens resolution: Alldenstund i actis förmäles det den 15 
november 1652 är därom å tingen gjort förlikningsdom så att Mårten Matsson skulle vedergöra och leverera därför 500 
daler koppmt vilken förlikning parterna hava vedergått, samma vara skett i Håkans hustrus omyndiga år henne till pra// 
nackdel och skada därför kan rätten icke av se om skall vara tillåtit detta ärende att upptagas till vidare action å häradsting 



som skett är och i ty haver lagmansrätten icke understått sig denna saken till att döma med mindre det sker förmedelst 
kong hovrättens tillstånd, helst emedan förmenas samma förlikning förlängst gången in rem judicatam 
 
Tuhundra härad 12 juni 1668 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2272 (1668) Bild 6740 / sid 664 
(AID: v420674.b6740.s664, NAD: SE/RA/42042202) beviljades Håkan Persson i Skästa fasta på 4 öresland jord ibidem som 
honom av samtliga arvingarna av Skästa norra gård är i betalning uppdragen för den rest av kronans utlagor han på sin sal 
svärfaders vägnar befanns vara lagbuden och utan allt klander lagstånden 
 
Tuhundra härad 14 juni 1675 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2280 (1675) Bild 4250 / sid 415 
(AID: v420682.b4250.s415, NAD: SE/RA/42042202) Håkan Persson i Skästa har olovligen huggit en ek 
 
Barn med NN Matsdotter. 
 
Barn: 
VIII:136 NN Håkansdotter.  

 
 

 
 

IX:272  mf ff fm mm m 
NN Matsdotter. Far: X:543 Mats Mårtensson. 

 
 

 
 

IX:273  mf ff mf ff f 
Erik Larsson. Född 1618. Död 1683 Kumla Hedbo. 
 
Barn med Malin (Född 1619. Död 1688-11-11 Kumla Hedbo.). 
 
Barn: 
Marina Eriksdotter. Född Kumla Hedbo.  
Anders Eriksson. Född Kumla Hedbo.  
Maria Eriksdotter. Född Kumla Hedbo.  
VIII:137 Erik Eriksson. Född Kumla Hedbo. Död (1726/1728) Kumla Hedbo.  
Johan Eriksson. Född Kumla Hedbo.  
Anna Eriksdotter. Född Kumla Hedbo.  

 
 

 
 

IX:274  mf ff mf ff m 
Malin. Född 1619. Död 1688-11-11 Kumla Hedbo. 

 
 

 
 

IX:275  mf ff mf fm f 
Hans Olofsson Ringare. Far: X:549 Olof. Mor: X:550 Kerstin. 
 
Sala gruvting 23 juli 1663 A0067122_00196 Klockställaren vid gruvan som ock ringare är var morgon till bönen, sade sig 
ingen rote bekomma till lön, begärte därför bergslaget ville sig ihågkomma. Rätten resolverade att emedan klockställaren 
för detta årligen haver av sparbössan haft 8 daler silvermynt, skulle det nu billigt bestås det hr bergmästaren väl först 
disputerade, men omsider låtit där vid bliva till kongl bergskollegi vidare order. 
 
Sala gruvting 28 augusti 1663 A0067122_00201 emedan ock att en klockställare nödigt behöves vid gruvan, så för 
bönestunden skull som ellers för kronans arbete att man må veta när de skolla till eller avstiga och nu ingen lön bestås 
efter han för detta en bonderote haft haver, vilken i detta år är innehållen, alltså resolverades att man detta skulle till 
inspektoren remittera det honom behagade klockeställaren en rote tillställa som för detta varit haver. 
 
Sala stadsförsamling (U) AI:1a (1680-1692) Bild 24 / sid 34 
 
Mantalslängd 1690 Hans Ringares änka 
 
Barn med Kerstin Samuelsdotter (Död 1698-08-04 Sala stad.). 
 
Barn: 
VIII:138 Anna Hansdotter. Född 1658 Sala stad. Död 1741-08-04 Kumla Rotbo.  
Margareta Hansdotter.  
Kerstin Hansdotter.  



 
 

 
 

IX:276  mf ff mf fm m 
Kerstin Samuelsdotter. Död 1698-08-04 Sala stad. 
 
1692 finns en vuxen son 
1688 finns en vuxen dotter 
Änka senast 1698 
 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2278 (1673) Bild 4920 / sid 482 om gruvstigaren Samuel Hansson 
1667 A0067123_00020 

 
 

 
 

IX:277  mf ff mf mf f 
Per Jöransson. Född 1573 Kumla Ransta. Död 1674 Kumla Ransta. Far: X:553 Jöran Jonsson. Mor: X:554 Anna 
Andersdotter. 
 
Bodde sannolikt på Norra gården i Ranstad 
 
Västerås domkapitel A:312 februari 1625 sidan 108 Nils Hansson en torpare i Tappeberg i Kumla socken klagade över Per 
Jöransson i Randesta ibidem att han var vållande till hans sons död som blev slagen uti hans gård när han höllt barnsöl. 
Sent; Pär Jöransson och två andra unga drängar som setts hava slagit samma pojke och annor där tilldömde vid tinget 
sattes ifrån kyrkan och sakramenten till vidare förhör. Pär Jöransson i Randesta, värden i gården som är skyllt av pojkens 
föräldrar för dråpet efter han nu med tre vittnen haver bevist sin oskyldighet haver lov att gå i kyrkan men intet till 
sakramente förr än han vid tinget sin sak förklarat haver såsom den förra sententia lyder 
Detta rannsakades vid häradsrätten Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/1 (1599-
1625), bildid: C0104924_00121 
 
Folkärna 2 maj 1636 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2722 (1636-1641) Bild 3360 / sid 329 (AID: 
v420707.b3360.s329, NAD: SE/RA/42042202)  beviljades Anders Olofsson länsman i By sockens kyrkoby konfirmation på 
Peder Jöranssons  i Ransta i Kumla socken, Hans Jöranssons och Erik Matssons ibidem, samt hustru Kerstins i Gålsbo i By 
socken hemmansdel nämligen en tredjedel i Storbyn i nästbemälte socken belägen, såld för stångjärn 10 skeppund, vittne 
Mats Eriksson i Bännebäck i Möklinta socken och Germund Larsson i By kyrkoby med sina bomärken och kyrkoherden 
Anders Petri med sitt signet och namn skrivet daterat By 23 februari 1633 
 
Garpenberg 8 juli 1633 Kopparbergs,Säters, Näsgårds län+Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:2 (1631-1633) Bild 770 / sid 
72 Länsmannen Anders Olofsson i By kyrkoby uppbuder 1 … 1/3 i Storbyn i By socken köpt av Per Jöransson i Ranstad i 
Kumla socken och hans medarvingar för järn 10 skeppund 
 
Övertjurbo häradsrätt 1643-11-09: Kom för rätten Nils Hansson i Svarttorpet och Kumla socken och angav Peder Jöransson 
i Ransta och Kumla socken hava för tolv eller fjorton år sedan när han hemma hos sig barnsöl höll illa slagit och dräpt hans 
son Mats Nilsson om elva år gammal, allenast av den orsak då Mats Nilsson till Peder Jöransson kom och ville hava av 
honom 2 öre penningar /: vilka likväl han icke krävde p för det han följde ( ) med lass upp till bergslagen. Vilken Peder 
Göranssons gärning och hantering med pojken en hustru Anna Persdotter i Myrbytorp och Romfartuna socken sett hava 
vilken hustru Anna vid den tid dråpet skedde, piga var och således nu berättade som ock hon sin vittnesskrift tillförende 
här om givit haver att Per Jöransson haver slagit och spårnat? Mats vid sin stugudörr så att han bars till Mats Jöranssons 
stuga. Sedan bars gossen där ifrån till Per Jöranssons stugudörr igen då tog han gossen med en hand i tröjkragen och med 
andra handen i armen och kastade honom i en hundkoja och spände honom. Sedan gästerna var bortgångna hade han 
pojken åter igen i Mats stuga och lade honom under sängen, andra dagen om morgonen blev pojken dö. Detta hustru 
Anna sade sig med ed hålla vilja, när Per Jöransson tillstädes kommer så tillgånget vara. Sedan berättade nämnden om 
denne sak de tillförende uti Hr Hans Doberts eller Johan Olofssons tid dömt vara att två andra pojkar som då tillstädes 
havar varit i barnsölet hava skuffat, stött eller narras med Mats och därför är de fällte till böter och stå kyrkoplikt. Nils 
Hansson här emot sade att han då emot domen ( ) haver til högre rätt. Detta ärende uppsattes till nästa ting efter som 
Peder Jöransson nu icke tillstädes är, ej heller domboken kan uttagas av häradskista i kyrkan emedan prästen samt 
kyrkovärdarna borta är som nycklarna till samma kista hava. 
 
Övertjurbo häradsrätt 1644-02-22: Ankom Nils Hansson i Svarttorp och Kumla socken vilken anklagade Peder Jöransson i 
Ransta och Kumla socken honom hava för 12 eller 14 år sedan illa slagit och trakterat hans son Mats Nilsson om elva år 
gammal att han andra dagen om morgonen blev död vilken gärning av sådant tillfälle sig tilldragit haver som följer :/ att 
gossen Mats gick till Per Jöransson då han höllt barnsöl och ville hava av honom 2 öre penningar vilka han likväl icke 
krävde:/ för det han haver följt Per till bergslagen med häst och last, dock utan Nils Hanssons vetskap och vilja. Om detta 
slagsmål och Pers gärning bemälte Nils Hansson beropade sig på vittnen som det sett hava. Då framsteg Erik Olofsson i 



Rogsta och Tillberga socken och berättade att då vid samma tid detta hände var han vid pass elva år gammal och kom till 
Ransta med andra pojkar som i skjutsfärd varit hava och såg icke mer än bemälte Mats blev föst och häven emot väggen i 
farstugun men visst icke vem det gjorde, dock voro de icke pojkar som honom stötte och i det samma begynte Mats gråta, 
där med han och hans stallbröder löpe utav gårde och drogo sin väg hemåt, mer visste han icke berätta om detta fall. 
Sedan sade hustru Anna Jönsdotter i Myrbytorp som vid den tid och haver varit en ung piga att hon intet heller såg om Per 
Jöransson så illa slog Mats som hennes faders vittnesskrift, förmäler om hennes bekännelse så tillförne varit hava ej heller 
hustru Anna nu minnes huru Mats som döden led ( ) slegen och av vem, oansett hon i hastighet ( ) till samma skrift som 
hennes fader utgivit haver medan han levde ( ) och säger sig icke veta om Per Jöransson så Mats trakterat och slagit haver. 
Nils Hansson den dödes fader sade sig till nästa ting vilja hava flera vittnen som sett hava huru Per Jöransson med Mats ( ) 
Här till Per Jöransson nu alldeles nekade och sade sig honom icke slagit eller ( ) hava utan om morgonen bad han honom gå 
sin väg förr än folket komma skulle efter han där stod och gjorde orenlighet och säger som av honom sagt är uti salig M 
Hans Dobertz tid omsider framvistes av häradskista salig M Hans Dobertz dombok uti vilken befanns som denne gärning 
vara rannsakat och dömt den 31 januari 1625 och tvenne andra drängar en om 20 år den andra om 16 år är fällte till 
vådbot 30 daler. 
 
Övertjurbo häradsrätt 1644-06-13: Då kom åter igen Nils Hansson med sin hustru och sade sig icke kunna vara tillfreds med 
minddre Peder Jöransson bliver dömd för det han haver dräpit deras son Mats och begärde att bemälte hustru Anna 
Persdotter än nu måtte vidare förhöras efter de nu inga andra vittnen till detta ting kunna hava. Vilken Anna bekände att 
hon för fem år sedan hava stått för kåken uti Västerås och slitit ris för hordoms last. Sedan sade hon sig sett uti sanning att 
Per Jöransson slog gossen Mats emot väggen så att han ( ) föll till farstugu golvet. Sedan togo tvenne pigor och förde 
honom uti Mats Jöransson stugu och en stund där efter emot aftonen buro de honom uti Per Jöranssons stugudörr där han 
låg över natten till morgonen och då bar han honom uti hundhuset. Därifrån uti Mats Jöranssons stuga uti samma gård där 
han då död blev. Detta hon sade sig vid sin själs salighet ville hålla oansett hon vid förra ting togo sin ord igen, eftersom Per 
Jöransson haver till förende hotat henne med hugg och slag. Sedan berättade Erik Persson i Ransta som då haver varit 
tillstädes att han såg gossar med Mats narras men Per Jöransson var då icke där hos, ej heller förnam Peder haver slagit 
honom. Som och bemälte Per Jöransson sade sig icke mera hava hanterat Mats än som i M Hans Doberts dom förmäles. 
Och tillbuder han sig till nästa ting med 12 manna ed vilja befria att han icke är Mats död vållande. Här med ock detta 
ärende i ödmjukhet översändes till den högt ärade konungl hovrätts betänkande efter som den dödas föräldrar sig så 
högeligen besvära över Peder Jöransson att han deras son Mats ihjälslagit. 
 
Barn med Marit Eriksdotter (Född Möklinta Visbäck.). 
 
Barn: 
VIII:139 Olof Persson. Född 1629 Kumla Ransta. Död 1696-05-19 Kumla Ransta.  
Anders Persson. Född Kumla Ransta.  
Lars Persson. Född Kumla Ransta.  
NN Persdotter. Född Kumla Ransta.  
Per Persson. Född Kumla Ransta.  
Zackarias Persson. Född Kumla Ransta.  
Erik Persson. Född Kumla Ransta.  
Anna Persdotter. Född Kumla Ransta.  

 
 

 
 

IX:278  mf ff mf mf m 
Marit Eriksdotter. Född Möklinta Visbäck. Far: X:555 Erik Andersson. Mor: X:556 Elin Matsdotter. 
 
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// 

 
 

 
 

IX:279  mf ff mf mm f 



Erik Eriksson. Död. Bränna, Folkärna 
 
Mantalslängd Boda första gången 1655. Därefter alla år fram till 1669. Saknas i 1670 års mantalslängd. 
 
Barn med Karin Matsdotter (Död.). 
 
Barn: 
VIII:140 Malin Ersdotter. Född 1650 Folkärna Broarna. Död 1730-09-05 Kumla Nyby.  

 
 

 
 

IX:280  mf ff mf mm m 
Karin Matsdotter. Död. Bränna, Folkärna 

 
 

 
 

IX:285  mf ff mm mf f 
Anders Månsson. Död Björksta Frögärde. 
 
Älvsborgs lösen 1615 Älvsborgs lösen 1613, Kommissariernas m.fl. räkenskaper för den lokala uppbörden av Älvsborgs 
lösen, SE/RA/5117/IV/40 (1613-1617), bildid: A0066044_00199 
hu Ingrid 
Nils Påvelsson husman 
Anders Månsson 
 
I mantalslängden Björksta socken Frögärde 1642 finns Anders Månsson med hustru samt två söner och två döttrar 
 
År 1643 med hustru en son och två döttrar. I 1645 års mantalslängd är han sexman. 
1646 står Peder Andersson för Frögärde. 1649-1652 Anders Månsson 3.  
 
 
 
Barn: 
VIII:143 Carl Andersson. Född 1636 Björksta Frögärde. Död 1703-12-13 Haraker Söderspånga.  
Peder Andersson.  

 
 

 
 

IX:287  mf ff mm mm f 
Johan Jönsson. Född omkring 1612 Haraker Söderspånga. Död 1684 Haraker Söderspånga. Far: X:573 Jöns Hansson. Mor: 
X:574 Kerstin Jönsdotter. 
 
Vagnsbro häradsrätt 2 mars 1657: Efter avlagd ed vittnade Per Eriksson i Nolansjö Fläckebo socken att när Johan Jönsson i 
Söderspånga kom om morgon något för förliden Pålsmässo till Nolansjö tull frågade han varest är de eller är de här, de 
tjuvar och skälmar som hava rövat mina gossar, då svarar Per vänta dig Johan säg icke så, de äre kronans tjänare, än svarar 
Johan, de hava rövat min häst och lass, sedan avreste han med sin släde och sålla och skaklar med den häst han dit hade. 
Men den andre hästen var där i arrest. Sammaledes vittnar Olof Andersson i Söderspånga att han icke neka sig hava hört 
Johan Jönsson då fällt de ord. Resolutio detta ärende till Romfartuna ting ställes emedan saken där hänt är och bör där 
dömas. 
 
Norrbo häradsrätt 1657-03-17: Hans Andersson tullnär vid Sand och Nolansjö tull i Fläckebo socken och hans stallbroder 
per Tomson giva tillkänna hurusom den allmogen som om vintertid reste igenom tullen, bryta upp bootnan, slå sönder 
grinden, taga bort spikar och hakar, och i synnerhet nu förliden januari månad om aftonen bröt en bonde Olof ifrån 
Haraker s: opp grinden det en flicka haver berättat och strax ingår i stugun och kungör det tullnären Hans Andersson och 
Per Tomsson där med strax de gå ut och då allaredan var han borta och de sluto igen grinden och gingo efter honom men 
icke hinten och när de tå tillbaka så kommer Johan Jönssons i Spånga dräng och pojke som hava varit i sällskap ifrån 
bergslagen med benämnte Olof hade tackjärn på och när han icke strax kom igenom bommen eftersom flickan icke hade 
bomnyckeln, svor och drängen bannades och körde igenom grinden när tullnären mötte pojken som framt körde, 
frågandes varför han körde genom grinden och icke genom tullen: dock skulle icke järnet där tullas i utförslan; så löper 
drängen ifrån släden som bannades, då var spiken avbruten och grindträt sönder, där med låto de pojken göra upp i 
gården 4 lass tackjärn det husbonden Johan Jönsson i Spånga sedan ditkommer igentager dem berättandes och haver 
kallat tulltjänare tjuvar skälmar och rövare, åtskillige gånger, såsom Per Eriksson i Holmsjön edeligen det vittnade och Olof 
Andersson i Södespånga som var med Johan Jönsson i följe det samma bestod vid Färnebo ting den 3 mars förliden i Johan 
Jönssons närvaro. Och detta järnlass togs i arrest för det de i följe voro emedan grinden var sönderslagen med två lås 
några dagar tillförende därför dock begärandes härtill Johan Jönssonn svarande att han haver sänt sina tjänare pojkar till 



bergslagen att taga fora, men när de om natten kommo tillbaka var tullen låst och tullnären borta, och hans piga sade i 
komma intet igenom tullen i natt, så gingo de tullen förbi och tullnären möter dem i vägen och tager häst och lass och slår 
gossen: det tullnärens gäst Erik bekänner sig med en käpp göra, ett eller två slag för det han bruka munnen då han körde 
igenom grinden; och hästen fick han igen några dagar för Färnebo ting förutan lass med järn och släde han förr igentog och 
säger att Per Eriksson är hans avundsman för knektskrivning skull förliden, likväl kan han Johan icke neka sig hava kommit 
till tullen och sagt de ord om tullnären, tjuv och skälm, dock föregiver sig icke väl höra för fel på hörseln och således icke 
vet vad de vittna. Resolution: oansett Johan Jönsson säger sina drängar eller gossar vara utan skuld och hans forlass 
arresterat, likväl emedan han tullnären haver allenast tagit häst och lass som prövas till vedermå… eller arrest som de i 
följe voro att utspana den som grinden upptog därför Johan Jönsson fälltes av Rådst B 32 och Tingsm …tredjeböter 80 
mark 
 
Norrbo häradsrätt 8 maj 1658 Hustru Kerstin Andersdotter var sig till Johan Jönsson i S Spånga skyldig 13 daler kopparmynt 
och fem spann säd det hon nu lovar att vilja betala till nästkommande vårmässo 
 
Norrbo häradsrätt 16 maj 1660: Uppbudes 1 öresland i Spånga och Haraker socken till Johan Jönsson ibidem. 
 
Norrbo häradsrätt 12 september 1660 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2269 (1660) Bild 4780 / 
sid 466 (AID: v420671.b4780.s466, NAD: SE/RA/42042202): Dito blev sålunda likviderat och slutet emellan Johan Jönsson i 
Söder Spånga och H Karin Hansdotter i Ulvesta om 18 penningland jord att han till det förriga skulle giva henne 40 daler 
sedan skulle bemälte torp aldrig klandras. 
 
Norrbo häradsrätt 22 maj 1665 Norrbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11105/A I a/2 (1655-1674), 
bildid: U0000383_00126: Uträkning på 16 öresland i Söderspånga varav Hans Johansson hade med sin hustru h Malin 
inlöst 10 öresland item hustru Malin Jönsdotters arvejord 2 öresland. Efter fastebrevet d 20 april 1620 är 12 öresland och 
arvingarna ärva som följer 
Jöns 3:10 2/5 arvejord, och löst 4: av morbrodern Erik Jönsson, och bytt 1:17 med systern Karin //Sonen Johan Jönsson 
ärver 9:3 3/7 löst av syskonbarn Malin :13, löst av Margaretas barn 1:17, Löst av Olof Andersson 2: löst av Olof A 2 systrar 
1:14 
Anders 3:10 3/7 arvejord, dito löst :17 av syster son Johan //son Olof 1:14, Margareta:19 löst av Johan Jönsson, Karin :19 
löst av Johan Jönsson, Malin :19 olöst 
Margareta 1:.. 4 söner och 2 döttrar, lossat av Johan Jönsson 
Anna 1:17, /Anna löster av Anders Hansson och hans son Olof Andersson /Malin löster av Johan Jönsson 
Karin 1:17 Bytt med Brodern Jöns Hansson 
Samma dag kom för rätten Johan Jönsson i Söderspånga och Haraker socken och gav tillkänna med ett härads dombrev av 
d 12 juni 1634 huru som hans fader Jöns Hansson hade där samma städes i Söder Spånga inlöst 9: 3/7 efter jorderäkningen 
som son Johan Jönsson sedermera haver ärvt och sedan inlöst till 5:21 som är 15 öresland tillsamman och beviste så sig 
hava löst efterskrivne släktingar nämligen sitt syskonbarn Malin Matsdotter och hennes man Anders Andersson uti 
Ålbybyn och Ål socken uti Dalarna hennes arvejord 13 2/3 för 43 daler kmt ....köpebrev....19 jan 1654. Nock löst av sin 
farsyster h Margareta ......man Anders i Fälskäl ½.... 
 
Norrbo härad 13 september 1665 Norrbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11105/A I a/2 (1655-1674), 
bildid: U0000383_00134 Resolverades att Johan Jönsson i Söderspånga skall efter förra avsked och dom fullgöra det köpet 
som han med Olof Jonsson vid Forsen gjort haver om det ena öresland jord av Olof Anderssons hemman ibidm 
Söderspånga vilket härmed ställes till vederbörlig execution emeden där med är lagfarit // 
 
Norrbo härad 24 september 1666  Norrbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11105/A I a/2 (1655-1674), 
bildid: U0000383_00150 konfirmerades 11 öre 9 penningland hus och jord i Söderspånga till Johan Jönsson efter dom och 
köpebrevet men 4:15 penningland äro olösta, // fordrade Johan Jönsson jord för de 125 ½ daler som han för Olof 
Andersson betalt hade och emedan Olof Andersson fordrar först räkning med insp Gustaf Jonsson därför uppsköts med 
Johan Jönssons fordran till nästa ting 
 
Norrbo häradsrätt 15 juni 1668: Uppå hu Malin Eriksdotters i Sättran klagomål över sin son Erik Svenssons dödliga frånfälle 
vid spången över Svartån förklarade sig tingsrätten alldenstund det prövas att Johan Jönsson i Söderspånga med sina 
grannar äger den lott i spången där skadan och dödsmålet timades. Därför skall Johan Jönsson i bemälte Söderspånga med 
sina intressenter först böta 3 mark till treskiftes och sedan 10 mark till målsäganden ...cap 3 § 5 ByggB och 6 dråp med 
våda. Av vilka 10 mark hustru Margareta gav halvparten till Fläckebo och halvparten till Harakers kyrkor. 
 
Norrbo häradsrätt 25 maj 1671 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2276 (1671) Bild 3320 / sid 324 
(AID: v420678.b3320.s324, NAD: SE/RA/42042202) Johan Eriksson i Allmunda torpet talar på sina egna och modersysters 
hu Margareta Eriksdotters efterlåtna dotter hu Anna Larsdotters vid Högfors vägnar till Johan Jönsson i Söderspånga och 
Harakers socken om 4 ½ öresland jord i Söderspånga som hans framlidne moder och modersyster därsammastädes hava 
varit arvfallen till, och hans framledne faders som och ovanbemälte hans modersyster 40 år sedan hava begynt taga lösen 
föer och däruppå 33 daler smt uppburit begärandes att få bemälte jord igenlösa och den åbo och besitta, helst emedan 



hans fader och modersyster aldrig hava där om fullkomligt köp slutit, eller något köpebrev däruppå givit: Johan Jönsson 
uppvisar häremot ett köpebrev av den 12 oktober 1633 varmed Erik Assarsson i Allmunda och hu Margareta Eriksdotter i 
Gräna betyga sig hava unt och förhållt till Jöns Hansson i Spånga sina systerdelar som de i Söderspånga hava haft efter sin 
salig fader nämligen var syster för 33 daler gott mynt vilka penningar de bekänna sig hava uppburit dock är dett 
köpebrevet ej med säljarens namn eller bomärke bekräftat utan av fordom pastor i Haraker sal H Lenhart Mat. I deras 
namn skrivit och av honom underskrivit, varvör och Johan Eriksson detta köpebrevet häver, helst emedan det ej är av hans 
fader underskrivit  som och själv kunde skriva och hans fader på sitt yttersta för saccelano i Haraker H Andrea Olai då han 
honom med herrans högvärdiga nattvard besökte haver betygat det han med sin hustrus och hustrusysters samtycke 
haver lovat Jöns Hansson i Sörspånga /: som var svarandens fader:/ att få köpa de 4 ½ öresland de voro arvfallna till ibidem 
och haver så däruppå tillika med sin hustrus syster tagit uti penningar och värde till 66 daler kmt dock aldrig däruppå 
utgivit något köpebrev, eller som ej heller någon något köpebrev begärt. Detta allt välb sacellani med sin utgivna attest dat 
uti april månad Ao 1670 vittnar och bekräftar. Johan Jönsson uppvisar och vidare fordom lagförarens sal Anders 
Anderssons fastebrev på ovanbemälte jord dat d 12 juni Ao 1634 och betygar eljest därhos den nu tvistiga jorden vara 
allenast 4 öresland det han bevisar med Hans Dobbers dombrev av den 20 april Ao 1620 varuti förmäles att Erik Jönsson 
som var Johan Erikssons morfader ägde 4 öresland i Söderspånga, begär att få bliva vid sin faders köp handhavd. Nämnden 
enkannerligen Lars Bengtsson i Bengtsbo vittnar att Erik Assarsson i hela sin livstid klandrade på ovanbemälte 4 öreslan 
nekandes sig hava där om slutit fullkomligt köp utan allenast däruppå till en begynnelse 66 daler kmt uppburit, begärandes 
förty mera penningar till efter mätismanna ordom men efter såsom Jöns Hansson i Söderspånga hade nått fasta på jorden 
ty kunde rätten sig ej där med befatta. 
 
Norrbo häradsrätt 30 maj 1672 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2277 (1672) Bild 6960 / sid 687 
(AID: v420679.b6960.s687, NAD: SE/RA/42042202): Johan Johansson i Söderspånga inemot sina 60 år vittnar 
 
Fick 1668 böta till kyrkan "för spången tå drängen drunknade 5 daler" Lämnade 10 daler i testamente till kyrkan. Normalt 
lämnades 1 aþ 2 daler 
 
Norrbo häradsrätt 8 juni 1675:Johan Jönsson i Söderspånga skall betala de 16 daler kmt bekänd rest på Ao 1673 års 
utlagor, men de ängedagsverken som han med Anders Nilssons Falks attestato bevisar sig bemälte år hava gjort skola 
honom på detta innevarande årets dagsverken gode göras och han därför njuta avkortning hos Hr Grevl excellens betjänte 
 
Norberg 3 juli 1682 §9 talade Johan Jönsson i Sörspånga Haraker socken till hust Segred Andersdotter i Kallmora om tre 
skeppd stångjärn som hustru Segreds sal man Mikaell Matsson denna Johan Jönsson skyldig bleven för en oxe och 5 mark 
ister, men ännu obetalte vara skola, och fördenskull av Johan Jönsson nu inforddras. Hust Segrid exciperar, föregivande det 
hava sin sal man försålt till sal Lars Kielvastsson i Lifsdal en häst, och för lägenheten skull, att Lifsdal närmare länt är Johan 
Jönsson till handa, än Kallmora, anslagit samma hästs betalning till Johan Jönsson i Sörspånga. Men såsom här emot nu 
Lars Kiälvastssons dotter i Lifsdal hustru Marit Larsdotter påstod och yrkar att icke betalt hava sin sal fader samma tre 
skeppl stångjärn till Johan Jönsson utan till sal Mickel Matsson själv. // 
 
Barn med Ingrid Larsdotter. 
 
Barn: 
Jöns Johansson. Född 1633 Haraker Söderspånga. Död 1714-02-14 Haraker.  
VIII:144 Ursilia Johansdotter. Född 1647 Haraker Söderspånga. Död 1720-05-19 Haraker Söderspånga.  
Margareta Johansdotter. Född 1654-05-01 Haraker Söderspånga. Död 1703 Haraker.  

 
 

 
 

IX:288  mf ff mm mm m 
Ingrid Larsdotter. 

 
 

 
 

IX:297  mf fm fm ff f 
Erik Larsson Drake. Död före 1719 Säby Löpdals ägor. 
 
Generalmönsterrulla 1690, Mattias Fredrik von Feilitz kompani: Antagen 1679. Nr 610. Har torp på byns ägor (Löpdal) 1692 
Nr 862-112 1694 Nr 861-111 
 
Äktenskap med Brita Johansdotter (Född 1650 Dingtuna Näsby. Död 1694-04-04 Säby Löpdals ägor.). Vigsel 1682 Dingtuna. 
 
Barn: 
Lars Eriksson. Född 1686-08-25 Säby Löpdals ägor.  
VIII:149 Anders Ersson Stare. Född 1688-10-14 Säby Löpdals ägor. Död 1763-02-13 Dingtuna Utkumla ägor.  
 



Äktenskap med Anna Bengtsdotter (Född Säby Ulvesta. Död 1719-06-21 Säby Löpdals ägor.). Vigsel 1694-12-02 Säby. 
 
Barn: 
Bengt Eriksson. Född 1696-04-05 Säby Löpdals ägor.  
Karl Eriksson. Född 1697-11-25 Säby Löpdals ägor.  

 
 

 
 

IX:298  mf fm fm ff m 
Brita Johansdotter. Född 1650 Dingtuna Näsby. Död 1694-04-04 Säby Löpdals ägor. Far: X:595 Johan Pedersson. Mor: 
X:596 Valborg Näsbodotter. 
 
Dödbok 15 april begrovs Erik Larssons Drakes kronones soldathustru Brita Johansdotter. Nata 1650. Född i Dingtuna 
socken i Näsby. 2 år tjänt i Skälby ibm, Västerås i 2 år hos sysslomannen salig H Bengt, 2 år i Grippeby hos Biskopen Doctor 
Brolinius amma i 1 ½ år. Sedan kom hon till föräldrarna igen. Blev gift 1682 med Erik Drake. Haft 3 barn, 2 söner 1 dotter 
vilka ännu alla leva. Den 16 mars råkade i brännsjukan d 23 fick herrens nattvard. Avsomnade d 4 april  lades på 
kyrkogården på det allmänna lägerstället 
 
Tuhundra härad 20 september 1697 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2298 (1697) Bild 4090 / sid 
387 (AID: v420700.b4090.s387, NAD: SE/RA/42042202) uppböds någon jord uti Näsby Dingtuna sn för Erik Ersson ibm 
(eller) dess barn efter Brita Johansdotter som han av åtskilliga inlöst såsom av Johan Hindersson i Froby och dess med 
intressenter 3 öresland, av Johan Damster 3 öresland, av Anders Ersson 1 öre 4 penningland, av Jonas Falk och Lennart 
Christophersson 1 öre 2 örtug och 1 penningland, noch av hustru Kerstin Persdotter i Lundby 1 öresland 1 gången 

 
 

 
 

IX:299  mf fm fm fm f 
Nils Jonsson Stare. Född 1648. Död 1690-06-15 Dingtuna Sippersta ägor. 
 
Antagen 1669 
Generalmönsterrulla 1684 Västmanlands regemente. Kapten Johan Johanssons kompani. Sjuk 
 
Barn med Brita Andersdotter. 
 
Barn: 
VIII:150 Kerstin Nilsdotter. Född 1680-12-08 Dingtuna Sippersta ägor. Död 1739-08-14 Dingtuna Utkumla ägor.  
Lars Nilsson. Född 1682-09-05 Dingtuna Sippersta ägor.  
Erik Nilsson. Född 1684-10-19 Dingtuna Sippersta ägor.  
Nils Nilsson. Född 1687-03-30 Dingtuna Sippersta ägor.  

 
 

 
 

IX:300  mf fm fm fm m 
Brita Andersdotter. 

 
 

 
 

IX:301  mf fm fm mf f 
Lars Mårtensson Bohm. 
 
Generalmönsterrulla 1694, kapten Matias Fredrik von Feiltiz kompani: Antagen 1693 efter förre soldatens död. Nr 796 resp 
46 i rullan. Tillfångatagen vid Poltava 
 
Äktenskap med Kerstin Jönsdotter (Född 1659 Svedvi Tuna. Död 1740-04-01 Dingtuna Kallsäby ägor.). Vigsel 1692. 
 
Barn: 
VIII:151 Per Larsson Bohm. Född 1694-10-06 Dingtuna Kallsäby ägor. Död 1761-03-09 Dingtuna Kallsäby ägor.  

 
 

 
 

IX:302  mf fm fm mf m 
Kerstin Jönsdotter. Född 1659 Svedvi Tuna. Död 1740-04-01 Dingtuna Kallsäby ägor. Far: X:603 Jöns Johansson. 
 
Dödbok. Kerstin Jönsdotter från Kallsäby ägor är född som berättas av ärliga föräldrar uti Svedvi socken och Tuna 1659. 
1692 ingick hon äktenskap med soldaten Lars Bohm vilken 1700 gick ut med krigsmakten och blev tillfångatagen vid 
Poltava. Med honom ägde hon 1 son och 1 dotter ..... ifrån 1700 har hon varit allena och fött sig ärligen så länge hon 
orkade. Förliden höst blev hon för sin fattigdom skull införd på fattiglista och har en gång åtnjutit allmosa. Blev död av 



ålderdomsbräcklighet den 1 april.  
 
 

 
 

IX:303  mf fm fm mm f 
Per Larsson. Född 1635 Haraker Bengtsbo. Död 1695-06-15 Haraker Brodarna Bengtsbotorpen. Far: X:605 Lars Persson. 
Mor: X:606 Margareta Eriksdotter. 
 
Dödbok 23 juni begrovs Pär Larsson på Brodarna född Ao 1635 av ärliga föräldrar i Bengtsbo, begav sig i äktenskap på sitt 
24 år med sin första hustru levat med henne i 3 år avlat tillsammans 2 barn. med den andra hustrun levat 2 ½ avlat 1 barn. 
Med 3die hustrun levat 24 år avlat tillhopa 9 barn av vilka ett är död. Hans leverne roligt och stilla  .... förutan att han 
någre haver dragits med en sjuklig kropp, varit frossesjuka med vilket han var behäftat ½ år avled den 15 juni åldern 60 år 
ligger begraven på västra sidan. 
 
Norrbo häradsrätt 1 mars 1706 Norrbo häradsrätt (U) AIa:4 (1705-1716) Bild 1310 framlade Johan Larssons änka hustru 
Margareta Olsdotter i Bengtsbo och Harakers socken talade till dess sal mans broders Per Larssons barn, Lars Persson i 
Tuna och Dingtuna socken jämte dess systrar Annika, Brita och Margareta Persdöttrar, angående det de måtte lagligen 
tillhållas att emottaga resten av köpskillingen på deras faders arvejord i Bengtsbo 20 penningland med den därtill höriga 
andel i munderingen, uppvisandes deras faders obligationer och kvittenser av åtskilliga datis på 65 daler 24 öre kmt inalles 
som han på jorden uppburit och inläggandes nu resten 54 daler 9 1/3 öre kmt ehuruväl barnens moder Anna Persdotter 
fått på samma köp för 3 år sedan i kyndersmässas kontant 30 daler kmt vilka som hon förfarit och de ej kommit barnen till 
godo, så söker hon nu henne särskilt därför om återbetalning. Anna Persdotter tillstod sig samma medel uppburit varför 
hon och kändes skyldig att återleverera dessa 30 daler kmt till änkan hustru Margareta. I det övriga som det befanns att de 
flesta Per Larssons barn som blivit instämda äro omyndiga och dessuton äre 2ne nämligen Jöns och Sara även omyndiga 
som intet blivit i stämningen nämnde, alltså gjorde rätten sig kunnig om deras närmaste släkt att därav taga någon till 
förmyndare men emedan ingen närmare förutan farbrodern Mats Larsson i Bengtsbo, vilken dock av barnen själva blev 
gillat och dessutan ursäktade sig efter han nu målsman för de andra 2ne sina brödersbarn, fanns än nämndemannen Johan 
Johansson i Handberga som äger dessa barns köttsliga syskonbarn till hustru, dy blev han Johan Johansson i förmågo av 
det XX cap giftm balken förordnat vara förmyndare för Per Larssons ifrån Bengtsbo omyndiga barn och åligger honom 
fördenskull deras bästa likmätigt förmyndareordningen att behörigen iakttaga och göra sig om det instämda målet kunnig, 
varmed alltså till nästkommande ordinarie ting havas anstånd då änkan hustru Margareta de myndiga sin framl svågers 
barn och denna nu tillsatta förmyndare för de omyndiga bör inkalla och rättens utslag häröver avvakta. 
 
Norrbo häradsrätt 27 maj 1707 Norrbo häradsrätt (U) AIa:4 (1705-1716) Bild 1840 I anledning av häradsrättens d 1 oktober 
förlidet år utfallna resolution hade framlidne Johan Larssons änka Margareta Olofsdotter i Bengtsbo och Harakers socken 
låtit instämma drängen Lars Persson i Tuna och Dingtuna socken samt nämndemannen Johan Johansson i Haneberga och 
Skultuna socken såsom då tillsatt förmyndare för drängens omyndiga syskon eller samtliga de övriga Per Larssons barn, 
angående det de lagligen måtte tillhållas att emot taga den uti rätten insatta rest av lösören för deras faders arvejord 20 
penningland uti Bengtsbo med den därtill hörande monderingen. Och alldenstund svarandena blev föreställt icke allenast 
framlidna Per Larssons obligationer och kvittenser av åtskilliga datis på 65 daler 24 öre kmt, som han av sin broder Johan 
Larsson på jordelösen uppburit utan och arvsinstrumentet d 9 april 1700 efter svarandens farfader häradsdomaren Lars 
Persson upprättat, varav förmärktes att öreslandet blivit värderat till 100 daler kmt och vardera sonens anpart uti 
monderingen till 36 daler 21 öre kmt som gör tillsammans på dessa 20 penningland 120 daler 1 öre kmt vilken summa å 
kärandens sida är fullgjord när till de ovannämnda 65 daler 24 öre adderas de vid hösttinget deponerade 54 daler 9 öre 
kmt fördenskull och emedan änkan hustru Margareta härjämte utlät sig att vilja eftergiva de 30 daler kmt som svarandens 
moder Anna Persdotter särskilt av henne uppburit men ej gittat visa vara barnen fullkomligen tillgodo komna, och därför 
blivit dömd att återbetala, ty kunde svarandena intet förvägra kärandens ansökning varför och genast de femtiofyra daler  
och en tredjedels öre kmt bleve inför tingbordet åt dem utgivna, därav Lars Persson ibm fick sin femtedel och det övriga 
som tillkom en son och sex döttrar anammade förmyndaren och nämndemannen Johan Johansson i Hanberga. 
 
Äktenskap med Anna Persdotter. Vigsel 1671 Haraker. 
 
Barn: 
Kerstin Persdotter. Född 1674 Haraker Brodarna Bengtsbotorpen. Död 1740-10-01 Dingtuna Ekeby ägor.  
VIII:152 Brita Persdotter. Född omkring 1681 Haraker. Död 1747-06-29 Dingtuna Kallsäby ägor.  
Lars Persson. Född 1682-02-24 Haraker Brodarna Bengtsbotorpen. Död Dingtuna Tuna.  
Johan Persson. Född 1687-01-06 Haraker Brodarna Bengtsbotorpen.  
Sara Persdotter. Född 1689-02-28 Haraker Brodarna Bengtsbotorpen. Död 1741-01-22 Dingtuna Vångsta ägor.  
Jöns Persson. Född 1693-09-07 Haraker Brodarna Bengtsbotorpen.  
Margareta Persdotter. Född Haraker Bengtsbo.  
Annika Persdotter. Född Haraker Brodarna Bengtsbotorpen.  

 
 

 
 



IX:304  mf fm fm mm m 
Anna Persdotter. 
 
I mantalslängd 1706 - tigger 

 
 

 
 

IX:305  mf fm mf ff f 
Jonas Bengtsson Tilling. Död 1703 Ryssland. Västerås, Fältväbel 
 
Antagen som skalmejblåsare vid Västmanlands regemente, regementsstaben före 1684. Avancerade till fältväbel i Bergs 
kompani 1696 , sekundärfänrik till 1700-01-30; premiärfänrik till 1701-01-30. Ihjälslagen av ”Valloscher” i november 1703. 
Var då änkling och lämnade omyndiga barn efter sig. 
Bodde i Västerås Södra kvarteret nr 76 Stora gatan, Östra tullen öster om ån 
 
Tuhundra härad 1695 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2296 (1695) Bild 2840 / sid 276 (AID: 
v420698.b2840.s276, NAD: SE/RA/42042202) Hallsta gård i Dingtuna // vidare klagade Margareta att då hon kom i sängen 
skall Tilling rivit upp kläderna på henne och brukat en stor ohövlighet så att hon med möda skall kunnat fria sin ära och 
ehuruväl hon uti sin nöd skall ropat, kom dock ingen henne till hjälp // Jonas Tilling påstod ävenväl att han ej vetat utav 
denna piga förrän då hon kom över honom och befallningsmannen i sängen var av han hastigt uppvaknade men påstod att 
hon aldrig skall bevisa honom hava henne något ofog tillfogat anhållandes där jämte att såsom han medelst detta har 
bragt honom uti ett svårt rykte, det fördenskull han därför måtte plikta 
 
Tuhundra härad 30 september 1696 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2297 (1696) Bild 10870 / sid 
1062 (AID: v420699.b10870.s1062, NAD: SE/RA/42042202) förekallades till följe av kongl hovrättens resolution av d 16 maj 
sistlidne skallmejblåsaren Jonas Tilling, gardeskarlen Olof Larsson Näbb och hovmästaren Nils Forsman att avlägga de eder 
som de pålagt blivit uti saken emellan pigan Margareta Olofsdotter och dem samt fogden Johan Liström vilken nu icke 
tillstädes var utan åt Tyskland förrest med en herre// gjorde först muntligen Tilling således: Jag Jonas Tilling svär vid gud 
och på hans helga lekamen att jag icke haft uppsåt med rått egen ond vilja att främja med Margareta Olofsdotter och till 
den ändan låtit hava henne in, och hennes således hanterat som hon på mig klagat och för en för rätten besvärat sig över 
och det så sant mig gud  // till liv och själ 
 
Barn med Ebba Antonsdotter Lind (Död 1697-09-23 Västerås.). 
 
Barn: 
VIII:153 Gabriel Tilling. Född 1691-03-20 Västerås. Död 1757-12-01 Nås Borgheden.  
Beata Tilling. Född 1693-04-22 Västerås.  
NN. Född 1695-05-25 Västerås. Död 1695-05-25 Västerås.  

 
 

 
 

IX:306  mf fm mf ff m 
Ebba Antonsdotter Lind. Död 1697-09-23 Västerås. Far: X:611 Anton Lind. 
 
1691 gifter sig bardberaren M Johan Lind med jungfru Magdalena Larsdotter i Västerås. Är även vittnen vid sonen Gabriel 
Tillings födelse. 

 
 

 
 

IX:307  mf fm mf fm f 
Nils Fast. Död 1717-05-06 Danderyd. Präst Far: X:613 Johan Nicolai Fast. Mor: X:614 Maria Lindbom. 
 
Student 1674, prästvigd 1687, samma år komminister i Danderyd, kyrkoherde 1703 
 
Färentuna Länna skeppslag 1675 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIe:675 (1673-1676) Bild 5350 / sid 534 
(AID: v420492a.b5350.s534, NAD: SE/RA/42042202) länsman Nils Eriksson angav och lät anteckna att studenten Laurentius 
Nicolai Fast har haft lägersmål med Karin Jöransdotter sin svågers legopiga uti Gillberga och avlat barn med henne dock 
icke henne äkta ville. Plikta därför efter lagens praxin, han 40 och hon 20 mark smt samt förse henne med 1 ko och 1 tunna 
råg till barnets uppehälle. Remitterades dem för det övriga till mInisterium eu// 
 
Kyrkoherde i Danderyd 1691-17 
 
Är boende i Grönstad, Danderyd socken 1696 
 
Danderyds skeppslag 29 januari 1700 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIe:714 (1700) Bild 7420 / sid 740 



(AID: v420531.b7420.s740, NAD: SE/RA/42042202) befallningsman Erik Röman har citerat hans vördighet hr Nils Fast för 
efterföljande fordran efter ingiven räkning den 16 nästförlidne som till förklaring communicerades och nu återgavs 
nämligen in medio juli 1694 trettio daler kopp mt lån, däremot hr Nil //ciperar att Röman haft en silverskål i pant och när 
han den restituerar skall han penningarna betala. Fogden svarade att Fasts sal hutru fått igen silverskålen. Undrandes hr 
Nils att alla komma till att kräva sedan hustrun är död och intet förr. /// 
 
Danderyd skeppslag 20 februari 1705 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län (AB) EXIe:17 (1705) Bild 3810 / sid 374 
(AID: v494051.b3810.s374, NAD: SE/RA/42042202) kärade kyrkoherden i Danderyd vördige hr Nils Fast igenom sin //der 
och fullmäktig Sr Johan Fast efter fullakt av d 19 febr 1705 till mjölnaren Lars Ersson i Ålkistan angående //lanshemmanet 
på Lidingö Grönsta //rende därpå han ingav en räkning //sig på 151 daler kmt som han av honom fordrar här uppå svarade 
// Lars Ersson som stämt kyrkoherden v v angående byggnad uppå Grönsta // den tid han det arrendet innehaft medelst 
dess inlagda // Ao 1699 i mars har han emottagit detta ¼ dels hemman efter muntligt avtal om 80 daler kmt årligen 
arrende det samma bebott 3 2/3 dels år havandes // det han skulle få behålla alla//höriga lägenheter men hr Kyrkoherden 
vid inbärgningstiden själv inbärgat skogängen så länge han där varit vilken årligen importerat 5 lass hö. Icke dess mindre 
har han betalt hr kyrkoherden åtskilliga poster på arrende samt gjort honom 40 dagsverken. Samt förbättrat hemmanet 
med byggnad, det honom som var en arrendator  och icke en landbo ej ålegat, och lämnar rätten efter den hållna 
husesynen att sätte värde på själva husen //// har hr kyrkoherdens dotter Barbro som tagit penningar av hans hustru/// 
jämväl då kyrkoherden brukade gården men i 3 år förr än kyrkoherden flytta där ifrån och Lars Ersson kom dit låg ängen 
som intet annat är än ett kärr öde///  (i senare protokoll framgår att Grönstad är kapellansgård) 
 
Danderyd skeppslag sommartinget 1705 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län (AB) EXIe:17 (1705) Bild 4070 / sid 
400 (AID: v494051.b4070.s400, NAD: SE/RA/42042202) koppå på kyrkoherdens Nils Fasts vägnar dess broder Johan Fast 
och mjölnaren Lars Ersson i Ålkistan överens att den å förra tinget anhörig gjorda och ännu instämda sak angående 
återstående arrende för capellanshemmanet Grönsta på Lidingön med där av härrörande expenser: låta de för denna 
gången anstå och vilja emellertid se till om saken kan hos hr kyrkoherden bringas till förlikning utlämnandes Lars Ersson 
domaren Hindrik Hansson i Ekeby den han vill med sig taga som kan bringa dem till förening men skulle saken intet kunna 
biläggas så förbehåller de sig på båda sidor deras talan öppen. 
 
Danderyds skeppslag 16 januari 1708 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län (AB) EXIe:23 (1708) Bild 1450 / sid 138 
(AID: v494057.b1450.s138, NAD: SE/RA/42042202) företogs den sista tinge anhängiga gjorda sak emellan torparen Erik 
Matsson i P /åker och kyrkoherden ärevördiga hr Nils Fast angående en hund, var på hr Kyrkoherden opptedde ett av d 8 
okt nästlidne till honom av hr Kyrkoherden i Söderby socken ärevördige hr Car/ Printz skrivet brev, där uti han förmäler att 
han talt med Jonas Håkonsson vilken berättat attt han mistat en hund och om det är den samma unnar han den åt honom 
som av samma brev vidare är att se. Därom protesterade Erik Matsson och beropade sig till vittnes på torparen Hans 
Matsson i Enebytorp i Danderyd socken, torparen Gabriel Mickelsson i Kålartorpet i Sollentuna socken, och pigan Brita 
Hindriksdotter i Fogelsången i Sollentuna socken, var med han ville bevisa att hunden hör honom till. Här på svarade hr 
Kyrkoherden att väl tillåter han Hans Matsson att vittna men intet de andra, det ock klockaren Lars Larsson sade, men sade 
de bägge att de ej heller hava något emot Gabriel Mickelsson, undantagandes att Gabriel givit Erik Matsson hunden, då 
han valp var det och Erik tillstod men sade att Gabriel därför ej kan förkastas. Emot pigan Brita exciperade klockaren Lars 
Larsson, efter som igenom hennes vårdslöshet, då hon i hans tjänst var blev en badstugu för honom för ett år sedan 
förbränd. Dock har han aldrig lagsökt henne därför. Var emot hon sade sig intet varit vållande i den skadan. Dessutan sade 
klockaren Lars Larsson att då hon tjänt honom har hon lupit med skvaller på hans hus, det han ej visa kunde, utan hon 
nekade sägandes att fast klockaren är skyldig henne 9 mark på hennes lön bör hon dock ej annat än rätt säga, men 
klockaren sade att han ej vet om han är skyldig eller ej. Här på då Hans Matsson förekallades att vittna, förklarade hr 
Kyrkoherden, att förr än sådana eder måge avläggas, ger han hunder efter, men reserverar rusthållaren Jonas Håkansson 
dess talan, dock påstår för sig betalning för hundens föda, där emot Erik Matsson nekade sägandes att hunden skällt för 
födan. Var på hr Kyrkoherden fordrade för klockarens besvär 6 caroliner expenser, var emot Erik Matsson även fordrade 6 
caroliner för expenser och skadestånd. Omsider förliktes parterna således att hu Kyrkoherden hr Nils Fast behåller den 
omtvistade hunden och därför giver till Erik Matsson fem caroliner, var över som parterna handsträcktes, ty låter rätten 
där vid förbliva. 
 
Uppsala domkapitel 1717-04-10 Pastor i Danderyd Hr Nicolai Fast haver av d 8 hujus förklarat att han aldrig tillförne haft 
part av sin sal moders testamente till Länna kyrka och att samma silverkanna blivit med hennes minne till hennes behov 
bortsåld men att ännu utav hennes kvarlåtenskap kan vara så mycket behållet att därav kan tagas till Länna kyrka så 
mycket som kunnas värde. 
 
Uppsala domkapitel 1717-05-08 Föredrog kyrkoherdens i Länna hr Nicolai Gåses och kyrkoherdens i Lena Hr Erasmi 
Silvandri inlagde skrifter varigenom den förra velat intyga att kyrkoherden i Danderyd hr Nicol Fast utan tvivel haft kunskap 
om sin sal moders testamente varigenom en silverkanna blivit lämnad till Länna kyrka, och den senare andragit att bemälte 
Hr Fast njutit mera än någondera av de andra syskonen utur sinn salig moders hus och är skyldig att prestera silverkannan 
till Länna kyrka utan at …. Den hos honom befintliga lilla kvarlåtenskapen vilken han gärna låter komma till bytes om han 
bliver för sin havda omkostnad betalt. Res. Consistorium skulle väl tyka bäst vara att denna saken kan i vänlighet så 
avsynas att kyrkan får njuta sin rättighet men vill och skriva till Prapositum och med honom communicera de skrifters som 



denna saken angå att han söker bringa den samma till ett gott slut. 
 
Barn med Catharina Hogg (Död omkring 1700 Danderyd.). 
 
Barn: 
Maria Elisabeth Fast. Född 1696 Danderyd. Död 1708-10-18 Danderyd.  
VIII:154 Emerentia Fast. Född 1699-07-19 Danderyd. Död 1773-11-16 Nås.  
Johan Fast. Född 1708 Danderyd. Död 1709-05-16 Danderyd.  
Brita Sophia Fast. Död 1706-06-01 Danderyd.  
Hedvig Ulrika Fast. Död 1706-06-01 Danderyd.  
Barbro Fast.  

 
 

 
 

IX:308  mf fm mf fm m 
Catharina Hogg. Död omkring 1700 Danderyd. Far: X:615 Johan Johansson Hogg. Mor: X:616 Emerentia Hogg. 
 
Catharina, död före 1702. Gift 1698 med kyrkoherden i Danderyds pastorat av Uppsala ärkestift Nils Fast i hans 1:a gifte 
(gift 2:o med Brita Nessner), död 1717-04-26 [Hm]. 

 
 

 
 

IX:309  mf fm mf mf f 
Per Matsson. Född 1661 Floda (W) Björbo. Död 1715 Floda (W) Björbo. Far: X:617 Mats Persson. Mor: X:618 Anna 
Olsdotter. 
 
Äktenskap med Marit Jonsdotter (Född 1669 Floda (W) Hansbyn. Död.). Vigsel 1686 Floda (W). 
 
Barn: 
VIII:155 Erik Persson. Född 1691-03-21 Floda (W) Björbo. Död 1752-05-26 Floda (W) Björbo.  
Kerstin Persdotter. Född 1694-08-08 Floda (W) Björbo.  

 
 

 
 

IX:310  mf fm mf mf m 
Marit Jonsdotter. Född 1669 Floda (W) Hansbyn. Död. Björbo, Floda Far: X:619 Jon Halvardsson. Mor: X:620 Kerstin 
Andersdotter. 

 
 

 
 

IX:311  mf fm mf mm f 
Christoffer Andersson. Född 1658 Floda (W) Björbo. Död. Björbo, Floda Far: X:621 Anders Joensson. Mor: X:622 Anna 
Christoffersdotter. 
 
Floda tingslag 1698-02-12: Item står Christoffer Andersson i Björbo skyldig vid Ludvika kronobruk som han en del själv 
haver för och en del ställt sig i borgen för åtskilliga andra dalkarlar här i Floda socken, som vid kronobruketþmedfått 
försträckning på kol så att summan sig bestiger med hans debet till 1765 daler 24 kmt varför både ovannämnda Christoffer 
Anderssons och samtliga de andra skuld... egendom för vilka han sig i borgen ställ till kronobrukets säkerhet om betalning 
 
Floda tingslag 1710 4/2 Emellan Christopher Andersson i Björbo och sin avlidna broders Joen Anderssons omyndiga barns 
vägnar såsom deras målsmans varande tillika med barnens styvfader Olof Matsson ibm kärande och Jöns Olsson svarande 
– tvist om en kålgård. 
 
Floda tingslag 1711 8-10/2 Androg Mårten Eriksson i Kyrkobyn besvär över Christopher Andersson i Björbo att han icke 
skall av honom riktigt och till fullo igen bekommit så många snesland jord uti Björnbo som Christopher eller dess sal fader 
åt Mårtens föräldrar medan han Mårten vid sina unga år varit ... mark och eno upptagit till åker efter betingad lön för 
arbetet 28 öre ...landet i ty att istället för 10 snesland han ej mera igenfångit än sex.... 
 
Floda tingslag 1713 Utförde nämndeman Mårten Eriksson i Kyrkobyn sitt stämningsmål emot Christopher Andersson i 
Björbo angående ett åkerstycke om 4 snesland uti Björbo ägobruk liggande som vill förmenas Christoper ännu skall 
bortohava ifrån Mårten... och icke igengiva vilja. 
 
Floda tingslag 1716 Utav Lars Ersson Björbo är Joen Hans Christopher Andersson ibm instämd för det de för tvenne år 
sedan oppbränt för honom en väl byggd lada av tobakseld förorsakat i det de uti första ladan rökt tobak. Svaranden tillstår 
sig hava rökt tobak uti ladan men angivo fler som jämte dem det samma gjort. 
 



Floda tingslag 1722 Efter föregången stämning talade soldaten Anders Bergman till sin faderbroder Christopher Andersson 
i Björbo angående en honom efter avliden fadern Jon Andersson till arv fallen kornlada som faderbrodern under hans 
bortovarande en lång tid bruk utan att kunna uppvisa något laga fång. Christopher Andersson förebär sig hava köpt 
bemälte lada att framledes..... Tycker alltså Christopher det han ifrån allt tilltal bör vara befriad när han kan visa sin rätta 
fångesman, fast själva köpebrevet honom fattas 
 
Äktenskap med Marit Matsdotter (Född 1652 Floda (W) Kyrkobyn. Död 1737-08-10 Floda (W) Björbo.). Vigsel 1682-11-05 
Floda (W). 
 
Barn: 
Anna Kristoffersdotter. Född 1683 Floda (W) Björbo.  
Kerstin Christoffersdotter. Född 1688-08-17 Floda (W) Björbo.  
Anders Kristoffersson. Född 1690-03-17 Floda (W) Björbo.  
VIII:156 Kerstin Kristoffersdotter. Född 1693-12-10 Floda (W) Björbo. Död 1765-11-02 Floda (W) Björbo.  

 
 

 
 

IX:312  mf fm mf mm m 
Marit Matsdotter. Född 1652 Floda (W) Kyrkobyn. Död 1737-08-10 Floda (W) Björbo. Far: X:623 Mats. Mor: X:624 
Ingeborg Persdotter. 

 
 

 
 

IX:313  mf fm mm ff f 
Jon Persson. Född 1622. Död 1676-04-26 Floda (W) Syrholn. 
 
Äktenskap med Anna Jönsdotter (Född 1627. Död 1689 Floda (W) Syrholn.). Vigsel 1646. 
 
Barn: 
Mats Jonsson. Född 1646 Floda (W) Syrholn.  
Brita Jonsdotter. Född 1652 Floda (W) Syrholn.  
Anna Jonsdotter. Född 1653 Floda (W) Syrholn.  
Per Jonsson. Född 1655 Floda (W) Syrholn.  
Erik Hök. Född 1658 Floda (W) Syrholn. Död 1743-10-18 Floda (W).  
Olof Jonsson. Född 1666 Floda (W) Syrholn.  
VIII:157 Anders Jonsson. Född 1668 Floda (W) Syrholn. Död 1730-05-16 Floda (W) Syrholn.  

 
 

 
 

IX:314  mf fm mm ff m 
Anna Jönsdotter. Född 1627. Död 1689 Floda (W) Syrholn. Möjligen död 1706 

 
 

 
 

IX:315  mf fm mm fm f 
Knut Jönsson. Född 1608 Floda (W) Bro. Död 1694 Floda (W) Holsåker. Far: X:629 Jöns Persson. 
 
Floda tingslag 1657 20/1 Emellan Olof Pärsson i kyrkobyn och hans granne Cnut Jönsson i Bro om ett fäboställe som de 
tvistade om. Resol. Att Knut efter han faver annor utväg till fäboställe skall han allenast tre veckor bliva vid fäbostället i 
Flobenboo och intet vidare. Därom voro de förlikta. 
 
Floda tingslag 1667 29/1 Nils Persson och Knut Jönsson i Bro beviljades syn på deras fäbodar i sommar. 
 
Floda tingslag 1668 24/1 Beklagade sig Knut Jonsson i Kyrkobyn att Isak Isakssons häst i Holan hade ihjälbitit sin. resol. 
Såsom Isak inga synnerliga skäl hade emot.....fick Isak vedergälla Knut halva skadan. 
 
Floda tingslag 1672 Erik Christoffersson i Floda gör förlikning med Knut Jonsson i Kyrkobyn för den skada hans svin gjort på 
Knuts ...... 
 
Floda tingslag 1673-02-26: Besvärade sig Knut Jönsson i Bro på sin och sina samarvingars vägnar över sin salig broders 
hustrus arvingar Esjbjörn Jonsson i Sunnanbyn, Lars Persson i Mosell och Olof Jonsson ibid att de söka hos sig innehålla den 
morgongåva som Knuts broder Olof Jonsson tillfäst sin hustru Kerstin Jönsdotter efter de voro barnlöst folk nämligen en 
uppbäddad säng, en ko och en kviga, item söka alltför stor betalning aþ 1 daler för vad ...åker som de bägge i sin tid 
uppgjort upp Olofs fädernes jord som är till 15 snesland. Esbjörn mente sig där till berättigad och allt sådant med sorg 
begära efter som de uti sin tid testamenterat hade annan sin egendom. 
 



Floda tingslag 1682-02-16: Knut Jönsson i Bro berättade sig hava för 8 år sedan vid pass, pantsatt till Hans Olsson i Hagen 
ett åkerstycke i Nyårshagen emot 3 spann säd och 1 Rd för samma jord del han själv gjort utlagorna i dessa från åsen 
begärde få den avräkna sedan giva säd igen och så vederkännas åkerstycket. Hustru Karin salig Per Hanssons Hans Olssons 
sonhustru som panten nu innehaver svarade utlänta värdet vara räknat på 32 d kmt det hon fullt erfordrar förrän hon 
avträder jorden. 
 
Barn med Brita Persdotter. 
 
Barn: 
Per Knutsson. Född 1639 Floda (W) Bro.  
Anders Knutsson. Född 1647 Floda (W) Bro.  
Brita Knutsdotter. Född Floda (W) Bro.  
Karin Knutsdotter. Född Floda (W) Bro.  
 
Barn med Karin Olsdotter (Född 1636. Död 1693 Floda (W) Bro.). 
 
Barn: 
Jöns Knutsson. Född 1665 Floda (W) Holsåker. Död 1752-10-26 Floda (W).  
Olof Knutsson. Född 1669 Floda (W) Holsåker. Död 1743-09-02 Floda (W).  
VIII:158 Kerstin Knutsdotter. Född 1670 Floda (W) Holsåker. Död 1743-06-16 Floda (W) Syrholn.  

 
 

 
 

IX:316  mf fm mm fm m 
Karin Olsdotter. Född 1636. Död 1693 Floda (W) Bro. 

 
 

 
 

IX:317  mf fm mm mf f 
Zackarias Jönsson. Född 1642. Död 1705 Floda (W) Holsåker. Far: X:633 Jöns. Mor: X:634 Anna Jonsdotter. 
 
Häradsrätten 
 
1692 
 
Zackarias Jönsson Holsåker bötar för att ha släppt boskap 
 
Äktenskap med Kerstin Persdotter (Född 1647 Floda (W). Död.). Vigsel 1665 Floda (W). 
 
Barn: 
Per Zackrisson. Född 1666 Floda (W) Holsåker. Död 1691 Floda (W).  
Marit Zackrisdotter. Född 1669 Floda (W) Holsåker. Död 1729 Floda (W).  
VIII:159 Jöns Zackrisson. Född 1674-08-14 Floda (W) Holsåker. Död 1753-03-14 Floda (W) Tallriset.  
Erik Zackrisson. Född 1677-11-30 Floda (W)  Holsåker. Död 1751-10-26 Floda (W).  
Zackris Zackrisson. Född 1680-11-17 Floda (W) Holsåker. Död 1764-05-24 Floda (W).  
Olof Zackrisson. Född 1684 Floda (W) Holsåker. Död 1736-04-25 Floda (W) Holsåker.  
Olof Zackrisson. Född 1685-05-24 Floda (W)  Holsåker.  

 
 

 
 

IX:318  mf fm mm mf m 
Kerstin Persdotter. Född 1647 Floda (W). Död. Holsåker, Floda 

 
 

 
 

IX:319  mf fm mm mm f 
Halvard Jonsson. Född 1646 Floda (W) Tallriset. Död. Tallriset, Floda Far: X:637 Jon Halvardsson. Mor: X:638 Anna 
Ersdotter. 
 
Floda tingslag 1682-02-16 Per Halvardssonn i Sunnanby och syster Karin ibidem.... hava i köp upplåtit till Halvard Jonsson i 
Tallriset ett stycke åker vid .... 
 
Floda tingslag 1683-02-26 Mats Jonsson i .......och Berg socken har upplåtit all sin arvsrätt i Tallriset till bröder Erik och 
Halvard Jonssönder ibidem. 
 
Floda tingslag 1709-02-19: Besvärade sig Halvard Jonson i Tallriset över samtliga Fagerbergs och Risås fäbodjäntorna som 



tid efter annan i 8 a 9 år bortåt men besynnerligen förlidna sommarens ..... efter syn och mätning igenom deras boskap 
och fägång hans slog på östra sidan om Ljussjöån fördärva och alldeles uppäta kolet? Varöver han till skadeslöshet allenast 
en höskrindas erhållande och slogens .... 
 
Äktenskap med Karin Ersdotter (Född 1643 Floda (W) Sunnanby. Död.). Vigsel 1675 Floda (W). 
 
Barn: 
Anna Halvardsdotter. Född 1676-09-24 Floda (W) Tallriset.  
VIII:160 Brita Halvardsdotter. Född 1679-06-22 Floda (W) Tallriset. Död 1742-04-28 Floda (W) Tallriset.  
Kerstin Halvardsdotter. Född 1689-07-21 Floda (W) Tallriset.  

 
 

 
 

IX:320  mf fm mm mm m 
Karin Ersdotter. Född 1643 Floda (W) Sunnanby. Död. Tallriset, Floda Far: X:639 Erik Matsson. Mor: X:640 Kerstin 
Olsdotter. 

 
 

 
 

IX:325  mf mf ff mf f 
Anders Månsson. 
 
Boskapslängd 1624 - Anders Månsson 2 markland  //Boskaps- m fl längder, Västmanland, SE/RA/5119/7/4 (1624), bildid: 
A0052686_00019 
 
Årliga räntan 1625 - Mats 2 markland 
 
 
 
Barn: 
VIII:163 Olof Andersson. Född omkring 1626 Lillhärad Skäfsta.  
Jesper Andersson. Född Lillhärad Skäfsta.  
Per Andersson. Född Lillhärad Skäfsta.  

 
 

 
 

IX:331  mf mf fm fm f 
Olof Mårtensson. Far: X:661, XI:1085 Mårten. 
 
Tuhundra härad 21 januari 1651 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2725 (1651-1653) Bild 1110 / sid 
642 (AID: v420710a.b1110.s642, NAD: SE/RA/42042202) angav Olof Mårtensson i Skästa och Lillhärad socken huru såsom 
hans syskonbarn Johan haver bortsålt 2 öresland jord i Skästa till en oskyld benämnd Håkan Jönsson gårdsfogde på Slagula, 
vilket köp han nu vill i börden bliva. Men emedan ingen här om till detta ting stämd var, därför Olof sådant fullgör till annat 
ting. 
 
Tuhundra härad 26 februari 1664 Tuhundra häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11594/A I a/4 (1634-1668), 
bildid: C0106007_00117 framträdde Mons Sven Persson Gårdman fullmäktig av ryttaren Håkan Persson i Tillberga byn och 
fordrade av sin principals hustrus faderbroder Olof Mårtensson i Skästa och Lillhärad socken och samtliga jordägande 
ibidem sex års resterande utlagor för Skästa Norrgård ifrån 1642 till 1647 för vilka år ryttarens svärfader sal Mats 
Mårtensson i egen person emot riksens fiender tjänt och för bemälte hemman rusttjänst praesterat haver. Men all den 
tiden är icke den ringaste penning av räntan kunnat mäktig bliva. Olof Mårtensson exciperar att han Ao 1652 d 15 
november haver här inför rätten ingått en vänlig förlikning med sal Mats Mårtenssons barns dåvarande förmyndare Olof 
Larsson i Gränsta, förmedelst vilen är samtyckt att barnen eller bemälte pupiller vid deras lag år skulle bekomma 333 daler 
10 öre kmt i ett för allt vilka penningar han tillbjuder sig vilja leverera. Mons Gårdman replicerar att samma förlikning är 
olaglig emedan barnen därigenom är högeligen vordne praejudicerade och över hälften av deras rättmätig fordran 
laederade, där likväl målsmannen hade bort se på barnens intresse i bästa måtto, och icke deras rätt på något sätt 
förminska eller bortgiva, begärandes att hans principals hustru / som nu ensammen efter sin sal fader kvarlever efter 
såsom brodern för några år sedan är genom döden hädanryckt och hon för ett halvt år sedan allraförst är gift vorden/ 
måtte in integrun restituerasa emot samma // målsmannens olagliga och henne högst praeiudicerlige gjorda förlikning och 
sin fulla betalning efter jordeboken samt dess intressse bekomma. Olof Mårtensson säger att så framt förlikningen ej skulle 
av rätten bli //gillad, så vill han hava sig förbehållit att föra käranden till räkning, den fördelen som deras moder haver haft 
av hemmanet Skästa den tiden hennes man var i fiendeland sig av sina barn till födo: såsom och att avföra på kärandens 
praetention vad som han på rustningen eller kärandens svärfaders utmundering den tiden han drog åt Tyskland haver kost 
vid vad mera han på hemmanets ränat kan hava betalt och på sal Mats Mårtenssons barn använt. Resolution. Pålägges 
parterna till att likvidera sin emellan till nästa ting på det rätten kan förnimma om och huru högt käranden igen den 



upprättade förlikningen som här förmäles kan vara laederad eller för när skedd. 
 
Tuhundra häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11594/A I a/4 (1634-1668), bildid: C0106007_00122 
fortsättning av målet ovan 
 
Tuhundra härad 9 november 1668 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2272 (1668) Bild 6820 / sid 
671 (AID: v420674.b6820.s671, NAD: SE/RA/42042202) värderade nämnden 1 öresland hus och jord i Skästa Norrgård och 
Lillhärad socken för 100 daler öreslandet efter vilken värdering Olof Mårtensson ibidem skall utlösa sina släktingar som 
ännu olösta är. 
 
Tuhundra härad 9 november 1668 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2272 (1668) Bild 6830 / sid 
672 (AID: v420674.b6830.s672, NAD: SE/RA/42042202) uppböds 7 öresland och 8 penningland i Skästa Norrgård av Olof 
Mårtensson 
 
Tuhundra härad 7 februari 1670 Tuhundra häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11594/A I a/5 (1668-1675), 
bildid: C0106008_00047 avsadess emellan hu Anna Olsdotter i Alby och Lillhärad socken igenom sin man Mats Jöransson 
kärande och Olof Mårtensson i Skästa Norrgård svarande angåendes tvenne hu Annas framlidne bröders Johan och Anders 
Olssöners arvejord i bemälte Skästa Norregård a 4 öresland och 9 3/5 penningland den Olof Mårtensson sig av bemälte 
hennes bröder tilhandlat som och lagfäst haver men hon nu påstår till sig att få inbörda och jämte sin egen arvejord ibidme 
a 1 öresland och 2 2/5 penningland besitta och således komma till halva hemmanet emot Olof Mårtensson och Håkan 
Persson som där nu bo. Emedan de tvenne brodersdelar som hu Anna Olsdotter såsom närmare bördeman vill ifrån Olof 
Mårtensson ibörda, allareda den 9 november Ao 1669 befinnes vara till denna lagstånden och u Anna aldrig intra fatalia 
några penningar till deras löso presenterat, ej heller dem nu i beredskap haver alltså kännes honn härmed sin rätt till 
samma lösen hava försummat och Olof Mårtensson däremot berättigad, vad han fångit haver okvalt att njuta och behålla 
// belangandes hu Annas arvejord så emedan det skulle lända Olof Mårtensson och hans gårdbo Håkan Persson till stor // 
som och eljest mycken oreda uti utlagornas clarering av sig föda, där hu Anna Olsdotter skulle få med en så liten jordedel 
tränga sig in i hemmanet med dem // alltså finner rätten skäligt att Olof Mårtensson inrymmer henne och hennes man ett 
torpställe på bolbyns ägor det för sig och bägges deras arvingar  // hustru Anna appelerade till nästa lagmansting 
 
Tuhundra härad 6 juni 1670 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2274 (1670) Bild 200 / sid 13 (AID: 
v420676.b200.s13, NAD: SE/RA/42042202) resolverades att Olof Mårtensson i Skästa och Lillhärads sockn skall betala till 
Hindrik Persson i Bjärby och S Elia sockn 1 tunna korn gammal gäld som hans framlidne fader till denne Hindrik för mer än 
20 år sedan är vorden skyldig efter som käranden befinnes samma spannmål alltid hav krävt och på svarandes begäran 
med ed erhöll sig aldrig en penning eller  pennings värde på samma korntunna tillförende hava uppburit 
 
Tuhundra härad 1 september 1670 Tuhundra häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11594/A I a/5 (1668-1675), 
bildid: C0106008_00070 gav Olof i Björnmyran på Skästa ägor i Lillhärad sockn tillkänna att han och hans hustrus 
medarvingar är med Olof Mårtensson i Skästa Norregård vänligen förente om deras arvejord ibidem i så måtto att Olof 
Mårtensson till de utlagor han till kronan då han hemmanet så gott som ur skattevrak löste haver betalt, skall giva dem alla 
tillsammans 100 daler kmt och sedan skall han få behålla jorden beståendes av (här är det ett tomt utrymme) oklandrat för 
sig och sina arvingar till evärdeliga tider helst emedan han också till Håkan Jönsson på samma 170 daler koppmtt för vilken 
han till honom var pantsatt haver betalt. 
Beviljades Olof Mårtensson i Skästa fasta på 7 öresland och 8 penningland hus och jord i bemälte Skästa norrgård och 
Lillhärad socken 
 
Gift medBrita Larsdotter. 
 
Barn med Margareta Olofsdotter. 
 
Barn: 
VIII:166 NN Olofsdotter.  

 
 

 
 

IX:332  mf mf fm fm m 
Margareta Olofsdotter. Far: X:663 Olof Persson. 

 
 

 
 

IX:333  mf mf fm mf f 
Lars Larsson. Död omkring 1694 Lillhärad Åby. 
 
Mantal 1661 Åby Kavalleri Lars Larsson 
Mantal 1682 Åby Kavallerihemman Lars Larsson  förlamat 



Mantal 1693 Åby Lars Larsson 
 
Tuhundra härad Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2270 (1661) Bild 3420 / sid 332 (AID: 
v420672.b3420.s332, NAD: SE/RA/42042202) Per i Tegneby skall giva Lars Larsson i Åby 4 daler kmt rest på 1 tunna 
spannmål 
 
Tuhundra härad 12 juni 1668 Tuhundra häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11594/A I a/4 (1634-1668), 
bildid: C0106007_00202 Sven i Åby skall leverera till sin granne Lars Larsson de gamla dokument och brev han hos sig 
haver efter denne äger två delar i hemmanet och Svens styvbarn allenast tredingen vilken befallning Sven och strax 
efterkom och 5 gamla fastebrev ifrån sig levererade  
 
Barn med Kerstin Olofsdotter. 
 
Barn: 
VIII:167 Lars Larsson. Död 1706 Lillhärad Åby.  

 
 

 
 

IX:334  mf mf fm mf m 
Kerstin Olofsdotter. 

 
 

 
 

IX:339  mf mf mf fm f 
Hans Larsson. Född 1635-07-17 Dingtuna Mälby. Död före 1721. Far: X:677 Lars. 
 
I mantal 1715: försörjes av mågen Lars Persson Vid dottern Kerstins födelse omnämns brodern Lars Larsson och systern 
Kerstin bägge i Dingtuna socken. 
 
Norrbo häradsrätt 7 februari 1671 Norrbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11105/A I a/2 (1655-1674), 
bildid: U0000383_00261: Sakfälltes Hans Larsson i Skerikesbyn till att böta för ett slag han haver slagit Olof Mårtensson i 
Tibble dotter, med en enkvist 3 mark, Emellertid bemälte Olof Mårtensson till att böta för åtskilliga skällsord han haver 
belastat Hans Larsson med 12 mark och sattes dem 40 mark vite emellan att bötas av den som hin andre först kväljer i 
orden eller gärningen. 
 
Norrbo häradsrätt 1712-06-02 Framkom Hans Larssons son drängen Johan Hansson ifrån Skärkes byn själv krafd för rätten 
och bekände det lägersmål som han haft med dess faders tjänstekvinna Karin Larsdotter vilken därav blivit havande och 
den 12 mars fött till världen tvenne barn av vilket det ena strax med döden avgått det och modern ej långt därefter hänt 
men det andra lever ännu. 
 
Äktenskap med Brita Andersdotter (Född 1637 Skerike Skerikes by. Död 1721-05-14 Skerike Skerikes by.). Vigsel 1663-11-
01 Skerike. 
 
Barn: 
Kerstin Hansdotter. Född 1667-04-04 Skerike Skerikes by.  
Anders Hansson. Född 1669-05-30 Skerike Skerikes by.  
Elisabet Hansdotter. Född 1672-07-08 Skerike Skerikes by.  
Catharina Hansdotter. Född 1675-12-25 Skerike Skerikes by.  
VIII:170 Brita Hansdotter. Född 1678-11-22 Skerike Skerikes by. Död Skerike Torp.  
Anna Hansdotter. Född 1686-05-14 Skerike Skerikes by.  
Johannes Hansson. Född 1689-10-19 Skerike Skerikes by.  

 
 

 
 

IX:340  mf mf mf fm m 
Brita Andersdotter. Född 1637 Skerike Skerikes by. Död 1721-05-14 Skerike Skerikes by. Far: X:679 Anders Matsson. Mor: 
X:680 Margareta Larsdotter. 

 
 

 
 

IX:341  mf mf mf mf f 
Leonhard Christoffersson. Född 1626. Död 1696-03-03 Dingtuna Bälby. Far: X:681 Christoffer Andersson. Mor: X:682 NN. 
 
Bodde i Åby, Romfartuna vid vigseln. Bosatt i Tunby, Sankt Ilian 1678-1689. Flyttade därefter till Dingtuna och Bälby. 
 
Norrbo häradsrätt 26 oktober 1668 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2272 (1668) Bild 4870 / sid 



479 (AID: v420674.b4870.s479, NAD: SE/RA/42042202): Emedan Lenardt Christopherson i Tåå haver efterlåtit sin 
systerman Olof Persson lika stor lott uti kreaturen efter sin fader då arvsskiftet hölls, därför kan rätten honom intet 
intresse tilldöma på de 20 daler som han för den halva oxen hava skulle emedan Lennardt haver betalningen fullgjort i 
förlidne Mårmässa utan  Lenardt vare för Olofs vidare fordran i detta mål fri.  (i MTL 1670-73 i Tå, Romfartuna) 
 
Norrbo häradsrätt 1 juni 1674 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2279 (1674) Bild 5540 / sid 541 
(AID: v420681.b5540.s541, NAD: SE/RA/42042202): Avsades att Lennart i Tåå skall giva advocaten Erik Anstadt 4 daler kmt 
i skadestånd för det han den kärran som honom Lennart för kommissariens Per Svensson Printz fordringsbrev avpantat och 
bemälte advocat för 10 daler smt tillvärderad haver förnött och därjämte vara pliktig att skaffa samma kärra till Västerås 
igen, med mindre han nu strax kan förnöja merbemälte advocat eller kärra åt sig lösa 
 
Norrbo häradsrätt 20 juni 1673: Pålades Lennardt Christophersson i Tåå att vid.....anfodran infinna sig till likvidation..... / är 
senare omnämnd som före detta åbo vid Tåå I mantalslängden förekommer han från 1669-1673 
 
Norrbo häradsrätt 18 september 1673: Avsades ibland andra ärenden att Lennart i Tåå skall allenast betala för rågsäden 
han i Tåå av kommissarien Per Svensson Printz haver emottagit då han hemmanet tillträdde 47 daler 16 öre kmt efter 
nämndens mätesordom och för intresset 12 daler 16 öre så att summan bliver 60 daler kmt blever alltså hela hans räkning 
rätta saldo 231 daler kmt varuppå avräknas för de honom avpantade kreatur som följer , för en oxe 45 daler, för en ko 24 
daler, för tvenne stutar 52 daler, och för tre lass hö som kommissariens fullmäktig advocaten Erik Anseth bekommit haver 
7 daler kmt Item för de tvenne fåren som hos Lennart äre döde blevne och kommissarien hava virit till värderade halva 
skaden 7 daler 16 öre och för en kärra som Lennart för detta är avpantat och han bör restituera 10 daler kmt bliver alltså 
Lennart ännu inalles skyldig 85 daler 16 öre vilken summa han utan uppskov skall var pliktig att betala och fullgöra och 
därmed bliver alltså all hans gamla rest till Anno 1672 exclusive clarerat. 
 
Norrbo häradsrätt 1 juni 1674: Avsades att Lennart i Tåå skall giva advocaten Erik Anstadt 4 daler kmt i skadestånd för det 
han den kärran som honom Lennart för kommissariens Per Svensson Printz fordringsbrev avpantat och bemälte advocat 
för 10 daler smt tillvärderad haver förnött och därjämte vara pliktig att skaffa samma kärra till Västerås igen, med mindre 
han nu strax kan förnöja merbemälte advocat eller kärra åt sig lösa 
 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2293 (1692) Bild 10820 / sid 1057 (AID: v420695.b10820.s1057, 
NAD: SE/RA/42042202) 
 
Tuhundra härad 29 oktober 1695 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2296 (1695) Bild 2680 / sid 260 
(AID: v420698.b2680.s260, NAD: SE/RA/42042202) eftersom Lennart Christophersson i Bälby och Dingtuna socken tillstod 
sig vara till Lars Johansson 1 tunna råg skyldig det tillsades han den sama att utan vidare uppehåll betala och klarera 
 
Äktenskap med Ursilla Johansdotter Brant (Född 1646-08-16 Romfartuna Brunnsby. Död 1710-12-01 Dingtuna Bälby.). 
Vigsel 1665-10-26 Romfartuna. 
 
Barn: 
Johan Leonardsson. Född 1668-03-15 Romfartuna Brunnsby. Död Dingtuna Bälby.  
Johannes Leonardsson. Född 1669-01-17 Romfartuna Tå.  
Erik Leonardsson. Född 1672-03-11 Romfartuna Tå. Död Dingtuna Bälby.  
Anders Leonardsson. Född 1673-05-11 Romfartuna Tå. Död 1691-01-25 Dingtuna Bälby.  
VIII:171 Leonard Leonardsson. Född 1681-10-07 Sankt Ilian. Död 1755-12-23 Skerike.  

 
 

 
 

IX:342  mf mf mf mf m 
Ursilla Johansdotter Brant. Född 1646-08-16 Romfartuna Brunnsby. Dopvittnen  Petter Mårtensson, Erik Eriksson Jöran 
Andersson i Gesala, h Margareta pastoris, löjtnantens hustru i Bengtsbo, Karin i Gesala Död 1710-12-01 Dingtuna Bälby. 
Far: X:683 Johan Eriksson Brandt. Mor: X:684 Margareta. 
 
Faddrar Petter Mårtensson, Erik Eriksson, Jöran Andersson i Gesala. H Margareta pastoris, löjnantens hustru i Bengtsbo, 
Karin i Gesala 
 
Tuhundra härad 8 februari 1692 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2293 (1692) Bild 10820 / sid 
1057 (AID: v420695.b10820.s1057, NAD: SE/RA/42042202) bekände hustru Orsilla Johansdotter i Bälby och Dingtuna 
socken sig vara på hande av den ko, skyldig Erik Johansson i Pickebo och Skärke socken 10 daler koppmt Fördenskull 
pålägges honom samma skuld forderligast att betala 

 
 

 
 

IX:343  mf mf mf mm f 



Peder. 
 
Barn med Karin. 
 
Barn: 
VIII:172 Ingeborg Pedersdotter. Född 1678 Stora Malm. Död 1746-10-30 Skerike Lisselberga.  

 
 

 
 

IX:344  mf mf mf mm m 
Karin. 

 
 

 
 

IX:345  mf mf mm ff f 
Erik Larsson. Född omkring 1636 Barkarö. Död 1697-01-03 Dingtuna Husta. 
 
Äktenskap med Margareta Johansdotter (Född 1644-04-22 Dingtuna Husta. Död 1695-08-18 Dingtuna Husta.). Vigsel 1664-
10-09 Dingtuna. 
 
Barn: 
VIII:173 Johan Ersson. Född 1666 Dingtuna Husta. Död 1728-06-30 Dingtuna Husta.  
Karin Eriksdotter. Född Dingtuna Husta.  
Anna Eriksdotter. Född Dingtuna Husta.  

 
 

 
 

IX:346  mf mf mm ff m 
Margareta Johansdotter. Född 1644-04-22 Dingtuna Husta. Död 1695-08-18 Dingtuna Husta. Far: X:691 Johan Ersson. 
Mor: X:692 Abbeluna Hansdotter. 

 
 

 
 

IX:351  mf mf mm mm f 
Johan Larsson. Född 1665. Död 1735-05-18 Sankt Ilian Lista. 
 
Barn med nn. 
 
Barn: 
VIII:176 Margareta Johansdotter. Död.  

 
 

 
 

IX:352  mf mf mm mm m 
nn. 

 
 

 
 

IX:353  mf mm ff ff f 
Abraham Johansson Skinnare. 
 
I mtl Malingsbo 1665-1675 
 
Söderbärke 22 januari 1675 Abraham Johansson i Malingsbo en gl soldat tillika med sin hustru begärde attest om sin och 
sin hustrus höga ålder, bräcklighet och fattigdom att hon icke förmår utgöra mantalspenningarna varom med nämnden 
befrågat blev och av dem enhälleligen betygat hans lägenhet vara så ringa att ha ej gärna mäkta kan samma utlaga att 
utgöra för sin menföra kropp och stora armod skull. 
 
Söderbärke 3 februari 1677 Abraham Skinnare i Malingsbo rester för ( ) men betygades vara alldeles oförmögen 
penningarna att avlägga och en tiggare. 
 
Söderbärke 21 januari 1681 / / Abraham Skinnare i Malingbo och hust Cathrina dess dotter vittnade sig hört henne sådant 
tal föra / / 
 
 
 
Barn: 
VIII:177 Johan Abrahamsson. Född Söderbärke Malingsbo. Död omkring 1701 Skinnskatteberg Godkärra.  



 
 

 
 

IX:355  mf mm ff fm f 
Johan Hansson. Född omkring 1634 Skinnskatteberg Godkärra. Död 1690 Skinnskatteberg. Far: X:709 Hans Olofsson. Mor: 
X:710 Gertrud Evertsdotter. 
 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2285 (1680-1681) Bild 10580 / sid 979 (AID: 
v420687.b10580.s979, NAD: SE/RA/42042202) 
 
Skinnskatteberg 3 oktober 1681 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2285 (1680-1681) Bild 10580 / 
sid 979 (AID: v420687.b10580.s979, NAD: SE/RA/42042202) Resolverades att Johan Hansson i Godkärra skall alldeles 
förbliva vid det slut och avsked som honom och hans bröder och syskon emellan upprättades vid arvskiftet den 19 maj 
1681 således att han av den ¼ delen som honom i hemmanet tillika med systern Elisabet Hansdotter i åker och äng med 
där avfallne hö och säd av detta års bärgning fallit är, skall systern med sin man Lars Gabrielsson sedan moder njuter av 
oskifto utur fjärdedelen, det henne efter upprättat arvskifte tillkommer, åtnjuta sin fulla ? del av det som behållit är av hö 
och säden, som de ( ) tillsamman uttröska skola och byta hö dem emellan, 2 del till Johan Hansson och ? del till Lars 
Gabrielsson och söka sedan Johan Hansson sina bröder om ( ) ¼ delen det bästa han kan och gitter // 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 16 mars 1682 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2286 (1682) Bild 9100 
/ sid 896 (AID: v420688.b9100.s896, NAD: SE/RA/42042202) Resolverades att Johan Hansson i Godkärr skall betala till sin 
svåger Johan Gabrielsson i Kärrbo för den ¼ del so honom uti hö och säd efter .. dom d 3 octob 1681 tillkommer 1 tunna 
råg ½ tjog halm och för höet som Johan Hansson uppställt 15 daler nu strax och där med detta målet vara åtskilda. Vad 
lösningsrätten på systerdelen vil Kärre.. så tillåtas Johan Hansson den efter mätsmannaorden att inlösa emedan nämnden 
enhälligt besann hemmanet ej flera åbor tåla kunna, efter det förr .. blivit brukat av en åbo men nu delt uti två lotter, till 
mätsmän förordnades befallningsman välb Lars Nyman, Jonas Böös och Jöns Hansson och .. de gode män haver värderat 
jorden skall Johan Hanssonn den på 2 terminer inlösa, halvparten nu .... vårdagar och den andra ½parten i åkommande vår 
1683 och där Johan Hansson ..den icke betalar inom förelagd tid då får Lars Gabrielsson tillstånd att lösa svågern Johan 
Hansson ifrån sin brodersdel inom laga uppbud och stånd, omsider gjorde parterna handsträckning att Johan Hansson 
giver till sin svåger Lars Gabrielsson för sin hustrus jord 30 skp tackjärn uti ett .. och vare där med åtskilda. 
 
Skinnskatteberg 6 november 1682 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2286 (1682) Bild 9390 / sid 
925 förutan det att Hans Olofsson i Främshyttan som är till tjänst hos befallningsman Lars Larsson Nyman vittnade det 
Anders Hanssons i Godkärra broder, Johan Hansson ibid skällt haver Anders Hansson för tjuv och skälm. Item betygar Olof 
Hansson i Högforsen att hört honom ropa Anders för gårtarm och svintarm med mera dylikt en natt över. Så är och nu 
hustru Elisabet Andersdotter ifrån Malingsbo Sörbärke socken inkommen edeligen betygande det haver Johan Hansson 
kallat sinom broder Anders om en söndagsmiddag som de i sommar sins emellan trätse blivit, gunkusvän. Sådant efter som 
Anders Hansson råkat för den händelsen att han gift sig med sin hustru ovetande det hon av en annan havande varit, dock 
henne av äktenskaps kärle förlåtit igen och för sin äkta hustru uppptagit. /// dock hans broder Johan Hansson sålunda som 
förmält är igenom sin otidiga allusion till Kukuvalls namnet honom sargat och förargat haver. Resolutio: rätten erkänner 
denna Johan Hansson så mycket mera skyldig till det föresatt vites förbrottet som han 1 brodern är och fördenskull 2 
borde leva i enghet och styrka allt till godo emellan äkta folk som vars annans upprättelse sökt hava men icke rivas och 
näbbas sins emellan item 3 försvara sin broders namn och angiva andra brottsliga // böta efter det förelagde vite 30 daler 
smt så och 12 daler smt 
 
Skinnskatteberg 15 mars 1687 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2289 (1687) Bild 5700 / sid 543 
(AID: v420691.b5700.s543, NAD: SE/RA/42042202): förentes samtliga bröderna Johan, Anders och Lars Hanssöner i 
Godkärra med sin syster hustru Kerstin Hansdotter, kolarens Arvid Anderssons hustru således att de utlova vilja inlösa 
någon fast egendom  här i Skinnskatteberg socken emot dess systerdel och fädernes arv i Godkärra efter fallen 
häradsdom d 16 mars 1682 för 30 skp tackjärn, jämväl skola de giva henne dess resterande andel uti årsväxten efter förra 
hållna byte d 19 maj 1681 som är ½ tjog halm och för hö 15 daler kmt. Item för det arv henne tillfalla kan efter dess salig 
broder Olof Hansson sedan dess skuld avdragen är, hava att åtnjuta sin andel så i den lösa som fasta egendomen så att 
hustru Kerstin Hansdotter för alla hennes ovanbemälte arvspratentioner skall av bröderna åtnjuta och av dem lösas så stor 
fast egendom eller hemman som emot hennes arvspratentioner svara kan 
 
Skinnskattebergs häradsrätt vårting 1694 §21 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2294 (1694) Bild 
12950 / sid 1278 (AID: v420696.b12950.s1278, NAD: SE/RA/42042202) Inkom Lars Gabrielssons hustru Elisabet Hansdotter 
i Kärrbo med sitt skriftliga till rätten tillkänna givandes huru såsom hennes sal broder Johan Hansson i Godkärra haver 
likasom gjort henne arvslös där likväl tingsrättens dom de Ao 1682 d 16 17 18 mars påbördar honom att om våren Ao 1683 
henne tillställa sin lösen nämligen 20 skp tackjärn och där järnet inte till ovanskrivne termin betalt vore då efterlät hennes 
man Lars Gabrielsson att lösa hennes sal broder uti hans del, nu efter hon ser att inge bjuder denna lösen varken hennes 
sal broder eller nu hans måg Johan Abrahamsson som nu besitter hennes brodersdel ej heller har hon fått järnet när det 
något gällt, beklagandes sig därjämte att hon icke det ringaste bekommit i löst eller fast efter hennes sal broder Olof 
Hansson i Godkärra, utan de andra syskonen bytt sig mellan hans egendom alltså ser hon ingen annan utväg utan 



hemskjuter detta ärende under rättens omprövande , att efter hon ingen lösen kan bekomma att då hennes man Lars 
Gabrielsson kunde efterlåtas att få giva hennes broders barn lösen efter de i 12 års tid hava brukat och hävdat hennes del, 
eller att hennee må efterlåtas själv få bruka sin anpart och efter hon ingen stor del mer har att bruka, alltså åstundar hon 
där hava sin del, hest för ...skull och att de ingen stor del bruka på det hemman de åbo, och i anseende därav kan hon 
omöjligen taga lösen utan påstår behålla sina 2ne arvdelar i Godkärra, I det övriga hemskjuter hon saken i rättens händer, 
att rätten ville påbörda hennes bröder att giva henne sin arvsrätt efter dess sal broder Olof Hansson. Häremot inkom 
Johan Abrahamsson i Godkärra med sin exception tillkännagivandes huru som han vice versa låtit instämma sin svåger Lars 
Gabrielsson för det han intet vill följa häradsdomen / / 30 skp tackjärn som av hans svärfader sal Johan Hansson i Godkära 
blev tillbudit som stod i portlidret över ½ års tid honom tillhanda och han blev anmanat det samma emottaga men ville sig 
därtill ej bekväma/ / I resolutionen berättas att Lars Gabrielsson inte får något eftersom han inte tog hand om järnet, 
däremot får rätt till en andel i arvet efter brodern Olof Hansson som dog barnlös i Stockholm 
 
Skinnskatteberg 1703 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2306 (1703) Bild 778 / sid 754 (AID: 
v494119.b778.s754, NAD: SE/RA/42042202) Angående några stridigheter som framlidne Johan Hanssons barn i Godkärra 
sins emellan haver varibland Erik Andersson som trätt i gifte med Johan Abrahamssons änka jämväl några emot Anders 
Andersson inf rör rätten och han vice versa emot honom anfört. Blev av rätten förordnat att gode män förfoga sig till 
Godkärra och icke allenast granneligen tillse vad gäld varit på Johan Hanssons ? dels hemman samt vad därpå blivit betalt 
av vem och huru mycket item efter lag dela de avlidna bröders del såsom och rannsaka om någon av systrarna löst den 
andra ut och vilka delar ännu stå att lösas med mera som pröva nödigt till ändskap av tvistigheterna och enighetens 
upprättande. 
 
Äktenskap med Marina Andersdotter (Född 1632 Skinnskatteberg Godkärra.). Vigsel 1665-11-09 Skinnskatteberg. 
 
Barn: 
VIII:178 Karin Johansdotter. Född 1668-02-25 Skinnskatteberg Godkärra. Död 1740-02-25 Skinnskatteberg Godkärra.  
Hans Johansson. Född 1670 Skinnskatteberg Godkärra.  
Elisabet Johansdotter. Född 1676-07-29 Skinnskatteberg Godkärra. Död 1740-03-05 Skinnskatteberg Lerkulan.  
Gertrud Johansdotter. Född Skinnskatteberg Godkärra.  
Maria Johansdotter. Född Skinnskatteberg Godkärra. Död Wik.  

 
 

 
 

IX:356  mf mm ff fm m 
Marina Andersdotter. Född 1632 Skinnskatteberg Godkärra. 
 
Skinnskatteberg 22 september Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2298 (1697) Bild 8730 / sid 848 
(AID: v420700.b8730.s848, NAD: SE/RA/42042202) Alldenstund ett lagligt skifte icke ännu är upprättat över den fasta 
egendomen efter Johan Hansson i Godkärra utan allenast över den lösa som och allenast resolverat till delning angående 
den ena avlidne sonens Olof Johanssons kvarlåtenskap syskonen och modern emellan, allt därför kan tingsrätten sig icke 
definitiv utlåta över den talan som modern Marina Andersdotter föra emot mågen Johan Abrahamsson för det han icke vill 
låta de andra syskonen njuta någon pratention i den del av hemmanet som han besitter och förordnades alltså till en 
sådan den fasta egendomens värderande och skiftande domaren Per Larsson Erlander och nämndeman Hindrik Eriksson i 
Vetterskoga 

 
 

 
 

IX:357  mf mm ff mf f 
Johan Larsson. Född 1614 Svedvi Rallsta. Död 1698-11-10 Svedvi Rallsta. Far: X:713 Lars Pedersson. Mor: X:714 Ingeborg 
Pedersdotter. 
 
Dödbok. Johan Larsson i Rallsta Född 1614 uti Rallsta uti denna församling av ärliga och kristliga föräldrar. Fadern ärlig och 
beskedlig danneman Lars Pedersson modern sediga och gudfruktiga hustru Ingeborg Pedersdotter. Var hemma hos sina 
föräldrar och gick dem med all sonlig hörsamhet och lydno tillhanda uti några och tjugo års tid. Sedan blev han antagen uti 
tjänst hos salig herr landshövdingen högvälborne Clas Stiernsköld vid Strömsholm honom till största nöje tjänandes uti 3 
år. När han 30 år gammal var begav han sig under hans kongl maj:tts militie för en sventjänare under livregementet för 
hemmanet Näs i Björkstad socken. Följde så armen in i Tyskland och blev år 1656 fången uti Danmark, tjänte sedan de 
danske 1 år under kavalleriet, in till dess att freden med de svenska slöts, då han sedan ett vackert avsked uppå tyska 
bekom av sin överste Hr Joch Huschten daterat i Odense uppå insula Fynen d 18 aug 1660. Nu under sista danska fejd 
rustade han, red och själv för Överby och Kungsbarkarö sockne under hans Maj:tts livregemente till häst under 
högvälborne Hr Överstens Hans Ramswords kommando och ryttmästaren Goes kompani, dädan han av hans hög.. sal mag 
;onung Carl d XI ett nådigt avsked bekom vid mönstringsplatsen Kungsör d 16 nov 1683 då han inalles 50 år under militien 
åtskilliga tirader? uthärdat och på sin kropp som illa blesserat är, åtskilliga tecken till sin hurtighet, både av skott och värja 
vederlagit haver dem han nu med största heder med sig uti jorden nederlägger. Tvenne resor haver han varit gift. Första 
gången med sediga och gudfruktiga numera hos G sal hu Anna Olofsdotter i Berga med vilken han där sammastädes i en 



rätt äkta kärlek sammanlevde uti halvt annat år undfick med henne 1 son som och nu tillika med föräldrarna genom döden 
avgången är. Sedan andra resan med hu Anna Persdotter ifrån Tråby uti Lillhärad socken, sammanlevde med henne i 30 år 
och välsignades med 3 barn 1 son och 2 döttrar av vilka 1 dotter saligen avsomnad. Den 30 oktober 1696 ingick han tredje 
resan ett äkta förbund med äreborna och gudfruktiga Kerstin Pedersdotter Flenia har med henne enigt sammanlevt uti 2 
år och avlat med henne 1 dotter som ännu tillika med modern efterleva och för sin späda ålder skull faderns död icke kan 
beklaga. Denne sal mannens allmänna leverne är väl allom kunnigt och bekant att han älskade Guds ord brukade 
esomoftast med andakt sina salighets medel var hjälpsam emot de fattiga oförfärat för sina fiender och hedersam emot 
sina lärare? Har i detta år nog varit besvärad av en häftig bröstvärk och avsomnade saktmodeligen d 10 november sistlidna 
då han ungefär 84 år här levat 
 
Snevringe härad 6 juni 1651  Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIe:655 (1650-1651) Bild 7710 / sid 759 
Länsmannen klagade till Johan Larsson en soldat i Rallsta i Svedvi socken som haver i fjol Mårmässotiden besovit en kona 
Brita på Tuna ägor som nu tredje resan besoven är och fött barn Valborgsmässo, efter bägges deras bekännelse, dömdes 
han efter vanligt sätt till 3 mark, och till barnets ujppfostrande efter det 18 cap i arvdabalken en spann säd och 2 riksdaler. 
 
Snevringe härad 18 juni 1661 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2270 (1661) Bild 3880 / sid 377 
emedan h Karin Christophersdotter i Berga besvärar sig över sin måg ryttaren Johan Larsson i Ralsta, det han av engen 
myndighet haver tagit av henne en kon och en kviga så skall han vid straff tillhörandes utan uppskov henne dem tillbaka 
giva. Och så // bjudes att molestera och besvära henne om någon penningrest eller annat efter sin sal hustru som var 
hennes dotter, förr än han sådan pratention med skäl vid lag och // bevisar och detta vid 15 daler smt vite 
 
Snevringe härad 11 oktober 1661 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2270 (1661) Bild 3930 / sid 382  
tvisten emellan ryttaren Johan Larsson i Ralsta kärande och hans svärmoder h Karin Christoffersdotter i Berga svarande 
angående hans sal hustrus h Anna Olofsdotters efterlåtne egendom i kläder, spannmål och penningar bestående, som han 
fordrar efter och specificeras sub Lit A och hon svarar sub Lit B in actis och visar vart det ena och det andra är vägen tagen. 
Resolverades att h Karin kännes fri här utinnan för vidare sin mågs åtal och käromål efter man prövar hennes räkenskap 
vara viss nog, helst och efter hon intet haver obligerat sig att göra honom räkenskap för hans hustrus saker nu bedyrar sin 
räkning vara sann. Vad kvar är hos henne behållit och hon bekänner, det skall hon honom igen leverera. Och ehuru väl 
rätten haver fog att pålägga ryttaren Johan Larsson 15 daler smt straff för Guds förakt och brutet vite satt vid // den 17 
juni i det han intet hade levererat sin svärmoder hennes kor igen, likväl i anseende till hans orförstånd och olägenhet så 
förskonas han denne gång med 6 // dock där han icke nu strax levererar henn korna igen och henne i någon måtto 
överfaller så skall han 20 daler smt straff vara underkastat 
 
Snevringe häradsrätt 3 juni 1668 Avsades hu Inger Larsdotter skall efter denna dag giva Johan Larsson i Rallsta 6 daler 
koppmt årligen i utlagor i ett för allt för det torpet hon på Rallsta ägorna och hans byalott besitter 
 
Snevringe härad 5 oktober 1672: Resolverades att Johan Larsson i Rallesta och samtliga hans syskon skola hjälpas åt att 
betala den gäld för vilken hans framlidne fader haver pantsatt jordebreven på hemmanet, med de penningar eller den säd 
som deras svåger sedermera till sitt eget behov på bemälte brev haver lån tagit, skall han ensammen betala och är breven 
än inlösta vilket med det förderligsta bör, kan och en viss dag där till av executoren förättas tå skola de hos den äldsta 
brodern förvaras som hemmanet åbor och besitter, vilka dem så ofta något klander infaller eller syskonen eljest någon 
rättelse där utur behöver dem att uppte förpliktigat vara, skall jämväl och där så påfordras vidinerade copior där av till sina 
syskon att utgiva. 
 
Snevringe härad 11 juni 1673:Johan Larsson i Rallesta skall bliva vid den torpedelen som honom av nämnden är tilldelt. 
Jämväl också njuta det vederlag som nämnden honom a hans grannes tomtedel haver tillrevat emo den platsen av hans 
tomtedel som hans svåger Johan Jonsson haver sin ladu påståendes, så att ingen må göra honom här utinnan intrång eller 
förfång med 40 marks vite. 
 
Snevringe häradsrätt 9 september 1675: avsades att Jon Jonsson i Rallesta skall utan vidare uppskov betala till sin svåger 
ryttaren Johan Larsson de 36 daler kmt som han å sin andel ännu haver att fordra utav den summan som han igenom köp 
för 9 öresland jord i Rallesta till sin framledne svärfader haver utfäst och sitt köp utan vidare påökning oklandrat få åtnjuta. 
Men vad den bröllopskosten belangar som Johan Larssons syster pratenderar hava upphävit ang cap 23 gift m b och skola 
3 nämndemän igenom revning pröva om Jon Jonsson haver fullt vederlag emot det torpets ägor som Johan Larsson sin 
framledne broder och dess arvingar haver överdragit........ 
 
Snevringe häradsrätt 21 juni 1677: Resolverades att såvida Jon Jonsson i Rallesta betalar till Johan Larssons hustru ibidem 
de 36 daler kmt som domen av den 7 september Ao 1675 hennes man tillkommer skall den revning som i bemälte dom om 
förmäles försiggår och där bemälte Johan Larssons hustru eller hennes son vidare sätta sig emot bemälte revning skola de 
vara fallna till 46 daler vite men för det hon nu kvalde bemälte dom böte hon 3 mark 
 
Snevringe häradsrätt 28 februari 1678: Resolverades att tvenne nämndemän skola skifta arvsrätt emellan hu Margareta 
Persdotters arvingar i Rallesta efter lag och de frånvarandes lotter sättas i förvaring till deras hemkomst ifrån fiendeland 



och skall Olof Persson av sin lott förnöja Jon Jonsson ibidem för sin del uti de husen som deras svärfader tillhörde och han 
bekänner sig till sin .... hava försålt för 1 tunna råg om 12 daler kmt och skall det vid sitt avträde från Rallesta leverera 
fönstren så goda igen i den stugan han haver bott uti, som han dem emot tog. 
 
Snevringe häradsrätt 17 juni 1680 avsades emellan Johan Larsson i Rallsta ryttare samt Joen Joensson ibidem att 
alldenstund Joen Joensson anklagades för igentäppt ett gärdesgårdsdike Johan Larssons 2ne åkrat till skada ty sattes 
honom 40 mark vite om och han icke efter quota kastar upp sina diken däremot så att säd och åker icke där av fördärvas       
 
Barn med Anna Olofsdotter (Född Svedvi  Berga. Död 1657 Svedvi  Berga.). 
 
Barn: 
VIII:179 Lars Johansson. Född 1648 Svedvi  Berga. Död 1698-05-11 Svedvi Rallsta.  
 
Barn med Anna Matsdotter. 
 
Barn: 
Lisbet Johansdotter. Född 1664 Svedvi Rallsta. Död 1716-12-02 Svedvi Fjällsta.  
Lisbet Johansdotter. Född 1664 Svedvi Rallsta.  
Per Johansson. Född 1666 Svedvi Rallsta. Död 1737-11-04 Svedvi Rallsta.  
 
Äktenskap med Kerstin Persdotter Fellenia (Född omkring 1661 Fellingsbro. Död 1711-03-24 Svedvi Rallsta.). Vigsel 1696 
Kungsåra. 
 
Barn: 
Anna Johansdotter. Född 1697-07-11 Svedvi Rallsta. Död 1719-06-17 Svedvi.  

 
 

 
 

IX:358  mf mm ff mf m 
Anna Olofsdotter. Född Svedvi  Berga. Död 1657 Svedvi  Berga. Far: X:715 Olof Eriksson. Mor: X:716 Karin 
Christoffersdotter. 

 
 

 
 

IX:359  mf mm ff mm f 
Christiern Nilsson Styfwer. Död 1678 Svedvi Sätra. Begravd i Haraker Far: X:717 Nils. 
 
Var 1665 smed vid Trångfors 
 
I sonen Christierns dödsruna är han nämnd som smed vid Trångfors Christiern Claeson 
 
Västerås Skerike (U) C:1 (1632-1684) Bild 27 / sid 33 dödbok Skerike1633 Kerstin, Christien Nilses syster en gammal piga 
död i Pinkebo av långlig sot 18 post trinit 
 
Tuhundra härad 25 juni 1669 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2273 (1669) Bild 3290 / sid 321 
(AID: v420675.b3290.s321, NAD: SE/RA/42042202) vittnade nämnden att Christiern hammarsmeds svärfader Vallrian 
benämnd för något mer än 40 år sedan fick lov att bygga ett torp på Tuhundra härads allmänning och till att vederkänna 
under sitt torp någon mosseflo som förr hade varit bärgad under Västerås slott begärte förty nämnden att den terminen 
på vilken Snävringe härads nämnd ville rannsaka om sina allmänningstorp måtte bliva den kungjort på det att oss och de 
då må kunna vara tillstädes och uppvisa sina grants-skäl och försvara dessa ovanbemälte samt flera torp som i skillnade 
dock på deras allmänning är belägen 
 
Barn med Helena Valeriansdotter (Död 1693-12-28 Svedvi Sätra.). 
 
Barn: 
VIII:180 Anna Christiernsdotter. Född 1653-12-01 Haraker Svanå bruk. Död 1725-03-22 Svedvi Rallsta.  
Maria Christiernsdotter. Född 1665 Svedvi Sätra. Död 1732-03-27 Svedvi Sätra.  
Christiern Christiernsson. Född 1665-02-24 Svedvi Trångfors bruk. Död 1720-02-06 Svedvi Sätra.  

 
 

 
 

IX:360  mf mm ff mm m 
Helena Valeriansdotter. Död 1693-12-28 Svedvi Sätra. Far: X:719 Valerian Eriksson. Mor: X:720 Anna Eriksdotter. 
 
Brita Wallrandsdotter fö Kungsåra i Ånssta 1634 - Margareta 1639 Edsta 



 
Klockaren Wallram Eriksson o Anna Larsdotter 

 
 

 
 

IX:361  mf mm fm ff f 
Axel Sunesson. Död 1686 Svedvi Västtuna. 
 
Snevringe härads dombok 12 februari 1649 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1788 (1649-1650) Bild 3180 
/ sid 308 Johan Hendriksson tillförne befallningsman över Strömsholms län begärde tvenne gode män av nämnden som 
kunde skatta hans 9 öres och 14 2/15 penningland jord i Vesttuna ifrån Axel Simonssons både på den åkern som sådder är 
när han skuren bliver samt i tillstundande träda // 
 
Snevringe härad 19 oktober 1649 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1788 (1649-1650) Bild 3270 / sid 317  
Erik Carlsson underfogde under Strömsholms gård besvärade sig uppå Johan Hendrikssons vägnar i Västtuna i Svedvi 
socken till hans gårdbo Axel Sunesson som nu för 12 dagar sedan hade skadat hans tjur av tysk boskaplag och av gode män 
synt och sedan värderat för 20 riksdaler. Axel  // tillsvarade att samma kreatur hade gjort honom stor skada och för /// 
varken dörr eller grind, blev han fördenskull // att han gick uti hans hölada och åt upp hans hö // före ville slå med 
hammaren och yxeeggen kom oförmodeligen före i det slaget drabbade först i taket, dock säger han samma tjur kan bliva 
frisk och färdig ännu, och vara allt för högt värderat. // yttermer besvärade sig Axel Sunesson över det jordeskifte som 
hållet är i åker och äng emellan honom och hans granne Johan // 
 
Snevringe härad 3 november 1656  Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2265 (1656) Bild 3000 / sid 
267 efter bemälte Lindbom och Axel Sunesson på Västtuna alltid kiva och träta om gärdsgårds hägn och stängd, vart nu 
avsagt att den som sin gärd icke god och gill gör i rättan tid skall vara fallen till laga böter och skadestånd som och till 40 
mark vite dem emellan sättas. 
 
Snevringe häradsrätt 4 juni 1660: Sattes vite emellan Axel Sunesson och Johan Hindersson till 40 mark att erlägga eho den 
andre först med ord eller gärningar överfaller 
 
Äktenskap med Maria Persdotter (Född 1625-12-25 Kolbäck Strömsholms gård. Död 1707-03-03 Svedvi Västtuna.). Vigsel 
1646. 
 
Barn: 
Beata Axelsdotter. Född 1655 Svedvi Västtuna. Död 1725-05-15 Svedvi Västtuna.  
Anna Axelsdotter. Född 1657 Svedvi Västtuna. Död 1718-06-04 Svedvi Västtuna.  
Per Axelsson.  
VIII:181 Carl Axelsson. Född Svedvi Västtuna. Död 1742-06-12 Svedvi Västtuna.  
Abraham Axelsson.  

 
 

 
 

IX:362  mf mm fm ff m 
Maria Persdotter. Född 1625-12-25 Kolbäck Strömsholms gård. Död 1707-03-03 Svedvi Västtuna. Far: X:723 Per Månsson. 
Mor: X:724 Anna Tolfsdotter. 
 
Dödbok. Hu Maria Pärsdotter i Westtuna född 1625 25 dec  på Strömsholms gård i Kolbäck sn. Fadern Pär Månsson 
befallningsman där sammastädes modern äreborne och dygderika matronan Anna Tållsd kunde vackert läsa i bok. Miste 
sin fader på sitt ålders 7de år och följde sin moder hit till Westtuna. 1646 ingick hon ett äkta förbund med sin s man Axel 
Sunesson ibidem. Sammanlevde med honom i en rätt äkta kärlek i 40 år. Avlade med honom 11 barn 5 söner och 6 döttrar. 
3 söner och 3 döttrar lever. Fört ett vackert och stilla leverne. Sjuknade den 8 sistlidne av ålderdomsbräcklighet. 
Avsomnade den 3 mars. Lades på Westtuna lägerställe på kyrkogården 

 
 

 
 

IX:363  mf mm fm fm f 
Olof Ersson. Född 1627. Död 1716-02-19 Sala Fräbrunna. Far: IX:267, X:725 Erik Bengtsson. Mor: IX:268, X:726 Brita. 
 
I mantalslängden Bäckby, Lundby socken mellan 1675-1685. Flyttar därefter till Sala socken och Fräbrunna 
 
Finns med i husförhör 1671 Bäckby Lundby 
 
Är med i hfl  och mtl Sala vid Fräbrunna från 1687 
 
1714 avstår han hemmanet till sonen 



 
Död 1716-02-19 Nämndemannen Olof Eriksson i Fröbrunna 89 år 
 
Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:6 (1670-1671) Bild 1990 / sid 123 (AID: 
v222901.b1990.s123, NAD: SE/ULA/11711) om ett ekonomiskt krav på Näbbs arvingar i Norbergs by 
 
Tuhundra häradsrätt 1671 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2276 (1671) Bild 5100 / sid 500 (AID: 
v420678.b5100.s500, NAD: SE/RA/42042202): Olof Eriksson och Bengt Eriksson i Bäckeby och Lundby socken som emot 
lagmansdomen av den 1 november 1666 hav uppbyggt ett nytt torp uti skillnaden emellan Hallsta och Bäckeby, dömdes till 
att böta 6 mark smt vardera för lagmansdomsbrott och skall torpet med de flera intäkter som emot lagmans dom kunna 
vara gjorda utrivas och uthuggas. 
 
Sattes 40 mark vite emellan Olof Eriksson i Bäckeby och hans granne Jacob Nilsson och bägges deras hustrur barn och 
legofolk emedan de föra sin emellan ett bullersamt leverne och Olofs käromål emot Jacob om bodrätt upphovs emedan 
inga fulla skäl där till finnes 
 
Siende härad 1671 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2276 (1671) Bild 4460 / sid 437 (AID: 
v420678.b4460.s437, NAD: SE/RA/42042202) om panten för en oxe 
 
Norrbo härad 5 september 1672 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2277 (1672) Bild 7150 / sid 706 
(AID: v420679.b7150.s706, NAD: SE/RA/42042202) Såsom rådmannen i Västerås vbte Bartold Wilke haver bevist sig nu 
tredje gången hava låtit citera sina styvbarns faderbröder Bengt och Olof Erikssöner i Bäckby och Lundby socken samt Lars 
Ersson i Rostberga och Skerikes socken att stånda sig till svars om refusion av de rättegångs expenser han å sins styvbarns 
vägnar på den actionen bemälte deras faderbroder emot dem utan skäl så vid härads som lagmanstingen drivit hava om 
Handberga hemman samt några förmenta försträckningar som hans styvbarns faderfader till deras fader skulle hava gjort 
haver måst använda, men svaranden ingen gång velat comparera, ej heller låtit te sina laga förfall och käranden nu hårt 
påstår en definitiv dom i det målet att bekomma alltså erkännes de här med efter det 12 cap tingsm vara fallna till saken 
och pliktiga giva sina broders barn i vedergällning för de av dem uti ovanbemälte  mål gjorda omkostningar 50 daler kmt 
under vilken summa jämväl den delen är räknad som svaranden tillkommer att betala uthavde 9 daler 16 öre som till den 
efter deras fader Erik Bengtsson uppräknade arvlängdens inlösande av rådmannen på dess styvbarns vägnar är ämnade 
 
Barn med Margareta Olsdotter (Död.). 
 
Barn: 
VIII:182 Margareta Olsdotter. Född 1673-02-24 Lundby Bäckeby. Död 1759-01-26 Svedvi Västtuna.  
Erik Olofsson. Född 1676-03-24 Lundby Bäckeby.  
Olof Olofsson. Född 1678-02-01 Lundby Bäckeby.  
Annika Olofsdotter.  

 
 

 
 

IX:364  mf mm fm fm m 
Margareta Olsdotter. Död. Bäckby, Lundby 
 
Flyttar till Möklinta när maken dör 1716 

 
 

 
 

IX:365  mf mm fm mf f 
Per Jonsson. Född Svedvi Hillsta. Död Svedvi Hillsta. Far: X:729 Jon Persson. Mor: X:730 Marit Nilsdotter. 
 
Snevringe häradsrätt 15 juni 1663 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2732 (1663) Bild 430 / sid 534 
Per Jonsson i Hillesta som haver belägrat Anna Larsdotter skall böta 60 mark för sig och henne till treskiftes, item för 
svarslösa böte han 3 mark 
 
Snevringe häradsrätt 1665-07-14 Per Jonsson i Fjällesta levererar resten på sitt böte för lönskaläge. 
 
Snevringe häradsrätt 1667 Per Jansson i Hillesta bötar för 3 slag han har slagit Mats med en grankvist så att Mats som är en 
utgammal man har legat 14 dagar till sängs 
 
Snevringe häradsrätt 17 maj 1675: Sattes 40 mark vite emellan Per Jonsson i Hillesta och Mats Hansson i Rallesta emedan 
de föra sin emellan ett buller samt leverne 
 
Äktenskap med Kerstin Ingevaldsdotter (Född Svedvi Fjällsta. Död 1693-09-28 Svedvi Hillsta.). Vigsel omkring 1665. 



 
Barn: 
VIII:183 Jonas Persson. Född 1667 Svedvi Hillsta. Död 1742-10-28 Svedvi Hillsta.  
Karin Persdotter. Född 1668 Svedvi Hillsta. Död 1739-12-02 Svedvi Åby.  
Helena Persdotter. Född 1676-03 Svedvi Hillsta. Död 1723-08-25 Svedvi Valsta.  
Brita Persdotter.  

 
 

 
 

IX:366  mf mm fm mf m 
Kerstin Ingevaldsdotter. Född Svedvi Fjällsta. Död 1693-09-28 Svedvi Hillsta. Far: X:731 Ingevald Bengtsson. Mor: X:732 
Elin Olofsdotter. 
 
sidan 133 DII:1 Ingevald Bengtsson Hillsta 100 år 
 
Marit Ingevaldsdotter f 1645 
 
Ingevald Bengtsson och Helena Olofsdotter 

 
 

 
 

IX:367  mf mm fm mm f 
Lars Larsson. Död 1678 Svedvi Valsta. 
 
Snevringe härad 27 januari 1675: Resolverades att den bonden Lars Larsson i Valsta den tiden han bodde i Fjällsta 
därsammastädes till en del haver uppbyggt , skall bliva vid hemmanet kvarståendes och av Lars Andersson i Fjällsta få 
vederkännas emedan rätten den bekostnaden som Lars Larsson på samma bod haver omvänt emot den husbyggnaden han 
för de 3 åren han i Fjällsta bott haver bör svara till vill hav hupphavit och skall merbemälte Lars Larsson vara pliktig att utan 
dröjsmål och vidare gensägelse inrymma Lars Andersson samma bo 
 
Barn med Kerstin Persdotter (Död.). 
 
Barn: 
Kerstin Larsdotter. Född 1669-02-26 Svedvi Valsta. Död 1755-01-06 Svedvi Berga.  
VIII:184 Brita Larsdotter. Född 1676-12-03 Svedvi Valsta. Död 1749-02-19 Svedvi Hillsta.  

 
 

 
 

IX:368  mf mm fm mm m 
Kerstin Persdotter. Död. Hallsta, Svedvi 
 
Flyttar till Löpdal i Säby socken 28 november 1709 
 
Gift medNils Matsson. 

 
 

 
 

IX:369  mf mm mf ff f 
Nils. Död. Boda, Hällestad 
 
 
 
Barn: 
VIII:185 Per Nilsson. Död.  

 
 

 
 

IX:373  mf mm mf mf f 
Jonas Olsson Falk. Död. Garpenberg, Avesta. Sadelmakare 
 
Barn med Marit Ersdotter (Död.). 
 
Barn: 
VIII:187 Erik Jonsson Bonde. Född 1653-06-25 Avesta Garpenberg. Död 1722-02-25 Svedvi Hallsta.  

 
 

 
 

IX:374  mf mm mf mf m 



Marit Ersdotter. Död. Garpenberg, Avesta 
 
 

 
 

IX:375  mf mm mf mm f 
Anders Matsson. Död 1675 Svedvi. Järnsmed 
 
Barn med Brita Pedersdotter (Född 1606 Säter Lervika by. Död 1696-11-01 Svedvi Hallsta.). 
 
Barn: 
VIII:188 Brita Andersdotter. Född 1655 Avesta Avestafors. Död 1724-08-23 Svedvi Hallsta.  

 
 

 
 

IX:376  mf mm mf mm m 
Brita Pedersdotter. Född 1606 Säter Lervika by. Död 1696-11-01 Svedvi Hallsta. Far: X:751 Per. Mor: X:752 Anna. 
 
Dödbok Begrovs hu Brita Pedersdotter i Hallsta född 1606 i Säter och Lervikaabyn. Föräldrar Per och hu Anna. skattdragare 
Var i 18 år hos sina föräldrar. Tjänte hos kyrkoherden i Säter i 5 år och sedan ingick hon ett kristligt äktenskap med en 
hammarsmed med vilken hon sammanlevde i 5 år och fick med honom 2 söner nu döda. Var änka i 5 år och ingickandra 
resan äktenskap med järnsmeden Erik Pädersson boendes vid Säters bruk.  Levde med honom i 5 år hade med honom 2 
söner av dem vet man icke om de är levande eller döda. Var åter änka i 5 år. Blev gift tredje resan med järnsmeden Anders 
Matsson vid Avestafors. Sammanlevde med honom i 26 år. Fick med honom 4 barn 1 son och 3 döttrar. I 20 år varit änka. I 
4 år hos sin måg Erik Jonsson kopparsmed vid Hallsta.Har hållit vid sängen sedan sistlidne vårmässo. Lades på kyrkogården 
på Hallsta lägerställe 

 
 

 
 

IX:381  mf mm mm mf f 
Nils Hansson. Född 1610 Aspeboda Stråtjärn. Död 1684-07-27 Aspeboda Ljusdal. Far: X:761 Hans Månsson. Mor: X:762 
Anna Albrechtsdotter. 
 
Dödbok Den 27 juli begrofs Nils Hansson i Ljusdal en åldrig bergsman om sina 75 år så när. Sd lades uti en grav näst stora 
kyrkodörrren gav för den lägerplatsen för sig femtio daler kopparmynt 
 
Barn med Karin Carlsdotter (Född 1612. Död 1687-05-16 Aspeboda Ljusdal.). 
 
Barn: 
VIII:191 Mats Nilsson Lusman. Född 1646 Aspeboda. Död 1692-01-01 Aspeboda Ljusdal.  

 
 

 
 

IX:382  mf mm mm mf m 
Karin Carlsdotter. Född 1612. Död 1687-05-16 Aspeboda Ljusdal. Far: X:763 Carl Jakobsson. 
 
U0000060_00584 Släkttavla 

 
 

 
 

IX:383  mf mm mm mm f 
Jacob Jonsson. Född 1632. Död 1687-05-22 Aspeboda Ljusdal. Far: X:765 Jon Olofsson. Mor: X:766 nn. 
 
Äktenskap med Kerstin Carlsdotter (Född Aspeboda Sörbo.). Vigsel 1661 Aspeboda. 
 
Barn: 
VIII:192 Katarina Jacobsdotter. Född 1659. Död 1699-04-30 Aspeboda Ljusdal.  
Jonas Jacobsson. Född 1666 Aspeboda Ljusdal.  
Anna Jacobsdotter.  
Carl Jacobsson.  

 
 

 
 

IX:384  mf mm mm mm m 
Kerstin Carlsdotter. Född Aspeboda Sörbo. Far: X:767 Carl Eriksson. Mor: X:768 nn. 

 
 

 
 

IX:385  mm ff ff ff f 
Jon Persson. Död Floda (W) Hagen. 



 
Barn med Ingeborg Hindersdotter (Född 1636 Floda (W) Hagen.). 
 
Barn: 
VIII:193 Per Jonsson. Född 1655 Floda (W) Hagen.  
Jon Jonsson. Född Floda (W) Hagen.  
Erik Jonsson. Född Floda (W) Hagen.  
Hindrik Jonsson. Född Floda (W) Hagen.  

 
 

 
 

IX:386  mm ff ff ff m 
Ingeborg Hindersdotter. Född 1636 Floda (W) Hagen. Far: X:771 Hindrik Jöransson. Mor: X:772 Brita. 

 
 

 
 

IX:387  mm ff ff fm f 
Olof Andersson. Död Floda (W) Björbo. Mor: X:774 Kerstin Olofsdotter. 
 
Floda tingslag 1676-02-16: Olof Andersson i Björbo gav till känna huruledes han den 8 oktober nästförlidne om natten av 
vådeld den ingen säga vet huru han må uppkommen vara, har mist sin hus och gård då han fast ringa av sin lösa egendom 
undanfått, vilket han icke allena med kyrkoherdens hr Israel Nasseni förskrifft utan och hela sockens vittnesbörd beviste, 
begärte därför sig till upprättelse igen att få söka brandstod av gäldet. Resolverades att på det Olof må någorlunda kunna 
ersätta syn lidna skada, bliver honom sin begäran efterlåten att få söka till gäldets åbor med detta rättens attestato, vilka 
honom måge brandstod hjälpa så väl för en kristlig kärlek och med lidande skäl som efter lag 37 cap bb ll 
 
Barn med Ingeborg Matsdotter (Död Floda (W) Björbo.). 
 
Barn: 
VIII:194 Anna Olsdotter. Född 1653 Floda (W) Björbo.  

 
 

 
 

IX:388  mm ff ff fm m 
Ingeborg Matsdotter. Död Floda (W) Björbo. 

 
 

 
 

IX:389  mm ff ff mf f 
Anders Nilsson. Född 1636 Floda (W) Hagen. Far: X:777 Nils Olofsson. 
 
Barn med Brita Persdotter (Född 1643 Floda (W).). 
 
Barn: 
VIII:195 Nils Andersson. Född 1664 Floda (W) Hagen.  
Per Andersson. Född 1673-12-28 Floda (W) Hagen.  
Brita Andersdotter. Född 1679-11-23 Floda (W) Hagen.  

 
 

 
 

IX:390  mm ff ff mf m 
Brita Persdotter. Född 1643 Floda (W). 

 
 

 
 

IX:391  mm ff ff mm f 
Jon Ersson. Född 1640 Floda (W) Forsgärde. Far: X:781 Erik Larsson. Mor: X:782 Brita Olsdotter. 
 
Barn med Kerstin Eriksdotter (Född 1644 Floda (W) Hagen.). 
 
Barn: 
VIII:196 Brita Jonsdotter. Född 1669 Floda (W) Hagen. Död 1730-04-13 Floda (W) Hagen.  

 
 

 
 

IX:392  mm ff ff mm m 
Kerstin Eriksdotter. Född 1644 Floda (W) Hagen. 

 
 



 
 

IX:393  mm ff fm ff f 
Per Larsson. Född 1649. Död 1734-07-02 Floda (W) Sälje. 
 
Nämndeman 
 
Äktenskap med Karin Andersdotter (Född 1656-07-16. Död 1740-06-18 Floda (W) Sälje.). Vigsel 1672 Floda (W). 
 
Barn: 
Lars Persson. Född 1674 Floda (W) Sälje.  
VIII:197 Olof Persson. Född 1685 Floda (W) Sälje. Död 1756-01-09 Floda (W) Sälje.  

 
 

 
 

IX:394  mm ff fm ff m 
Karin Andersdotter. Född 1656-07-16. Död 1740-06-18 Floda (W) Sälje. 

 
 

 
 

IX:395  mm ff fm fm f 
Mats Larsson. Far: X:789 Lars Matsson. Mor: X:790 Karin Persdotter. 
 
Barn med Karin Ingelsdotter. 
 
Barn: 
VIII:198 Karin Matsdotter. Född 1687 Floda (W) Mossel. Död 1756-08-09 Floda (W) Sälje.  

 
 

 
 

IX:396  mm ff fm fm m 
Karin Ingelsdotter. 

 
 

 
 

IX:397  mm ff fm mf f 
Jöran Larsson. Född 1649 Floda (W) Hagen. Far: X:793 Lars Hindriksson. Mor: X:794 NN. 
 
Floda tingslag 1694-02-13: Göran Larsson i Hagen har överlåtit och försålt till Mats Eriksson i Kyrkobyn all sin arvsrätt i 
Mosel både i åker och äng för 85 daler kmt. Köpebrev dat d 21 augusti 1692 
 
Äktenskap med Brita Larsdotter (Född 1650 Nås Borg.). Vigsel 1672 Floda (W). 
 
Barn: 
Lars Jöransson. Född 1674-08-09 Floda (W) Hagen.  
VIII:199 Erik Jöransson. Född 1680-03-28 Floda (W) Hagen. Död 1758-05-26 Floda (W) Hagen.  
Anders Jöransson. Född 1682-09-21 Floda (W) Hagen.  
Brita Jöransdotter. Född 1685-02-15 Floda (W) Hagen.  
Jöran Jöransson. Född 1688-02-28 Floda (W) Hagen.  
Karin Jöransdotter. Född 1691-09-27 Floda (W) Hagen.  

 
 

 
 

IX:398  mm ff fm mf m 
Brita Larsdotter. Född 1650 Nås Borg. Far: X:795 Lars Persson. 

 
 

 
 

IX:399  mm ff fm mm f 
Lars Larsson. Född 1655 Floda (W) Mossel. Far: X:797 Lars Olofsson. Mor: X:798 Anna Larsdotter. 
 
Floda tingslag 1693-02-07: Kändes Per Larsson i Mosel fallen till 3 mark böter efter 13 cap sår m b m vite för han slagit Lars 
Larsson ibidem över armen med en yxhammare. Item skall förlika Lars med 2 daler kmt som därav gått ofärdig i 2 dagar. 
Klagade eljest Lars över skällsord. Men bestod på Pers accepton då vara för detta förlikt. 
 
Floda tingslag 1695-02-15: Blev slutet emellan Nils Larsson i Måsel och brodern Lars Larsson ibid sig emellan stridande om 
slog förmycker? till vållande på fäbovallen vid Hageberget att länsmannen Lars Ersson i Björbo och nämndemannen Jon 
Olosson i Mosel och Lars Olsson i Kyrkobyn skola i vår rannsaka här efter och dela dem emellan efter som på var och en 
belöper 
 



Floda tingslag 1697-02-10:Sd kärade Nils Larsson i Mosel, länsmansänkan hust Brita Larsdotter, Kerstin Larsdotter, Sara 
Larsdotter och Ingeborg Larsdotters samsyskon Olof och Per Larssöners barn till Lars Larsson angående framlidne Ingeborg 
Larsdotter arv i löst och fast. Lars Larsson invände att bemälte dess halvsyster Ingeborg sedan honom på sista tinget med 
honom överens kommit om 30 daler kmt årligen i sytning lön för henne till döde dagar skall hon yttermer tillsagt och 
bebrefvat honom för samma sytning allt sitt avlinge gods bestående i hus kreatur och alla andra persedlar av vad namn det 
helst voro som under lösören hörer, utan eftertal att njuta, skönt än så hände att hon snart kallades av världen, där på 
uppvisades en skrift av honom själv uppsatt och beropandes sig på nämndeman Jon Olofsson och dess son Olof till vinnten 
som nu sjuka och intet tillstädes voro, men av de andra hans sam- och halvsyskons barn nekade och bestridde allt sådant. 
Vilka vägrade honom lösöronen utan lät och skifta, påståendes att gå med honom till arvs så väl däruti som det fasta. 
Resolutio ......men vad den lösa hemmans kvarlåtenskapen angår så emedan de vittnesmännen på vilka Lars Larsson sig 
beropar att de skola kunna betyga henne hava skänkt honom dem för sjukdom intet framkomma kunna till lagligt förhör 
denna gången ty uppskjutes med det målet till annat ting 
 
Floda tingslag 1698-02-12: Lars Larsson i Mosel uppå sin framliden broder Mats Larsson omyndiga barns vägnar tvistar 
med Jöns Ersson i Björbo om arv efter salig hustru Marit Jönsdotter 
 
Floda tingslag 1698-02-12 Presenterades åter i rätten av Lars Larsson i Mosel den skrift som han förlidet år med vid tinget 
uppviste och av hans halvsyster Ingeborg Larsdotter skall vara utgiven honom därigenom testamenterades alla sina 
lösören och avlinga gods, bestående uti hus kreatur och andra persedlar, vilke de övriga arvingarna honom bestridde 
varför han angav sig lag hava låtit instämma alla dem som testatera däröver till ...... kallat näml gamla nämndeman Jon 
Olofsson i Mosel och Mats Ersson ibidem vilken senare sade sig hava hört hustru Ingeborg säga det hon skulle ... Lars 
Larsson sina lösören i gl. Nämndeman Jon Olofsson sade och att denna Ingeborg Larsdotter sagt för honom detta med 
sådana ord nämligen. "Jag ger Lars alla mina lösören men efter föga besked med henne var så haver han intet stort aktat 
sådant hennes tal emedan hon intet länge stod vid allt, det och nämnden bevittnade. Allt för den skull kunde rätten den av 
Lars Larsson uppviste testamentsskrift icke vitsord giva utan kommer Ingeborg Larsdotters lösören och annan hennes 
kvarlämnade egendom till .... undergående arvingar emellan efter quotan. Dock så att honom Lars Larsson först av oskifto 
förnöjas det han på hennes begravning kostat 
 
Floda tingslag 1698-02-12: Dito uppviste Lars Larsson i Mosel en värderingskrift dat 4 juli 1696 lydande att nämndeman Jon 
Olofsson i Mosel och Per Ersson ibidem hava till följe av ting rätten Ao 1696 d 7 februari avsagda dom, skattat och värderat 
bemälte Lars Larssons tagna skada på en sin lada och gärdsgård med framfört nytt gärdsel som uppbränt blivit genom eld 
utkommen ifrån Nils Larssons i Mosel avbrända fall för tjugo daler kmt varemot denna Nils Larsson som bekändes vid 
samma värdering tillstädes varit hava 
 
Floda tingslag 1698-02-12: Lars Larsson i Mosel gav rätten tillkänna sig vara sinnad att flytta sina hus ett litet stycke ifrån 
det rum där de nu stå in på annan sin enskilda jord eller en ... till sin tomt mera betarva skulle, vill han Floda tingslag 1703-
02-23giva grannarna fullt vederlag däremot och dem utbyta därhos bekände Jon Olofsson samt unga Lars Larsson i Mosel 
att båda de och alla de övriga hans grannar är honom där utinnan intet emot. :Tilltalade Nils Larsson i Mossel brodern Lars 
Larsson ibm om ett byte dem emellan skett över ett åker- och ängestycke vid Kroppa, vilket de bägge av faderbrodern salig 
Hr Nils Flodin sig tillhandlat men sedan för Larses portion där utinnan han fått sin vedergällning och fyllnad uti fäbodarna 
vid Fagerberget men nu Nils därvid lida måste därav att Jon Jonssons son Olof ett stycke sig till kräktat och åt Lars Larsson 
förpantat..... 
 
Floda tingslag 1706-01-16: För sig och de övriga syskonen talade Nils Larsson i Mossel och hust Sara Larsdotter i Sunnansjö 
till brodern Lars Larsson i Måssel för det han såsom i anledning av en Ao 1677 d 9 feb utverkad men allt tills nu första gång 
hållen dom vill utpresssa och njuta av dem betalning för 5 tunnor säd och 7 lass hö som han då för tinget ingått, modern 
sal hust Anna Larsdotter för sig förfarit hava under dess varande vid Lima skantz året tillförende, sedan icke mer än 1 tunna 
säd som utfådd blivit avräknas om vilka fordras riktighet de stort tvivelsmål böra med påstående att blliva ifrån samma sin 
broders riktige? fordran, vilken såsom för förtigad skall böra anses alldeles befriade. 
 
Floda tingslag 1710-02-04: Angav befallningsman välb Daniel Mitander huruledes unga Lars Larsson och gamla Lars Larsson 
i Måssel by efter upptagen stämning nu mera avstannat med varannan i en vänlig förlikning som i går belastades över 
någon otillbörlighet som skall sig tilldragit i förliden sommar i det att gamla Lars Larsson under den yngres bortovaro på 
arbete i Falun stigit till och utan ägandens vetskap och minne borttagit nåra takvedstockar avþ3ne dess hus så att unga 
Lars Larsson vid sin hemkomst blivit förorsakad att låta över sådan skada åtgärder anställa en besiktning av nämndemänne 
Olof Eriksson i Forsgärde och Mats Eriksson i Hagen vilka befunnit att 15 st takstockar för unga Lars borta varit, ..... 
Resolutio; såsom slik inbörde skada gärd och självtagen rätt som gamla Lars Larsson emot unga Lars Larsson förövat 
grannar emellan ingalunda står att tåla ej heller ostraffad bliva kunna, varigenom all grannsämja plötsligen förspillas och 
gud förtörnas. Alltså oaktat den förlikning som dessa parter sin emellan skriftligen upprättat kan gamle Lars Larsson för en 
sådan sin dristighet medelst 15 st takveds nederrivande och borttagande på u Lars Larssons 3ne hus under dess frånvaro 
och själv villigt tillstått icke undgå de böter av 2 daler smt som lagen... 
 
Äktenskap med Brita Ersdotter (Född 1659 Floda (W) Kyrkbyn. Död 1726 Floda (W) Mossel.). Vigsel 1676 Floda (W). 



 
Barn: 
VIII:200 Kerstin Larsdotter. Född 1681-10-09 Floda (W) Mossel. Död 1758-01-25 Floda (W) Hagen.  

 
 

 
 

IX:400  mm ff fm mm m 
Brita Ersdotter. Född 1659 Floda (W) Kyrkbyn. Död 1726 Floda (W) Mossel. Far: X:799 Erik Mårtensson. Mor: X:800 Brita 
Korneliusdotter. 
 
Floda tingslag 1710-02-04: Klageligen angav Lars Olsson i Måtsel huruledes Lars Larssons hust Brita Ersdotter ibm förlidne 
höstas något efter Bartolomei dag med otidig mun honom överfallit havandes under samma sitt oanständiga mun bruk 
honom för tjuv utropat varöver nu till vittne inkallades unga Lars Larsson och Erik Nilsson i Måssel och såsom sådant skall 
röra dess goda och härtills förvärvade goda namn. .... hava såväl hust Brita som hennes man Lars Larsson sig infunnit 
berättandes af denna hust Brita förnämligast huru som förliden sommar ett år sedan hon i fäbodarna vid Fagerberget skall 
igenfunnit uti Lars Olssons sängbotten 2ne stycken kluvna huggbräder som hon näst tillförne saknat ibland de 8 som hon i 
sin hölada haft liggande dem hon och strax med sig borttagit och som sådant skall varit otillbörligt så har hon sedermera ... 
sådant på Lars misstänkandes även Lars för hava också borttagit ännu 4 stycken dito bräder till som äro förlorade. Men 
nekar i övrigt att hon förlidne höstas uppträdet eller tillagt Lars något namn av tjuf. Lars tillstår att han tagit 
bräderna...................ty skall hustru Brita för läppegäll plikta sina 9 mark till treskiftes 

 
 

 
 

IX:401  mm ff mf ff f 
Lars Jönsson. Född 1639 Floda (W) Björbo. Död 1692 Floda (W) Björbo. Far: X:801 Jöns Persson. Mor: X:802 Marit 
Ersdotter. 
 
Barn med Kerstin Hansdotter (Född 1637. Död 1698 Floda (W) Björbo.). 
 
Barn: 
Karin Larsdotter. Född 1667 Floda (W) Björbo.  
VIII:201 Erik Larsson. Född 1672 Floda (W) Björbo. Död 1746-06-02 Floda (W) Björbo.  
Brita Larsdotter. Född 1681 Floda (W) Björbo.  
Kerstin Larsdotter. Född Floda (W) Björbo.  
Marit Larsdotter. Född Floda (W) Björbo.  
Jon Larsson. Född Floda (W) Björbo.  

 
 

 
 

IX:402  mm ff mf ff m 
Kerstin Hansdotter. Född 1637. Död 1698 Floda (W) Björbo. 

 
 

 
 

IX:403  mm ff mf fm f 
Erik Larsson. Född 1639 Floda (W) Hansbyn. Död 1692 Floda (W) Hansbyn. Far: X:805 Lars Olofsson. Mor: X:806 Marit 
Larsdotter. 
 
Länsman 
 
Barn med Brita Larsdotter (Född 1647 Floda (W) Hagen.). 
 
Barn: 
VIII:202 Kerstin Eriksdotter. Född 1682 Floda (W) Hansbyn. Död 1764-04-16 Floda (W) Björbo.  

 
 

 
 

IX:404  mm ff mf fm m 
Brita Larsdotter. Född 1647 Floda (W) Hagen. Far: X:807, X:825 Lars Engelbrektsson. Mor: X:808, X:826 nn. 

 
 

 
 

IX:405  mm ff mf mf f 
Erik Christoffersson. Född 1637 Floda (W) Forsgärde. Far: X:809, X:821 Christoffer Olofsson. Mor: X:810, X:822 Karin. 
 
Floda tingslag 1698-02-12: Christoffer Halvarssons hustru Maria Jöransdotter i Forsgärde klagade över Erik Christoffersson 
ibid angående beskyllningar han henne tilldyt att hava avhänt honom säd som för honom bortkommen var på dess 
badstugu lave. Erik Christofferssons son Olof Ersson svarade att uti november månad sistl vart ifrån hans fader av dess 



badstugu lave någon blandsäd bortstulen havandes de funnit vete ligga ifrån badstugun till Christoffer Halvarsssons gård 
varför de på nämndemannens Erik Jonsson i Sunnanbyn tillstånd rannsakat hennes hus och träffat någon blandsäd som vid 
jämförandet med hans säd befunnits vara lika och enahanda slag, vidare haver fadren intet tillagt henne stölden, utan 
lämnar allt under laga rannsakning och befrielse om hon oskyldig är. Jon Esbjörnsson i Forsgärdet och Israel Hansson ibid 
som varit med när i huset hos Christoffer Halvarsson rannsakades gjorde eden och gjorde bägge lika berättelse näml När 
de följde Erik Christoffersson att som efter säden som borkommen var funno de hos Christoffers hustrun emedan mannen 
borta var en spilträs tunna som stod i källarestugun halv med säd var även uppå .... och ... havre som Erik Christoffersson 
sade sig fuller .... När de togo bättre nedan i tunnan funno de blandsäd liksom han mist hade. Christoffer Halvarsson själv 
med sin hustru här närvarande sade att de förlidne höst bespart denna säden för sig till sädeskorn i ... .... 
 
Barn med Brita Olofsdotter (Född 1641 Floda (W) Tallriset.). 
 
Barn: 
VIII:203 Christoffer Ersson. Född 1675-11-28 Floda (W) Forsgärde.  

 
 

 
 

IX:406  mm ff mf mf m 
Brita Olofsdotter. Född 1641 Floda (W) Tallriset. 

 
 

 
 

IX:407  mm ff mf mm f 
Erik Persson. Född 1632 Floda (W) Björbo. Far: X:813, XI:1233 Per Matsson. Mor: X:814, XI:1234 Margareta Persdotter. 
 
FFloda tingslag 1694-02-13: Olof Olsson i Björbo som flyttad är åt Gotland har sålt till nämndemannen Erik Persson i Björbo 
sin hustrus arvsrätt honom efter fadern Per Jönsson tillfallen i Björbo så i åker som äng för 250 daler ktt 
 
Floda tingslag 1701-01-11: Beviljades framlidne nämndeman salig Erik Perssons arvingar i Björbo fastebrev och 
tingskötning uppå efterskrevne jordedelar som han inom börd sig tillhandlat. Nämligen 1mo av Lars Andersson i Björbo sitt 
syskonbarn d 14 maj 1697 all hans fasta egendom där sammastädes för 854 daler kmt lagfara d 12 feb 1698 2o av sin 
skyldeman till tredelad Pär Ersson i Björbo d .. novemb 1698 all hans fasta egendom ibm för 371 daler  kmt ..... 3o av sina 
skyldkvinnor till tredjeled hustru Rangilla och hustru Kerstin Jacobsdoter i Äppelbo socken den fasta egendom de ärft här i 
Björbo efter sina föräldrar för 100 daler kmt. 
 
Äktenskap med Marit Knutsdotter (Född 1639.). Vigsel 1659. 
 
Barn: 
Anna Ersdotter. Född 1660 Floda (W).  
Jöns Ersson. Född 1662 Floda (W).  
Per Ersson. Född 1672 Floda (W).  
VIII:204 Brita Ersdotter. Född 1678-12-01 Floda (W) Björbo. Död 1763-04-08 Floda (W) Handbacken.  

 
 

 
 

IX:408  mm ff mf mm m 
Marit Knutsdotter. Född 1639. 
 
Floda tingslag 9 februari 1677  Hustru Marit Knutsdotter , Erik Pärs hustru i Björbo befriade sig högeligen över 
fjärdingsmannens Nils Perssons hustru Christina Larsdotter i Kyrkebyn som skulle hon beryktat henne för olovlig 
beblandelse med henne man Nils, det sig skulle tilldragit för 23 år sedan strax efter fjärdingsmannen kommit i äktenskap 
med henne och emedan hustru Marit är varit ogift och hemma stad hos sina föräldrar i Kyrkobyn begärt hustru cherstin 
över en så grov och osant tillätelse måtte plikta och hon i sin oskyldighet frikännas. Hustru Cherstin påstod så vara skett 
som hon sagt och att hon dem till sammanträffat i sitt eget stall dit hustru Marit då piga med sin säng ifrån sina föräldrars 
gård inflytt på det hon sin onda vilja med mannen befrämja måtte. Nils Pärsson som indeles först instämde med sin 
hustrus tal sägandes sig legat hos Marit, rättade sedan sin ord således att han allenast legat i säng med henne, då och hans 
faders piga där sammastädes  låg men icke beblandat sig med henne det och hustru Marit tillstod att han kommit och 
lagt sig i deras säng men intet oärligt där begått. Bekände och Nils sig ej annat tordes säja för sin hustrus skull som är 
mycket hård och svår vid honom. Hustru Marit inkallade 3ne sina grankvinnor, begärandes de måtte av rätten, över 
hennes förda leverne fröfrågas nämligen hustru Anna Pärsdotter, hustru Brita Larsdotter, och hustru Margreta Ersdotter i 
Björbo, vilka alla betygade sig aldrig annat hava hört eller sett med hustru Marit än allt lovligt och gott ville och de där så 
påfodrades här uti med henne gå iuramentium credulitatis, det det tro henne i detta vara fril Resolution: Hustru Cherstin 
får plikta 40 daler 
 
Floda tingslag 1717-03-04: Lät hustru Marit Knutsdotter i Björbo uti rätten inleverera en skrift varigenom hon upplåter och 



testamenterar sin son länsmannen Per Ersson i Björbo all den egendom som vid det hållna bytet efter hennes salig man på 
hennes arvslott föll som är all boskapen av stor boskap bestående samt ...tunnor säd förutan all .... allenast att utan något 
avräknande i arvtagandet efter henne som en gåva få bibehålla för det han antagit sig hennes skötande uti dödedagar 
vilken till en behörig och testamentsförordningen enlig säkerhet uti domboken intogs. 

 
 

 
 

IX:409  mm ff mm ff f 
Jon Esbjörnsson. Född 1644 Floda (W) Forsgärde. Far: X:817 Esbjörn Jonsson. Mor: X:818 NN. 
 
Äktenskap med Kerstin Larsdotter (Född 1646 Leksand Hedby. Död 1691 Floda (W) Forsgärde.). Vigsel 1672 Floda (W). 
 
Barn: 
Marit Jonsdotter. Född 1673-04-11 Floda (W) Forsgärde.  
Lars Jonsson. Född 1674 Floda (W) Forsgärde.  
Marit Jonsdotter. Född 1677-08-05 Floda (W) Forsgärde.  
Erik Jonsson. Född 1680-02-29 Floda (W) Forsgärde.  
VIII:205 Jon Jonsson. Född 1683-04-08 Floda (W) Forsgärde. Död 1738-05-10 Floda (W) Forsgärde.  
Karin Jonsdotter. Född 1689-08-30 Floda (W) Forsgärde.  

 
 

 
 

IX:410  mm ff mm ff m 
Kerstin Larsdotter. Född 1646 Leksand Hedby. Död 1691 Floda (W) Forsgärde. Far: X:819 Lars Ersson. Mor: X:820 Marit. 

 
 

 
 

IX:411  mm ff mm fm f 
Hans Christoffersson. Född 1646 Floda (W) Forsgärde. Far: X:809, X:821 Christoffer Olofsson. Mor: X:810, X:822 Karin. 
 
Floda tingslag 1682-02-16: Hust Britta Göransdotter Nils Erssons hustru i Holmänge begärde få njuta sin salig farfaders 
Hemming Hinderssons lötningsrätt i Fagerlinds Fäbodar item en plats där sammastädes som nu under fäfot ligger. Hans 
Christoffersson i Forsgärde svarade sin far Christoffer Halvardsson hava bortbytt all sin rätt i Julbäck uti Nås socken till salig 
Hemming Hindersson utan Kyrka i samma socken emot all dess arvsrätt uti Björbo till vilken hans del i Björbo tillytt denn 
fäboplats i Fagerberget även såsom de andra grannarna i byn å samma ort hava sina fäbodar opplötning. Eljest haver hans 
och slog med dem därsammastädes som hans fader fått på detta bytet men efter hans bror? bott i Forsgärdet han ej 
tllvägt? härtill förne lika på denna plats utan behöra? nu barnen .... väl efter flera matlag och bolag bliva. Hustru Britta 
inlade ifrån sin far Göran Hemmingsson utan kyrka under Nås socken en skrift däruti han nekar sin far och Christoffer 
annars bytt är inom hank och stör och bytet sträckte sig ej till löten och utmarken. Hans inlade Görans skrift honom given d 
2 maj 1681 att han ej vet någon fäbovall tillägnat sin fars del uti Fagerberget ändock länsmannen Nils larsson i björbo så 
berättade. 
Resol. Såsom Björborna själva ej förneka denne fäbovall som omtalas hava tillytt den jord som Christoffer sig tillbytt i 
Björbo, varför såsom han är en intressent i byn kan honom och ej förnekas de utvägar därtill höra och höres utgivna 
skrifter eller berättelser som under strida med var annan kan alltså ingendera något vitsord givas. Men pålades Hans när 
han vill där löta att efterleva samma ordning med de andra så att han resan dit och dädan tillika med dem, gör han annors 
skall plikta med 5 d smt 
 
Floda tingslag 1693-02-07: Soldaten Lars Dufva klagade att Hans Christoffersson i Forsgärde vill avhända honom en slog vid 
Selån när intill landsrået liggande, vilken slog Dufvans far Erik Olsson i Källbäck och gl länsmannen Nils Larsson i björbo 
först haver av öknen upptagit. Hans sade Göran Hemmingsson utankyrka i Nås socken haver honom upptächt slogen höra 
honom Hans till. Nämndemannen Erik Persson Björbo vittnade att han minnes då ingen slog var på denna ort upptagen, 
Item när sedan Erik när sedan Erik Olsson och Nils Larsson den uppgjorde. Res. Dufva med de sina anforter? behålla slogen 
efter deras föräldrar och antecessorer på hemmanen den av öknen upptagit och nyttjat till 40 á 50 år 
 
Floda tingslag 1710-02-04; Hans Christoffersson i Forsgärdet instämd och kallad för det han vid pass 15 år sedan utan syn 
och erhållen laga tillstädjelse anlagt ett fäbodställe Sälgbodarna kallad på Björbobyns oskifta ägor..... 
 
Äktenskap med Anna Israelsdotter (Född 1652 Floda (W) Tallriset.). Vigsel 1675 Floda (W). 
 
Barn: 
Israel Hansson. Född 1675-08-15 Floda (W) Forsgärde.  
Christoffer Hansson. Född 1678-03-17 Floda (W) Forsgärde.  
Elisabet Hansdotter. Född 1681-07-17 Floda (W) Forsgärde.  
Per Hansson. Född 1683-01-14 Floda (W) Forsgärde.  
VIII:206 Anna Hansdotter. Född 1684-11-30 Floda (W) Forsgärde. Död 1753 Floda (W) Forsgärde.  



Brita Hansdotter. Född 1688-02-12 Floda (W) Forsgärde.  
Samuel Hansson. Född 1695-03-23 Floda Forsgärde.  

 
 

 
 

IX:412  mm ff mm fm m 
Anna Israelsdotter. Född 1652 Floda (W) Tallriset. Far: X:823 Israel Israeli Nassanius. Mor: X:824 Elisabeth Aspera. 

 
 

 
 

IX:413  mm ff mm mf f 
Per Larsson. Född 1648 Floda (W) Hagen. Död 1734-07-01 Floda (W) Sälje. Far: X:807, X:825 Lars Engelbrektsson. Mor: 
X:808, X:826 nn. 
 
Äktenskap med Karin Andersdotter (Född 1656 Floda (W) Sälje. Död 1740-01-06 Floda (W) Sälje.). Vigsel 1672. 
 
Barn: 
VIII:207 Olof Persson. Född 1685-02-22 Floda (W) Sälje. Död 1756-01-04 Floda (W) Sälje.  

 
 

 
 

IX:414  mm ff mm mf m 
Karin Andersdotter. Född 1656 Floda (W) Sälje. Död 1740-01-06 Floda (W) Sälje. Far: X:827 Anders Olofsson. Mor: X:828 
Kerstin Olofsdotter. 

 
 

 
 

IX:415  mm ff mm mm f 
Mats Esbjörnsson. Född 1662 Floda (W) Bäckbyn. Död 1737-03-19 Floda (W) Sälje. Far: X:829 Esbjörn Halvarsson. Mor: 
X:830 Marit Persdotter. 
 
Barn med Ingeborg Larsdotter (Född 1662-10-02 Floda (W) Hagen.). 
 
Barn: 
VIII:208 Karin Matsdotter. Född 1687 Floda (W) Sälje. Död 1756-08-09 Floda (W) Sälje.  

 
 

 
 

IX:416  mm ff mm mm m 
Ingeborg Larsdotter. Född 1662-10-02 Floda (W) Hagen. Far: X:831 Lars Olofsson. Mor: X:832 Karin Johansdotter. 

 
 

 
 

IX:417  mm fm ff ff f 
Johan Hansson. Född 1588 Grytnäs Stensbo. Död 1673-10-05 Möklinta Myrsjö. Far: X:833 Hans Persson. 
 
Dottern Kerstin är född i Skuggebo, Kila socken 1622. 
 
Övertjurbo häradsrätt 1631: Avsades att Johan Hansson behåller det torp han av Peder Andersson, Anders Matsson och 
Per Persson köpt haver år 1628 den 15 juni. Skall skattläggas. 
 
Boskapslängd 1633 Myrsjö Johan, 4 ko. 3 kviga. 1 ungt svin. 1 fåle 
 
Folkare tingslag 31 oktober 1639  Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2722 (1636-1641) Bild 1760 / 
sid 163 (AID: v420707.b1760.s163, NAD: SE/RA/42042202) Johan Hansson Myrsjö Möklinta/ Johan Per och Erik Hanssöner 
bröder, den ena i Mökleta socken den andra vid Säter , den tredje i Hedemora boendes jordedelar i Stensboda, för 
stångjärn 26 ½ skeppund sålde deras svåger och systerman Olof Larsson i Stensboda 
 
Garpenbergs gård 17 juni 1640  Kopparbergs,Säters, Näsgårds län+Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:8 (1641-1642) 
Bild 1340 / sid 105 (AID: v222837.b1340.s105, NAD: SE/ULA/10597) uppböds 2 gången Johan Hanssons i Myrsjö i Möklinta  
s. Per Hanssons vid Säter och Erik Hanssons i Hedemora stad, jordedelar i Stensboda för stångjärn 26 ½ skeppundtg 
 
Folkärna tingslag 17 juni 1640: Uppböds 2 Johan Hanssons i Myrsjö i Möklinta socken, Per Hanssons vid Säter och Erik 
Hanssons i Hedemora stad, jordedelar i Stensboda för stångjärn 26 ½ skeppund. En syster är gift med Olof Larsson i 
Stensboda. 
 
Folkärna 11 november 1645 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1786 (1645-1646) Bild 2000 / sid 191 (AID: 
v420577.b2000.s191, NAD: SE/RA/42042202) Olof Larsson i Stensbo och Grytnäs socken beviljades på sina hustrubröders 



Johan, Per och Erik Hanssöners den första i Myrsjön och Möklinta socken 2 vid Säter och 3 uti Hedemora, all deras del i 
jord uti Stensbo med allt vad där till av ålder legat haver eller ännu här efter med därtill vinnas kan som Olof haver köpt för 
reda stångjärn 26 ½ skippd skrift dat 31 oktober 1639 
 
Övertjurbo häradsrätt 1645  Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1786 (1645-1646) Bild 1490 / sid 141 
(AID: v420577.b1490.s141, NAD: SE/RA/42042202): Oppviste Johan Hansson i Myrsjö ett bytesbrev var med han beviste 
sig hava av be.. mod gjort ett vänligt jordebyte med Johan Persson i Kifvesta om någon jord och hus ett och halvt öresland i 
Östervad, Möklinta socken, det Johan Persson nu för rätten bekänner och haver han samma jord ärvt och dels köpt där 
emot han haver igen bekommit av Johan Hansson hans hus och jord 2 öre 1 penningland i Sörbo och Kila socken, vilken 
jord hans hustru haver halvparten ärvt och andra halvdelen köpt av sin syster Cicilla Hansdotter för femtio daler kmt som 
tillfyllest är betalt. Vilket jordebyte nu dömdes stadigt och fast för Johan Hansson hans hustru och barn emedan samma 
byte är av berått mod upprättat lagligen uppbuden Ao 1641 den 26 januari. Övertjurbo häradsrätt 1653: 40 mark vite 
sattes emellan Hans Mårtensson , Johan Hansson, och Erik i Klinta samt deras hustrur att den som någon anledning giver 
att begynna träta.... 
 
Hedemora 26 oktober 1647 Kopparbergs o Näsgårds län/Säters o Tuna tingslags häradsrätt (W) AI:1 (1646-1652) Bild 1230 
/ sid 63 (AID: v222775.b1230.s63, NAD: SE/ULA/10593) Pär Jonsson i Sörnävde och Grytnäs socken uppböd 1 gången en 
jordedel i Bondebo och Hedemora socken belägen som han av Johan Hansson i Myrsjö och Möklinta socken för stångjärn 
20 skepp köpt haver 
 
Övertjurbo häradsrätt 3 september 1660: Dito Johan Perssons hustru H Margita i Kivsta klagade det hon och hennes man 
intet kan bliva så inrymd de 2 öresland i Sörbo de hava bytt med Johan Hansson i Myrsjö för 1 ½ öresland i Vad eller 
bekomma sådant hemulsbrev som Johan Hansson hava för hans släkting Erik Larsson skull i Söderbo emot hans gjorda 
tillsägelse vid tinget. Resol. att Johan Persson skall med samma rätt tillträda den bemälte 2 öresland Johan Hanssons 
hustrus jord i Söderbo som Johan Hansson hava uppå Johan Perssons jord i Östervad 1 ½ öresland och det utan hinder 
vidare uppehåll. 
 
Övertjurbo häradsrätt 1661: Den 26 juli rannsakades emellan Östervad och 1/8 dels torp Myrsjö benämnt som Johan 
Hansson på 30 års tid upptagit hade på deras skog och mark .... Först befanns efter Östervadsbornas klagan det Johan 
Hansson i Myrsjö hade intaget röjesmark .....o s v. 
 
Västmanlands lagmansrätt 1665 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIa:9 (1663-1666) Bild 1430 / sid 138 (AID: 
v405270b.b1430.s138, NAD: SE/RA/42042202): Med för detta varande landsdomarens Johan Olofssons d 2 november 
1631 givne fasta det då haver Johan Hansson förmedelst den 15 juli 1658 av kyrkoherden sammastädes upprättade skrift 
bekommit tillstånd av Per Andersson och Anders Matsson i Östervad samt av Per Persson i Forneby att uppröja och 
bebygga en jordeplats Myrsjö benämnd söder på deras skog och sedan den behålla för sig och sina arvingar till evärdeliga 
tider och haver han Johan Hansson därpå mycket kostat haver och är samma hemman Myrsjö då till kongl majtt gagn och 
bästa skattlagt och i kronans jordebok införd 
 
Övertjurbo häradsrätt 1669: Kärade Johan Hansson i Myrsjö torp till sina grannar i Östervad för deet de skulle hava tagit 
bort något hö av en röjning som han föregiver sig böra åtnjuta uppåt deras röjningar. 
 
Övertjurbo häradsrätt 1670: 2 ½ öresland i Västerbo med utjorden i Djusebo ett öresland som försålt är av Herr Nils arv i 
Möklinta för 450 daler kmt efter köpebrevet den 30 sept 1664 opbjudes till Johan Hansson i Myrsjö 2 gången. 
 
Övertjurbo härad 4 februari 1670 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/4 (1665-1673), 
bildid: C0104927_00118: Kom för rätten Mats Olofsson i Västerbo och Möklinta socken och kärade till Johan Hansson i 
Myrsjö som äger halva Västerbo hemman med begäran han må få inlösa halva utjorden Djävebo tillbaka för 20 daler som 
och Västerbo som han åbor. Johan Hansson sade att han skulle hava löst den utjorden när han löste den av Hr Nils arvingar 
i Möklinta som honom tillbudit var. Resolutio där parterne icke förlikas om halva utjorden vardera. så vill tingrätten vid 
nästa ting saken döma. 
 
Övertjurbo häradsrätt 4 september 1671 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/4 
(1665-1673), bildid: C0104927_00162: Kommo för rätten så nu som för detta Olof Matsson och Tomas Christoffersson i 
Västerbo och Möklinta socken kärande till Johan Hansson i Myrsjö om den jord 2 ½ öresland i Västerbo som deras farfader 
med sina medarvingar havr för något 30 år sedan uti trångmål sålt till deras då varande kyrkoherde Hr Nils, vars arv haver 
nu sålt samma ½ Västerbo för 400 daler kmt till oskyll man Johan Hansson i Myrsjö med begäran att såsom det är deras 
fädernes jord och säljas nu ifrån kyrkoherdens arv det de av gamla börden måtte vara närmare till lösen efter de förriga 
halva hemmansdelen och sålunda i förlidne sommar när hemmanet var lagståndet inlade i häradskistan 400 daler kmt 
emot kvittens. Här emot upplade Johan Hansson i Myrsjö ett härads domens fastebrev av A 1635 med lagmansrättens 
confirmation till bemälte kyrkoherde salig Hr Nils och såsom där uti förmäles med någon clautel att samma förre 
bördemän skulle åtnjuta någon vidare lösen därför förmodar han som hem.delen förr köpt haver av Hr Nilses arvingar att 
kunna samma sitt köp åtnjuta ändock han halva Djursbo utjord med ... dem till lösen efterlåtit haver. Johan Hansson blir 



tilldömd hemmanet. 
 
Övertjurbo häradsrätt 11 november 1679 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2283 (1679) Bild 6770 
/ sid 669: Blev emellan sal Johan Hanssons arvingar i Myrsjö och Möklinta som äger nu på ... 1 broder och 4 systrar och 
deras män denna förteckning gjord om deras fasta egendom som är Myrsjö torp 2 öreslan om 1/8 hemman emot 225 
daler, Östervad 1 ½ öresland emot 225 daler, Västerbo 3 öresland som inlöst är emot 450 daler av fadern men emedan 
mågen Olof Johansson och sonen Hans Johansson haver ärligt därtill var sina 100 daler kmt alltså är till arv 250 daler som 
är 750 daler tillsamman. 1. Behåller brodern Hans Johansson Myrsjö som fadern bäst byggt haver och son nu där bör emot 
225 daler. 2. Bliver systerman Per i Vigelsbo och Anders Ersson i Hede vid Östervad 1 ¼ öreslan till föga hus är emot 225 
daler. 3. Bliver Olof Johansson och Olof Matsson med sina hustrur vid Västerbo emedan de för 250 daerl där boendes är 
emot penningar 100 daler. Då brodern Hans Johansson de 100 daler kmt där av bekommer och där brodern Hans 
Johansson bevisa sig hava mera än 100 daler kmt utlagt får .. arvingarna sådant betala som de ärva ... och där någon kan 
bevisa sig med .... då bevis sådant under god ... likvidation och förening där in loco ... den andra brodern Per Johansson för 
15 år sedan för en skräddare gesäll ut ... kan någon tid själv eller hans arvingar igen komma då vara andra syskonen honom 
sin lott av det fasta ... som de ärvt haver  
 
Barn med Karin Jönsdotter (Född Kila Söderbo.). 
 
Barn: 
Kerstin Johansdotter. Född 1622 Kila Skuggebo.  
Anna Johansdotter. Född 1630 Möklinta Myrsjö. Död 1697-06-26 Möklinta Västerbo.  
Brita Johansdotter. Född 1633 Möklinta Myrsjö. Död 1709-03-25 Möklinta Västerbo.  
Erik Johansson. Född 1638 Möklinta Myrsjö.  
Peder Johansson. Född 1642 Möklinta Myrsjö.  
Karin Johansdotter. Född 1644 Möklinta Myrsjö. Död 1730-02-02 Möklinta Hede.  
VIII:209 Hans Johansson. Född Möklinta Myrsjö. Död före 1685 Möklinta Myrsjö.  

 
 

 
 

IX:418  mm fm ff ff m 
Karin Jönsdotter. Född Kila Söderbo. Far: X:835 Jöns Hansson. 
 
Övertjurbo häradsrätt 1643-05-26 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2259 (1642) Bild 280 / sid 347 
Kom för rätten Peder Mårtensson borgare i Enköping och sade sig hava försålt till sina sysselungar Anders Matsson i 
Östervad och Möklinta socken och Johan Persson i Kivsta sin jordedel 1 öre 21 pland i bemälte Östervad som hans salige 
fader Mårten Pedersson bemälte Anders faders syskonbarn tillförende försålt haver vilket köp han nu stadigt och fast 
gjorde, och efterlät här på givas fastebrev. Sedan begärde nu Anders Matsson utlösa Johan Persson  med penningar efter 
de bägge där på icke kunna behållna bliva. Här till Johan Persson sade sig hava gjort jordebytet med Johan Hanssons hustru 
hu Karin i Myrsjö och Möklinta s att hon behåller i Sörbo 2 öresland och Johan Persson behåller 1 ½ öresland i Östervad. 
Här med bolbyborna i Östervad som är hustru Karins syskonbarn sade sig icke vara tillfreds att hemmanet så delas, där 
med de alla för så många åbor skull, icke bliva behållna. Detta ärende uppsattes till annat ting att bemälte hustru Karin 
tillstädes kommer och de med varandra utföra, vilken annan utlösa skall. 
 
Övertjurbo häradsrätt 12 oktober 1674 sal Hr Andrea Caroli son Carl Andersson talade till sal Johan Hanssons änka i Myrsjö 
hust Karin Jönsdotter om ett förgyllt silverbälte och en stor kopparkittel som sal hr Andreas Caroli hans fader för 6 
skeppund stångjärn och penningar 4 rd in specie skulle pantsatt hava, varpå han strax död blev. Med begäran att han 
sonen får samma bälte och kittel igenlösa eller och bliva betalt vad det kan överskjuta. Resolution hust Karin Jönsdotter 
skall leverera bältet tillbaka och bliva betalt med 2 skeppund stångjärn och 4 rd och behålla kitteln för det övriga, heller 
hust Kerstin behåller silverbältet och levererar kittelen ifrån sig. 

 
 

 
 

IX:419  mm fm ff fm f 
Anders Knutsson. Född Folkärna Västansjö. Död 1679 Folkärna Västansjö. Far: X:837 Knut Bengtsson. 
 
Folkärna sommartinget 1642 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 9970 / sid 
983 (AID: v420705a.b9970.s983, NAD: SE/RA/42042202) Anders Knutsson i Västansjö efter sin fader Knut Bengtsson han 
haver köpt på sin och på samtliga sina syskons vägnar, fick fasta på efterskrivne jordägor i Västansjö Norrgården belägna. 
Anders Bengtsson i Ovanåker i Folkärna socken faderbroderns del i hus och jord för stångjärn 3 skepp daterat 1619 den 14 
september pastoris herr Ingemars egen hand under hans signet. 
Erik Olsson och Rasmus Persson i Västansjö Erik Sigfridsson i Prästeboda Johan Matsson i Metareboda och Samuel Larssons 
utsända hustrus Anderses syskonbarns delar för stångjärn 2 skepp barn peng 6 daler dat 1624 den 6 maj under säljarens 
egen  // och bomärke 
Anders Matsson och Hans Nilsson i Grytnäs by samt Anders Månsson i Månsbo en systerdel för stångjärn 1 skeppd daterat 



1629 den 13 december med  pastoris i Grytnäs herr Jöns egen hand och signete jämte 2 bomärken och ändock detta sista 
köp är icke uppbudet mer än som 2 resor tillförne och nu 2dje  uppböds confererade nu likväl nämnden så väl som 
senaste ting att på detta med de andra måste givas fast efter såsom ingen på detta haver klandrat i medler tid sedan köpet 
gjorde ändock det så länge sedan är gjort och skett och Knut Bengtsson och Hans Ersson sedan hava haft samma jord. 
Anders Knutsson i Västansjö på sina och samtliga sina betagna i Västansjö i Norrgården syskons vägnar beviljas fast på 
efterskrivne jordägor som deras fader Knut Knutsson köpt haver som följer i Anders Bengtsson i Ovansjö åer i Folkärna 
socken faderbroderns del och jord för stångjärn 3 skepp Erik Olofsson och Rasmus Pedersson i Västansjö. Erik Sigfridssons i 
Prästeboda och Johan Matssons i Mörtenbäck och Samuel Larsson i Ålsunda. Anders syskonbarns fadersdelar för stångjärn 
2 skepp  
 
Barn med Karin (Död omkring 1670 Folkärna Västansjö.). 
 
Barn: 
VIII:210 Kerstin Andersdotter. Född 1641 Folkärna Västansjö. Död 1717 Möklinta Hede.  
Erik Andersson. Född Folkärna Västansjö.  
Sara Andersdotter. Född Folkärna Västansjö.  

 
 

 
 

IX:420  mm fm ff fm m 
Karin. Död omkring 1670 Folkärna Västansjö. 

 
 

 
 

IX:421  mm fm ff mf f 
Johan Matsson. Död 1662 Norrby Sörby. Far: X:841 Mats Eriksson. Mor: X:842 Elin. 
 
I kyrkoräkenskaperna 1627. 
 
1654 låntes kronan (brudkronan) till Johan Matsson i Söderby. 
 
1662: Testamente efter s Johan Matsson i Söderby. Testamente 4. Att 
liket stod i kyrkan 4. 
 
Simtuna häradsrätt 24 maj 1660 kom för rätte Anders Matsson i Söderby och Norrby socken och beviste sig hava ärvt och 
inlöst till 6 öresland hus och jord i Söderby och Norrgården som är 12 öresland. Av svåger Erik Andersson i Isätra, broder 
Nils Matssons efterlämnade hustru Elin, testamentsbrev från syster Ingeborg Matsdotter 1650  
 
Barn med NN. 
 
Barn: 
VIII:211 Johan Johansson. Född omkring 1625 Norrby Sörby. Död omkring 1701 Norrby Sörby.  

 
 

 
 

IX:422  mm fm ff mf m 
NN. 

 
 

 
 

IX:425  mm fm fm ff f 
Olof Månsson. Född 1616. Död 1708-10-15 Möklinta Nässelbo. Far: X:849 Måns Olofsson. Mor: X:850 Marit. 
 
Dödbok: Olof Månsson i Nässlebo född ibidem 1616 av ärliga och kristliga föräldrar. Hemma stadigt vistats hos sina 
föräldrar och då han var kommen till sina 29 år kommit i äktenskap med sin sal k hustru Malin Pärsdotter i Skräddarbo. 
Med henne ljuvligen sammanlevat i 49 år och avlat tillhopa 3 söner och 3 döttrar var av nu allenast en son och en dotter 
efterlever. Änkling levat i 19 år. Haft alltid god hälsa in till sitt yttersta, varit en stilla och saktmodig man. På 11 års tid 
tillbaka varit blind och icke .... död 15 oktober 
 
Övertjurbo häradsrätt 1654: Olof Månsson i Nässlebo angiver att Johan Olsson och Tomas med de flesta grannar i bemälta 
by haver på några år intagit och stängt några röjningar i skogen på byägorna där emot han med sin gårdsbo icke så stor 
fullnad haver. Nämnden skall i sommar rannsaka om ägorna. 
 
Övertjurbo häradsrätt 22 november 1664: Dito uppviste Olof Månsson i Nässelbo ett Hans Dobers fastebrev av den 17 aug 
1615 var med han i Österbo bevisa ville det hans salig farmoder hu Margareta skulle hava löst mera med sin senare man 
Olof Larsson än som med den förre som ock hette Olof larsson. däremot hu Margaretas barn av den förra kullen ville jäva 



säjandes sin fader Olof Larsson hava mer inlöst än som deras fader som fastebrevet inlöste, det de dock icke kunde nu 
bevisa. Resolutio rätten efter noga prov och uträkning finner skäligt att halvsystern hu Brita i Österbo som ensam är efter 
senare kullen finnes efter bemälte Hans Dobers brev 1615 med sin faders inlösen och arv efter sin moder och halvsyskon 
vara fallen till 1 öre 16 penningland och andra kullen Måns äger 1 öre 20 penningland, Erik dito 1 öre 20 penningland och 
Brita 16 penningland. Men där den förre kullen Måns och Eriks arvingar kunna bevisa deras styvfader Olof Larsson ingen 
inlösning haver gjort då äger hon Brita i Österbo allenast 1 öresland att fordra och de andra Månses arvingar av samkullen 
2 öre 4 penningland. Eriks arvslott 2 öre 4 penningland och Britas arvingar i Hedebo 16 penningland som ock uti 
uträkningen finns till någondera partens contrarie skäl. 
 
Äktenskap med Malin Persdotter (Född 1619 Lundby. Död 1689-08-27 Möklinta Nässelbo.). Vigsel 1645 Möklinta. 
 
Barn: 
Karin Olofsdotter. Född 1649 Möklinta Nässelbo.  
VIII:213 Johan Olofsson. Född 1652-06-20 Möklinta Nässelbo. Död 1736-08-18 Möklinta Nässelbo.  
Malin Olofsdotter. Född 1655-08-12 Möklinta Nässelbo. Död 1656 Möklinta Nässelbo.  
Brita Olofsdotter. Född 1657-04-12 Möklinta Nässelbo.  

 
 

 
 

IX:426  mm fm fm ff m 
Malin Persdotter. Född 1619 Lundby. Död 1689-08-27 Möklinta Nässelbo. Far: X:851 Per Olofsson. Mor: X:852 Karin. 
 
Dödbok Hustru Malin Persdotter Olof Måns i Nässlebo är född i Lundby socken 1619. Gift vid 26 års ålder. Levat i 
äktenskap 44 år Blev efter åtta dagars sjukdom död den 27 augusti och begrovs den 11 september uti vanliga gravställe 
nedan backen emot västra porten. 

 
 

 
 

IX:427  mm fm fm fm f 
Olof Persson. Född 1614-12-12 Möklinta Nässelbo. Död 1708-01-19 Möklinta Nässelbo. Far: X:853 Peder Matsson. 
 
Boskapslängd 1633 Nässlebo, Olof, 1 häst, 2 oxe, 1 stut, 8 ko , 7 kviga, 1 gamla får, 5 unga får, 1 gammal get, 5 ung get, 2 
ungt svin, 1 sto, 1 fåle 
 
Db: Olof Persson i Nässlebo född ibidem 1614 d 12 december av kristliga föräldrar. Hemma varit hos sina föräldrar och 
dem på deras höga ålderdom förestått. 1644 d 7 oktober kom han i äktenskap med sin sal hustru Elisabet Olofsdotter i 
Klinta med henne i god kärlek sammanlevt något över 62 år. Varit änkling sedan ett fjärdedels år haft med sin hustru 10 st 
barn där av allenast 5 efterlever. Eljest varit en förståndig man lvat väl och enkelt .. haver haft en ... och stark hälsa hela sin 
livstid igenom död 19 januari. 
 
Övertjurbo 20 maj 1668  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0104927_00079 resolverades att Tomas Perssons barn 
med sin styvfader Erik Matsson skall låta sig nöja med 1 öresland och 1/3 del av 3 öresland i Nässlebo emedan deras 
farfader Pär Matsson ännu mest jorden äger och som Olof Pärsson som sin fader sköter brukar 2 öresland till faderns död 
om stugan omnhänder hus, kunna gode män rätte dem emellan. // 
 
Övertjurbo häradsrätt 3 juli 1672: Erik Mårtensson i Nässlebo anklagade Olof Persson ibidem för det han eller hans folk 
skola för dem hava till döds slagit en häst med begäran att de samma häst betala måge eller värja sig med laggärdsmän. 
Olof Persson nekade hörligen till detta och sade sig vilja gå lag att varken han eller hans folk hava skadat deras häst. 
Resolution: Olof skall värja sig till nästa ting 
 
Övertjurbo häradsrätt 3 februari 1675 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2280 (1675) Bild 5630 / 
sid 550: Blev uträknat likviderat och slutit om 3 öresland hus och jord i Nässlebo den östra gården som Olof Persson med 
sina 2ne bröder och brodersbarn och 1 syster haver ärvt och inlöst sålunda. Först bevistes det deras fader salig Per 
Matsson i Nässlebo hade ägt 2: 13 ½ penningland var om är nu 3 bröder eller brorsbarn och 1 syster nämligen Olof Persson 
, Tomas Perssons barn som nu hemman alla åbo, Mats och Karin Persdotter av vilken jord löper 17  4/7 penningland på 
var broder och på systern 8 5/7 penningland. Och emedan deras faders syster ägde de andra 10 ½ penningland haver alltså 
Olof Persson och hans salig broder Tomas Persson samma jord lossat nämligen var sina 5 ¼ penningland så att de nu äger 
22 6/4 penningland vardera i Nässlebo men efter den tredje brodern Mats Persson vill sälja sin jord och nu påstå brorsbarn 
att lösa till jämning, blev alltså likviderat att Olof Persson skall behålla av sin broders Mats Perssons jord 4 ¾ penningland 
och giva därför 5 daler kmt för vart penningland som i avräkning går emot de 30 daler kmt och tager sedan systerdelen 8 
5/4 till sig att lösa eller byta. Där med Olof Persson äger 1 ½ öresland. Sedan behålla och Tomas Perssons barn de övriga 13 
penningland av Mats Persson och giva till honom 71 daler 16 öre kmt där med ägor och nu brorsbarnen 1 ½ öresland och 
lika med farbrodern Olof Persson. 
 



Övertjurbo häradsrätt 3 juli 1675 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2280 (1675) Bild 5700 / sid 557 
blev Olof Persson i Nässlebo pålagd att upplägga ett edsvuret inventarii på sin faders arv som han kan besvärja det han 
intet haver undan sina broders och brorsbarn dolt, där hos haver, fälltes Olof Persson i Nässlebo för vitesord emot sin 
broders hustru hu Karin då bytet skedde, att böta 3 mark och H Karin göres fri 
 
Övertjurbo häradsrätt 25 oktober 1675 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2280 (1675) Bild 5750 / 
sid 562 (AID: v420682.b5750.s562, NAD: SE/RA/42042202) Företogs den tvist som var emellan Olof Persson i Nässlebo och 
hans broder Mats Persson och brorsbarn angående något lösöre arv och penningar som Olof Persson beskylles skulle hava 
undanstucket efter faderns död, såsom en 6 riksdalers plåtar och en 10 dalers plåt och eljest lånt av honom 1 tunna råg 
och 14 daler penningar och efter Olof Persson ville emot detta till mästadels neka och upplade där emot en kontra räkning, 
alltså föreslog honom att göra ed för penningarna var på blev likviderat och slutit att emedan det prövades till 20 daler kmt 
värde uti alla partselar hav varit som Olof Persson haver åtnjutit förmån uti, dy skall han betala var broders lott med 5 
daler kmt emedan de eftergåvo honom värjomål med själv sin ed för penningarna och vari där med i detta mål åtskilda 
 
Övertjurbo 13 januari 1696 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2297 (1696) Bild 6440 / sid 625 Olof 
Persson i Nässelbo en gl man av 81 år beskylltes på den rannsakning som hållen varit d 23 december hava sagt att i förra 
bergmästarens tid hade allmogen gjort leverans av kolen med fisketräs eller spilträs mått och som denne var en gl man och 
sådan osanning utsade hade allmogen blivet därigenom  uppstudsat att sätta sig emot det rätta och krönta måttet. Detta 
tillstod Olof Persson, sägande så i sanning varit skett att de levererat med spilträs mått deras kol tillförende. 
 
Äktenskap med Elisabeth Olofsdotter (Född 1619 Möklinta Klinta. Död 1706-09-28 Möklinta Nässelbo.). Vigsel 1644-10-04. 
 
Barn: 
Kerstin Olofsdotter. Född 1645 Möklinta Nässelbo.  
Elisabet Olofsdotter. Född 1647 Möklinta Nässelbo.  
VIII:214 Anna Olofsdotter. Född 1652-02-15 Möklinta Nässelbo. Död 1731-04-21 Möklinta Nässelbo.  
Karin Olofsdotter. Född 1655-07-22 Möklinta Nässelbo. Död 1694 Möklinta.  
Peder Olofsson. Född 1657-08-16 Möklinta Nässelbo.  
Brita Olofsdotter. Född 1660-01-29 Möklinta Nässelbo.  
Malin Olofsdotter. Född 1661-09-29 Möklinta Nässelbo.  
Margareta Olofsdotter. Född 1663-11-01 Möklinta Nässelbo.  

 
 

 
 

IX:428  mm fm fm fm m 
Elisabeth Olofsdotter. Född 1619 Möklinta Klinta. Död 1706-09-28 Möklinta Nässelbo. Far: X:855 Olof Eriksson. Mor: X:856 
Anna Persdotter. 
 
Dödbok Hu Elisabet Olofsdotter i Nässlebo, Olof Pers hustru ibidem född 1619 i Klinta. Ao 1644 d 7 oktober då hon var 25 
år gl kommen i äktenskap med sin nu i sorgen kvarlämnade k man Olof Persson i Nässlebo med honom i god kärlek 
sammanlevat i 62 år. Haft tillhopa 10 barn 5 därav döda för modern. Levat väl med grannar och nägrannar varit stilla och 
gudfruktig, hjälpsam mot de fattiga, haft god hälsa sin ålder igenom undantagandes på två år tillbaka varit  besvärat med 
svår bröstvärk dock gått uppe in till denna hösttid och lades så till sängs d 19 oktober. Dog den 28 september. Begravdes i 
Möklinta kyrkogård i sina föräldrars lägerstad söder om kyrkodörren.   

 
 

 
 

IX:429  mm fm fm mf f 
Erik Olsson?. Död Möklinta Nässelbo. 
 
Barn med Ingeborg (Död 1667 Möklinta Nässelbo.). 
 
Barn: 
VIII:215 Anders Ersson. Född 1617 Möklinta Nässelbo. Död 1696-06-21 Möklinta Nässelbo.  
Karin Eriksdotter. Född 1624 Möklinta Nässelbo. Död 1709-04-15 Möklinta Nässelbo.  

 
 

 
 

IX:430  mm fm fm mf m 
Ingeborg. Död 1667 Möklinta Nässelbo. 

 
 

 
 

IX:431  mm fm fm mm f 
Peder Andersson. Född 1590 Möklinta Österbo. Död 1677 Möklinta Österbo. Far: X:861 Anders Larsson. 
 



Övertjurbo härad 1647:Samtyckte  och begärde Österbo borna i Möklinta socken Mats Matsson och Per Andersson ... 
måla efter ör och örtug både åker och äng som ock skifta husen i gården vilket nämnden med första efter parternas 
begäran efterkomma skola. 
 
Övertjurbo härad 1661: Kom för rätten Per Andersson i Österbo och gav tillkänna huru som han med sina gårdsbor haver 
för detta skattat för 8 öresland som av gammalt hade 
 
Övertjurbo häradsrätt 26 mars 1661: Kom för rätten Per Andersson i Österbo i Möklinta socken och gav tillkänna huru .... 
han med sin gårdsbo haver för detta skattat för 8 öresland som av gammalt hade varit ..... med begäran det han ock här 
efter måtte njuta samma rätt efter hemment icke kan skatta fyllest för 8  .... för 12 öresl. Vilket sköts till nämndens 
vittnesbörd. Och efter det bevittnades att bemälte Österbo tager årligen skada av älven.... 
 
Övertjurbo härad 1665: Uppbudes 2½ öresland som är en systerlott i Nolanberg till Erik matsson ibidem. Per Andersson i 
Österbo och hans syskon klandrade att vara närmare till lösen. 
 
Övertjurbo härad 1670: Vittnar och är 80 år gl. 
 
Barn med Karin Nilsdotter (Född Möklinta Botebo. Död 1677 Möklinta Österbo.). 
 
Barn: 
Brita Pedersdotter. Född 1637 Möklinta Österbo. Död 1709-02-27 Möklinta Österbo.  
Kerstin Pedersdotter. Född 1643 Möklinta Österbo. Död 1663-09-27 Möklinta Österbo.  
VIII:216 Margareta Persdotter. Född 1645 Möklinta Österbo. Död 1727-07-07 Möklinta Nässelbo.  
Karin Pedersdotter. Född 1647 Möklinta Österbo.  
Elisabeth Pedersdotter. Född 1650-12-01 Möklinta Österbo.  
Ingeborg Pedersdotter.  

 
 

 
 

IX:432  mm fm fm mm m 
Karin Nilsdotter. Född Möklinta Botebo. Död 1677 Möklinta Österbo. Far: X:863 Nils Tomasson. Mor: X:864 Brita 
Larsdotter. 
 
Övertjurbo häradsrätt 3 maj 1658 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2267 (1658) Bild 4810 / sid 
455 Gavs Anders Nilsson i Botebo och Möklinta socken fastebrev på 13 ½ penningland jord i Botebo som han av sin broder 
Mats Nilsson i Åby köpt haver för 100 daler kmt noch av sin syster h Karin Nilsdotter uti Österbo 6 1/7 penningland vilket 
med de andra Botebod belägna äro och de efter sina sal föräldrar ärvt haver och för sina 6 1/7 haver han henne givit 50 
daler kmt dessa penningar bekänner brodern med systern sig av sin broder anammat och uppburit hava till fullkomlig 
betalning som köpskriften under trovärdiga vittnen utvisar. Dat Möklinta kaplansgård 1654 d 11 juni varpå Anders Begärde 
konfirmation och fastebrev det man ej förvägra kunde. // 

 
 

 
 

IX:433  mm fm mf ff f 
Johan Bengtsson. Far: X:865, X:881 Bengt Persson. Mor: X:866, X:882 Mariette. 
 
Nämndeman 1629 Mantalslängd 1642 I årliga räntan från 1610 
 
Simtuna häradsrätt 13 juni 1643: Dito viste för rätten Johan Bengtsson i Löt och Tärna socken en köpbrev av hans bröder 
och brodersbarn utgivit den 13 juni 1637 uti gode mäns närvaro. Med vilkas kraft han lossat och köpte någon hus och jord i 
bemälte Löt som följer. Först haver herr Bengt Olofsson Grambergius komminister i Holm socken försålt sin faderbroder 
bemälte Johan Bengtsson 1 öre 4 penningland i Löt och därför bekommit betalning både för löst och fast 20 daler helt gillt 
mynt, sedan av brodern Bengt Bengtsson i Tibble och Stora Rytterne lossat 1 öre 4 penningland för ett vitt silverbälte om 
30 lod och tre lod sked förlisten?? Nock av Erik Bengtsson i Vad och Simtuna socken köpt 1 öre 4 penningland i hus och 
jord uti Löt för ett vitt silverbälte om 26 lod, Item av hustrubrodern Lars Olofsson i Ängesta och Torstuna socken med 
hustruns samtycke lossat 14 penningland i Löt för 6 daler gott mynt, en silversked en 6 lod och 2 förgyllda ringar. Av 
hustrubrodern Johan Jonsson i Nävelsta och Altuna socken köpt 14 penningland för 20 daler kopparmynt, ½ tunna malt för 
lijsten en  perinnekjortel för 9 daler kmt sedan och än Johan Bengtssons arvjord är 4 öresland i bemälte Löt i hus och ford, 
härmed han begärde fastebrev. Om vilket ärende nämnden således med mig dömde. Att eftersom bemälte medägande 
hava alla av fri vilja försålt sina jordlotter till deras broder Johan Bengtsson, hans hustru och barn efter anammat betalning 
och samma jord utan klander lagbuden och lagstånden är ifrån den 3 juni 1640 därför dömdes detta köp stadigt och fast 
för bemälte Johan Bengtsson hans hustru och arvingar den nyttja . 
 
Barn med NN Olofsdotter. 



 
Barn: 
VIII:217 Bengt Johansson. Född omkring 1599 Tärna Löt. Död 1681 Tärna Löt.  
VIII:221 Per Johansson. Född före 1627. Död omkring 1687 Tärna Löt.  
Malin Johansdotter.  

 
 

 
 

IX:434  mm fm mf ff m 
NN Olofsdotter. Far: X:867, X:883 Olof. 

 
 

 
 

IX:435  mm fm mf fm f 
Mårten Staffansson. Född Kumla Bånsta. Död före 1656 Tärna Solbo. Far: X:869 Staffan Jönsson. 
 
Årliga räntan Solboda Tärna socken 1610-1617-? 
 
Omnämnd som änkling 1610 
 
Simtuna häradsrätt 26 april 1630 Kom inför rätten Mårten i Solbo i Tärna socken och anklagade sig huruledes halvtredje 
tunna råg och angar hade kommit utur hans ladu samt rågen utur hans torkestuga: tå frågades honom vem han där om 
misstänkte, sade han rätt Olof Hansson och Lars Eriksson i Fröslunda i Altuna socken ty de hade kört där om bittida med 
spannmålen uppå åt bergslagen och var deras rätta väg, då haver Mårten varit strax efter uti torkestugan och när han 
Skakade rågen, reste han storl  efter dem och talade intet med dem. Då frågades varför han icke följde och lät omsider 
rannsaka// 
 
Simtuna häradsrätt 29 maj 1634 Kom inför rätten Mårten i Solbo i Tärna s och anklagade Lars Eriksson i Fröslunda i Altuna 
socken och Olof Hansson i Sneby att när de i vinter en tid skulle resa till berget hava de dragit ut med hans ladeloge och 
där skulle de hava stulit havtredje tunna råg okastat: tå frågades huru Mårten det bevisa kunde sade han att efter dee 
hava rest där om och mente dem hava stannat där med sina hästar ut med ladan till vilket intet befanns vittnen, då 
frågades om det vore rätta vägen åt berget det de skulle res om , svarade Anders som visste utav vägen att det vore rätta 
vinter Svarande Andra som visste // vägen att det vore rätta vindterväg och sade han sig hava rest och sade han sig hava 
rest efter dem // 
 
 
Simtuna häradsrätt 30 september 1645 uppviste Mårten Staffansson i Solbo och Tärna socken tvenne köpebrev var av 
förnams honom hava lossat av sin fader Staffan Jönsson i Bånsta hans jord i Solbo, och därför givit första gång 16 daler 
sedan 25 daler. Än av Mårtens broder Johan Staffansson hans del lossat som köpebrevet visar dem vara förlikta Anno 1626 
den 26 september uti herr Jörans kyrkoherden i Kumla närvaro. Än är lossat och köpt av Anders, Johan och Per Staffansson 
samt hustru Anna Staffansdotter och Olof Staffansson och är väl fölikta som köpebrevet förmäler. Under bemälte herr 
Jörans namn och signet och är samma jord 2 öres i Solbo lagligen uppbuden ifrån Ao 1642 den 20 maj tredje gången och 
sedan utan klander ståndet. Därför detta köp dömdes stadigt och fast för Mårten Staffansson hans hustru och barn som 
lag säger. 
 
Simtuna häradsrätt 24 januari 1656 Kom för rätten Erik Andersson i Bertebo  // och gav tillkänna det sal Mårten 
Stephansson i Solbo hade låtit uppröja ett kärr benämnt Svartkärret det han menar ligga på hans ägor Bertebo vilket 
hustru Barbro, Mårten Stephanssons efterleverska brukar. Då uppsteg domaren Bengt Johansson i Löt bemälte hustru 
Barbros måg och fullmäktig bevisandes det bemälte kärr är på oskifad skog emellan Bertebo och Solbo uppröjt och icke 
mer är till slotte än 2 eller 3 lass äng //Rätten kunde här uti intet annat döma utan att det skall bliva med skogen som det 
varit haver och att Solbo njuter så nu som tillförne Svartkärret // 
 
Barn med Barbro (Död efter 1656 Tärna Solbo.). 
 
Barn: 
NN Mårtensdotter. Född Kumla Solbo.  
Erik Mårtensson. Född Tärna Solbo.  
NN Mårtensdotter. Född Tärna Solbo.  
Olof Mårtenssson. Född Tärna Solbo.  
Malin Mårtensdotter. Född Tärna Solbo.  
NN Mårtensdotter. Född Tärna Solbo.  
Lars Mårtensson. Född Tärna Solbo.  
NN Mårtensdotter. Född Tärna Solbo.  
VIII:218 NN Mårtensdotter. Född Tärna Solbo. Död 1704-05-12 Tärna Löt 2).  



 
 

 
 

IX:436  mm fm mf fm m 
Barbro. Död efter 1656 Tärna Solbo. 

 
 

 
 

IX:441  mm fm mm ff f 
Johan Bengtsson. Se IX:433. 

 
 

 
 

IX:442  mm fm mm ff m 
NN Olofsdotter. Se IX:434. 

 
 

 
 

IX:449  mm mf ff ff f 
Anders Mickelsson. Född 1660-04-15 Fläckebo Holmbo. Död 1741-11-16 Fläckebo Holmbo. Far: X:897 Mickel Larsson. 
Mor: X:898 Margareta Andersdotter. 
 
Dödbok Anders Mickelsson i Holmbo är född ibid 1660 fadern Michael Larsson modern hustru Margareta Andersdotter. 
Gift 24 år gammal med pigan Kerstin Larsdotter med vilken han avlat 4 barn 3 döttrar och en son. Samman levat med 
henne uti 32 år. Sedan han uti 3 ½ år varit änkling ingick han ånyo uti äkkta förbund med hustru Brita Zackrisdotter i Kumla 
socken och levde med henne tillsamman 3 ½ år utan livsfrukt. Änkling sedan levat i 18 år död av ålderdom 26 november. 
81 år 
 
Norrbo häradsrätt 1715-06-00 Till detta ting hade Anders Mickelsson i Holmbo och hans syster änkan Kerstin Mickelsdotter 
i Gusjö med dess son Olof Olsson vardera vice versa låtit instämma ..... lika delaktighet i Gusjö. ...... äldsta systern Kerstin 
Mickelsdotter sig att ansenligt påkostat föräldrajorden i mellangården Gusjö som består av 2 öres 16 penningland och 
Anders Mickelsson även å sin sida mycket förbättrat mödernes jorden Holmbohemmanet om 2 öresland var ifrån han intet 
vill skiljas ty skulle han efter moderns död som ännu lever men dock är 86 år gl och hos honom till underhåll och sytning i 
döddagar bliver besutten på Holmbo, men Kerstin Mickelsdotter ... har för sig och sina barn få behålla Gusjö hemmanet 
som efter en uppvist och Ao 1706 utfallen häradsdom ej bör tåla mer än en åbo dock som deras fader Mickel Larsson för 
en rund tid sedan med döden är avgången uti vilkeens jord sonen Anders Mickelsson är arvfallen till 18 6/4 penningland 
och har jämväl förlängst sedan utlöst fastern Margareta Larsdotter stuga ... i Gusjö om 22 penningland vilka bägge lotter 
Kerstin Mickelsdotter utan avrad och utgift nyttjat. Alltså föravskedades parterna emellan att för denna Anders 
Mickelssons arvs och inlösorätt i Gusjö skulle Kerstin Mickelsdotter och hennes barn skaffa brodern Anders i 
Holmbohemmanet till fri egendom efter moderns död och icke allenast tillställa honom sitt eget utan ock samtliga 
syskonens säljebrev däruppå ...... skulle Anders Mickelsson ifrån denna dagen ingen vidare pratention ha ... uti 
Gusjöhemmanet. 
 
Norrbo häradsrätt 23 mars 1733: Anders Andersson i Bengtsbo hade uttagit stämning på sin svärfader Anders Mickelsson i 
Hålbo som förleden höst  Anders Andersson oåtsport skall låtit byta sina barn emellan men mågen alldeles ifrån arvskap 
uteslutit förmenandes Anders Andersson sig efter lag vara så när arvtagare som barnen, helst han med sin avlidna hustru 
haft ett barn som 8 dagar efter hennes död levat, och berättade Anders Andersson vidare att när hans svärmoder dött och 
svärfadern skulle gå i annat gifte har han icke vid den avvittring som då skett fått någon arvslott och förledne höst när 
Ander Mickelsson delt ifrån sig alla sina barn, i anseende till det som efter honom framdeles falla kunde, har Andersson 
även alldeles blivit utesluten i anseende vartill Anders Andersson begärde att alltsammans måtte åter .. och honom dess 
tillständiga arvslott anslås. Men på Anders Mickelssons vägnar inställde sig efter fullmakt dess son Lars Andersson som gav 
vid handen att Anders Anderssons barn väl levat några dagar efter modern men bägge blivit döda 6 år förr än modern och 
mormodern avled varför och som morfadern till barnet ännu lever så förmente Lars Andersson att ingen arvsrätt för 
Anders Anderssons barn eller hustru och således icke eller för honom kunnat existera. Eljest klagade ock Anders Andersson 
att svärföräldrarna vid hans hustrus död tagit bort hennes kläder, vartill de icke varit befogade, utan borde han det så som 
han följt till godo njuta. Varuppå Lars Andersson gav till svar att de intet mera dädan tagit än en kjortel och en tröja, och i 
dess ställe hade svärmodern levererat kontante penningar 19 daler koppmt och 3 stop brännvin, att därmed hjälpa både 
Anders Anderssons hustru och barn till graven vilket icke hade varit svärföräldrarnas utan Anders Anderssons skyldighet. 
Över allt detta resolverades: såsom Anders Anderssons hustru och dotter med döden avgått långt innan hans svärmoder 
blev död och svärfadern Anders Mickelsson ännu lever så att varken för Anderssons hustru eller barn någon arvsrätt till 
Anders Mickelsson eller dess hustrus egendom vid så beskaffade omständigheter sig yppat. Alltså och emedan Anders 
Andersson icke kan hava annan grund till sin arvspratention efter svärföräldrarna än den rätt hans hustru och barn ägt: Ty 
prövar häradsrätten skäligt Anders Mickelsson ifrån tilltal i det förra stämningsmålet att befria men som Lars Andersson 
tillstått att dess moder vid Anders Anderssons hustrus död tagit till sig dottern tillhörig kjortel och tröja: så skola dessa 
persedlar till Anders Andersson in natura eller efter deras rätta värde åter levereras dock lämnas Lars Anderssons fader 
Anders Mickelsson fritt och ... där han fog haver att lagligen instämma och tilltala Anders Andersson för det han på 



Anderssons hustrus och barns begravning kunnit använda 
 
Äktenskap med Kerstin Larsdotter (Född 1660-06-13 Fläckebo Gussjö. Död 1716-04-18 Fläckebo Holmbo.). Vigsel 1684-06-
08 Fläckebo. 
 
Barn: 
Margareta Andersdotter. Född 1685-06-08 Fläckebo Holmbo.  
Brita Andersdotter. Född 1691-01-18 Fläckebo Holmbo.  
VIII:225 Lars Andersson. Född 1693-12-19 Fläckebo Holmbo. Död 1737-06-21 Fläckebo Holmbo.  

 
 

 
 

IX:450  mm mf ff ff m 
Kerstin Larsdotter. Född 1660-06-13 Fläckebo Gussjö. Död 1716-04-18 Fläckebo Holmbo. Far: X:899 Lars Ersson. Mor: 
X:900 Brita Matsdotter. 
 
Norrbo häradsrätt 1711-10-03 Kerstin Larsdotter har en systerdel 18 penningland i södra gården i Gusjö.  (1711-05-30) 

 
 

 
 

IX:451  mm mf ff fm f 
Olof Andersson. Född 1660-03-16 Fläckebo Ödesvallen. Död 1729-06-14 Fläckebo Ödesvallen. Far: X:901 Anders Larsson. 
Mor: X:902 Margareta Olofsdotter. 
 
Norrbo häradsrätt 7 juni 1723 Av den köpeskrift dat d 28 november 1722 som Olof Andersson i Ödesvallen framviste, såg 
rätten huru som han riktigt förnöjt sina 4 svågrar Erik Johansson i Östra Vreninge, Johan Matsson i Veddarsbo, Johan 
Casparsson i Kila och Olof Casparsson i Boda Romfartuna socken för deras hustrurs Annika Marit Sophia och Margetas 
andelar i Ödesvallen belöpande till 6 penningland på varje syster, betalt till dem 50 daler kmt för vardera systerdelen 
varför rätten honom å samma köp det andra uppbudet skäligen beviljade.  
 
Barn med Elisabeth Larsdotter (Född 1663-06-08 Fläckebo Näs. Död 1730-11-15 Fläckebo Ödesvallen.). 
 
Barn: 
VIII:226 Margareta Olsdotter. Född 1693-05-12 Fläckebo Ödesvallen. Död 1770-10-15 Fläckebo.  
Lars Olofsson. Född 1698-09-03 Fläckebo Ödesvallen.  

 
 

 
 

IX:452  mm mf ff fm m 
Elisabeth Larsdotter. Född 1663-06-08 Fläckebo Näs. Död 1730-11-15 Fläckebo Ödesvallen. Far: X:903 Lars Olofsson. 

 
 

 
 

IX:453  mm mf ff mf f 
Erik Svensson. Född 1647 Fläckebo Veddarsbo. Död 1698-03-26 Fläckebo Gussjö. Far: X:905 Sven Bengtsson. Mor: X:906 
Kerstin Eriksdotter. 
 
Norrbo häradsrätt 1705-05-29 Nämndeman Bengt Ersson i Gusjö talade å egne och dess syskon samtlige Erik Svenssons 
barns vägnar till dess moders syskonbarn Erik Larsson där sammastädes angående löse och bättre rätt till de tu öresland 
som deras morbroder Lars Bengtsson förlängst ägt men Erik Larsson nu förmenade sig handlat. 
 
Norrbo häradsrätt 1708-03-15 Uppbud. Bengt Ersson och Kerstin Ersdotter i Gusjö, deras mosters man är Erik Svensson i 
Gusjö. 
 
Äktenskap med Brita Bengtsdotter (Född Fläckebo Gussjö. Död 1687-04-24 Fläckebo Gussjö.). Vigsel 1666-10-28 Fläckebo. 
 
Barn: 
Kerstin Eriksdotter. Född 1671-12-01 Fläckebo Gussjö. Död 1739-01-12 Kila Löfåsen.  
Margareta Ersdotter. Född 1678-02-10 Fläckebo Gussjö.  
VIII:227 Sven Eriksson. Född 1680-01-25 Fläckebo Gussjö. Död 1742-05-03 Fläckebo Gussjö.  
Brita Ersdotter. Född 1682-07-23 Fläckebo Gussjö.  
Erik Ersson. Född 1686-04-18 Fläckebo Gussjö.  
Johan Ersson. Född 1691-06-28 Fläckebo Gussjö.  
Bengt Ersson. Född Fläckebo Gussjö.  

 
 



 
 

IX:454  mm mf ff mf m 
Brita Bengtsdotter. Född Fläckebo Gussjö. Död 1687-04-24 Fläckebo Gussjö. Far: X:907 Bengt Larsson. Mor: X:908 
Margareta. 

 
 

 
 

IX:455  mm mf ff mm f 
Erik Persson. Född 1661-04-21 Fläckebo Gussjö. Död 1729-02-08 Fläckebo Gussjö. Far: X:909 Per Ersson. Mor: X:910 
Margareta Johansdotter. 
 
Norrbo härad  6 juni 1694  Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2294 (1694) Bild 11610 / sid 1146 
(AID: v420696.b11610.s1146, NAD: SE/RA/42042202) Beviljades Erik Persson i Gussjö häradsfasta såväl på de 3 fjäringland 
åker i Glasvreten som och de 3 fjärdingland  åker uti Capellvreten vilken jord bemälte Erik Persson köpt av sal Johan 
Andersson i Gussjö för 100 daler kmt som köpeskriften under d 26 mars 1688 förmäler. Helst emedan bemälte 6 
fjärdingsjord d 26 aug 1690 uppå Norrbo härads ting i Romfartuna 3 gången uppbuden är. 
 
Norrbo häradsrätt 1699-02-20: Uppviste Erik Persson i Gussjö riktiga kvittenser på köpeskillingen för två och ett halvt öres 
land uti Gussjö Norrgården som är 200 daler kmt jämväl värderingen 90 daler kmt öreslandet varför tingsrätten 
resolverade att den 1698 d 28 sept beviljade fastan nu må extraderas.· 
 
Norrbo härad 19 juni 1699 Erik Persson i Gussjö och Fläckebo tilltalar tullnären Lars Iliansson i Sand och Mats Andersson i 
Hedtorpet och Färnebo socken om ängetegar som de sig förpantat av de 2 öre 20 penningland i Norra gården i Gussjö, 
vilken för utlagors rest är åbon unga Anders Andersson ifrån gången till Baron Baner, vilket hemmandel av Baronen är 3ne 
gånger uppbudet och nu sedermera försålt till käranden Erik Persson, Varför han nu vill att svaranden bemälte ängetegar 
till hemmanet avstå. Häremot invände svaranden att som de haft bemälte tegar i förpantning emot lånte penningar varför 
ännu resterar / / det de mena Erik Persson bör dem betala förrän de taga avträde 
 
Norrbo häradsrätt 30 januari 1700: Alldenstund Erik Persson i Gussjö bevisar med köpeskriften av d 24 april 1697 vilken av 
3ne vittnen underskriven är, att Jöran Johanssons hustru där sammastädes Ingeborg Matsdotter försålt till Erik Persson 13 
½ penningland hus och jord henne arftelig tillfallen i Norra gården för 61 daler 24 öre kmt och köpeskillingen riktigt 
uppburit, allt för den skull kan tingsrätten intet finna det berörde Ingeborgs måg Anders Andersson och dotter Erik 
Svenssons änka Margareta Jöransdotter är befogade att förhålla Erik Persson dessa 13 ½ penningland under det sken att 
deras svärfader och fader Jöran Johansson som medellös är, borde samma egendom till sitt uppehälle behålla, utan böra 
barnen deras gl fader på annat sätt lagligmätigt försörja. 
 
Norrbo häradsrätt 1711-03-13 Johan Persson i Östra Vrenninge har förbytt åt brodern Erik Persson i Gussjö sina 8 
penningland hus och jord i N gården Gusjö emot 8 penningland i Östra Vreninge som … och där sammastädes ärft och 
Mats Persson i Västerås han rent av försålt till brodern Erik Persson i Gussjö sina 16 ärftliga penningland där samma städes 
för 30 daler kmt varpå Johan och Mats deras skriftelige åt brodern Erik under goda mäns vittnesbörd d 20 nov 1710 lämnat 
som uppböds 1 gången 
 
Norrbo häradsrätt 1711-05-29 Föredrogs för rätten den köpeskrift och bytesbrev som Per Eriksson i Gussjö jämte dess 
söner Erik och Lars d 11 november 1704 ifrån sig lämnat till Johan Larsson i Östra Vreninge på dess Per Erikssons 21 
penningland hus och jord i Östra Vreninge emot Johan Larssons ett öresland i Gussjö, varvid nämnden berättade att Johan 
Larsson är Per Erikssons systerson och att vederlaget som Per Eriksson fått varit hans systers eller Johan Larssons moders 
Malin Ersdotters arvejord i Gussjö och som det befanns att dessa 21 penningland voro d 11 mars, 28 maj och 3:dje oktober 
1707 klanderlöst uppbuden och jordebytet jämväl sedermera långt över laga stånds tiden blivit opåtalt, alltså beviljades 
Johan Larsson härå rättens fasta och confirmation. 
 
Äktenskap med Kerstin Larsdotter (Född 1659-10-09 Fläckebo Vevde. Död 1715-12-18 Fläckebo Gussjö.). Vigsel 1682-10-08 
Fläckebo. 
 
Barn: 
Per Eriksson. Född 1685-05-15 Fläckebo Gussjö. Död 1742-05-03 Fläckebo Gussjö.  
VIII:228 Margareta Ersdotter. Född 1687-02-27 Fläckebo Gussjö. Död 1742-04-14 Fläckebo Gussjö.  
Sophia Eriksdotter. Född 1689-06-09 Fläckebo Gussjö.  
Lars Eriksson. Född 1690-12-21 Fläckebo Gussjö.  
Johan Eriksson. Född 1693-06-16 Fläckebo Gussjö.  
Erik Eriksson. Född 1695-11 Fläckebo Gussjö.  
Lars Eriksson. Född 1697-11-22 Fläckebo Gussjö.  
 
Äktenskap med Kerstin Larsdotter (Född 1685 Möklinta Valsätra. Död 1720-05-19 Fläckebo Gussjö.). Vigsel 1719-09-07 
Möklinta. 



 
 

 
 

IX:456  mm mf ff mm m 
Kerstin Larsdotter. Född 1659-10-09 Fläckebo Vevde. Död 1715-12-18 Fläckebo Gussjö. Far: X:911 Lars Ersson. Mor: X:912 
Sophia Johansdotter. 
 
Dödbok 1716 Januari. hustru Kerstin Larsdotter kyrkovärden Erik Perssons i Gudsjö äkta maka dödde 1715 d 18 december 
begrovs 8 januari. Född uti Vevde år 1659 19 i trin. aetas 56 år 

 
 

 
 

IX:457  mm mf fm ff f 
Anders Johansson. Se VIII:241. 

 
 

 
 

IX:458  mm mf fm ff m 
Elisabeth Andersdotter. Se VIII:242. 

 
 

 
 

IX:459  mm mf fm fm f 
Lars Andersson. Se VIII:243. 

 
 

 
 

IX:460  mm mf fm fm m 
Anna Andersdotter. Se VIII:244. 

 
 

 
 

IX:461  mm mf fm mf f 
Lars Matsson. Född 1658 Västerfärnebo Norrsalbo. Död 1732-03-20 Västerfärnebo Norrsalbo. Far: IX:475, X:921 Mats 
Andersson. Mor: IX:476, X:922 Brita. 
 
Dödbok Lars Matsson i N Salbo ibidem Natij // Dödsmålet är // att han den 12 hujus efter middagen varit till Sand där han 
en liten stund varit coh vid sin hemfart dött vid S Salbo bron, varest han tvivelsutan blivit satt av svimning där av han varit 
besvärad i 4 år, att han ofta rätt som han gått stulpit framstupa// 
 
Äktenskap med Sara Matsdotter (Född 1667-03-25 Västerfärnebo Västerby. Död 1744-05-11 Västerfärnebo Norrsalbo.). 
Vigsel 1686 Västerfärnebo. 
 
Barn: 
VIII:231 Mats Larsson. Född 1689-08-18 Västerfärnebo Norrsalbo. Död 1750-06-17 Västerfärnebo Norrsalbo.  

 
 

 
 

IX:462  mm mf fm mf m 
Sara Matsdotter. Född 1667-03-25 Västerfärnebo Västerby. Död 1744-05-11 Västerfärnebo Norrsalbo. Far: X:923 Mats 
Knutsson. Mor: X:924 Karin Eriksdotter. 
 
Dödbok. Sara Matsdotter i N Salbo född i Västerby 1667  d 25 mars. Har alltid varit hemma. När hon var 20 år på 4 
månader när blev hon d 7 nov 1686 gift med Lars Matsson i N Salbo, avlat med honom 6 söner och 3 döttrar av vilka 3 
söner leva. Varit gift i 45 år 4 mån och 14 dagar intill år 1731 d 27 april då han blev död. och som sedan änka varit i 12 år 
och 14 dagar. Sjuknade den 20 febr af sin gamla passion andtäppa och bröststick som alltjämt hållit henne vid sängen. 
Dödde den 11 maj gl 77 år och 7 veckor.  

 
 

 
 

IX:463  mm mf fm mm f 
Olof Ersson. Se IX:219. 

 
 

 
 

IX:464  mm mf fm mm m 
Margareta Larsdotter. Se IX:220. 

 
 

 
 

IX:465  mm mf mf ff f 



Lars Matsson. Född Västerfärnebo Hedåker. Död Västerfärnebo Hedåker. Far: X:929 Mats Jönsson. Mor: X:930 Karin 
Andersdotter. 
 
Västerås domkapitel A:2 1598-1621 sidan 75 7 oktober 1620 en man ifrån Färnebo kom fram och begärde förlov åt två 
unga personer som är skyllda in 4to grad consangminitatis att de måtte komma tillhopa i äktenskap, svarades om de icke 
hava desto större orsaker där till, så skulle de avstå, men vilja de ändeliga så skola de giva till domkyrkan 4 daler och därom 
skola de sig betänka / Lars Matsson, Margareta Matsdotter 
 
Vangsbro häradsrätt 1671: Dito kom för rätten beskedlig och åldrig man Lars Matsson i Stora Hedåker och Färnebo socken 
och gav tillkänna med åtskilliga köpebrev det han hade inlöst och bytt sig till 2 öre 14 penningland hus och jord i bemälte 
Hedåker näst nordost landslotten som Jöns Olofsson besitter. Såsom först haver Lars Matsson lossat av sin hustrus frände 
och syskonbarn Lars Jöransson i Dicke och Folkärna socken hans hustrus Karin Bengtsdotters arvejord för 1 ½ skeppund 
stångjärn efter köpebrevet den 30 november 1652. Noch lossat av sin andra hustrus släkting, Hans Caspersson på Heden i 
By socken hans hustrus Anna Bengtsdotters arvejord i Hedåker och givit dem i lika måtto 1½ skepp stångjärn som 
köpebrevet av den 28 nov 1652 innehåller. Vidare beviste Lars Matsson sig hava bytt jord med sin broder Knut Matsson i 
Karbenning i så måtto att Knut Matsson haver upplåtit sin hustrus h Anna Persdotters jord i Stora Hedåker till sin broder 
Lars Matsson och hans hustru Margita Matsdotter. Där emothaver Lars Matsson till ...vederlag uppdragit sin broder Knut 
Matsson sin arvejord i Karbenning igen. Så stor som hans broders del är, var med Knut Matsson bekände sig till fulla nöjo 
vara förlikt, då han sålunda åtnjuter sin broders Lars Matssons jordedel i Karbenning för sin hustrus jord i Hedåker .....som 
bytesbrevet av den 25 september 1663 förmäler. Vidare beviste Lars Matsson sig hava lossat av Mats Larsson i Rödningen 
vid Norberg sin hustrus syskonbarn hennes arvejord i Stora Hedåker och givit honom därför 58 daler kmt efter köpebrevet 
den 3 maj 1660.  
 
Barn med Margareta Matsdotter (Död 1653-11-11 Västerfärnebo Hedåker.). 
 
Barn: 
VIII:233 Anders Larsson. Född 1631 Västerfärnebo Hedåker. Död 1708-06-28 Västerfärnebo Mälby.  

 
 

 
 

IX:466  mm mf mf ff m 
Margareta Matsdotter. Död 1653-11-11 Västerfärnebo Hedåker. 

 
 

 
 

IX:467  mm mf mf fm f 
Anders Nilsson. Född Västerfärnebo Mälby. Död 1674 Västerfärnebo Mälby. 
 
Nils Olofsson nämnd i boskapslängden 1624 skulle kunna vara fader 
 
Folkare tingslag 25 oktober 1655: Anders Nilsson i Mälby, Färneby socken talte till Mårten Andersson på Grytnäshyttan om 
en jordedel i Gisslebo som honom och hans broder Erik Nilsson skall tillkomma och han nu fordrar igen. Där emot sade 
Mårten att hans fader Anders Grelsson haver bytt jord med Erik Nilsson, Anderses broder, Erik givit honom 5 spannland i 
Gisslebo och Anders däremot givit Erik 2 ½ öresland i Mälby som bytesbrevet dat 3 dec 1646 utvisar och emedan Mårtens 
fader är vorden skyldig Erik Nilsson till 8 skeppund 13 lispund stångjärn har Erik Nilsson därför förhållet honom hans jord i 
Mälby och vill rygga bytet och gå till sin jord här igen. 
 
Äktenskap med Barbro Larsdotter (Född 1612 Vika. Död 1695-08-18 Västerfärnebo Mälby.). Vigsel 1637. 
 
Barn: 
VIII:234 Anna Andersdotter. Född 1654 Västerfärnebo Mälby. Död omkring 1710 Västerfärnebo Mälby.  

 
 

 
 

IX:468  mm mf mf fm m 
Barbro Larsdotter. Född 1612 Vika. Död 1695-08-18 Västerfärnebo Mälby. 
 
Dödbok Hustru Barbro Larsdotter Anders Nils änka i Mälby född i Vika församling tjänt åtskilliga platser varit gift i 37 år fött 
6 döttrar vilka alla leva. Varit änka i 21 år 

 
 

 
 

IX:469  mm mf mf mf f 
Erik Matsson. Född 1646 Karbenning Nyhyttan. Död 1721-10-08 Karbenning Nyhyttan. Far: X:937 Mats Nilsson. Mor: X:938 
Abluna. 
 



Dödbok Född i Nyhyttan 1646. 22 år gammal blev han gift med Sara Josefsdotter från Hästbäck. Levt tillsammans i 54 år, 
haft 6 söner och 6 döttrar varav 2 söner och 4 döttrar lever. I den stora häftiga vådelden blev han så illa skadd och bränd 
att han där medelst måste kvitta sitt liv 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 16 juni 1676 hustru Margareta i Nyhyttan talade till sin styvson Erik Matsson ibid att han 
förnekar henne sin treding och hustrutätt som henne tillbör att njuta efter sin man. Erik svarade sig icke neka henne det 
som henne med rätta tillkommer men sade sig betalt stor gäld som nu bör av egendomen honom betalas. Hustru 
Margareta sökte och sin morgongåva eftersom hon barnlös är, beståendes uti en läst järn och en äreklädning. Framlades 
en arvlista därav bevistes att vid bytet är lösörena till större delen avsatte emot gälden och dess utan betygades Erik hava 
sig tillkänt allt bruket som varit behållit vid faderns död och då han övertagit hemmanet samt husthållet inpå sig. 
Resolution. Hust Margareta njuter sedan förre barnkullens möderne är avlagt item all annor gäld först sin morgongåva av 
oskifto sedan sin tredjedel så av bruket som annan lämnad obesvärad egendom efter mannen 
 
Vangsbro 26 maj 1681 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2285 (1680-1681) Bild 9940 / sid 920 
(AID: v420687.b9940.s920, NAD: SE/RA/42042202) samma dag resolverades att rätten intet kan befatta sig med det 
klander som Erik Matsson i Nyhyttan gör på den jord i Norra Hörende till 3 öresland som byggmästaren och mjölnaren 
Johan Ersson i Fors haver inlöst av Per Jönsson i bemälte Hörende emot förra dom och fastebrev d 31 jan 1677 helst efter 
Erik Matsson haver bott i socknen och aldrig för rätten varken med ord eller penningar gjort något klander under laga 
uppbudet och ståndet. Emot denna dom upplade Erik Matsson vadepenningar 3 daler smt men kunde för intet vad 
upptagas emot förra  // och fastebrev. 
 
Gruvting  1682-06-13 Gamla Norberg Per Olofsson i Nyhyttan och Färnebo fjärding har stämt Erik Matsson ibm som var 
här igår men emot förbud reste hädan för än han kom fram med sin vederpart, därför böte 3 mark sölvermynt för absens 
och 3 mark för det han reste bort emot förbud. 
 
Lagmansrätten Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIa:12 (1591-1679) Bild 4810 / sid 469 
 
Bergsting Norberg 26 maj 1690: Erik Matsson i Nyhyttan anklagade Olof Eriksson ibidem det han honom på hyttbacken 
överfallit men som han här till intet hade några vittnen uppsköts detta till nästa bergsting då Erik Matsson med sina vittnen 
kan komma till städes. 
 
Gamla Norbergs häradsrätt 17 februari 1703: Erik Matsson i Nyhyttan d 29 sept 1696 uti 3ne vittnens närvaro givna brev 
och försäkring till dess son Mats Ersson på besittningsrätten av faderns hemman i Nyhyttan efter dess död, blev uppläst 
och in qvantum juris uti häradsdomboken annoterat. 
 
Äktenskap med Sara Josefsdotter (Född 1649-04-22 Karbenning Hästbäck. Död 1736-04-11 Karbenning Nyhyttan.). Vigsel 
1668-10-04 Västerfärnebo. 
 
Barn: 
Per Eriksson. Född 1670-02-20 Västerfärnebo Nyhyttan.  
Mats Eriksson. Född 1672-04-28 Västerfärnebo Nyhyttan.  
Sara Eriksdotter. Född 1675-12-19 Västerfärnebo Nyhyttan.  
Abluna Eriksdotter. Född 1677-09-16 Västerfärnebo Nyhyttan.  
Anders Eriksson. Född 1680-02-15 Västerfärnebo Nyhyttan.  
Kerstin Eriksdotter. Född 1681-11-11 Västerfärnebo Nyhyttan.  
Brita Eriksdotter. Född 1684-09-29 Västerfärnebo Nyhyttan.  
VIII:235 Erik Ersson. Född 1686-08-15 Karbenning Nyhyttan. Död 1760-06-20 Karbenning Nyhyttan.  
Sara Eriksdotter. Född 1688-09-21 Västerfärnebo Nyhyttan.  

 
 

 
 

IX:470  mm mf mf mf m 
Sara Josefsdotter. Född 1649-04-22 Karbenning Hästbäck. Död 1736-04-11 Karbenning Nyhyttan. Far: X:939 Josef 
Tidiksson. Mor: X:940 Clara Eriksdotter. 
 
Dödbok Salig hustru Sara Josefsdotter i Nyhyttan född i Hästbäck Ao 1649 d 22 april. Fadern Josef Tidiksson i Hästbäck 
modern hustru Clara Eriksdotter ifrån Hörende. Städse hos föräldrarna till dess hon år 1667 d 27 september vid 
Mickelsmässotiden inträdde i äktenskap med sin k make längst för detta hädanskilde Erik Matsson i Nyhyttan. Levde väl 
tillsammans 54 år avlat 12 barn 6 söner 6 döttrar. Nu leva 1 son 4 döttrar. Änka varit i 14 år 5 månader. Levat gudfruktigt 
ärbart och mycket beskedligt. Död av ålderdomsbräcklighet med svår hosta och rev. Blev stilla och saktmodig död d 11 
april eller i söndag 14 dagar sedan Åldern 87 år på 11 dygn 

 
 

 
 



IX:471  mm mf mf mm f 
Per Andersson. Född 1638 Karbenning Hästbäck. Död 1708-12-14 Karbenning Hästbäck. Far: X:941 Anders Jönsson. 
 
Dödbok Salig Per Andersson i Hästbäck född ibidem Ao 1638 33 år gl kom han i äktenskap 1671 med den förra sin hustru 
salig Brita Jönsdotter från Lifsdal född 1646. Levde med henne i 19 år. Avlade 7 barn 3 söner och 4 döttrar av vilka 1 dotter 
allenast är död. Änkling 1 år. Sedan kom han i äktenskap med sin nu kvarlämnade hustru Margareta Matsdotter från 
Bennebo. Med henne han han levt 17 år och avlat 2 barn 1 son och 1 dotter som bägge lever. 
 
Norberg 19 januari 1680 Uppviste Per Andersson i Hästbäck för rätten en köpeskrift av dato d 16 juni 1633 att hans 
morfader utlöst sin syster utur bolbyn Hästbäck, kärandes vidare till sin broders sal Lars Perssons barn och deras 
förmyndare Joen Persson i Bennebo om åverkan på skogen under bolbyn lydande kommande sådan åverkan i // annan 
måtto, besynnerligast där av att de kring om båda åbor på torpet Gräntorp, fördenskull begär att förekomma sådant ofog, 
tillstånd till att antingen lösa torpet under byn eller och själv få bruka de såsom en landbonde till barnens bästa, // 
 
Äktenskap med Brita Jonsdotter (Född 1646-07-14 Norberg Rosendal. Död 1690-12-14 Karbenning Hästbäck.). Vigsel 1671 
Norberg. 
 
Barn: 
Elisabet Persdotter. Född 1672-03-25 Karbenning Hästbäck.  
Sara Persdotter. Född 1675-01-10 Karbenning Hästbäck.  
VIII:236 Karin Persdotter. Född 1684-03-02 Karbenning Hästbäck. Död 1755-04-16 Karbenning Nyhyttan.  
 
Gift medMargareta Matsdotter (Född Karbenning Bennebo.). 

 
 

 
 

IX:472  mm mf mf mm m 
Brita Jonsdotter. Född 1646-07-14 Norberg Rosendal. Död 1690-12-14 Karbenning Hästbäck. Far: X:943, X:1015 Jonas 
Jönsson. Mor: X:944, X:1016 Elisabet Eriksdotter. 

 
 

 
 

IX:473  mm mf mm ff f 
Elias Esbjörnsson. Född 1634. Död 1692-01-24 Västerfärnebo Sand. 
 
1632-06-18 vigdes i Västerås Esbjörn Mårtensson och Emerentia Aronsdotter (dotter till borgmästaren) Västerås 
Domkyrkoförsamling (U) C:1 (1622-1669) Bild 71 / sid 66 (AID: v74772.b71.s66, NAD: SE/ULA/11727) 
Aron Persson gift med Emerentia Hansdotter 
 
 
Mantal 1654 - 1655 Södra kvarteret Elias Esbjörnsson man hustru 
 
 
Västerås rådhusrätt 1654-05-23 Dito förordnades Christopher Clason Erik Rasmusson och Erik Jöransson att syna och 
värdera den skada som Erik Erikss kor hava gjort Elias Esbjörsson uti hans ängehage 
 
Västerås rådhusrätt 1654-08-17 samma dag sakfälltes Erik Erikssons hustru till 6 daler silvermtt för okvädesord till Elias 
Esbjörnsson och för det hon våldsamligen haver igen tagit sina kor som Elias Esbjörnsson haver upptagit uti sina hägnar 
och inkrävt i sin gård 3 daler smt 
 
Västerås kämnärsrätt 20 juni 1654 Elias Esbjörnsson besvärar sig över Anders Perssons piga Karin Matsdotter som igenom 
sitt vållande haver utsläppt hans häst utur sin egen hage, i det hon haver gått dit i hagen och uttagit sin husbondes häst 
som var inlovad att gå i samma hage i bet, att vattna honom lämnandes ledet öppet därigenom Elias häst är utkommen 
och sålunda bortkommen. Resol. Emedan pigan Karin Matsdotter bekände sålunda vara tillgångit och således vållande till 
att hästen är bortkommen dy bliver henne pålagt att betala till Elias Esbjörnsson för hästen 22 daler kmtt dock kan hon 
innan en månad dag får samma häst igen så skall Elias taga igen honom och hon förlika honom för sin skada 
 
Västerås kämnärsrätt 20 juni 1654 Elias Esbjörnsson referera hava sålt åt Anders Olsson i Hedemora 30 tunnor spannmål 
förlidna år och skulle därför leverera honom här i Västerås 18 ½ skott stångjärn till midsommar det han intet haver hållit 
utan nödgas resa dit upp till Hedemora efter sin betalning, och alltså vill hava av honom sin omkostnad. Härom 
resolverades att Anders Olsson skall betala Elias Esbjörnsson för sin resa till Hedemora 6 daler kmtt 
 
Västerås kämnärsrätt 4 juli 1654 Elias Esbjörnsson refererar huru såsom Anders Eriksson Nebb (Norberg) i nästförlidna 
juledag haver neder hos Nils Markussons änka uti stugan överfallit honom skamligen med hårdrag hugg och slag. Såsom 



Erik Eriksson Trummels skeppare det vittnade, förutan någon föregången orsak. Resol. Emedan slagsmålet är skett under 
julefriden ty ligger saken tvegill och alltså efter 12 c smB böta 12 mark silver mtt 
 
Västerås rådhusrätt 11 juli 1655 uppvistes för rätten Elias Esbjörnssons obligation där uti han bekänner sig vara skyldig 
Reinholt Runker 196 daler kmt för vilka han honom sin gård vid Lillån belägen pantsätter, vilket Elias Esbjörnsson nu 
närvarande tillstod och bekände, dock ville mena vara något uti samma obligation missräknat 
 
Västerås kämnärsrätt 14 december 1655 avsades emellan hustru Kerstin Matsdotter sal Anders skomakares änka och Elias 
Esbjörnsson om en kittel som hustru Kerstins piga haver pantsatt till honom för 10 mark kmt och hon besvärar sig icke få 
samma kittel inlösa: att Elias Esbjörnsson skall behålla kittelen till dess pigan kommer till städes som honom ditsatt haver 
 
Västerås kämnärsrätt 8 mars1656 Per Berg genom Dirik fordrar av Elias Esbjörsson 16 daler kmtt varpå 3 daler äre betalte 
men de resterande 13 daler fordrar han nu vilka voro bekänd gäld, men begärde 14 dagars dilation vilket och så Dirik 
honom tillsade, då han Elias fullkomligz lovade honom sin betalning 
 
Västerås kämnärsrätt 29 april 1656 Jacob Persson refererer att Elias Esbjörsson med sin rote haver lockat honom hans 
dräng ifrån och lagt honom till kronans båtsman för sin rote, dock likväl emedan så skett är begär han honom intet igen, 
allnest klagar över det han drängen haver låtit förfara för honom att han det måste betala eller leverera tillbaka som är en 
merksele och 2 yxor, vartill Elias Esbjörnsson svara att drängen kom själv krefiandes till honom och tillböd sig bliva 
båtsman och att han på det fallet med borgmästarens vilja stadde honom. 
 
Västerås rådhusrätt 11 augusti 1658 resolverades att betala till Torbjörns Margareta för sin självägande tomt uti Elias 
Esbjörssons gård 25 daler koppmtt och stugun sin tager hon och  föra henne vart hon vill alldenstund hon intet ville vara 
tillfreds med den tomt som borgm Printz, Petter Berg och Abraham Adriansson ville henne tilldela att sätta sin stuga på 
 
Västerås rådhusrätt16 maj 1659 resolverades och enhälligen valdes till ämbeten vid stadens tjänster i tillkommande år 
nämligen / / Stadsmätare Johan Eriksson och Elias Esbjörnsson och skola taga 1. Öre  K:mtt för var tunna i mätarelön eller 
penningar 
 
Västerås kämnärsrätt 20 september 1659 kom för rätten Renholt Rycker fordrandes av Elias Esbjörnsson efter obligatin 
196 daler kmt ifrån Ao 1655 för vilka han fordrar intresse till mårmässan 1659 78 daler kmt att summan bliver med 
kapitalet och intresse 274 daler. Här till Elias Esbjörnsson svarar och tillstår kapitalet 196 daler men för 36 daler som tobak 
är taget kan han intet intresse giva men för det som han haver taget redo penningar kan han intet förneka intresse emo 
obligation,vet sig intet annat hava att betala med än gården den han och tillförende honom till försäkring om sina 
penningar pantsatt haver. Resolutio rätten erkänner Elias Esbjörnsson pliktig till Renholt Rycker att betala efter sin 
obligation 196 daler och där han intet annat i lösören haver att betala med då söka utur gården sin betalning efter 
mätesmanna orden 
 
Västerås kämnärsrätt 10 januari 1662 Förliktes inför rätten Erik Jöransson med Elias Esbjörnsson om 10 daler 8 öre kmtt 
bekänd skuld sålunda att Elias skall betala till Erik Jöransson nästkommande 8 februari 
 
I mantalslängd i Västerås 1655 Södra kvarteret 
I mantalslängd i Västerås 1660-1663 
I mantalslängd vid Sand 1663 då ensam 1664 med hustru 
 
Tullnär 
 
Låg till sängs från 1684 till sin död. 
 
Norrbo häradsrätt 18 september 1673  Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2278 (1673) Bild 6200 / 
sid 609 (AID: v420680.b6200.s609, NAD: SE/RA/42042202) Avsades att tullnären vid Sand Elias Björsson skall avträda de 
vretar eller tegar han i stället för intresset hittills av Lars Bengtsson i Gussjö njutit haver och låta sig benöja med ett skäligt 
intresse i penningar 8 procento om året för de 198 daler 20 öre bemälte Lars Bengtsson till honom skyldig är 
 
Vangbro 28 januari 1675 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2280 (1675) Bild 6130 / sid 600 (AID: 
v420682.b6130.s600, NAD: SE/RA/42042202) drängen Mats Andersson i Helleby för slag i huvudet på Elias Esbjörnsson på 
Sand som av brodom skillnad timat är sakfälltes att böta 6 mark 
 
Äktenskap med Anna Larsdotter (Död 1673-04-13 Västerfärnebo Sand.). Vigsel 1653-07-31 Västerås. 
 
Barn: 
Johan Eliasson. Född 1655-06-21 Västerås.  
Anders Eliasson. Född 1658-03-31 Västerås.  



VIII:237 Lars Eliasson. Född 1660-11-01 Västerås. Död 1728-04-24 Västerfärnebo Sand.  
Maria Eliasdotter.  
 
Äktenskap med Maria Sandersdotter. Vigsel 1674-10-04 Skultuna. 
 
Barn: 
Anna Eliasdotter. Född 1675-07-11 Västerfärnebo Sand.  
Johan Eliasson. Född 1676-07-24 Västerfärnebo Sand.  
Elias Eliasson. Född 1678-02-15 Västerfärnebo Sand.  
Maria Eliasdotter. Född 1682-06-25 Västerfärnebo Sand.  

 
 

 
 

IX:474  mm mf mm ff m 
Anna Larsdotter. Död 1673-04-13 Västerfärnebo Sand. 

 
 

 
 

IX:475  mm mf mm fm f 
Mats Andersson. Född 1619. Död 1693-04-02 Västerfärnebo Norrsalbo. 
 
I mantalslängd från 1673 och framåt. Tidigare Anders Persson 
 
Vangsbro 20 september 1678 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2282 (1678) Bild 6530 / sid 616 
(AID: v420684.b6530.s616, NAD: SE/RA/42042202) anklagade hejdridaren Jöns Bengtsson skattebönderna i Norr Salbo 
Olof Andersson och Mats Andersson för det de hava uppgjort en hop med giller allestädes på Norr Salboskogen emot Kila 
socken och där räknat på 150 stycken. Där emot invände Olof Andersson som nu tillstädes var att han intet haver uppgjort 
några gillder utan alla vore gamla som för 10 eller 20 år sedan vore gjorda av (genomvarande) soldater och // och av 
vallebarn sedan en del uppsatte där på Anders Olofsson ibidem beklagade sig, det han hade mist 1 svin i samma giller, som 
hörde Olof Anderssons pojke till som Olof Anderssons pojke bevittnade. Sammaledes hade och Olof Hansson mist 3 
kreatur några år sedan nämligen 1 get för 3 år sdena, som var sedan // av gilldret emellan stenar, men vars giller det var 
vet han icke, men menar vara anten Olof Anderssons eller Mats Anderssons pojkars giller// Resolverades ehuruväl Olof 
Andersson invände det han intet haver uppsatt någon gillder utan vall… såsom sådan gillder intet är begynta av …vallebarn 
utan Olof Andersson skulle med brodern Mats Andersson hava sådant avböjt och vallarna// när kreaturen där under 
kommo därför skall Olof Andersson och Mats Andersson böta tillsamman för sig och sina barn 40 mark 
 
Vangsbro härad 11 oktober 1692 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2293 (1692) Bild 12610 / sid 
1236 (AID: v420695.b12610.s1236, NAD: SE/RA/42042202) tillstod Mats Andersson i Norrsalbo hava gått i caution för sin 
måg tullskrivaren Lars Eliasson vid Sand för dess opörd och under handen fående medel så att han för resten som bemälte 
tullskrvaren emot förmodan skulle komma till korta alldeles responsabel vara emot den andre cautionisten Johan 
Andersson i Västerås, betygandes nämnden att denna Mats Andersson är en bofast man som kan på oförmodelig händelse 
säker bergsman vara så att kongl majtt kan av honom hava sitt nöje och betalning varpå häradsbevis beviljades 
 
Barn med Brita (Född 1630. Död 1696 Västerfärnebo.). 
 
Barn: 
Johan Matsson. Född 1656-03-02 Västerfärnebo Norrsalbo.  
IX:461 Lars Matsson. Född 1658 Västerfärnebo Norrsalbo. Död 1732-03-20 Västerfärnebo Norrsalbo.  
Per Matsson. Född 1659-01-02 Västerfärnebo Norrsalbo.  
VIII:238 Kerstin Matsdotter. Född 1661-11-09 Västerfärnebo Norrsalbo. Död 1744-07-30 Västerfärnebo Sand.  
Johan Matsson. Född 1664-05-01 Västerfärnebo Norrsalbo.  
Johan Matsson. Född 1667-02-03 Västerfärnebo Norrsalbo.  
Anna Matsdotter. Född 1670-08-14 Västerfärnebo Norrsalbo.  

 
 

 
 

IX:476  mm mf mm fm m 
Brita. Född 1630. Död 1696 Västerfärnebo. 

 
 

 
 

IX:477  mm mf mm mf f 
Jöns Persson. Född 1618 Västerfärnebo Norrsalbo. Död 1694-10-27 Västerfärnebo Norrsalbo. Far: X:953, X:973, XI:1837 
Per Jönsson. Mor: X:954, X:974, XI:1838 Brita Ingevaldsdotter. 
 
Vangsbro häradsrätt 23 september 1681 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2285 (1680-1681) Bild 



9880 / sid 914 (AID: v420687.b9880.s914, NAD: SE/RA/42042202): Resolverades att Jöns Persson i Norrsalbo skall hava 
tillstånd att bruka en ängteg som honom pantsatt är av Johan Ersson i Söder Salbo emot 100 daler kmt utan avkortning på 
kapitalet dill dess han får sin fulla penningar 100 daler igen. 
 
Äktenskap med Kerstin Johansdotter (Född Västerfärnebo Norrsalbo. Död 1668-03-29 Västerfärnebo Norrsalbo.). Vigsel 
1657-10-11 Västerfärnebo. 
 
Barn: 
Margareta Jönsdotter. Född 1660-10-21 Västerfärnebo Norrsalbo.  
Anders Jönsson. Född 1662-12-14 Västerfärnebo Norrsalbo.  
Johan Jönsson. Född 1666-04-01 Västerfärnebo Norrsalbo.  
 
Äktenskap med Sara Larsdotter (Född omkring 1640 Västerfärnebo Svedbo. Död 1693-07-16 Västerfärnebo Norrsalbo 3).). 
Vigsel 1669-10-24 Västerfärnebo. 
 
Barn: 
VIII:239 Per Jönsson. Född 1670-09-29 Västerfärnebo Norrsalbo. Död 1749-07-18 Västerfärnebo Norrsalbo.  
Lars Jönsson. Född 1673-07-20 Västerfärnebo Norrsalbo.  
Anders Jönsson. Född 1676-12-17 Västerfärnebo Norrsalbo.  
Mats Jönsson. Född 1679-02-23 Västerfärnebo Norrsalbo.  
Kerstin Jönsdotter. Född 1686-09-26 Västerfärnebo Norrsalbo.  

 
 

 
 

IX:478  mm mf mm mf m 
Sara Larsdotter. Född omkring 1640 Västerfärnebo Svedbo. Död 1693-07-16 Västerfärnebo Norrsalbo 3). Far: X:955 Lars 
Persson. Mor: X:956 Kerstin Knutsdotter. 

 
 

 
 

IX:479  mm mf mm mm f 
Johan Matsson. Född omkring 1644 Västerfärnebo Hällby. Död 1719-05-20 Västerfärnebo Ösby. Far: X:957 Mats Isaksson. 
Mor: X:958 Kerstin Matsdotter. 
 
Den 20 maj1719 begrovs i Wäster färnebo Häradsdomaren Johan Matsson i Ösby född av äkta säng i Hälleby. Dess fader 
varit ländmsn i Fernebo. Döpt. Fadern Mats Isacksson blivit strax död. Hos modern varit hemma i nio år. Hos salige 
Länsman som var dess broder blivit upphållen i 2 år. Gått i Wästerås skola i 4 år. Sedan tjänte salige landshöfdingen Cnut 
Kock i 4½ år. Blivit gift på sitt 19:e år med Margit Olofsdr i Fors. Varit med henne gift i 50 år och 3 månader. Aflade med 
henne 6 barn, 4 söner och 2 döttrar som alla sin fader efterleva. Ensam man varit i 1 år. Andra gången gift med Hu Elisabet 
Josepsdotter i Jolbron. Med henne varit gift i 4 år och 8 månader men fött med henne inga barn. 
 
Till tiden före 1719 års riksdag hade kungamakt, råd och ständer behärskat det politiska livet, ibland gemensamt, ibland 
med övervikt åt ena eller andra hållet. Den förste som representerade Vangsbro och Norrbo härader i bondeståndet var 
Johan Mattsson i Ösby, Västerfärnebo som deltog i 1719 års riksdag som var så kort att den kunde samlas omkring 
trettondagen och vara klar till vinterföret gick bort. Johan Mattsson var född i Hällby 1645 som son till länsmannen Matts 
Isacksson, bror till vår Nils Isacsson. Johan var före 1719 riksdagsman tre gånger. Han gick i skola i Västerås i 4 år och blev 
vid 30 års ålder nämndeman och året därpå häradsdomare. Han var länsman i 23 år men avsade sig tjänsten då han ej 
kunde vara riksdagsman och samtidigt inneha statstjänst. De sista 11 åren var han kyrkvärd. Han dog i Stockholm den 18 
april 1719 ”af håll och bröstwerk” samt begrovs i sockenstugan. Gift först 1664 med Margareta Olofsdotter ifrån Fors och 
därpå 1715 med Elisabeth Josephsdotter.                           . 
 
Då han var 30 år gammal blev han nämndeman och året därefter domare, vilken tjänst han haft i 12 år. Anno 1690 blev 
han kallad till Länsman i församlingen vilken tjänst han företrädde till 1713 då han den tjänsten afsade sig och blev domare 
igen som tillförne och varit sist domare i 9 år. Kyrkovärd först varit 1 år med sedan någon tid därifrån än varit nu sist 
kyrkoman i 10 år. Herrdagsman varit 4 gånger. Död den 18 april 1719 i Stockholm av håll och bröstvärk. Levat 74 år och 6 
månader. Begraven i kyrkan i Stora gången. 
 
Vangsbro häradsrätt hösttinget 1690 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2291 (1690-1690) Bild 6160 / 
sid 611  Gav för detta häradsdomaren välb Johan Matsson i Ösby tillkänna huruledes han uppå samtliga sockenmännens 
och härads.... och ansökning hos landshövding Lars Wallenstedt är konstituerad och förordnad till länsman över Vangsbo 
härad uti sin broders sal länsmannens Lars Matssons i Hälleby ställe och fördenskull nu mera icke kan bekläda det rum han 
uti rätten haft utan begär avsked och ett attestatum om sig huru han sig ut bemälte domare säte har förhållit och betett, 
så kunde icke rätten mindre än honom som dock i detta rummet omistande var, bifalla och det lovade meddela att han 
såsom en redelig samvetsman sitt rum beklätt, var till och samtliga allmogen jaakoor gav och med nämnden uti det målet 



sammanstämde 
 
Ren domböcker. Uppbud år 1682 (Volym 30 sid 865) 11 1/8 i Ösby som åter förberörde Johan Matsson i Ösby en annan tid 
den 3 januari 1672 sig utav länsman och sin broder Lars Matsson tillbyt haver mot 11 1/8 hus och jord i Hälleby, som åter 
Johan Matsson till länsmannen igen avstår i Hällby. Upbuds 2 gången. 
 
* 16 i Ösby som Nils Isaksson uti Livsdal av den 19 april 1680 försåldt hafver till sin broderson Johan Matsson för 140 .. 
koppmt. Upbuds 2 gången 
 
* 2 ¼ som bemälte Johan Matsson i Ösby inlöst hafver den 22 feb 1680 af sina systerbarn Johan Andersson, Clara och 
Kerstin Andersdöttrar för 229 16 öre koppmt 2 gången upbud. 
 
* 32 i Ösby som Johan Matsson ibid den 4 mar 1682 inlöst hafver halfparten nemligen 16 af Isack Johansson i Muren för 
160 d kopparmt. Den andra hälften äfwen och 16 af Lars Andersson i Norr Salbo för 180 d kopparmt Upbud 2 gången 
 
Äktenskap med Margareta Olofsdoter (Född omkring 1636 Västerfärnebo Fors. Död 1714-09-16 Västerfärnebo Ösby.). 
Vigsel 1664-06-21 Västerfärnebo. 
 
Barn: 
VIII:240 Kerstin Johansdotter. Född 1665-08-06 Västerfärnebo Fors. Död 1745-02-05 Västerfärnebo Norrsalbo.  
Mats Johansson. Född 1667-12-15 Västerfärnebo Ösby.  
Olof Johansson. Född 1670-03-25 Västerfärnebo Ösby.  
Johan Johansson. Född 1672-05-05 Västerfärnebo Ösby.  
Andreas Johansson. Född 1677-08-31 Västerfärnebo Ösby.  
Katarina Johansdotter. Född 1677-08-31 Västerfärnebo Ösby.  

 
 

 
 

IX:480  mm mf mm mm m 
Margareta Olofsdoter. Född omkring 1636 Västerfärnebo Fors. Död 1714-09-16 Västerfärnebo Ösby. Far: X:959 Olof 
Jonsson. Mor: X:960 Karin Olofsdotter. 
 
Domaren Johan Mats hustru i Ösby Margareta Olofsdotter är född av äkta säng i Fors vars fader också varit häradsdomare, 
hemma hos sina sal föräldrar varit till dess hon blivit på sitt 27 år gift med Johan Matsson ifrån Hälleby, bott sedan i Fors 1 
år dädan flyttat till Ösby, varit gift 50 år och 12 veckor fött 6 barn 4 söner 2 döttrar, vilka alla sin moder efterleva, 
sjukdomen begynts Ao 1712 om dagen för julaftonen och varit slag var av hon merendels sedan hållits vid sängen till den 
16 september då död, levat 77 år begraven i kyrkan och stora gången näst efter Hälleby (golvsten) 
 
Vangsbro 17 oktober 1695 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2296 (1695) Bild 6390 / sid 628 (AID: 
v420698.b6390.s628, NAD: SE/RA/42042202) Pålades Per Olsson i Nyhyttan att efter det jordebyte och förlikning han med 
Olof Andersson i Sörhörende den 16 sept Ao 1686 ingått betala och inlösa av länsmannen Johan Matsson i Ösby och hustru 
Kerstin i Norrgärsbo deras arvfallna jord i Sörhörende nämligen 1 öresland efter den förening Per Olsson med dem kan 
överens komma och det innan nästkommande Valborgsmässa, i // händelse haver länsman och bemälte hustru Kerstin att 
anlita befallningsman Johan Åmans ämbetes assistans och handräckning och låta utmäta så stor andel i Per Olssons 
hemman i Nyhyttan som emot deras pratention och tillfallne ärftliga egendom i Sörhörende svara kan 

 
 

 
 

IX:481  mm mm ff ff f 
Johan Jönsson. Född 1594. Död 1673-07-27 Västerfärnebo Södra Gärsbo. Far: X:961, XI:1825 Jöns Persson. 
 
Boskapslängd 1633,Södra Gärsbo, Johan Jönsson, 1 häst, 2 oxe, 2 stut, 11 ko, 4 kviga, 3 gamla får, 4 unga får, 1 risbit , 3 
gammal get, 4 ung get 1 gammalt svin, 2 ungt svin, Utsäde 6 t:a 
 
Västerfärnebo 12 juli 1654 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2264 (1653-1655) Bild 2230 / sid 188 
(AID: v420666.b2230.s188, NAD: SE/RA/42042202) Johan Jönsson i Gärsbo angav Lars Eriksson i Finnebo hava i sitt å( ) 
stulit något hö utur hans ängeslada, det och Lars bekände sig till en kolskrinda tagit hava och icke något mera, alltså 
dömdes Lars efter straffordinant: att giva målsäganden sitt igen eller 6 mark kopparmtt och sedan 3 gånger så mycket 
nämbl 18 mark och Anders Joahnsson som säges hava stulit hö hos hustru Kerstin i Gärsbo skall tingföras härnäst och för 
denna tingstämning böta 3 mark 
 
Barn med NN (Född 1595.). 
 
Barn: 



VIII:241, IX:457 Anders Johansson. Född 1633 Västerfärnebo Södra Gärsbo. Död 1705-12-14 Västerfärnebo Södra Gärsbo.  
 
 

 
 

IX:482  mm mm ff ff m 
NN. Född 1595. 

 
 

 
 

IX:483  mm mm ff fm f 
Anders Claesson. Född 1609 Ramnäs Fermansbo. Död 1671 Ramnäs Fermansbo. Far: X:965, XI:1829 Claes Larsson. Mor: 
X:966, XI:1830 Elin Andersdotter. 
 
Snevringe häradsrätt 29 maj 1643 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2261 (1643-1646) Bild 130 / 
sid 96: Yttermera klagade Anders Claesson i Fermansboda till Christer Månsson och hans körare att de göra honom och 
hans grannar stor ohägn på deras ängar. Där till svarade Christer Månsson de hava ingen gärdsgård för sina änga utan 
tillböd sig vilja vara dem behjälpliga att täppa hängd och hagar. Därföre tillsade dem att den hängd vill hava måste sin 
gärdsgård täppa laggill efter det 9 cap § 4 ByggB 
 
Snevringe härad 26 juni 1652 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1789 (1650-1652) Bild 6330 / sid 637 (AID: 
v420580.b6330.s637, NAD: SE/RA/42042202) framkommo 3 st skyttar såsom Johan Olofsson i Ulfsbo, Anders Claesson i 
Fermansbo, Lars i Tolfsbo ifrån Folkärna vilka framviste kyrkoherdens herr Bengts i Ramnäs bevis att de i förliden februari 
månad haver ihjälskjutit 4 st björnar 2 gamla och 2 unga uppå Fermansbomarken i Ramnäs socken, strax norr om byn och 
hudarna praesenterat under Västerås slott. 
 
Föräring till kyrkan 1665 samma år köpt 1 tunna råg 
 
Snevringe häradsrätt 9 juni 1662 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2271 (1662) Bild 4640 / sid 567: 
Beviljades Anders Claeson iFermansboda fasta på ett öresland ibidem som han haver köpt av sin syster 
 
Äktenskap med Margareta Hansdotter (Född 1609. Död 1683-04-11 Ramnäs Fermansbo.). Vigsel 1636-05-29 Ramnäs. 
 
Barn: 
VIII:242, IX:458 Elisabeth Andersdotter. Född 1644 Ramnäs Fermansbo. Död 1707-09-07 Västerfärnebo.  
Claes Andersson. Född 1645-02-02 Ramnäs Fermansbo.  
Johan Andersson. Död 1669 Ramnäs Fermansbo.  
Olle Andersson. Död.  

 
 

 
 

IX:484  mm mm ff fm m 
Margareta Hansdotter. Född 1609. Död 1683-04-11 Ramnäs Fermansbo. 
 
Vid vigseln anges: Anders Claudsson i Färmansbo och Margareta Hansdotter i Bovalsbo i Fläckebo socken 
 
Snevringe häradsrätt 21 oktober 1673: Anders Jonson ifrån Bovallsbo och Fläckebo sn fälltes till sina 3 daler för ohemult 
käromål emot hu Margareta Hansdotter i Fermansbo och Ramnäs socken den han å sin moders hust Karin Clausdotters 
vägnar haver låtit hit citera att svara sig om den rättighet i Strömmen hon förmenar sig vara arvfallen till i Fermansbo och 
förmedelst samma rättighet påstår att bliva med sin syster bemälte hu Margareta berättigad uti hammarsmedjan i 
Färmansbo emedan han ingen fullmakt uti detta ärendet att tala kunde förmantes och pålades honom att skaffa sig laga 
fullmakt till nästa ting samt låta där till citera alla intressenterna av berörde hammarsmedja och inte hu Margareta allena. 

 
 

 
 

IX:487  mm mm ff mm f 
Anders Persson. Född 1614 Västerfärnebo Norrsalbo. Död 1699-12-10 Västerfärnebo Norrsalbo. Far: X:953, X:973, XI:1837 
Per Jönsson. Mor: X:954, X:974, XI:1838 Brita Ingevaldsdotter. 
 
Vagnsbro häradsrätt hösttinget 1668: Uträkning på Björsbogården 2 öresland i Norra  Salbo 
Per Jönsson ägde 2 öresland 
1 kullen Nils, Anders, Jöns, Karin, Marit, Anna 
2 kullen Lars, Olof, Johan, Elisabet. 
Samma Per Jönssons 2ne barnkullar tvistade om 2 öresland i Björkgården och 4 öresland i Salbo Hörnegård vilka 4 öresland 
den förra kullen ville säga vara deras mödernes arv men 2 öresland vara av Peder Jönsson inlösta med deras moder och 
sedan ärva de fadern lika och komma så 18 penningland till den senare kullen, där emot menandes Johan Persson i Salbo 
med sina bröder av den senare kullen att fadern inlöste den jorden emedan han var änkling och eljest inlöst och något i 



Hörnegården och uppviste så ett lagmans dombrev av d 30 oktober 1639 lydandes det deras fader uppå häradsdomen av d 
10 feb 1638 vara sedermera förlikta med Mats Olofsson och halva Björkgården och halva  Hörnegården men intet 
nämnandes där uti varken om arv eller lösen som av senare kullen beropades uppå. Därför uppsköts saken till nästa ting då 
härads dombrevet av 1638 och flera skäl kunna framvisas 
 
Vangsbro häradsrätt 27 juni 1672: Kommo för rätten beskedlige män Anders Persson och Jöns Persson i Norra Salbo 
Brogården och Färnebo socken och gåvo tillkänna huru som de jämte sin broder Nils Persson i Björnegården i bemälte 
Salbo äre först igenom domar och förlikning överens komne med sin 3 halvbröder Lars, Olof och Johan Perssöner att de 
skulle giva dem för sin fädernes jord halvtannat öresland hus och jord i Bro och Björken 270 daler kmt. Så skulle de 3 
sambröder behålla med sin och sina 3 systrars andelar 4 öreslan i Bregården och 2 öresland i Björkegården som 
förlikningsdomen av den 10 jan 1670 med mera lyder. Men sedan är åter de 3 sambröderna om samma 6 öresland sig 
emellan sålunda förente att efter de 2 öresland i Björken som den äldsta brodern Nils Pärsson på lång tid uti sin faders 
livstid åbott haver äre någon ringare till värde av den orsak att så stor extraordinarie ränta går nu på tiden av samma 2 
öresland i Björken som av de 4 öresland i Brogården. Vilket icke stod nu tingsrätten heller dem emellan sådant att förändra 
därför skull Anders och Jöns Perssöner som de 4 öreslanden i Brogården besitta giva sin broder Nils Persson 60 daler kmt 
tillsammans till förbättring på de 2 öresland jord i Björke. Och sedan skulle de lika utlösa var sin samsyster och var sin 
halvbroder medan deras syster Elisabet som och häradsdomen av den 1 september 1670 med mera innehåller. Vilka 60 
daler kmt med 10 daler kmt till vängåva, Nils Perssons son tillstod nu in för rätten sin fader till fullo nöje hava bekommit så 
att han är på sin sida väl förlkter. Var uppå beviste nu Anders Pärsson sig hava lossat sin samsyster Karin Persdotter och 
henns man Erik Andersson i Björsbo hemmanet endel till 12 penningland hus och jord....sedan haver ock Anders Persson 
lossat sin halvbroder Johan Persson i Sala stad hans arvjord... varav Johan Persson haver givit sin syster Elisbet Persdotter 
20 daler.....äger alltså nu Anders Persson med sin arvejord..hus och jord i Bregården emot sin broder Jöns Persson.... 
Beviste nu Jöns Persson sig hava lossat sin samsyster Anna? Pedersdotter och hennes man Mats Jonsson utit Backegården 
Norr Salbo hennes arvejord till 12 penningland hus och jord i Brogården och givit dem därför etthundra elva daler kmt 
efter köpebrevet den 8 oktober 1665 och sedan till förbättring ... vilka penningar Jöns Pedersson haver utgivit medan hans 
förre hustru H Kerstin levde. Sedan haver Nils Persson lossat av sin halvbroder Olof Persson i Sala stad.....haver Jöns 
Pärsson gjort med sin nu varande hustru Sara. Och äger alltså nu Jöns Persson sin egen jord 2 öresland hus och jord 
tillsamman i Brogården var uppå Jöns Persson häradsdom och fastebrev begärde. 
 
Vangsbro häradsrätt 30 augusti 1680 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2284 (1680) Bild 6150 / sid 
560 (AID: v420686.b6150.s560, NAD: SE/RA/42042202): Angav Anders Persson i Bro och Norr Salbo huru som han med 
tvenne sine hustrusystrar än övade något .. som halva hemmansdelen 3 .. uti Storgården Norr Salbo emot sin hustrubroder 
Mats Jonsson som barnlös död är och begärde jämte sin svåger Lars Andersson i Hassmyran att de måtte komma till 
halvparten i Bro 3. 4 penningland? Emedan han är barnlös och intet hindrar jorden förestå och eljest vill han samma deras 
jord draga unders sin hustru, och emedan det befanns efter uträkningen att Anders Persson med sin hustru och 
hustrusyster i Hassmyran är ägande till 1 öresland och då hon åtnjuter den andra systerns hus.. i ål blevo ....han så när att 
bruka sin jord som svågern. Däremot Mats Joensson invände att han vill efterlåta Anders Persson... 1/3 del vidare kan han 
sig intet utlåta förr än han får tala med sin hustru. Omsider blev avtalat att sådant skall stå till deras förening sig emellan 
uti hustruns närvaro emedan  nämnden en del höllo skäligt att Mats Jönsson efterlåter svågern halvparten så kan hans 
hustru halvparten sedan säkrare efter hans död besitta. 
 
Vangsbro 26 maj 1681 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2285 (1680-1681) Bild 9950 / sid 921 
(AID: v420687.b9950.s921, NAD: SE/RA/42042202) avsades att Anders Persson i Brogården med sina intressenter och 
medarvingar efter Jöns Ersson i Brogården Norra Salbo skola betala till Mats Jönsson ibm 30 daler kmt som Mats skall hava 
levererat på någon jord till sal Jöns Ersson och vari där med åtskilda, det och Anders nu med handsträckning utlovade. 
 
Vagnsbro häradsrätt 8 mars 1682 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2286 (1682) Bild 8610 / sid 848 
(AID: v420688.b8610.s848, NAD: SE/RA/42042202): Resolverades att en tredjedel i Storegården Norra Salbo som Mats 
Jönsson och Anders Persson ibidem besitta skall ... i tvenne lotter som den de andra två delarna av hemmanet obytta är, 
att de komma till en halvpart vardera för jämkning skull med utlagor och annat, därjämte skall och Mats Jönsson hjälpa till 
att flytta de hus som på Anders lott falla och skall skifte ske nu i första vårdagar förr än jorden trädas 
 
Äktenskap med Brita Jönsdotter (Född 1627 Västerfärnebo Norrsalbo. Död 1693-08-20 Västerfärnebo Norrsalbo.). Vigsel 
1653-10-23 Västerfärnebo. 
 
Barn: 
Per Andersson. Född 1654-07-16 Västerfärnebo Norrsalbo.  
VIII:244, IX:460 Anna Andersdotter. Född 1655-09-23 Västerfärnebo Norrsalbo. Död 1732-10-28 Västerfärnebo Sörsalbo.  
Margareta Andersdotter. Född 1657-11-01 Västerfärnebo Norrsalbo.  
Peder Andersson. Född 1660-10-27 Västerfärnebo Norrsalbo.  
Mats Andersson. Född 1671-07-16 Västerfärnebo Norrsalbo.  

 
 



 
 

IX:488  mm mm ff mm m 
Brita Jönsdotter. Född 1627 Västerfärnebo Norrsalbo. Död 1693-08-20 Västerfärnebo Norrsalbo. Far: X:975, XI:1839 Jöns 
Eriksson. Mor: X:976, XI:1840 Anna Eriksdotter. 

 
 

 
 

IX:489  mm mm fm ff f 
Hans Olsson. Död omkring 1667 Västerfärnebo Norrsalbo. 
 
Barn med NN. 
 
Barn: 
VIII:245 Olof Hansson. Född 1638 Västerfärnebo Norrsalbo. Död 1701-02-17 Västerfärnebo Norrsalbo.  
Elisabet Hansdotter. Född 1649-11-11 Västerfärnebo Norrsalbo.  

 
 

 
 

IX:490  mm mm fm ff m 
NN. 
 
Lever 1667 

 
 

 
 

IX:491  mm mm fm fm f 
Erik Andersson. Död 1650-03-21 Västerfärnebo Hedbo. Far: X:981 Anders Tomasson. Mor: X:982 NN. 
 
Årlig ränta 1629 Erik Andersson 14 öresland 
 
Boskapslängd 1633, Hedbo, Erik Andersson, 1 häst, 2 oxe, 2 stut, 5 ko, 3 kviga, 2 gamla får, 2 unga får, 1 risbit, 2 gammal 
get, 2 ung get, 1 gammalt svin, 2 ungt svin, Utsäde 7 t:a 
Norrbo häradsrätt 1647:Omnämns Erik Andersson och hans systerdöttrars män som kräver att få en del i hemmanet på 
grund av en skuld som Erik inte fullgjort. 
 
Norrbo häradsrätt 18 augusti 1642 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2259 (1642) Bild 380 / sid 357 
(AID: v420661.b380.s357, NAD: SE/RA/42042202): Samma dag kom för rätten lagföraren Wte Anders Andersson fullmäktig 
på Welb Petter Cruus vägnar och fordrade tingsskötning och fastebrev på Hedebo skattehemman 7 öreslan vilket Erik 
Andersson till Hr Wellb pantsatt haver för 45 skp gott stångjärn som Eriks handskrift under vittnen daterat 13 september 
1636 förmäles att efter eriks trägne bön , uti hans stora trångmål haver H Ht förtsträckt honom 45 skp stångjärn med vilka 
han sin gård bemälte Hedebo av Peder Berg i Västerås inlöst haver, därför och samma järn tre år efter handskriftens dato 
redeligen betala skulle med dess årliga intresse ett skp för vart tionde, och till mere försäkring är Hedebo både i hus och 
jord, samt allt det eger löst och fast i underpant utfäst där av H Welb sig betalt göra skulle. Och föregav nu Anders 
Andersson att eftersom bemälte Erik icke haver på kapitalet allt här till något betalat utan några skeppund på intresse, ej 
heller rätta bördesmännen någon betalning tillbudit hava vi hemmanet lagligen uppbude och lagståndet är det domboken 
visar den 10 maj 1639 23 januari och 3 december 1640. Alltså nu begärdes att välb Petter Cruus sin lagliga pant tillträda 
kunde, dock där bördsmännen ännu till nästa Michaelis ville kapitalet med resterande intresse betala med viss caution, 
skulle dem upplåtas. Som och fordrade Anders Andersson uppå Cruusens väganr 6 tunnor spannmål som HH honom lånt 
haver Här till Erik sade och kände sig ovanbemälte skuld så i sanning skyldig vara och allenast på intresse 14 skp sade han 
sig här till betalat hava och icke något på själva huvudsumman / som ock h välb rättare Hans Jacopsson sade/ som och 
begärde nu Erik längre tid till denna skulds avläggning och de 6 tunnor spannmål för vilka en äng är uti pant  brukat. Men 
sade sig icke kunna mista sin smedja till denna betalning efter han förstod blotta hemmanet, när han det pantsatte, doch 
hade han själv en vidimerat kopia av själva handskriften. Sedan bördsmännen sade sig till Michaelis vilja beta 
huvudsumman om intresse det avslogos och Erik själv det betalade. Och framsteg Eriks syster hustru Margareta och sade 
sin arvejord ett öresland i Hedebo vara olöst som och Eriks systerson Erik Jönsson sade sig icke vilja mista sin arvejord i 
samma hemman, Vilket ärende här med ställtes till nämnden och således här om dömde: Att eftersom Erik Andersson i 
Hedebo ick haver fullgjort sin obligation och handskrift till landshövdingen Välb Petter Cruus på 45 skp stångjärns betalning 
på tre års tid med dess avgående intresse ett skp på tio, Men allenas på intresse bekänner sig Erik 14 skeppund betalat 
hava, alltså rester själva huvudsumman bemäte 45 skp betalat hava, alltså resterar själva huvudsumman summan bemälte 
4 skp med 13 skp intresse här på hans gård i bemälte Hedebo både i löst och fast efter handskriftens lydelse lagligen 
uppbuden och stånden är som jordabalken förmäler. Därför skall av nämnden och andra gode män efter handskriften 
värdera Eriks lösöre hus och jord uti Hedebo som han ärvt och klagligen inlöst haver och honom med rätta till hör till välb 
Petter Cruus betalning. Anlangande sex tunnor spannmål, dem skall Erik med spannmål betala emedan en ängsmark på 
intresset brukat är. Här på välb Anders Andersson lagläsaren fullmäktig på välb Petter Cruus vägnar tillböd bördsmännen 
ännu till nästa Michaelis samma skuld avlägga därför han och viste borgesmän begärandes 
Noch avsades att Erik Andersson i Hedebo skall igen leverera till Karin Persdotter i bemälte Hedebo tvenne så goda kor 



som han av henne för två år sedan i hennes omyndiga år på köp tagit haver. 
 
Västmanlands lagmansting 1643 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIa:4 (1627-1645) Bild 1640 / sid 161 
(AID: v405249b.b1640.s161, NAD: SE/RA/42042202): Erik Andersson i Hedbo och Färnebo socken angav huruledes han är 
för några år sedan kommen uti stor gäld och haver måst därför pantsätta sitt bemälte hemman för 45 skeppund stångjärn 
först till Peder Berg i Västerås och sedan till välb landshövdingen Peter Konst och därför årligen erlagt avrad till dess 
hemman är uppbudet …. väl honom är … till nästkommande Michade erlägga och avbetala halvparten av förskrivna post 
järn som är 22 ½ skeppund såsom och godvilligen … och efterlåta för dem andra halvparten …. 
 
Färnebo socken 7 maj 1645 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1785 (1645) Bild 7030 / sid 681 (AID: 
v420576.b7030.s681, NAD: SE/RA/42042202) eftersom Erik Andersson i Hedbo och Färnebo socken icke kan neka sig hava 
avhandlat i gode mäns närvaro med Mickael Jönsson om 3 öresland jord för 22 skepp stångjärn och 21 daler kmt som det i 
pris var när han betalte landshövdingen Petter Kruus på bemälte Eriks vägnar för 3 år sedan vilket järn eller penningar Erik 
Andersson här till eller nu icke haver kunnat betala, därför det uppbjudes 1 gång sammaledes till Jöns Larsson 2 öres land 
jord i Hedbo för 17 skepp stångjärn 
 
Lagmansting 22 september 1650  i Romfartuna Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIa:6 (1643-1652) Bild 
3680 / sid 361 (AID: v405260b.b3680.s361, NAD: SE/RA/42042202)  uti det tvistiga lagvalda ärende av Färnebo tingstad 
den 22 juni 1647 mellan Erik Andersson i Hedbo appelerat och kärande å den ena och Michel Jönsson samt  Jöns Larsson 
ibidem svarande andra sidan om Erik Anderssons fädernes hemman bemälte Hedbo 7 öresland jord som A 1636 den 13 
september är blivet pantsatt för 45 skepd stångjärn / / att Erik Anderssons barn efter lag var förbehållet för lösen till kunna 
bliva vid sitt fädernes hemman framför dem, är detta // oansett bemälte Erik Andersson förmedelst några skäl är av 
häradsrätten dömd ifrån sitt halva hemman i Hedbo fast än han haver haft 38 skeppd stångjärn tre dagar tillförende till 
dess inlösande ståendes uti Västerås så emedan det haver stått hos landshövdingen till under pant, givit av ovanbemälte 
kapital 32 skeppd och 2 lisp stångjärn avrad eller intresse erkänner dock lagmansrätten Erik Anderssons barn som nu 
mestadels till mannaår komne äre och sig prasenterade vara närmare att träda till föreskrivne sitt fäderne halva hemman 
//. 
 
I mantalslängden 1677 omämns att Hebo är alldeles i aska utbränt. 
 
Barn med Anna Johansdotter. 
 
Barn: 
VIII:246 Kerstin Eriksdotter. Född 1636 Västerfärnebo Hedbo. Död 1702-06-01 Västerfärnebo Norrsalbo.  
Anders Ersson. Född Västerfärnebo Hedbo.  

 
 

 
 

IX:492  mm mm fm fm m 
Anna Johansdotter. 
 
Förekommer i en längd från 1635 (LeRoyB) 

 
 

 
 

IX:495  mm mm fm mm f 
Anders Eriksson. Död 1670-03-06 Västerfärnebo Norrsalbo. 
 
Barn med NN (Död 1672-01-21 Västerfärnebo Norrsalbo.). 
 
Barn: 
VIII:248 Anna Andersdotter. Född omkring 1638 Västerfärnebo Norrsalbo. Död omkring 1720 Västerfärnebo Sörsalbo.  

 
 

 
 

IX:496  mm mm fm mm m 
NN. Död 1672-01-21 Västerfärnebo Norrsalbo. 

 
 

 
 

IX:497  mm mm mf ff f 
Per Andersson. Född 1636-06-05 Karbenning Olsbenning. Död 1697-06-26 Karbenning Olsbenning. Far: X:993 Anders 
Persson. 
 
Db: Salig Per Andersson i Olsbenning natus ibidem Ao 1636 d 5 juni. Kom i äktenskap med sin hustru Birgitta Eriksdotter Ao 
1660 d 1september avlat med henne 11 barn 6 söner och 5 döttrar av vilka 3 söner och 2 döttrar är döda. Han haver varit 



en hedersam och vacker bergsman stilla saktmodig och gudfruktig. Hans sjukdom var rödsot med vilken han plågats uti 3 
veckor och 2 dygn avsomnade d 26 juni aetas 61 år. 
 
Norberg 19 januari 1680 Androgo Per och Jöns Anderssöner i Olsbenning hur som en deras svåger Jon Hansson som på sin 
hustrus sida är bördig till 1/15 del i byn med dem, vill sig där intränga begärandes få honom sin lösen tillställa efter ej flera 
än de 3 brödern där sitta kunna bliva behållna. Svågern Jon Hansson uppåstod sig av den systerdel kunna sitt uppehälle 
hava och efter en broder är soldat dess del de andra pro quota innehaver, vorde och hans villkor förmente men skulle hans 
svågrar finna sig svårt att här till samtycka så begärde han att de då äntligen må förse honom med så god och så mycken 
jord i så gott läge annorstädes igen.  Resol: Per och Jöns skaffa honom så god lägenhet till boställe igen// 
 
Norberg 20 juni 1680 Avsades emellan Jöns Andersson och dess broder Per Andersson i Storgården i Olsbenning angående 
en Kerstin Andersdotter i Bennebo systerdel i bemälte hemman som bägge lösa vilja, förmenandes Jöns Andersson att 
alldenstund brodern Per har tillförende ensammen fått inlösa den ena systerdelen av systern Anna Andersdotter det han 
nu fördenskull och där emot må få för sig denna systerns Karins del enskilt tillhandla. Men Per Andersson haver samma 
jordedel icke löst för penningar utann av sin syster bytt emot så mycken jord igen uti Kårbo och Färnebo socken som varit 
hans hustrus börd. Resolution: såsom Per Andersson den systerdelen efter systern Anna emot byte fått, alltså faller inpå 
den samma ingen lösning för Jöns utan den nu efter Kerstin till salu går löse av bägge bröderna till hälften 
 
Äktenskap med Birgitta Eriksdotter (Född 1640-02-09 Västerfärnebo Olsbenning. Död 1705-11-19 Karbenning 
Olsbenning.). Vigsel 1660-11-01. 
 
Barn: 
Erik Persson. Född 1663-07-12 Västerfärnebo Olsbenning.  
Anna Persdotter. Född 1665-07-23 Västerfärnebo Olsbenning.  
Kerstin Persdotter. Född 1666-12-26 Västerfärnebo Olsbenning.  
Elisabet Persdotter. Född 1668-05-03 Västerfärnebo Olsbenning.  
Johan Persson. Född 1670-12-16 Västerfärnebo Olsbenning.  
Sara Persdotter. Född 1671-05-14 Västerfärnebo Olsbenning.  
VIII:249 Mats Persson. Född 1674-02-02 Karbenning Olsbenning. Död 1740-04-20 Karbenning Olsbenning.  

 
 

 
 

IX:498  mm mm mf ff m 
Birgitta Eriksdotter. Född 1640-02-09 Västerfärnebo Olsbenning. Död 1705-11-19 Karbenning Olsbenning. Far: X:995, 
XI:2011 Erik Tidiksson. Mor: X:996, XI:2012 Karin Jönsdotter. 
 
Db:Sal hustru Brita Eriksdotter i Olsbenning nata ibidem Ao 1640 d 9 februari av äkta säng. Har stadigt varit hemma och 
med allsköns trogen tjänst sina föräldrar gått tillhanda. 20 år gammal trädde hon i äktenskap med salig Per Andersson.  

 
 

 
 

IX:499  mm mm mf fm f 
Hans Olofsson. Född 1652-01-25 Karbenning Hästbäck. Död 1734-05-10 Karbenning Hästbäck. Far: X:997 Olof Hansson. 
Mor: X:998 Brita Hansdotter. 
 
Dödbok Salig Hans Olofsson i Hästbäck född 1652 25 januari i Häsbäck. Fadern var bergsman Olof Hansson i Hästbäck 
modern hustru Brita Hansdotter från N Hörende. Var hemma städse hos föräldrarna i 20 år 9 månader. Inträdde i 
äktenskap med sin i herran hädanskilda hustru Sara Matsdotter från Hedemora stad. Levde tillsammans i 50 år på två 
månader när, 
 
Vangsbro 26 september 1687 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2289 (1687) Bild 5340 / sid 508 
(AID: v420691.b5340.s508, NAD: SE/RA/42042202) Hans Olofsson i Hästbäck uppå sin systers hustru Karin Olofsdotters 
vägnar som är sal Hans Erikssons sonhustru och sal Erik Hanssons hustru i Rullsbo, begärande att såsom dess syster icke 
kan komma med sin svärmoder hustru Karin Larsdotter och den senare kullen Erik Larssons barn överens, det tingrätten 
ville utfordra fastebrevet av dess svärmoders hustru Karins händer, där efter uträkna huru mycket jord sal Hans Eriks barn 
efter sin sal fader uti hemmanet kunna vara berättigade till. Hustru Karin Larsdotter i Rullsbo som varit tvenne gånger gift, 
första gången med sal Hans Eriksson vilkens barns arv nu efterfrågas och andra gången med sal Erik Larsson vilkens barn 
förmena vilja sig så när vara till hemmans besittningen som Hans Eriks barn, uppvisar nu ett fastebrev daterat d 28 maj 
1660 varutinnan befanns det sal Hans Eriksson efter sina saliga föräldrar ärvt 14 penningland jord i Rullsbo, sedan haver 
han under varande äktenskap med hustru Karin av sina syskon inlöst 17 penningland var av tillkommer Hans Eriks barn två 
tredjedelar som är 11 2/3 penningland så att Hans Erikssons barn äro arvfallne efter sin sal fader till 1 öre 1 1/3 
penningland jord i Rullsbo och hustru Karins giftorätt med sal Hans Ersson uti de 17 penningland avlingejord bliver 5 2/3 
penningland som bliver först barnens möderne arv efter hustru Karins död. Sedan bevisas av samma brev det sal Hans 
Erikssons successor in matrimonio sal Erik Larsson haver och under varande äktenskap med hustru Karin inlöst av sal Hans 



Erikssons syskon 17 penningland jord var av tillkommer Erik Larssons barn 11 1/3 penningland och bliver hustru Karins 
giftorätt med Erik Larsson även 5 2/3 penningland så att hustru Karins giftorätt med bägge sina sal män bliver 11 1/3 
penningland tillsammans vilket barnen av bägge kullarna tillfaller efter dess moders död broder broderslott och syster 
systerslott. Hans Olofsson i Hästbäck å sin systers vägnar frågade rätten vilkendera kullen på hemmanet besuttna bliva 
skall. // 
 
Äktenskap med Sara Matsdotter (Född 1652-09-29 Hedemora stad. Död 1722-08-01 Karbenning Hästbäck.). Vigsel 1672-
10-06 Västerfärnebo. 
 
Barn: 
Olof Hansson. Född 1680-10-10 Karbenning Hästbäck. Död 1734-08-02 Karbenning Hästbäck.  
VIII:250 Anna Hansdotter. Född 1682-11-01 Karbenning Hästbäck. Död 1754-10-03 Karbenning Olsbenning.  
Isak Hansson. Född 1684-12-07 Karbenning Hästbäck.  
Mats Hansson. Född 1687-01-30 Karbenning Hästbäck.  
Sara Hansdotter. Född 1689-06-23 Karbenning Hästbäck.  
Birgitta Hansdotter. Född 1693-07-03 Karbenning Hästbäck.  

 
 

 
 

IX:500  mm mm mf fm m 
Sara Matsdotter. Född 1652-09-29 Hedemora stad. Död 1722-08-01 Karbenning Hästbäck. Far: X:999 Mats. 
 
Dödbok Sal hustru  Sara Matsdotter i Hästbäck född i Hedemora stad 1652 döpt 29 september. Kunde färdigt läsa i bok 
och göra reda för sin kristendom. 1672 d 6 oktober kom hon i äktenskap med Hans Olofsson i Hästbäck har levat med 
honom i 50 år på två månader när, avlat 7 barn 4 söner 3 döttrar en dotter är död,  

 
 

 
 

IX:501  mm mm mf mf f 
Anders (unga) Persson. Född 1651-12-25 Västerfärnebo Bennebo. Död 1720-03-19 Karbenning Bennebo. Far: X:1001 
Peder Olofsson. Mor: X:1002 Anna Hansdotter. 
 
Dödbok: Sal Anders Pärsson i Bennebo född där sammastädes Ao 1651 d 25 xbris av ärliga och gudfr föräldrar Var stadigt 
hemma hos sina k föräldrar till dess han blev sina 25 år då han inträdde äktenskapsståndet med sin första hustru 
Margareta Matsdotter ifrån Olofsbenning. Levde med henne uti 40 år aflade tillhopa 6 barn 3 söner och 3 döttrar av vilka 
nu allenast 1 son och 1 dotter leva. Sedan var han änkling uti 2 år och några månader nembl till sistledne Sanct Michaelis 
dag då han inträdde uti äktenskap med sin i sorgen kvarlåtna k hustru Margareta Jönsdotter ifrån Norrhörende med henne 
har han levat allenast 4 månader och 3 veckor. Han har varit en allvarsam man och av gott förstånd till att försörja sig och 
sina. Sexma var han över 20 års tid och kyrkvärdstjänsten förestod han med trohet och beröm i 13 år. Nämndeman uti 
Bergstingsrätten har han varit över 10 år och öses med godt loford och beröm av Hr:r Bergmästarna att han var beskedlig 
och av got förstånd. Hvad sjukdomen angår så har han nästan allt ifrån julhögtiden dragits med en stor magsjuka vilken 
sedan allt mer och mer tilltog så at han nästan på en månads dag varken mat eller dricka uti sin mage fick behålla, ja intet 
ens drickwatn. Ålder 69 år och 2 mån 
 
Bergsting i Norberg 1691-06-09: Anders Persson i Bennebo fordrade av Lars Olsson i Nickebo någon refusion och betalning 
för den omkostnad han gjort på smedjan, vilken Lars Olsson som hemmanet av honom igenlöst och så till kommande. 
Såsom detta tillförende vid häradstinget är insinuerat kan denna rätten detta intet antag förr än såsom häradshövdingens 
resolution kan visas, remitteras i medler tid til häradsrätten 
 
Bergsting i Norberg 1691-06-09: Erik Ersson i Bennebo fordrade betalning av Anders Persson ibidem för det han några dygn 
brukat på hans hyttedel i trenne års tid. Erik Persson sade honom brukat 5 dygn men Anders Persson tillstod allenast 1 ½ 
dygn på  ett år. Resol. För 1 ½ dygn betalar Anders Persson tiull Erik Ersson 19½ lispund och där han kan bevisa honom 
mer brukat skall han giva honom ½ skeppund om dygnet eftersom i bergslagen vid sådant brukligit är 
 
Gamla Norberg 7 mars 1692 §68 Anders Persson i Bennebo kändes skyldig efter nämndens omprövande att betala 
nämndemannen Lars Olofsson i Nickebo 25 dale kppmt för dess andel i en smedjebälg i Bennebo smedjan alldenstund 
smedjedelen icke prövas vara Anders Persson för högt till värderaat kunnandes Anders Persson således icke tillvälla sig den 
reparation och omkostnad som Lars Olofsson på sin lagfarna pant använt emedan Lars Olofsson ej länge fört sin anlagda 
reparation till godo njuta 
 
Gamla Norberg 4 oktober 1692 §29 den förlikning som d 8 oktob 1691 är upprättat emellan unga Anders Pärsson i 
Bennebo och hans faster hustru Kerstin Olofsdotter ibidem således att hustru Kerstin behåller röjningen vid Sjöändan och 
Snytskalven som härtill legat under Bööshemmanet däremot Anders Persson skall behålla västar hagen i byn till så stor del 
som hustru Kerstin kan där hava att pratendera som är dess arvejord.  /// 



 
Gamla Norbergs häradsrätt 19 september 1702: Skedde delning mellan Anders Persson och Mats Johansson i Bennebo i en 
tvist rörande besittningsrätten uti östra gården i Bennebo. De behåller vardera halvan. 
 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2313 (1706) Bild 99 / sid 90 
 
Bergsting i Norberg 1714 Bergskollegium, Rättsprotokoll från Öster- och Västerbergslagens bergmästaredöme, 
SE/RA/420013/02/E II f/3 (1714-1722), bildid: A0067302_00112: Erik Joensson i Hästbäck hade till detta bergting låtit 
instämma Anders Persson i Bennebo angående en liten limhops borttagande uti Klackberget. Ehuruväl hade Erik Jönsson 
inciterat Mats Pärsson och Olof Eriksson i Hästbäck för olovligt brytande i bemälte gruva. Parterna inkommo nu för 
bergstingsrätten och berättade sig över dessa instämda mål vara förente och i övrigt så om själva gruvebrytningen överens 
kommit att Anders Pärsson i Bennebo, Erik Joensson, Erik Jönsson och Johan Mattsson i Hästbäck samt Anders Erssons 
änka i Karbenning tillsäga varannan när brytningen skall ske, och vilken som då sedan han om arbetets företagande är 
bliven kungjord sig ej därtill infinner skall vara förlustig sit rätt att det året bryta i gruvan, anhållande att denna deras 
överenskommelse måtte uti protokollet införas.  
 
Äktenskap med Margareta Matsdotter (Född 1642-10-24 Karbenning Olsbenning. Död 1717-06-02 Karbenning Bennebo.). 
Vigsel 1677-07-17 Västerfärnebo. 
 
Barn: 
Kerstin Andersdotter. Född 1682-02-12 Karbenning Bennebo.  
Anders Andersson. Född 1683-03-22 Karbenning Bennebo. Död 1717 Karbenning Bennebo.  
VIII:251 Mats Andersson. Född 1688-11-18 Karbenning Bennebo. Död 1727-09-16 Karbenning Olsbenning.  

 
 

 
 

IX:502  mm mm mf mf m 
Margareta Matsdotter. Född 1642-10-24 Karbenning Olsbenning. Död 1717-06-02 Karbenning Bennebo. Far: X:1003 Mats 
Michilsson. Mor: X:1004 NN. 
 
Dödbok: Salig hustru Margareta Matsdotter i Bennebo född i Olofsbenning 1642 d 24 oktober Kom i äktenskap med And 
Pärsson i Benebo. Levat med honom 40 år Aflat 6 barn 3 söner och 3 döttrar af hvilka 2 söner och 1 dotter ännu leva. 
Morbus magsjuka och lungsot på sidstone håll och styng Aetas 74 ½ år 

 
 

 
 

IX:503  mm mm mf mm f 
Erik Matsson (unga). Född 1640 Västerfärnebo Olsbenning. Död 1710-06-01 Karbenning Olsbenning. Far: X:1005 Mats 
Persson. Mor: X:1006 Anna Eriksdotter. 
 
Dödbok: Salig Erik Matsson i Olofsbenning född därsammastädes år efter christi födelse 1640 af äkta säng och ärliga 
föräldrar. Hemma hos sina föräldrar har han sedan allt stadigt vistat och dem med all sin lydno och tjenst tillhanda gått 
intill deras död. När han var 43 år kom han i äktenskap med sin nu kvarlåtne k maka hustru Karin Olofsdoter ifrån 
Hedemora. Med henna har han levat till sammans uti sämja och kärlek uti 27 år . Avlat med henne 2ne döttrar som än 
lever. Hans levnad i hem och gård så är grannar och näbor i synnerhet bekant  att han har varit en still och sagtmodig 
man. Mycket enfaldig till sitt förstånd men dock gudfruktig. Hans sjukdom anbelangande så har den samma nu i förstone 
av heftigt rev men på sistone af starkt håll under samma svåra sjukdom har han låtit bespisa sin själ med herrens h 
nattvard 70 år gl 
 
Barn med Karin Olofsdotter (Född 1644-07-29 Hedemora Gränsjö. Död 1746-03-02 Karbenning Olsbenning.). 
 
Barn: 
VIII:252 Karin Ersdotter. Född 1685-12-13 Karbenning Olsbenning. Död 1774-01-15 Karbenning Olsbenning.  

 
 

 
 

IX:504  mm mm mf mm m 
Karin Olofsdotter. Född 1644-07-29 Hedemora Gränsjö. Död 1746-03-02 Karbenning Olsbenning. Far: X:1007 Olof 
Hansson. Mor: X:1008 NN Hansdotter. 
 
Dödbok: Salig ålderstigna moder hustru Karin Olsdotter ifrån Olsbenning. Om henne är detta att berätta att hon är född Ao 
1644 d 27 juli uti Grönse by i Hedemora socken. Kunde väl läsa sedan tjänt 5 år. 1683 då hon var 39 år gift med E M S i 
Olsbenning i 27 år 2 ne döttrar som leva. Sedan mannen blev död 1 juni Ao 1710  änka i 35 år. Vita cu... stilla saktmodig 
gudfruktig fridsam och i allt ...  att hon merendels kunnat skiöta sina hushållssysslor. Morbus hög ålder sedan i höstas 
varit sängliggande. Aetas 101 år 6 mån 2 veckor 3 dygn 



 
 

 
 

IX:505  mm mm mm ff f 
Mats Olofsson. Död 1690 Karbenning Örbäck. Far: X:1009 Olof Matsson. Mor: X:1010 NN. 
 
I mantalslängd från 1682 
 
Äktenskap med Margareta Hansdotter (Född 1632-09-28 Västanfors Sundbo. Död 1697-09-28 Karbenning Örbäck.). Vigsel 
1655-10-14 Västerfärnebo. 
 
Barn: 
Kerstin Matsdotter. Född 1659-03-25 Västerfärnebo Örbäck. Död 1697 Karbenning Karbenning.  
Johan Matsson. Född 1666-12-05 Västerfärnebo Örbäck.  
VIII:253 Erik Matsson. Född 1670-10-23 Västerfärnebo Örbäck. Död 1743-11-25 Karbenning Örbäck.  

 
 

 
 

IX:506  mm mm mm ff m 
Margareta Hansdotter. Född 1632-09-28 Västanfors Sundbo. Död 1697-09-28 Karbenning Örbäck. Far: X:1011 Hans 
Persson. Mor: X:1012 Rikmor Nilsdotter. 
 
Db: Sal hustru Margareta Hansdotter i Örbäck född uti Sundbo och Västanfors församling av äkta säng år 1632 d 28 
september. Då hon var 4 år avled hennes fader. Sedan var hon hemma hos modern till dess hon blev 18 år kom så till tjänst 
hos sin morbroder Mats Nilsson i Nyhyttan och tjänte honom  5 år. Sedan kom hon uti äktenskap med salig Mats 
Olofsson i Örbäck och har levat med honom uti 35 år avlat 4 barn 2 söner och 2 döttrar av vilka båda sönerna leva med 
dötttrarna är döda. Levat änka i 7 år och 7 månader. död 28 september. 65 år 
 
Gamla Norbergs häradsrätt 15 februari 1669: Johan Hansson i Sundbo lät 3 gånen uppbuda sina halvsyskons Margaretas i 
Örbäck, Brittas i Ramnäs samt Kerstin Hansdöttrars arvfallne jordedelar i Sundbo vilka han hade till sig löst för 18 skeppund 
stånjärn köp dat den 23 oktober 1657. Dito uppböd 3 resan sin sambroders jordedel i  Sundbo köpt för 14 skepp Stånjärn 
dat den 5 jan 1668 

 
 

 
 

IX:507  mm mm mm fm f 
Olof Ersson. Bälgmakare. Född 1639-11-19 Gunnilbo Norrbyn. Död 1705-11-25 Norberg Livsdal. Far: X:1013 Erik Olsson. 
 
Möjligen samma Olof Eriksson bälgmakare som 12 januari 1669 gifter sig med Elisabet Meierling i Gunnilbo I mantalslängd 
vid Sillebo bruk 1670 
 
Gamla Norberg bergsting 1678-08-19 Bergskollegium, Rättsprotokoll från Öster- och Västerbergslagens bergmästaredöme, 
SE/RA/420013/02/E II f/1 (1653-1686), bildid: A0067300_00602: Kom för rätten bälgmakaren Olof Eriksson och besvärade 
sig över bergsmännen i Skrikebo att han hade förfärdigat ett par träbälgar till Skrikebo hytta. Olof Trana bekände han ville 
gärna betala för sin lott men efter han intet kunde komma uti possession i hyttan så kan han intet betala. Resolution. Blev 
resolverat att Olof Trana finnes skyldig betala för sin lott och de andra för sina lotter proportionaliteter. 
 
Gamla Norberg bergsting 1679-03-24: Anders Andersson bälgmakare försäkrade Olof Eriksson i Lifsdal med handräckning 
att han till medium Maj skall emot 93 dkmt göra åt honom ett par nya bälgar. 
 
Gamla Norberg bergsting 1680-09-04: Dito besvärade sig bälgmakaren Olof Ersson att han haver gjort ett par bälgar åt 
Karsbenning hyttelaget och kan intet få sin betalning för dem. Karbenningarna sade bälgarna vara allt för svaga och 
odugliga, ty avsades att bälgmakaren skall hava besiktning på bälgarna av en annan bälgmakare och där de prövas dugliga 
skola de icke allenast dem betala utan och ett skadestånd och omkostnad där till på besiktningen. 
 
Skinnskatteberg 25 februari 1681 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2285 (1680-1681) Bild 10540 / 
sid 976 (AID: v420687.b10540.s976, NAD: SE/RA/42042202) dito begärde Samuel Persson i Norbyn uppbud på den 
jordedel han av Olof Eriksson bälgmakare i bemälte by köpt haver för 133 daler kmt efter köpebrevets lydelse av d 22 april 
1673 uppböds 1 gång // Samuel köper även av Lars Eriksson i samma by 
 
Bergsting i Norberg 1691-06-09: Samtliga Bennebo hyttelagare besvärade sig över Olof bälgmakare i Lifsdal att de för 5 år 
sedan köpt av honom ett par hyttebälgar som alldeles varit odugliga, var av de lidit stor skada och söka av honom sitt 
skadestånd. Resolverades alltså att bemälte bälgar av en god bälgemakare som väl och fullkomligen lärt sin konst skola 
besiktigas om de försvarligen och av så gode och torre brädor gjorda äro som vara bör vartill bälgmakaren i Avestafors 
mäster Anders blev så av rätten som hyttelagarna föreslagen, varandes hyttelagarna pliktiga honom för sin resa och annat 



förnöja det seden den skyldiga parten bör bestå, kan det finnas att Olof bälgmakare samma bälgor intet förvarligen gjort 
bör han refundera hyttelagarnas skador 
 
Gamla Norbergs häradsrätt 2 mars 1699: Den arvejord i Lifsdal som Per Andersson i Hästbäck uppå sina barns vägnar d 14 
mars Ao 1695 försålt till sin svåger mäster Olof Ersson Bälgmakare för 340 daler kmt uppböds 3 gången 
 
Gamla Norbergs häradsrätt 10 oktober 1699: Såsom Erik Jönsson i Rosendal och dess hustru Elisbet Jonsdotter äro bägge 
med döden avgångna och efter sig lämnat fyra små omyndiga barn 2 söner och 2 döttrar, alltså förordnade tingsrätten Erik 
Jönssons systermän och svågrar Olof Eriksson bälgmakare i Lifsdal och Erik Holstensson i Rosendal till förmyndare och att 
likmätigt förmyndareförordningen deras pupillers bästa efter yttersta förmåga söka och dem väl föda, sköta och upptukta, 
skolandes Olof Bälgmakare i synnerhet åtaga sig omsorg för den yngsta sonen Per och den äldsta dottern vid namn Sara, 
men Erik Holstensson för den största sonen Jonas och den minsta dottern Margareta som genom ett extractum protocolli 
dem ansades. 
 
Gamla Norbergs häradsrätt 19 september 1702: Beviljades Olof Bälgmakare i Lifsdal härmed fasta och ting (skötning) på 
den av Anders Olofsson i Lifsdal d 27 april 1699 försålda jord med tröskladan i Klämmesbo, som gör tillsammans ett 
åttondels hemman, dock husen och tomten som eljest mycket ringa är icke därtill köpt eller räknat; egendomen är d 3 
oktober 1700 3dje gången uppbuden och jämväl utan klander lagstånden 
 
Äktenskap med Elisabeth Meierling. Vigsel 1668-01-12 Gunnilbo. 
 
Barn: 
Erik Olofsson. Född 1669-02-14 Gunnilbo. Död 1669-02-14 Gunnilbo.  
 
Äktenskap med Karin Jonsdotter (Född 1652-05-25 Norberg Rosendal. Död 1728-03-25 Norberg Livsdal.). Vigsel 1675-10-
17 Norberg. 
 
Barn: 
Jakob Olofsson. Född 1676-08-27 Norberg Livsdal. Död 1741 Norberg Livsdal.  
Margareta Olofsdotter. Född 1678-03-19 Norberg Livsdal.  
VIII:254 Elisabet Olofsdotter. Född 1680-01-08 Norberg Livsdal. Död 1728-08-03 Karbenning Örbäck.  
Erik Olofsson. Född 1682-02-26 Norberg Livsdal.  
Hans Olofsson. Född 1683-09-21 Norberg Livsdal.  
Jonas Olofsson. Född 1685-10-04 Norberg Livsdal.  
Anders Olofsson. Född 1688-01-06 Norberg Livsdal.  
Catharina Olofsdotter. Född 1690-05-02 Norberg Livsdal.  
Olof Olofsson. Född 1692-04-24 Norberg Livsdal.  
Catharina Olofsdotter. Född 1695-08-12 Norberg Livsdal.  
Per Olofsson. Född 1696-11-02 Norberg Livsdal.  
NN. Död 1676-01-02 Norberg Rosendal.  

 
 

 
 

IX:508  mm mm mm fm m 
Karin Jonsdotter. Född 1652-05-25 Norberg Rosendal. Död 1728-03-25 Norberg Livsdal. Far: X:943, X:1015 Jonas Jönsson. 
Mor: X:944, X:1016 Elisabet Eriksdotter. 

 
 

 
 

IX:509  mm mm mm mf f 
Hans Hansson. Född 1640-01-30 Karbenning Landforsbacken. Död 1708-05-09 Karbenning Landforsbacken. Far: X:1017 
Hans Olofsson. Mor: X:1018 Sara Eriksdotter. 
 
Skomakare. 
 
Dödbok:Salig Hans Hansson  i Landforsbacken natus ibidem Ao Christi 1640 d 30 jan juventus d 2 febr. I ungdomen kom 
han till tjänst hos godt och ärligt folk och tjänte med beröm på åtskilliga ställen här i församlingen till dess han blev sina 30 
år då han kom i äktenskap med sin för deta i herranom nedan kallade k maka sal Anna Persdotter ifrån Andersbenning och 
Norberg socken. Lefde med henne 35 år avlade allenast 2ne barn 1 son och 1 dotter vilken tillförende är död men sonen 
lever. Uti änklingaståndet har han levat uti 3 år. Morbus; svår bröstsjuka uti många år , på sidstone starkt håll uti 5 dygn. 
Aetas 68 år 13 veckor. 
 
Gamla Norberg 21 augusti 1668 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:5 (1668-1669) Bild 650 / 
sid 125 (AID: v222900.b650.s125, NAD: SE/ULA/11711) tillkändes Mats Hansson i Landforsbacken nu strax att betala sin 



broder Hans Hansson de 3 skpd stångjärn han hade försträckt till deras fader att inlösa sin jord med. Alldenstund Mats 
intet kunde neka till gälden och Mats besitter jorden. 
 
Lagmansting Västmanland 21 oktober 1684  Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIa:12 (1591-1679) 
Bild 3750 / sid 364 framkom för sittande rätten Hans Hansson i Landforsbacken och Färnebo socken kärande till 
nämndemannen Jonas Tidiksson i Hästbäck i Norbergs ting  lagsaga om torpet Landforsbacken, vem där till närmaste 
bördeman skulle vara, och då de tillspordes huru när bördemän de i bägge sidor vore producerade Hans Hansson en given 
dom daterat Norrbärke d 15 september 1671 som gav vid handen att hans sambroder Mats Hansson hade köpt 
Landforsbacken av halvbrodern Johan Hansson i Karbenning som samma jord hade efter sin moder sal hustru Malin ärvt 
som var Tidikssons faderfaders syster, den ingen kom till att ärva så länge denna sonen Johan Hansson levde som var 
halvbroder med Hans Hansson  som nu därför kärar häradsdomen ifrån gl Norbergs lag( ) rätt d 28 aug 1683 vilken 
nämnden uti sitt förfarande bifaller . Rätten resolverade som härunder följer: uti den ifrån gamle Norbergslag tingsrätt d 
28 augusti Ao 1683 appellerade  ( ) emellan Hans Hansson i Landforsbacken kärande och Jonas Tidiksson i Hästbäck 
svarande angående bördsrätt till torpet Landforsbacken som tvistas om är detta lagmans .. sentens och dom avsagd i 
Västerås d 25 okt Ao 1684. Såsom Hans Hansson med en lagmansdom daterat Norrbärke d 15 september 1671 bevisar sin 
sambroder Mats Hansson hava köpt Landforsbacken av halvbrodern Johan Hansson i Karbenning vilken samma jord han 
ärvt efter sin moder sal hustru Malin som är  nämndemannens faderfaders syster den ingen annor kunne komma att ärva 
så länge hennes son denne Johan Hansson levde som var Mats och Hans Hanssöners halvbroder och såsom Mats och Hans 
är närmare att ärva sin halvbroder än nämndemannen havandes han sig hemmanet tillhadlat av sin sambroder Mats 
Hansson. Fördenskull ( ) lagmansrätten / / att Hans Hansson skall torpet Landforsbacken som sin väl fångna egendom för 
nämndemannens utalan i detta  
 
Äktenskap med Anna Persdotter (Född 1629 Norberg Andersbenning. Död 1705-01-31 Karbenning Landforsbacken.). Vigsel 
1657 Norberg. 
 
Barn: 
VIII:255 Lars Hansson. Född 1668 Karbenning. Död 1731-01-19 Karbenning Landforsbacken.  

 
 

 
 

IX:510  mm mm mm mf m 
Anna Persdotter. Född 1629 Norberg Andersbenning. Död 1705-01-31 Karbenning Landforsbacken. Far: X:1019 Per 
Larsson. Mor: X:1020 NN Andersdotter. 
 
Dödbok: Sal hustru Anna Pärsdotter i Landforsbacken nata in Andersbenning och Norbergs socken 1629 af äkta säng ärliga 
och gudfruktiga. Hemma hos sina k föräldrar till dess hon blef sina 37 år då kom hon uti äktenskap med Hans Hansson i 
Landforsbacken. Levat tillsammans i 37 år. Avlat 1 son och 1 dotter  sonen lever men dottern är i herranom hädan kallad. 
Morbus ålderdomsbräcklighet och en svår bröstvärk. Aetas 74 år 

 
 

 
 

IX:511  mm mm mm mm f 
Jöns Persson. Född 1646-09-01 Karbenning Nickebo. Död 1728-05-21 Karbenning Nickebo. Far: X:1021 Per Knutsson. Mor: 
X:1022 NN Persdotter. 
 
Dödbok 1728-05-21 Salig Jöns Persson i Nickebo natus i Bennebo 1646 d 1 september. Hemma hos sina förälddrar var han 
stadigt och gick dem tillhanda med sonlig lydno till dess han blev 26 då kom han i äktenskap med den förra sin k hustru 
Margareta Nilsdotter som var född i Bennebo men bördig på Nickebohemmanet, med henne levde han uti sämjo och rätt 
äktenskapskärlek uti 18 år. Avlade med henne 6 barn. 2 söner och 4 döttrar av vilka 1 son som kom i krigsstaten är död. 
När gud henne döden tog ifrån honom han k maka och hustru levde han uti det ensliga änklingeståndet ½ år. Kom sedan  
Anno 1690 d 26 jan uti äktenskap med den senare sin hustru, Kerstin Matsdotter i från Fors neder i Färnebo sockn och 
levde med henne 37 år. Avlade tillsamman 3 barn 1 son och 2 döttrar som ännu lever. Hans leverne i gemen är nog bekant 
nämligen att han har älskat guds ord, väl förestått sitt hus och uppfött sina barn i gudsfruktan. Morbus: 
ålderdomssvagheter och stora bräckligheter som honom mer och mer utmattade. 
 
Gamla Norberg 27 juli 1674   Jöns Persson i Bennebo besvärade sig inför rätten att Olof Matsson i Olsbenning förvägrar 
honom hans bördemanna rätt uti sin hustrus halvbroders Björns i Nickebo bortsatte jord inlösa, som Olof i pant haver 
emot 35 ...st järn. Olof Matsson svarde jorden varit gången i främmande mans hand om ick han assisterat Björn med 
medel. // 
 
Bergsting i Gamla Norberg 13 juni 1682 Bergskollegium, Rättsprotokoll från Öster- och Västerbergslagens 
bergmästaredöme, SE/RA/420013/02/E II f/1 (1653-1686), bildid: A0067300_00744 Jöns Persson i Nickebo besvärar sig 
öve Zackarias Ramsten ibm det han för några år sedan har tillvällat sig den hyttedel som har legat till hans hemman ibm, 
varemot Peder Larsson Tunberg som uppviste fullmakt av Ramsten, svarade att Jöns Perssons antecessor Johan Larsson 



Bröms honom sålt den hyttedelen med all redskap till honom för en viss summa penningar men när köpskriften framvistes 
befanns att allenast en del i bälgen och hytteredskapen var sålda för 34 daler men ingen hyttedel nämnd, därför fann 
rätten skäligt och i anledning av bergskollegi resolution likmätigt att hyttedelen förbliver vid Jöns Perssons hemman var till 
av ålder har legat och Jöns Persson pålägges här med årligen såsom andra bergsmän där påblåsa 
 
Äktenskap med Margareta Nilsdotter (Född Karbenning Bennebo. Död 1689-06-30 Karbenning Nickebo.). Vigsel 1672. 
 
Barn: 
VIII:256 Anna Jönsdotter. Född 1674-11-15 Karbenning Bennebo. Död 1740-07-27 Karbenning Landforsbacken.  
Olof Jönsson. Född 1681-07-03 Karbenning Nickebo.  
Brita Jönsdotter. Född 1684-11-01 Karbenning Nickebo.  
 
Äktenskap med Kerstin Matsdotter (Född 1661-03-24 Västerfärnebo Fors. Död 1729-06-24 Karbenning Nickebo.). Vigsel 
1691. 
 
Barn: 
Anders Jönsson. Född 1691-06-08 Karbenning Nickebo.  
Elisabet Jönsdotter. Född 1693-02-23 Karbenning Nickebo.  
Catharina Jönsdotter. Född 1695-11-01 Karbenning Nickebo.  

 
 

 
 

IX:512  mm mm mm mm m 
Margareta Nilsdotter. Född Karbenning Bennebo. Död 1689-06-30 Karbenning Nickebo. Far: X:1023 Nils Larsson. Mor: 
X:1024 NN Jonsdotter. 
 
Bördig till Nickebohemmanet 

 
 
 
Generation X 
 

 X:3  ff ff ff ff mf 
Anders Andersson. Född 1600. Död 1670 Karlskoga Sibbo. Far: XI:5 Anders. 
 
Karlskoga häradsrätt 26 september 1623 Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län (S) EVIIAAAL:1 (1602-1632) Bild 153 
/ sid 22 (AID: v81392.b153.s22, NAD: SE/VALA/0382503): Kom för rätten Olof i Aggerud och klagade till Anders i 
Sibberboda det han med tredsko och i mock vilja haver försatt skjutsresa med krigsfolket när det drogo på tåg och blev 
saker penning 3 marker 
 
Karlskoga häradsrätt 14 september 1624 Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län (S) EVIIAAAL:1 (1602-1632) Bild 174 
/ sid 37 (AID: v81392.b174.s37, NAD: SE/VALA/0382503): Kom för rätta Anders i Sibberboda som hade skyllt sin son Anders 
ibidem för han hade gjort tidelag och näst förlidne år bekände sig med sina döttrar att han hade lugit p honom men nu vill 
han säga att det är sant. Oansett han för ståthållaren Bror Andersson och mången ärlig man bekände det han hade lugit på 
sin son, och på det att saken skulle komma till ände. Därför fäste han lag för 12te till nästa ting efter hans egen begäran. 
 
Karlskoga häradsrätt 12 juli 1625 Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län (S) EVIIAAAL:1 (1602-1632) Bild 189 / sid 24 
(AID: v81392.b189.s24, NAD: SE/VALA/0382503): Kom för rätta Anders Andersson i Sibberboda han hade näst förlidne ting 
i W Bo Ribbings närvaro fäst lag för tidelag som hans fader Anders skylte honom för och hans syster och nu stod 
överbödeig med sina lagmän och gjorde sig fri och var desse efterskrivne ... lagmän som är Herr Jakob kyrkoherde, Jöns i 
Råhult, Peder i Labbesand, lars i Degernäs, Svenning i Västansjö, Peder i Strömtorp, Bertil i Agen, Bonde i Bo, Peder i 
Mörtviken och flera hans grannar och han gjorde själv eden och dem androm gavs eden upp efter det 24 cap 
tingsmålabalken och Anders Andersson blev frisagd och fadern som honom beryktade stod och bad om nåden och sade 
hans dotter hade sagt det för honom och han hade lågit på sin son, blev då avsagt att han skall drag utur socknen för sin 
lögn och stora buller som han haft med sina sockenmän och icke kan leva i rolighet. 
 
Karlskoga 27 april 1635 Karlskoga häradsrätt, Domböcker, SE/ULA/10514/A I a/1 (1629-1662), bildid: C0105113_00046 
Kom för rätten Karin Nilsdotter i Hultet en fattig änka och sig högeligen besvärade huru Anders i Sibbo tillfogade henne 
stor orätt och inpass på hennes skog och mark med fallhuggning och annat över den skillnad och rågång som några goda 
män av nämnden efter befallning av rätten utgiven, hava lagt emellan förbemälte torp Hultet och Sibbo, beropandes sig 
därom till de gode mäns vittnesbörd som samma skillnad lagligen dem emellan lagt hade som voro, Olof i Aggerud Jordan i 
Brickegården och Peder i Backa, tre ålderstigna och beskedlige dannemän, vilka för rätten vittnade tygade och bekände att 
de hava lagt rågången dem emellan som följer nämligen att torpet Hult skulle bliva uppå Östra sidan om älven 



och intet komma uppå den västra # där emot skulle Sibbo bliva på västra sidan och intet komma uppå den östra där med 
gamle mannen Anders i Sibbo haver sig till frids givit och samtyckt, allt förty vart nu samma laga skillnad fast och stadigt 
dömt vid böter 40 mark som här överträder och arbetet förgjort # dock skall hon intet komma över sommarvägen 
 
 
Karlskoga häradsrätt 1 september 1646 Karlskoga häradsrätt, Domböcker, SE/ULA/10514/A I a/1 (1629-1662), bildid: 
C0105113_00079: Än klagades och övertygades Anders Andersson i Sibberbo i Karlskoga socken att han haver lagt sig 
emot det beslut om skyrbyggningen där sammastädes som gjordes på en offentlig sockenstämma och upptussat andra 
med sig att de äro gångna där ifrån, där inbyggningen icke är företagen, såsom avbudat var, och timret begynt skämmas 
bort. Varför erkände rätten bemälte Anders Andersson bota samma skada och hinder med 6 daler silvermynt till kyrko... 
och socknemännen äga nu samtliga gripa till arbete med det första som ske kan och de kunna samsätta sig om. 
 
Karlskoga häradsrätt 1648 Karlskoga häradsrätt, Domböcker, SE/ULA/10514/A I a/1 (1629-1662), bildid: C0105113_00088: 
Näst blevo sin emellan förlikte Anders Andersson i Sibbo och Bonde Algutsson i Bo om Utterbäck att Bondes son Måns skall 
behålla och besitta halva Utterbäck med Anderses son Anders, dock så att han löster sig till en del av bemälte Anders i 
hyttan efter gode mäns värdering och den brukar jämte torpet. 
 
Karlskoga häradsrätt 1649 Karlskoga häradsrätt, Domböcker, SE/ULA/10514/A I a/1 (1629-1662), bildid: C0105113_00091: 
Näst kändes Anders Andersson i Kortforsen skyldig att betala Anders Andersson i Sibbo ett pund mat med en daler och två 
öre kopparmynt, efter denne för hin andre även så mycket måtte utlägga enär han var rotmästare i Danska fejden 
 
Karlskoga häradsrätt 25 juli 1668: Näst kom Anders Andersson i Sibbo och testamenterade sin hustru Elin Larsdotter 
tredingen av bemälte Sibbo att taga penningar före och hans barn efter hans död eller besitta om de kunna så förlikas men 
hon uppdrog samma treding i Sibbo genast sin son Måns Andersson för föda och skötsel till dödedagar. 
 
Karlskoga häradsrätt 28 februari 1670: näst resolverades att Lars och Måns Andersson i Sibbo skola giva sin styvmoder 
hustru Elin Larsdotter för en tredjedel i bemälte Sibbo ett tredjedels skattehemman som henne Anno 1668 den 25 juli av 
deras s fader Anders Andersson med sådan condition blev testamenterat att hon efter hans död skulle taga lösen därför 30 
daler silvermynt och bo hos dem till år efter nästa valborgsmässa 
 
 
 
Barn: 
Marit Andersdotter. Född omkring 1620 Karlskoga Sibbo. Död 1715-09-06 Karlskoga Brickegården.  
Lars Andersson. Född omkring 1621 Karlskoga Sibbo. Död 1719-12-12 Karlskoga Sibbo.  
IX:2 Elin Andersdotter. Född 1622 Karlskoga Sibbo.  
Halvard Andersson. Född omkring 1630 Karlskoga Sibbo.  
Måns Andersson. Född omkring 1636 Karlskoga Sibbo. Död 1712-12-23 Karlskoga Sibbo.  
Anders Andersson. Född Karlskoga Sibbo. Död Karlskoga Utterbäck.  
 
Gift medElin Larsdotter. 

 
 

 
 

X:9  ff ff ff mf ff 
Henrik Andersson. Se IX:25. 

 
 

 
 

X:10  ff ff ff mf fm 
Kerstin Nilsdotter. Se IX:26. 

 
 

 
 

X:11  ff ff ff mf mf 
Peder Eriksson. Död 1631 Karlskoga Sandviken. 
 
Sandviken, Karlskoga känd 1605-48 
 
Älvsborgs lösen 1613, Kommissariernas m.fl. räkenskaper för den lokala uppbörden av Älvsborgs lösen, SE/RA/5117/IV/69 
(1613-1616), bildid: A0066074_00118 
 
Boskapslängd 1621 A0052702_00151 - Peder i Santorp 
 
Nämndeman 1629 



 
Barn med Elin. 
 
Barn: 
Erik Persson. Död 1679 Karlskoga Sandviken.  
IX:6 Sigrid Persdotter. Död.  

 
 

 
 

X:12  ff ff ff mf mm 
Elin. 
 
Är upptagen i boskapslängden 1636 
hustru Elin i Santorp 
häst 1 
kor 6 
stutar 2 
kvigor 2 
risbit 1 
g getter 4 
u getter 1 
g får 3 
u svin 1 

 
 

 
 

X:21  ff ff fm fm ff 
Anders Nilsson. Född omkring 1562 Karlskoga Stora Strömtorp. Far: XI:41, XI:97, XII:33, XII:113, XIII:1609, XIII:1941 Nils. 
 
Barn med NN Persdotter (Född Karlskoga Bo. Död.). 
 
Barn: 
IX:25, X:9 Henrik Andersson. Född omkring 1588 Karlskoga Stora Strömtorp. Död omkring 1680 Karlskoga Tällekullen.  
Ingrid Andersdotter. Född 1592 Karlskoga Stora Strömtorp.  
Arvid Andersson. Född 1594 Karlskoga Stora Strömtorp.  
Elin Andersdotter. Född 1611 Karlskoga Stora Strömtorp.  
Huge Andersson. Född 1613 Karlskoga Stora Strömtorp. Död Karlskoga Finnebäck.  
XI:486 Karin Andersdotter. Född 1615. Död.  
IX:11, X:29, XI:403 Håkan Andersson. Död 1683 Karlskoga Stora Strömtorp.  

 
 

 
 

X:22  ff ff fm fm fm 
NN Persdotter. Född Karlskoga Bo. Död. Strömtorp, Karlskoga Far: XI:43, XI:99, XII:35, XII:115, XIII:1611, XIII:1943 Peder 
Håkansson. 

 
 

 
 

X:25  ff ff fm mf ff 
Mats Gregersson. Född 1590. Död 1658 Karlskoga Gräsmossen. 
 
Karlskoga häradsrätt 18 september 1647 Karlskoga häradsrätt, Domböcker, SE/ULA/10514/A I a/1 (1629-1662), bildid: 
C0105113_00082: Än kommo för rätten Lasse Påvelsson i Gräsholmen här i socknen och Nils Svensson i Brynterud i Visnum 
socken och klagade över Mats Gregersson i Gräsmossen i Karlskoga socken att han emot deras vilja hade borto deras 
hustrurs jordeparter i bemälte Gräsmossen  och ville giva dem penningar därför dem de intet voro sinnade att emottaga, 
utan heller behålla sin jord. Mats Gregersson stod fuller till att hans och deras svärfader Tomas Andersson hade köpt 
jorden men unt Mats henne fram för dem andra med det villkoret att han skulle giva de andra barnen penningar för sina 
lotter efter de dem intet skulle behöva, där till vittnen vara skulle, Anders Börjesson i Vismenäs och Nils Håkansson i Viker i 
Visnum socken, Anders Håkansson vittande efter avlagd ed det Mats blev tillsagd att han skulle bruka där i Gräsmossen det 
bästa han knde, han fingo väl sitta där odriven, efter de andra intet behövde jorden, allenast han gåvo dem penningar för 
sina delar, De blev omsider förlikta så att Mats skulle behålla hemmanet och giva dem penningar för var deras systerdel 8 
Rsd och än 1 Rsd åt Lasse för ett åkerstycke som de dragas om. Lasse fick strax på tinget sina fulla penningar 9 Rsd Men 
Nils Svensson icke mer än 5 Rsd och skulle han hava resten med det förderligaste. 
 
Karlskoga häradsrätt 25 september 1648 Karlskoga häradsrätt, Domböcker, SE/ULA/10514/A I a/1 (1629-1662), bildid: 
C0105113_00088: Näst stadfästes efter Sveriges lag det jordeköp som Mats Gregersson i Gräsmossen i Karlskoga socken 



hade först gjort med sina svågrar Lasse Påvelsson i Gräsmossen om hans hustrus arvedele i bemälte Gräsmossen för 9 Rsd 
med Jöns Pedersson i Bäck i Visnum socken om hans hustrus arvedel i bemälte Gräsmossen för 8 Rsd och 3 daler kmt, med 
Nils Svensson i Brynterud i Visnum socken om hans hustrus arvedel i bemälte Gräsmossen för åtta riksdaler och sex mark 
kopp mt och med Olof Andersson i Siälsjön i Visnum socken om hans hustrus arvedel i bemälte Gräsmossen för 8 Rsd och 3 
mark kmt. Sedan med sin svärmoder Karin Arvidsdotter i Siälsjön i Visnum socken om hennes triding i bemälte Gräsmossen 
för 10 Rsd vilka med hans hustrus Kerstin Tomasdotters arvelott i samma Gräsmossen gör hela gården som är ett 
fjärdingshemman, efter som själva fastebrevet vidlöfligen utvisar. 
 
Karlskoga Häradsrätt 1654 Karlskoga häradsrätt, Domböcker, SE/ULA/10514/A I a/1 (1629-1662), bildid: C0105113_00124: 
Näst måste Lars Påvelsson i Gräsholmen och Mats Gregersson i Gräsmossen bägge å skatte, bekänna det de uti trätesmål 
och vredesmod hade givit var andra okvädinsord som de nu ej kunde eller ville bevist, varför fälltes och de till var sina 3 
mark och för vidare buller och oenighet sattes dem emellan 40 mark vite 
 
Barn med Kerstin Tomasdotter (Född omkring 1594 Visnum Sälsjön. Död efter 1676 Karlskoga Gräsmossen.). 
 
Barn: 
IX:13 Greger Matsson. Född omkring 1616 Karlskoga Gräsmossen. Död Karlskoga Gräsmossen.  
Tomas Matsson. Född omkring 1620 Karlskoga Gräsmossen.  
Sven Matsson. Född omkring 1626 Karlskoga Gräsmossen.  
Anders Matsson. Född omkring 1628 Karlskoga Gräsmossen. Död 1698 Karlskoga.  
NN Matsdotter. Född omkring 1630 Karlskoga Gräsmossen.  
Marit Matsdotter. Född omkring 1632 Karlskoga Gräsmossen. Död 1719-08-06 Karlskoga Abborrtjärn.  
Johan Matsson. Född omkring 1635 Karlskoga Gräsmossen.  
Kerstin Matsdotter. Född omkring 1638 Karlskoga Gräsmossen.  

 
 

 
 

X:26  ff ff fm mf fm 
Kerstin Tomasdotter. Född omkring 1594 Visnum Sälsjön. Död efter 1676 Karlskoga Gräsmossen. Far: XI:51 Tomas 
Andersson. Mor: XI:52 Karin Arvidsdotter. 
 
Karlskoga häradsrätt 1641 extraordinarie: Framsteg Bengt Jonsson i Gansterhult och Visnum socken och klageligen gav 
tillkänna huru såsom hans son Henrik Bengtsson en pojke om sina tio år hade hos Mats Gregersson i Gräsmossen låtit 
övertala sig att med något folk tillhjälp hysta upp en stock, där igenom han gud bättret fick sin dödsbana, …..Medan Mats 
Gregersson var i marknan kommo om en afton till Gräsmossen ovanbenämnde pojke Henrik Bengtsson och hans styvsyster 
Marit Eriksdotter och togo där hus över natten. Mattes hustru övertalte så dem båda och en driftedräng som var där med , 
Påvel Eskilsson benämnd att de om morgonen näst efter, sedan de fått mat, samtiligen gingo till att lyfta upp en 
timmerstock på tvenne andra, som voro förr lagda på varandra. Alla fyra stego först till lilländan och hulpe honom upp, när 
detta var skett, ställtes pojken där kvar, att med handspiken hålla samma ända fast, sedan gingo de andra till storändan 
och ställste sig var efter annan, pigan ytterst där näst drängen och sås hustrun och när de hava lyft den ändan något när så 
högt som den andra tog en kvist mitt på stocken emot den under låg därav lilländan med handspiken oförmodandes …. 
Och trycktes så handspiken på pojkens hals att han föll framstupa emot kasshögen och vart strax död. Lasse Påvelsson i 
Gräsmossen, Håkan Andersson i Strömtorpet och Nils Persson ibidem voro ditkomna medan pojken ännu lågo på 
kasshögen dels och straxt där efter när han var upptagen och som de granneligen hava skådat….. Där av rättens 
betänkande föll sålunda att de tre som leva gälda den döda åter med var sina halvfemte mark. 
 
Karlskoga häradsrätt 27 september 1667 Domböcker, SE/ULA/10514/A I a/2 (1663-1683), bildid: C0105114_00052 näst 
insinuerades h Kerstin Thomasdotters i Gräsmossen pantskrift till rådmannen Välbte Olof Persson i Kristinehamn på en äng 
nord om gården ut med sjön, för etthundra daler kmt med så skäl att hon slår henne själv och så av henne som sina waller 
fyller årligen ladan så länge penningarna stå obetalte. Eljest kände hon och sig skyldig 40 stigar kol som åt året skola 
betalas och det i Kristinehamn d 14 febr 1667 
 
Karlskoga häradsrätt 12 juni 1669: änkan Kerstin Tomasdotter i Gräsmossen och sonen Sven Matsson 
 
Karlskoga häradsrätt 1681 Lovade hu Kerstin Tomasdotter uti Gräsmossen att hennes sonsons salig Olof Grelssons änka 
Gunilla Svensdotter ibidem skall uti sin Kerstins, livstid få bruka tredingen av halva västra Gräsmossen. Men efter bemälte 
hu Kerstins död skola hennes arvingar hos rätten söka utslag vem av dem bör bliva boendes på hela hennes efterlämnade 
jordedel. 
 
Karlskoga häradsrätt 1697 13-16 februari: Anders Matsson i Gräsmossen skall till nästa ting uppgiva en specifikation på de 
lösören hans moder Kerstin Tomasdotter efter sig lämnat på det finnes och prövas må huru vida där av något kan hennes 
andra barn till arvs falla sedan Anders blivit för sin på henne använd omkostnad betalt. 

 
 



 
 

X:27  ff ff fm mf mf 
Lasse Håkansson. Död före 1663 Råda Björnegården. 
 
Landskapshandlingar, LandskapshandlingarVärmlands handlingar, SE/RA/5121/5121.07/1612: 5 (1612), bildid: 
A0051187_00289 Tionde 1612 
Lasse Håkansson besitter uti 1/3 skattehemman 2/3 Björnegården 
 
 
Älvdals härad 2 juni 1645 Älvdals häradsrätt (S) AIa:1 (1629-1666) Bild 47 / sid 47 (AID: v66337.b47.s47, NAD: 
SE/VA/11047) än beviljades en rannsakning på Deleskälen emellan Halvard Engelbrektsson i Duvnäs och Lasse Håkonsson i 
Björnegården i Råda socken utav halva nämnden // 
 
Älvdals härad 15 juni 1663 Älvdals häradsrätt (S) AIa:1 (1629-1666) Bild 165 / sid 169 (AID: v66337.b165.s169, NAD: 
SE/VA/11047) Näst hade Halvard Engelbrektsson i Duvnäs i Råda socken å skatte tagit en hall uti Björnegårdshögden en 
halv fjärdings väg ifrån gården den sal Lasse Håkonsson i Björnegården hade brutit upp för något år sedan men icke 
dädankört för han dödde strax efter och när Halvard var kommen med henne hem till sitt in på sin bogård kom Lasses son 
Håkan Lasseson i Björnegården och tog henne med våld dädan. Rätten fällte Halvard såsom för åverkan till 3 mark och 
Håkan till 6 mark såsom för 2 öres rån 
 
 
 
Barn: 
IX:14 Marit Larsdotter. Född Råda Duvnäs. Död.  

 
 

 
 

X:29  ff ff fm mm ff 
Håkan Andersson. Se IX:11. 

 
 

 
 

X:31  ff ff fm mm mf 
Jon Nilsson. Se IX:103. 

 
 

 
 

X:32  ff ff fm mm mm 
Elin Jonsdotter. Se IX:104. 

 
 

 
 

X:49  ff ff mm ff ff 
Anders Nilsson. Se X:21. 

 
 

 
 

X:50  ff ff mm ff fm 
NN Persdotter. Se X:22. 

 
 

 
 

X:65  ff fm ff ff ff 
Olof Matsson. Född Grythyttan Björskogsnäs. Död omkring 1650 Grythyttan Björskogsnäs. Far: XI:129 Mats finne. 
 
Älvsborgs lösen 1613, Kommissariernas m.fl. räkenskaper för den lokala uppbörden av Älvsborgs lösen, SE/RA/5117/IV/69 
(1613-1616), bildid: A0066074_00109 
 
Olof är omtalad vid Björskogsnäs 1619. Det låg då under Värmlandsberg (Färnebo socken) 
 
Västerås domkapitel 28 januari 1646: "Finnen Oloff Mattsson från Björkskogsnäs har tredje adventsöndagen kommit i 
kyrkan drucken av brännvin och så han sedan begynt sårlat och therom blev admonerat af prästen, hafver han honom 
svarat i kiörkan: Nei Gudh, låt bliffwa migh! som brevet mer utvisar. Sentia: Stående i wapenhuset 3 predikodaghar, tages 
sedhan in på finska, som han sielf finsk är." dock att den svenska församlingen må och undervist vara där om, förkunnas 
och hans brott på predikstolen på svenska. ..penningar finnes böte till sockenkyrkan 2 Rsd. 
 
Grythytte häradsrätt 1659-11-07: Mats Olsson på Brunnshyttan tilltalte sina bröder Per Olofsson och Påvel Olofsson om 
deras faders hemman i Björskogsnäs sägande sig för sin arvslott uti bemälte hemmen ej betalter och utlöster vara: Varför 
begärde ödmjukligen av rätten honom måtte tilldömt bliva så väl att få sin del uti sitt faders hemman som de andra 



syskonen. Honom till svars framviste b:e Per och Pål Olofssönder och icke allenast med köpebrev utan och med riktig och 
klar fastebrev fullkomlig bevist honom Mats vara för sin arvedel uti Björskogsnäs riktigt betalter 
 
 
 
Barn: 
IX:33 Påvel Olsson. Född omkring 1618 Grythyttan Björskogsnäs. Död omkring 1679 Grythyttan Björskogsnäs.  
Peder Olofsson.  
Mats Olofsson. Död Grythyttan Brunnshyttan.  

 
 

 
 

X:67  ff fm ff ff mf 
Olof Persson. Född 1599 Karlskoga Östervik. Död. Östervik, Karlskoga Far: XI:133 Per Persson. 
 
Karlskoga häradsrätt 1645: Än framkommo för rätten Olof och Lasse Pederssöner i Östervik i Karlskoga soccken å skatte 
och gåvo klageligen tillkänna huruledes de i nästförlidne sommar hade fått skada a en hastig och häftig vådeld, den 
uppkommen var emedan allt folket var i skogen och bröta löv, flitigt där hos bedjandes att de gode män i nämnden som 
detta kunnigt var ville giva dem sitt vittnesbörd där om på det de där med måtte hos höga överheten uti all underdånighet 
söka och vinna någon lindring och förskoning på utlagorna, så länge de genom guds och gott folks hjälp, samt för egen 
vinnläggning sig någorledes upprätta kunna. Där på samtliga nämnden sig sålunda förklarade att vad deras begäran till 
detta kunde de dem icke avslå, alldenstund det i visso så var som de berättade och förty vittnade och betygade att 
förbemälte Olof och Lasse Pederssöner av vådeld hade bortmist hela mangården med allt det de ägde och där uti förvarat 
hade, såsom spannmål, mat, gång- och sängkläder samt alla bohagstingen så att slätt ingen ting där av blev behållet. 
 
 
 
Barn: 
Lars Olofsson. Född 1627-05-03 Karlskoga Östervik. Död 1709-05-22 Karlskoga Östervik.  
IX:34 Brita Olsdotter. Född 1628 Karlskoga Östervik. Död 1700-01-26 Grythyttan Björskogsnäs.  
Karin Olofsdotter. Född 1630 Karlskoga Östervik. Död.  
Elisabet Olofsdotter. Född 1632 Karlskoga Östervik. Död.  
Marit Olofsdotter. Född 1634 Karlskoga Östervik. Död.  
Annika Olofsdotter. Född 1636 Karlskoga Östervik. Död.  
Margareta Olofsdotter. Född 1638 Karlskoga Östervik. Död.  

 
 

 
 

X:73  ff fm ff mf ff 
Lars Nilsson. 
 
Västmanlands handlingar 1624 - Brudgumtorp Finntorpare som tidigare har brukats för gruvdräng 
1624-27 finns Lars Nilsson vid Brudgumtorp, 1628-1630 Nämns Lars Eriksson. Osäkert om det är en felskrivning eller två 
olika personer. 
 
 
 
Barn: 
IX:37 Nils Larsson. Död 1679 Grythyttan Brudgumtorp.  

 
 

 
 

X:75  ff fm ff mf mf 
Jöns Jonsson. Död omkring 1673 Hjulsjö Jönshyttan. 
 
Är omnämnd i mantalslängder från 1642 till 1665. 1668 omnämns salig Jöns Jönssons son Isak. Jönshyttan är upptagen 
1652. 
 
Grythytte härads dombok 1645-06-27: Jöns Jönsson på Jönshyttan har tillsammans med andra undandolt järn vilket 
uppenbarades och de fick böta. Han får vid detta ting också böta för slagsmål och hemgång hos Anders Svensson på 
Jönshyttan. 
 
Noraskoga häradsrätt 6 oktober 1646 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1786 (1645-1646) Bild 4090 / sid 
391 Jöns Jonsson från Jönshyttan giver tillkänna att hans hemman haver tillförende uti tre år varit under Grythytte tingslag, 
dock nu lagd under Hjulsjö och detta tingslag Så alldenstund hans hemman är taxerat för ett helt hemman, som därför 



intet tillfyllest gör begär han att någon av nämnden måtte tillåtas det bese och sedan honom meddela ett häradsbevis. 
 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIe:655 (1650-1651) Bild 8620 / sid 848 (AID: v420472a.b8620.s848, NAD: 
SE/RA/42042202) 
 
Gruvting vid Hjulsjö 31 augusti 1651 Bergskollegium, Rättsprotokoll från Nora och Lindes bergmästaredöme, 
SE/RA/420013/02/E II h/1 (1650-1683), bildid: A0067370_00010 Jöns Jonsson vid Jönshyttan blev gruvfogde vid 
Hjulsjöberget 
 
1654 brukas Brudgummetorp av Jöns Jonsson. 
 
Bergskollegium, Rättsprotokoll från Nora och Lindes bergmästaredöme, SE/RA/420013/02/E II h/1 (1650-1683), bildid: 
A0067370_00100 Jöns Jonsson äger en hel del i Hjulsjöberget. 
 
Gruvting  3 juni 1657 Bergskollegium, Rättsprotokoll från Nora och Lindes bergmästaredöme, SE/RA/420013/02/E II h/1 
(1650-1683), bildid: A0067370_00100 Gruvufogden Jöns Jonsson anklagar Erik i Käxtjärnen för det han brukat munnen på 
honom där uppå för denna gången inga vittnen, därför uppsköts till nästa gruvuting och vittnes förhör 
 
Gruvting Grythytte bergslag 2 oktober 1658: Jöns Jönsson har del i Norra Ekebergshyttan och Glopsjögruvan i 
Mellanrymningen. 
 
Nora bergslag 3 november1659: Jöns Jönsson i Jönshyttan blev för den stora gästning han uti denna krigstiden måste 
uppehålla där som han sitter vid landsvägen, bemedlat på ...tid med 1 fat osmundjärn. 
 
 
Nora bergslag hd:1661: Befallningsmannen besvärade sig över att Jöns Jönsson i Jönshyttan har anklagat honom för att ha 
tagit halfskatte mark för ett mantal. "Där till Jöns i Jönshyttan med protest svarade at han i detta mål är förorsakat och 
stämt att resa en lång väg, där han sig månde förundra vem som sådant tal skulle fört honom ( ) nekandes ofantelig och vid 
sin salighets lott betygandes sig aldrig sådant om Hr befallningsmannen tänkt, mindre sagt eller honom därför klagat haver 
utan fast mera hava orsak honom fliteligen att tacka för den dilation och stora medlidande han med honom så väl som 
flera i denna besvärliga tid haft haver. 
 
Gruvting i Hjulsjö 2 september 1662 Bergskollegium, Rättsprotokoll från Nora och Lindes bergmästaredöme, 
SE/RA/420013/02/E II h/1 (1650-1683), bildid: A0067370_00169 framträdde Jöns Jönsson vid Jönshyttan begärandes han 
med sina grannar måtte efterlåtas att upptaga en gruva nederst vid kärret belägen, vilken gruva en långlig tid haver legat 
öde benämnd Kärregruvan vilket vart dem efterlåtet. Och med de förord att de skola säga dem till såsom hava haft delar 
där uti tillförende  om de vilja vara med stånde dem fritt så många  såsom gruvan prövas kunde föda skulle inrymmas 
Jöns Jönsson fick 1662 också en ½ del i Mögsjöbergs gruva 
 
Gruvting Grythytte bergslag 3 april 1662: Carl Persson i Långbansänden beviste sig igenom köp tillhandlat av Jöns Jonsson 
på Jönshyttan 1/8 del uti Ekebergshyttan vilken 1/8 del bemälte Carl Persson haver uppdragit sin måg Anders Bryngelsson 
Rotkopp och bemälte Anders Rootkop där utav försålt 1/16 del till Måns Siggeson i Ekeberget och såsom Jöns Jonsson 
alldeles sin rätt avhänt haver, likväl beklagade hela hyttelaget över honom att han hugger och är dem förnär uti all deras 
skog. Res: Att Jöns Jonsson ej vidare skall hava med skogen att beställa. 
 
Gruvting vid Hjulsjö 8 mars 1664 Bergskollegium, Rättsprotokoll från Nora och Lindes bergmästaredöme, 
SE/RA/420013/02/E II h/1 (1650-1683), bildid: A0067370_00186  först framträdde Jöns Jonsson på Jönshyttan och 
föredrager rätten huru såsom på  sist hållet gruvuting vid Grängshyttan är belovat vordet att ho såsom någons gammal 
gruva ville upptaga i Ösjöberget såsom i 20 års tid hade legat obrukat skulle honom fritt stånda och efter samma loven // 
haver Jöns Jonsson och Anders Rootkop upptagit en gruva såsom över 20 års tid haver legat öde och begynt att bryta men 
när Olof i Skållan haver fått därom kunskap så tager han sina söner med sig och går dit och tager gruvan med våld ifrån 
dem, denna saken blev rannsakat och efter såsom sådant befanns uti sanning så // Olof och hans söner plikta var sina 40 
mark men likväl saken således modererat att de plikta tillhopa 40 mark och den malmen som de således brutit hade vara 
förverkad 
Olof i Skålen kärade till bergsmännen vid Jönshyttan det han haver länt dem ett par hyttebälgar till sin blåsning och nu var 
bälgarna fördärvade i det lädret är uppbränt på alla fyra sidorna, och detta kan //ärkas och befanns det Jöns Jonsson haver 
blåst den tiden bälgarna blevo fördärvade Jöns Jonsson sköt skulden på masmästaren det han haver varit vållande till 
samma skada och efter såsom masmästaren intet var tillstädes och icke heller stämd uppsköts detta till nästa gruveting 
 
Gruvting Grythytte bergslag 10 september 1666: Jöns Jonsson vid Jönshyttan i Julsjö socken förfrågar sig för rätten om han 
intet kan få igenlösa 1/8 del i Ekebergshyttan som han till Carl Persson på Långbanen försålt haver och efter som Ekebergs 
bergsmän intet ville med sig honom hava i hyttan, lovade honom 4 fat osmundjärn till nästa blåsning och Ivar 
Hemmingsson därför gå där med Jöns Jonsson blev för all sin pratention i bemälte hytta förnöjd. 



 
Gruvting 3 februari 1669 Grängshyttan Bergskollegium, Rättsprotokoll från Nora och Lindes bergmästaredöme, 
SE/RA/420013/02/E II h/1 (1650-1683), bildid: A0067370_00281 Jöns Jonsson vid Jönshyttan besvärade sig över Anders 
Svensson ibidem om en försåld hyttedel och vore ense om tvenne skeppund tackjärn, vilket köp Anders Svensson nu till 
nekar, föregivandes sig där emot av Jöns Jonsson hava att fordra contant kmt 23 för gjort arbete på rymning. Detta 
uppsköts till dess bliver besiktigat // 
Erik Nilsson vid Jönshyttan fordrade sin granne Jöns Jonsson ibidem sex uppsättningar kol som honom  // hava länt, och 
såsom Jöns Jonsson där emot fordrar tvenne skp tackjärn för en avhandlad hyttedel, här om förentes inför rätten således 
att Jöns Jonsson giva åter till Erik Nilsson sina länta 6 uppsättningar kol och Erik Nilsson efter gjort köp där emot behåller 
hyttedelen och åter ställer utlovade nu skpd järn 
 
 
Död senast 26 februari 1675  Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1806 (1675) Bild 9580 / sid 942 
 
Barn med Kerstin (Död 1664 Hjulsjö Jönshyttan.). 
 
Barn: 
Britta Jönsdotter. Född omkring 1630 Hjulsjö Jönshyttan.  
Elisabeth Jönsdotter. Född omkring 1633 Hjulsjö Jönshyttan. Död.  
IX:38 Anna Jönsdotter. Född omkring 1633 Hjulsjö Jönshyttan. Död 1705-09-01 Grythyttan Brudgumtorp.  
Ingrid Jönsdotter. Född omkring 1637 Hjulsjö Jönshyttan. Död.  
Isak Jönsson. Född omkring 1642 Hjulsjö Jönshyttan. Död omkring 1673 Hjulsjö Jönshyttan.  
Jöns Jönsson. Född omkring 1643 Hjulsjö Jönshyttan.  

 
 

 
 

X:76  ff fm ff mf mm 
Kerstin. Död 1664 Hjulsjö Jönshyttan. 

 
 

 
 

X:77  ff fm ff mm ff 
Tomas. Död. smed i Köping 
 
 
 
Barn: 
IX:39 Jacobus Thomae Fabricius. Född Köping. Död 1691-04-24 Grythyttan.  

 
 

 
 

X:79  ff fm ff mm mf 
Petrus Olai Rytterensis. Född Rytterne. Död 1655-03 Ljusnarsberg. Präst i Ljusnarsberg 1635 
 
1629 Diakon 
 
1630 Hovpredikant 
 
1635 Präst i Ljusnarsberg 
 
Talade både svenska och finska 
 
Äktenskap med Anna Persdotter (Död 1672-02-10 Ljusnarsberg.). Vigsel 1638-08-19. 
 
Barn: 
IX:40 Christina Berg. Död 1706-12-23 Ljusnarsberg.  

 
 

 
 

X:80  ff fm ff mm mm 
Anna Persdotter. Död 1672-02-10 Ljusnarsberg. 

 
 

 
 

X:87  ff fm fm fm mf 
Jon Andersson. 
 



Dottern Elin tycks av allt att döma vara barn i ett tidigare gifte. Någon gång efter 1620 gifter han sig med Sicilia Nilsdotter i 
Labbesand som tidigare var gift med Per Persson i Labbesand. 
 
Karlskoga 27 april 1635 Karlskoga häradsrätt, Domböcker, SE/ULA/10514/A I a/1 (1629-1662), bildid: C0105113_00047 
Kommo nu för rätten Jon Andersson i Labbesand samt med sin hustru Cicilia Nilsdotter gåvo skänkte och testamenterade 
sin systerson Per Månsson ibidem en ung dräng en treding bägges deras avlinge jord i Labbesand med de villkor, att han 
dem båda därför skull nära uppehålla och försörja in till döder daga och sedan ärligen låta komma till graven det han dem 
för rätten utlovade och togos däruppå i händer, vilken gåva ock därför blev fast dömt 
 
Karlskoga 4 augusti 1651 Karlskoga häradsrätt, Domböcker, SE/ULA/10514/A I a/1 (1629-1662), bildid: C0105113_00102 
Näst stod Jon Andersson i Labbesand med sin hustru Sicilia Nilsdotter och styvson Anders Persson, och räckte Lars Persson 
i Östervik handen på ½ Labbesand, att behålla evärdeligen för de 50 Rsd han försträckt hade till böter för bemälte Anders 
Persson. 
 
Karlskoga 30 september 1653 Karlskoga häradsrätt, Domböcker, SE/ULA/10514/A I a/1 (1629-1662), bildid: 
C0105113_00119 Näst kommo för rätten Jon Andersson och Sicilia Nilsdotter och gav sin respektive styv- och egen son 
Anders Persson halva fjärdingshemmanet Labbesand, det henne tillhör, såsom och allt det lösa det åtte tillhopa, för de 
skulle få sitt nödtorftiga uppehälle och skötsel till döderdagar hos honom, det han ock utlovade. 
 
 
 
Barn: 
IX:44 Elin Jonsdotter.  

 
 

 
 

X:89  ff fm fm mf ff 
Torbjörn Pedersson till Våla. Död 1550 Våla. 
 
Torbjörn Pedersson (ekstock), f, d (c1549) i Våla, Munktorps sn. Frälseman (adlad 1544) i Våla, 
Munktorps sn, häradshövding Snevringe härad 1547-1549, väpnare. 
 
Barn med Anna Stensdotter (Död 1574 Nora.). 
 
Barn: 
IX:45 Frans Torbjörnsson. Död.  

 
 

 
 

X:90  ff fm fm mf fm 
Anna Stensdotter. Död 1574 Nora. Far: XI:179 Sten Olofsson till Våla. Mor: XI:180 Karin Matsdotter. 
 
Anna Stensdotter (böjd arm) , f i Våla, Munktorps sn, d 1574 i Gyttorp, Nora sn. G (2:o) (c1551) m bergsmannen Karl 
Nilsson från Gyttorp, Nora sn, f, d 1569 i Gyttorp, Nora sn 
 
Genealogica (o) 79 Bild 310 / sid 28 (AID: v914718.b310.s28, NAD: SE/RA/7500001) Anna Stensdotter till Södra Wålö i 
Munktorp socken sålde med sin k bondes Torbjörn Perssons och sin k moders och fränders samtycke gods till ärliga och 
välbördige män, Jon Olsson till Hacksta, Jöns Olsson till Sijörssa, hennes moderbröder. Beseglat av Knut Andersson till 
Ökna, Alexander till Läma, Gabriel Christiernsson till Mörby, Arvid Trulle till Ängsö, Nils Kromme till Örboholm och hennes 
bonde Torbjörn Persson 1544 
 
Gift medKarl Nilsson till Gyttorp. 

 
 

 
 

X:93  ff fm fm mm ff 
Jakob Andersson. Död. Skrikarhyttan, Nora Far: XI:185 Anders Svensson. 
 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIa:12 (1591-1679) Bild 15440 / sid 604 
Noraskoga 21 juli 1633 Jacob Andersson på Skrikarhyttan inlade ett dombrev av fordom lagläsaren Erik Andersson den 9 
december 1622 utgivit anlangande ett ängestycke Brännängen benämnd vilket hans fader Anders Svensson på 
Skrikarhyttan af en benämnd Gottskalk Ivarsson på Gamla Viker för osmundjärn 4 fat och tackjärn 3 skp köpt hade. 
Begärandes där på lagmans konfirmation 
 
Nora häradsrätt 1636: Blev sakfälld Jacob Andersson på Skrikarhyttan till sina 12 .. för det han av brådom skillnad haver 



slaget Erik Pedersson ibidem 2 blånader och 1 köttsår 
 
Nora häradsrätt 1638: Efter såsom Jacob Andersson på Skrikarhyttan haver slagit Erik Torbjörnsson ibidem tu 
yxhammarslag såsom Jacob det själv också bekände......lovade Jacob i förlikning 1 skeppund tackjärn 
 
Nora häradsrätt 1643: Rannsakades att Jacob Andersson på Skrikarhyttan klandrade en kulle östan backen som skall vara 
obytt emellan honom och hans svåger Sven Larsson... 
Nora häradsrätt 3 juli 1646: Kom för rätten Sven Larsson på Skrikarhyttan och presenterade uti rätten ett fastebrev givit 
Anno 1639 den 1 augusti på den gårdedel han med sin svåger Jakob Andersson dels efter sin salig fader ärvt dels köpt. 
Därutinnan Jakob äger två delarna och Sven tredingen. 
 
Nora häradsrätt 1646: Uppbud, Jakob Andersson ett bokhus och ett kolhus 1:a gången 
 
Noraskoga häradsrätt 5 juli 1647 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1787 (1647) Bild 3260 / sid 310 kom 
för rätten Frans Torbjörnsson på Vikersgården fullmäktig av Hans Jönsson på Gamla Viker att vissare förfråga sig om en äng 
Brunsjöängen benämnd vilken nu possideras och brukas av Jacob Andersson och hans svåger Sven Larsson samt Nils 
Torbjörnsson på Skrikarhyttan. Så alldenstund för detta anno 1643 den 6 augusti av rätten i saken avsagt såsom att 
nämnden skoa avvittra och skilja den nya rödningen // 
Noraskoga häradsrätt 8 juli 1650 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1788 (1649-1650) Bild 7040 / sid 685 
kom för rätten Jacob Andersson från Skrekarhyttan besvärandes sig över Erland Andersson sin granne i det han något 
otillbörligt och otidigt tal till honom haft om hans hustru såsom det att hon låter andra ligga när sig, till vilket tal Erland väl 
nekar aldrig sådant tal haft ej heller bekänner sig vet med Jacobs hustru annan än det som ärligt är det likväl av 
omständigheter prövas honom, slikt tal haft av en hastig iver av ondsko, varför saker för okvädinsord till sina 3 mark och 
alldenstund ingen varken in om eller utom rätten säger sig veta eller sport annat än ärligt och gott med Jacob Anderssons 
hustru förbjudas att ingen varken honom eller hans hustru efter slikt otidigt tal tvista med 40 mark plikt 
- Blev även sakfällt Jacob Andersson för 2 yxhammar slag slagit Peder Erlandsson till sina 6 daler 
 
Lagmansting i Nora 10 oktober 1650 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIa:6 (1643-1652) Bild 3740 / sid 367  
bevistes med lagföraren Zackarias Anderssons utgivne fastebrev här sammastädes den 5 april 1639 huru Jacob Andersson 
på Skrikarhyttan salig fader hade köpt och löst en halvfemte del i Westerhyttan utav Lars Larsson på Skrikarhyttan för 
aderton hundrade järn, så att Jacob ägde tvådelen i bemälte hyttedel och hans svåger Sven Larsson en treding däruti. 
Därnäst blev än bevist med lagföraren Tomas Klercks utgivne faste 1647 den 8 februari att bemälte Jacob Andersson hade 
köpt av sin granne Johan Nilsson på Skrikarhyttan ett bokhus och kolhus beläget mitt för mosebreden för halvfjärdefat 
osmundjärn. Noch köp ett kolhus av Lars Olofsson ibidem för ett halvt skeppund tackjärn vilka föreskrevna tvenne faste 
efter begäran upplästes och bleve confirmerade. 
 
Nora och Hjulsjö bergslags häradsrätt 17 mars 1651 Nora och Hjulsjö bergslags häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, 
SE/ULA/11095/A I a/2 (1631-1657), bildid: C0105222_00270 kom för rätten Lars Larsson från Skrikarhyttan och tilltalade 
sin granne Jakob Andersson utav vad skäl Jakob så kommer honom en hemlig last uppå och beskylde för hordoms last med 
sin hustru, begär ödmjukeligen rätten vill därom rannsaka på // hans oskyldiger här utinnan må förnimmas och Jakob för 
en sådan omild beskyllning tillbörligen straffas. Jakob svarar att Lars Larsson haver för honom själv bekänt att han legat hos 
hans hustru all // att Anders Bengtsson i Bengtstorp skola och således talt på kyrkovägen, Lars Lars nekar till sådan tal eller 
bekänt för honom, mycket mindre en sådan gärning bedrivit visste aldrig här utav förr än Jakob Andersson kom till honom 
neder uti hytte rådstugan och där högg honom tre hugg med en täljkniv, om vilken slagsmål på gruvutinget är rannsakat, 
Anders Bengtsson nekar och till att sådant tal vara fällt utan Jakob Andersson själver på kyrkoväg således talade och 
beskyllte  Lars för hor med sin hustru då Anders till honom sagt Jakob bed gud bevare dig för en sådan bekyllning, ty du 
haver en ärlig hustru som alla människor veta, herr Jakob kapellan bekänner att när Jakob Andersson för en liten tid sedan 
var sjuk och han honom besökte tilltalade han honom om samma beskyllning, och om han icke ville bliva vänner med sin 
granne emedan han ingen skäl hade till sin beskyllning, svarade jag bleve aldrig vänner med honom utan lägger honom 
fullt till den beskyllning. Jakobs hustru framkallas och här om tillfrågas hon svarar med gråtande tårar och nekar till sig 
aldrig med Lars Larsson eller någon annan en sådan grov last bedrivit, beklagar sig högeligen över sin mans tyranneri emot 
henne såsom med hugg och slag att hon därigenom är en förlamad människa bliven, och han åtskilliga resor velat henne 
ihjäl slå, var icke gud det förhindrat han kan intet lida henne, Hon beklagar sig och att han skola flera otillbörliga och 
omänskliga beskyllningar henne pålagt, såsom för kätteri med sin egen son, sedan för bolat med en tjur och skola sökt 
honom uti maten att förgöra. Jakob tillfrågas här om, Han svarar sant vara att han således henne beskyllt och än beskyller 
säger sig av andra  sådant tal hört, men han kan ingen bevisa ej heller något det ringaste skäl haver till sådana otillbörliga 
beskyllningar, Rätten tillhåller Jakob Andersson och honom till sinnet förer sådan grova beskyllningar han så emot sin 
granne som sin äkta maka och köttsliga son som är en pojke huru dårligen hans sig här utinnan försett och vad straff med 
sådana grova beskyllningar följer, alldenstund han ser sig med ingar vittnen eller skäl sådant kunna bevisa icke heller något 
tecken eller omständighet som haver en ärlig och from hustru och aldrig någon annan än ärligen av // detta Jakob nu 
betänker och beklagar sig över sin dåraktighet här utinnan beder om nåd bekänner sig aldrig någon oärligt av henne sett, 
detta ärende rätten överväger och ehuru väl för slikt borde tillbörligen androm till exempel straffat bliva men av särdeles 
betänkande och till ett prov vill rätten här med hava upp // till nästa ting och i medler tid förnimma huru han vill sig nu 



emot sin hustru förhålla. 
 
Nora och Hjulsjö bergslags häradsrätt 18 juni 1651 Nora och Hjulsjö bergslags häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, 
SE/ULA/11095/A I a/2 (1631-1657), bildid: C0105222_00276  framställtes åter Jakob Andersson vilken uti fjorton dagar 
suttit fängslig av orsak han velat åter sin hustru ihjäl slå, haver med en yxa slagit henne högra armen av och den ena 
tummen sedan undsagt sina grannar och hyttelag, gått både med bössor och yxa att de fruktat han velat antingen dem 
någon ihjäl slå eller tända eld på byn var över de sig besvärat, eljest uti rykte kommer om en sin son vilken för 8 år sedan 
hastigt blev död uti skogen att han skulle honom ihjäl slagit, Tillfrågas än först varför ingen bättring uti medler tid av 
honom är funnen emot sin hustru utan bliver värre som ovan förmäles. Han svarar att hon velat förgöra honom uti mat 
alldenstund han fick ont i buken strax efter han ätit  men haver ingen skäl här till ty av samma mat och hans barn ätit, 
tillfrågas om det ryktet som är om hans son svarar att när han kom uti skogen fann han pojken död liggandes vid kolmilan 
stupo och båda händerna uti heta askemörjan varandes brända syntes och röd som varit bränt på magen, vet intet väl huru 
han så hastigt bleven död. Hans son Hans Jakobsson framkallas och bekänner att natten tillförende var han och hans salig 
broder uti skogen båda att akta kolningen, då kom fadern dit gångandes och litet tillförende hava de gjort sig en liten 
koleld och stekte sig korv vid kolboden, sedan lade sig Hans att sova och hans broder satte uppe längre och åt och efter 
han fann dem gjort sig koleld begynte han strax slå dem att den ene måste krypa ut på den ena sidan kolväggen den andra 
på andra sidan och sprungo neder på fallet. Så befallte fadern att Hans skulle följa sig hem men den sonen som var död 
blev blevo kvar att akta fanten då ban han sin broder Hans att han skulle bedja sin fader att han finge gå hem men han vill 
intet tillåta, när de kommo hem till hyttan gingo de strax till bords att få sig mat och då Jakob hade ätit 2 eller 3 bitar steg 
han strax upp från bordet tog sin tröja och yxa där med gick till skogs, strax efter gick legopigan Elin Larsdotter och Hans 
när de kommo till Kolebo låg Jakobs tröja där inne och ett stycke korv satt där vid på ett spett och stekte och litet huvudhår 
fanns där vid boden, då sade Hans, jag vet intet vad mig fattas jag så illa hugse, gingo så de till andra fanten eller kolmilan, 
när de kommit dit funno de pojken på fanten liggandes död vilken låg på sidan, Elin efter sin ed bekänner att hon tog 
pojken av fanten och lade honom på marken, då hade han en blånad vid tinningen och kroppen var hel stel, i detsamma 
kom Jakob gångande och frågade dem om de mötte pojken Bengt, svarade hon / gud better oss, han ligger här död, sade 
Jakob till, var fanen ligger han då såg på honom en spän och där med gick hem, när han kom hem var Mattis Britta där 
vilken bekänner att när han kom in uti stugan svor han till svars var den ene gossen ligger död uti skogen, där med de alla 
tre fadern modern och hon Britta till skogs, när modern kom dit lade hon sig jämte pojken och grät, då togo de och buro 
honom hem, när de kommo på hyttebacken kom gamla Olof Pedersson ut och såg på pojken, sägandes han rände idag så 
sent ifrån maten han rände visst åt skogen och slog honom ihjäl. Kyrkoherden herr Erik tilltalade Jakob strax förr än liket 
begrovs att han hade misstankar till honom efter han så hastigt på stund blev död och ingen annan var uti skogen än han, 
Jakob säger sig svarat då prästen att de skulle då gå och syna honom, berättas att de kvinnfolk som liket svepte att han 
syntes allena blå vid tinningen lika som efter tre fingrar och en hudlapp var av hans hand, Nils Torbjörnsson efter sin ed 
berättar att han såg allena hudlappen av handen lika som en skubbat av med en yxa /och att hustru Sven Larssons Jakobs 
svägerska sade strax hon såg pojken // jag frukta för denna blånaden att Jakob slagit honom. Jakob tillhålles och förmanas 
med stor flit både inom lykta dörrar och eljest att bekänna sanningen vad kunskap han giver om pojkens död ville // 
bekänna, han svarar sig där av ingen annan kunskap hava än bekänt är. Prästerna haver och enskilt honom där till förman 
men vill intet bekänna att han slagit pojken utan således bekänt att han haver tagit nio slags trä det kokat uti vatten sedan 
av vattnet strukit sig uti ögonen att han skulle se mera och skarpare än andra människor det samma han och inför rätten 
bekänner. Mattis Britta berättar att han bekänt för henne sig sett sådant stor hop stundom som hava Skie fjärdrar och vita 
hattar eljest uti skogen mött 4 stycken som hans hustru skola utsänt att slå honom ihjäl. Han nekar intet till så sagt dock 
vad rätten honom frågar svarar han allt med platt och sällsamt löje som en förhärdat människa. Nämnden med hela 
menigheter berätta om denna Jakob Andersson att han tillförende haver varit en flitig och ståtlig bergsman och tämlig 
behållen, men sedan hans sons död haver han varit hel förvänd gått som en fantast och haft en skarp och faslig uppsyn, 
varit en tyrann emot sin hustru och barn icke allenast sin hustru förlamat slagit, utan och en av sina söner som lever huggit 
viljandes med en lie ofärdig var av större misstanke varit om hans sons död. 
Rätten haver denna saken granneligen och noga rannsakat och ehuru väl han på alla sätt // med goda och onda förmanat 
sanningen att bekänna, lika väl det vidare honom där till kommit än ovan förmäles. Välborne herr landshövding haver 
honom och med största flit tillhållit, men allt enständigt nekar till sin sons död dock av dessa efterföljande skäl är stor 
misstanke om honom. 1. Bevisligen att när han kom uti skogen för en liten kolelds skull, pojkarna hade sig slagit sin son 
Hans som låg och sov, sedan Bengt som död blev, men den gång undkommit igenom väggen och han då intet vidare //. 2. 
Intet tillåtit honom gå hem utan måste bliva kvar hos fanten som intet torde gå fram att bedja sin fader där om, utan bad 
sin broder. 3. Strax Jakob hemkom intet giver sig ro att äta utan strax på stunden lupit till skogs igen då en halvstudn efter 
när pigan och Hans kommo dit efter fanns Bengt döder opp hos kolboden ett litet stycke korv på ett spett hängandes och 
något av hans huvudhår på marken lika som pojken där sutte för elden när fadern han dit kom då dragit honom i håret 
sedan pojken lupit undan till andra fanten, fadern där kastat av sig tröjan och lupit dit efter han fanns där döder. 4. Jakob 
finnes tvetalig ty först bekänt att när han kom till fanten och fick se att pojken låg stup och händerna uti heta askmörjan 
och bränder både på händerna och magen, men sedan bekände att han kom efter det dit och att pigan tagit neder honom 
av fanten där han låg på sidan som blånaden syntes och att han intet var bränder utan det såret på handen uti anseende 
som varit slagit sammalunda blånaden vid tinningen den till äventyrs hans banesår. 5 berättas av nämnden att en 
människa kan väl bliva död av vina som går upp av milan som där lägger sig att sova men det intet kunna ske uti en sådan 
hastighet som detta skedde, men mer man vara troendes att han uti ivrighet slagit honom ett slag vid örat där av han 
lättelig kunde dö sedan själv lagt honom på milan lika som han skulle av imat bliven död. 6. Ifrån den tiden fört ett 



ogudeligt och tyranniskt leverne uti sitt hus så emot hustrun som barnen, varit lika som en fantast och icke vid sitt rätta 
sinne, sist där rätten av sådana skäl och omständigheter honom pålade sig med lag befria så finge han ingen uti hela 
församlingen som med honom lag gingo, varför vill rätten uti alsom största underdånighet detta ärende hava den högt 
ärade kongl hovrätten hava hemställt 
 
 
6/8 1651 Svea hovrätt: Falsk beskyllning och dråp. Jacob hade beskyllt sin granne Lars och sin hustru för hor och hustrun 
för blodskam, tidelag, försök på förgiftning utan ringaste bevis. Han är kommen i rykte för hava sin son Bengt tillslagit 
därtill han strängt nekar Res. Jacob skall i fängelset tillses att han för sina grova excesser mot sin granne och hustru som för 
det han sin son haver mördat skall mista livet, flitigen förmanas bekänna sanningen på rättareplatsen utföras och 
..förmanas. Bekänne han då skall han strax mista livet. Bekänne han intet då föres tillbaka till fängelset 
 
Västerås domkapitel 4 september 1651 sidan 215: En ifrån Nora NN som haver beskyllt sin hustru för en tjur hon är frigjord 
och han dömd till livet, han är och skylter därför att han haver mördat sin son men icke bekänt, när han nu är förder på 
rätteplatsen och hade fallit på knän, befalltes han stiga upp och bekänna om han var skyldig, men haver nekat , är alltså 
insatter igen. Meningen är att han skall bliva landsflyktig. Tå frågar pastor om de få skiljas åt? Svaras att man måtte dröja 
till dess hans dom ( ) politici 
 
24/12 1651 Svea hovrätt: Jacob nekade på rättareplatsen och i fängelset. Res. Jacob skall om dagen slås i järn och hållas till 
arbete antingen uti kronans smedja eller annorstädes där han behöves. Om natten föres uti sitt fängelse igen till dess att 
det kan prövas honom vara kommen till sitt rätta sinne och förstånd och han övergiver sin hustru och grannar. 
 
Västerås domkapitel 24 september 1652 sidan 261: Jacob Andersson på Skrikarhyttan i Nora socken vid 6 sept Ao 1651 
haver beskyllt sin hustru för tidelag med fä, och för lägermål med sin son, han själv haver och varit misstänkt att han skall 
hava dräpit sin egen son och oansett han icke haver kunnat för rätta övertyga sin hustru, vill han likväl skiljas vid henne och 
hotar henne med tal som ont är. Sentens. Efter han ännu är uti rättens händer så bör sådant angivas: Sedan kan pastor 
taga med sig sitt kyrkoråd och göra till reconciliation dem emellan, så mycket som ske kan 
 
Nora häradsrätt 18 november 1656 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1791 (1656) Bild 1750 / sid 158 
samma dag kom för rätten några av Jacob Anderssons kreditorer på Skrikarhyttan besvärandes sig i det de intet kunna 
mäktiga bliva sin betalning i rättan tid av orsak att han Jacob uti sin svaghet intet rätt hanterar med det de borde betalta 
bliva utav, begär fördenskull rättens goda betänkande här utinnan och förmena det Jacobs hustru Kerstin som är en flitig 
kvinna med sina barn finge disponera och handla med bruket och annat att de så väl som andra skulle snarare komma till 
sin betalning. Jacob Andersson tillhålles och förmanas här utinnan sig bekväma, nämligen i så måtto att han hela husets 
försörjt såsom och ..bruk och annat samt gäldens betalnings skulle efterdraga sin hustru och barn, och han för sin svaghet 
skull sitt uti ro och utan bekymmer, vilket intet skulle tillmenas honom för någon blygd utan mera ära och beröm detta 
rättens betänkande Jacob upptog frö rådeligt utan han blev ärligen och väl försörjt och hans hustru och barn honom icke 
förskjuto eller missvärderade. Där om hans hustru Kerstin blev tillhållen och förmant att hon med sina bar således förhåller 
sig hon emot sin man och de emot sin fader att han härutinnan icke haver orsak att besvära. Det hon lovade alltså hans 
creditorer efter denna dag låta honom vara omolesterat och otilltalt och hans hustru om gäldens betalning svarar och 
säljas 
 
Nora häradsrätt 13 juli 1660 Nora och Hjulsjö bergslags häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11095/A I a/3 
(1658-1668), bildid: C0105223_00056: samma dag  kom för sittande rätten en ung dräng Lars Jacobsson och tillika med 
sin moder klageligen gav tillkänna hur såsom att hans fader Jacob Andersson i Skrikarhyttan den nu i cronans häkte uti 
Nora stad sitter, haver slagit honom med en yxhammar i huvudet att huvudskålen därav är bräckt jämte två andra hål uti 
huvudet, vilken skada bergslagsbarberaren mäster Attik Attiksson berättade vara helfarlig till livet förutan det att han 
honom på hela kroppen så haver slagit med all hans ... därav nu är ... och ... med vad mera ... som han tillika med menige 
man lät förnimma. såsom det att denne hans fader skulle tillförne varit i rykte att hava ihjälslagit sin andre son och hans 
sak därför länge hängt uti kung hovrätten till dess han där äntligen är resolverat vorden, varför han nu så mycket mera 
fruktade för denna sin faders tyranni, sökandes om hjälp hos denne ringa rätten, att på något sätt bliva detta sitt stora 
besvär entledigad, och fadern ställter till förbättring. Modern i lika måtto klagade att hon igenom Jacob Anderssons elaka 
comportament emot sig såsom tracterande med hugg och slag är så hanterat vorden att hon både till armar och ben är 
bliven krumpen, såsom hon detta med gråtande tårar inför rätten betygade begärande ödmjukeligen att rätten för guds 
skull ville hjälpa till att de på något sätt kunna bliva åtskilda och eljest vore ock hon osäker om sitt liv vilket hennes grannar 
och umgängesfolk på hyttan jämte henne själv högeligen stundade och hölle så före att Jacob Anderssons stora ondska och 
raseri hava bragt honom ifrån sitt rätta vett och försånd sa att han fuller själv sina sinnen icke är mäktig nog såsom det där 
av och till en del märkas kan, att när hans hu sänder till honom i fängelse, antingen kläder eller uppehälle vill han därav 
varken äta eller underhålla sig utan går hellre naken och svälter och litet förr än han sattes in då hans son låg sjuk av den 
skadan ha fått hade och såsom i Agone Mortis så kommer fadern in till honom sägandes: nu jag ser du dör, ja dö, dö och 
går genast till cronans befallningsman och beder honom sätta sig i fängelse.......Till hovrätten 
 
Gruvting vid Dalkarlsgruvan 12 februari 1651 Bergskollegium, Rättsprotokoll från Nora och Lindes bergmästaredöme, 



SE/RA/420013/02/E II h/1 (1650-1683), bildid: A0067370_00009 Samma dag kom för rätten Lars Larsson i Skrikarhyttan 
och kärade till Jacob Andersson (Denna är ursinnig, sitter därför fången och kan intet betala) ibidem för det han honom 
med en kniv tre styng skadat haver. Det han in för rätten själv bekände. Avsagt efter den 5 punkten uti kopparbergs 
artiklarna att Jacob plikta till sina 6 mark för vart sår och giva målsäganden i förlikning 4 fat osmundjärn. 
 
Gruvting 3 juni 1656 Bergskollegium, Rättsprotokoll från Nora och Lindes bergmästaredöme, SE/RA/420013/02/E II h/1 
(1650-1683), bildid: A0067370_00058 Jakob Andersson hade del i Nya Jordegruvan. 
 
20/2 1661 Svea hovrätt: Jacob hade med sin yxhammare sin son i huvudet slagit.... sin hustru med hugg och slag så illa 
hanterat att hon är krympling vorden Res. Jacob Andersson skall förvisas Sverige in perpetum och där han igen kommer 
straffas till livet. 
 
11/12 1661 Svea hovrätt: Ifrån landshövdingen inkommet brev däruti tillkännagives att Jacobs hustru och hela allmogen 
fälla för honom förbön och betyga att han mycket huvudsvag är. Landshövdingen skall den förordning göra att Jacob 
antingen uti något hospital infästes eller till en därtill byggd stuga förvaras och av bergslaget underhållas. 
 
Noraskoga häradsrätt 15 oktober 1667 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1801 (1667) Bild 6510 / sid 700 
Anders Larsson skräddare i Nora gav klageligen tillkänna huru såsom Jacob på Skrikarhyttan haver uti sitt eget hus och utav 
ingen annan orsak än då Jacob låg i sängen och talte med sig själv, Anders frågade honom om han talte latin? Jacob då steg 
upp, tog till en yxa som han hade i sängen hos sig och slog där me sönder käften på honom och åtskilliga andra slag både 
över rygg och annor. Med ödmjuk begäran för sin gruveliga sveda värk och tidsspillan få njuta vedergällning. Samt 
barberarlönen. Till detta Anders Larssons käromål svarade Jacobs hustru och sonen Lars Jacobsson sig då varit i stugan när 
denna skadan skedde men icke för faderns galenskap och ursinnighet tordes gå upp sådant att förhindra, varandes rädda 
att han dem, som ofta tillförende skett är, skulle slå allt sönder och på sistone till döds, beklagandes för Gud och hela 
församlingen, ja och så rätten den sorg och vånda som de av sin man och fader utstå och lida måste. Och ehuruväl de med 
stor fattigdom är bekärade lovade de dock att betala för Anders Larsson barberarlönen nämligen 7 riksdaler. 
 
Barn med Kerstin Larsdotter (Död.). 
 
Barn: 
Hans Jakobsson. Född omkring 1633 Nora Skrikarhyttan. Död omkring 1655 Nora Skrikarhyttan.  
IX:47 Lars Jakobsson. Född omkring 1634 Nora Skrikarhyttan. Död omkring 1674 Nora Skrikarhyttan.  
Bengt Jakobsson. Död omkring 1651 Nora Skrikarhyttan.  

 
 

 
 

X:94  ff fm fm mm fm 
Kerstin Larsdotter. Död. Skrikarhyttan, Nora Far: XI:187 Lars. 
 
Noraskoga 3 juli 1646 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1786 (1645-1646) Bild 4020 / sid 384 (AID: 
v420577.b4020.s384, NAD: SE/RA/42042202) kom för rätten Sven Larsson på Skrikarhyttan och presenterade uti rätten ett 
fastebrev givit anno 1639 den 5 april på den gårdedel han med sin svåger Jacob Andersson dels efter sin salig fader ärvt 
dels köpt, där utinnan Jacob äger tvådelarna och Sven tredingen och så som för någon tid sedan alla deras ägor emellan 
dem både i hus och jord bytte efter bytesbrevets innehåll givit på häradstinget 1643 den 5 augusti och alltså Sven Larses 
treding i hemmanet ifrån delt Begär fördenskull på sin tal att skolas rättens fastebrev beviljas. 

 
 

 
 

X:107  ff fm mf mf mf 
Per Tolsson. Död omkring 1651 Karlskoga Stolpetorp. 
 
Nämndeman från 1624 
 
Karlskoga 1632 den24 september  - Karlskoga häradsrätt, Domböcker, SE/ULA/10514/A I a/1 (1629-1662), bildid: 
C0105113_00038 Per i Stubbetorp och Joen Skinnare hade var annan 
hårdragit och slagit torr hugg, vart därför sakfällta, Per till sina 6 mark och Joen till sina penningar – 9 mark 
 
Karlskoga 1646 den 1 september  Karlskoga häradsrätt, Domböcker, SE/ULA/10514/A I a/1 (1629-1662), bildid: 
C0105113_00078 Samma dag tog Per i Stubbetorp orlov och avsked 
från rätten för sin höga ålder och ensörjande lägenhet skull och korades i hans ställe Mats Jordansson i Brickegården, som 
förr hade suttit och svurit nämndemans ed. 
 
 
 



Barn: 
Lars Persson. Född Karlskoga Stolpetorp. Död Karlskoga Högfors.  
Olof Persson. Född Karlskoga Stolpetorp.  
IX:54 Ragnilla Persdotter. Född Karlskoga Stolpetorp. Död 1687 Karlskoga Bäck.  

 
 

 
 

X:121  ff fm mm mf ff 
Olaus Johanni Gestricus. Född omkring 1564. Död 1626 Karlskoga Västra Lontorp. Kyrkoherde 1586-1626 
 
Landskapshandlingar, LandskapshandlingarVärmlands handlingar, SE/RA/5121/5121.07/1588: 3 (1588), bildid: 
A0051138_00141 Wi Karl med guds nåde….menige man som uppå myklesbodar boendes är haver som oftast för oss sig 
besvärat att de sällan predikan hos sig hava och att de eljest så lång väg haver till deras kyrkoherde där någon nöd genom 
sjukdom eller andra fall hända kunne att de kyrkoherden söka skulle och för den skull i synnerlighet och begärde att vi ville 
förordna dem en pred….. som hos dem bo och besittandes bliver. Så haver oss synts nyttigt att så ske må varför vi och nu 
här med haver förordnat hos dem denna Herr Oloff Johannis som här vid bodarne kyrkoherde blev …. Och vill vi låta 
förordna här ett prästbord som förbemälte kyrkoherde skall boendes vara och med åker och äng och med annan del här 
nödtorftligen försörja. Såsom och på det förbemälte herr Olof må dess bättre villkor hava att underhålla sig där 
sammastädes haver vi av gunst och nåd unnat och efterlåtit honom all den kyrkotionde som här vid Bodarna falla kan. 
Desslikes och årligen två pund spannmål av den tionde som faller uti Knista kyrkohärbärge. Så och haver honom befriat 
och förskont för borerlige? taxor, hjälper och andra besvärningar ……1 juli 1586 
 
Landskapshandlingar, LandskapshandlingarNärkes handlingar, SE/RA/5121/5121.03/1623: 15 (1623), bildid: 
A0051930_00354 Vi Karl den nionde /// gör veterligt att denne brevskrivare vår undersåte och kyrkoherde i Karlskoga 
socken Herr Olof Johannis haver oss i underdånighet besökt och låtit oss se ett brev som vi honom på halvparten av 
kyrkotionden där sammastädes till årlig underhåll för någon tid sedan givit haver. Ödmjukeligen därhos begärt att vi 
honom samma brev konfirmera vill Haver han suttit i en stor // haver ett litet // så haver vi sedan hans ödmjuka begäran // 
ansett och gunsteligen konfirmerat som vi och nu med detta vårt öppna brev konfirmera unna och efterlåta honom till 
årlig hjälp och underhåll halvparten av all behållen kyrkotionden som uti Karlskoga i kyrko.. årligen falla kan. /// 
 
Landskapshandlingar, LandskapshandlingarNärkes handlingar, SE/RA/5121/5121.03/1623: 15 (1623), bildid: 
A0051930_00363 Bekänner jag mig Olaus Johannis pastor uti Karlskoga att hava bekommit av Karlskoga kyrkohärbärge 
mitt årliga vederlag så att halvparten av all behållen tionde att så i sanning är sätter jag mitt signet här nedan under 
 
Karlskoga häradsrätt 31 oktober 1663: Näst vittnade samtliga nämnden att salig herr Olof Johannis Gestricus bodde först 
på Knutsbo och sedan kom till prästgården. 
 
Karlskoga häradsrätt 31 oktober 1663: Näst vistes rätten Konung Karl den IX brev på Västra Lontorp för kyrkoherde salig 
herr Olof Johannis Gestricus att besitta för skatte såsom annan skattejord daterat Örebro den 10 mars 1608, Drot Christina 
confirmation av Carlsbergs gård d 8 mars 1614. Drot Christinas confirmation för Zacarias av Stockholm d 24 mars 1647 och 
brödernas avstående såsom vällärde Hr Nils Olai saccelan i Pernot? av den 31 aut 1638, sal Jon Olofssons i Rosensjö 28 maj 
1652 och Per Olofssons salu d 9 sept 1664. 
 
Karlskoga 18 oktober 1664 Karlskoga häradsrätt, Domböcker, SE/ULA/10514/A I a/2 (1663-1683), bildid: C0105114_00026 
Näst kom kapellanen vällärde Hr Zackarias Olai i Västra Lontorp och så nu, som tillförende androg, huru som hans sal. fader 
herr Olof Johannis, var den förste kyrkoherde här i församlingen, hade ingen stom att bo på, förr än han av ör och sör eller 
skogroten, icke utan stor möda och arbete, samt mycken bekostnad upptog och bebyggde Prästgården här i socknen, där 
han nu står, förmenandes det han och hans syskon förty skulle vara berättigade till någon stubberättighet där uti, som han 
gärna ville antingen hos församlingen eller kronan söka skäl för. Men efter det fanns intet konungsligt brev på sådan rätt, 
för bemälte Herr Olof eller hans barn, som en och annan vid den tiden sökte och vunno ex oratia, och alle man, särdeles de 
äldsta här i socknen, var kunnigt, huru som H N 
Majtt saligst hos Gud och höglovligst i åminnelse K Carl den IX här för nådigst beneficerade 
samma kyrkoherede med halva kyrkotionden och församlingen, så stor hon då var halp till vad han kunde, icke haver heller 
någon annan stånds person, där han kronojord upptager och uppodlar, slik rätt, som han fordras, utan särdeles den, på 
givne kungliga brev: så blev bemälte Hr Zackariae samma fordring avslagen. Dock till att betyga, den goda vilja, som var 
och en kristen bör möta, gud och tjänare med, låto nämnden övertala sig, att de med samtliga sockenmännen ville komma 
till Herr Zackaris person allenast för hans tjänst skull, till hjälp med ett dagsverke eller 20 öre kmt av vart hushåll, som 
någon jord bruka, enär han det behöver och begär, med så skäl, att församlingen ej må vidare tilltal höra, om sådan 
pretention av merbemälte Hr Zackariae eller hans syskon, utan där det skedde, han avträde sin tjänst här i socknen, och 
där hos svara till 50 daler vite. 
 
Karlskoga 18 oktober 1664 Karlskoga häradsrätt, Domböcker, SE/ULA/10514/A I a/2 (1663-1683), bildid: C0105114_00027 
Näst vistes rätten av bemälte hr Zackarie kon. Carls den IX brev på Västra Lontorp för kyrkoherden sal. herr Olof Johannis 
Gestrilio, att besittat för skatt, såsom annan skattejord, dat Örebro d 10 mars 1608. Drottning Christina konfirmation av 



Carlsbergs gård d 8 mars 1614. Drot Christina konfirmation för herr Zackaria, av Stockholm d 24 mars 1647 och brödernas 
arvsrätts avstående, Såsom vällärde herr Nils Olai sacellani ”Pernone aff” av d 31 augusti 1638. Sal Jon Olofssons i Rosensjö 
under Eskils i Bregården, Nils ibidem och Anders 
i Kilsta vittnesbörd d 28 maj 1652 och Per Olofssons salu d 9 september 1664 
 
 
 
Barn: 
IX:61 Lille Jon Olofsson. Född omkring 1608 Karlskoga Västra Lontorp. Död 1649 Karlskoga Rosensjö.  
Zackarias Olai Sylvius. Född 1610 Karlskoga.  

 
 

 
 

X:123  ff fm mm mf mf 
Sone. Född omkring 1568. Död omkring 1647 Kroppa Näverviken. 
 
 
 
Barn: 
IX:62 Sigrid Sonesdotter. Född 1612 Kroppa Näverviken. Död Karlskoga Rosensjö.  

 
 

 
 

X:127  ff fm mm mm mf 
Gunnar Eriksson. Född 1590 Karlskoga Vibäck. Död 1652 Karlskoga Vibäck. Far: XI:253 Erik Botvidsson. 
 
 
 
Barn: 
IX:64 NN Gunnarsdotter. Född 1620 Karlskoga Vibäck.  

 
 

 
 

X:137  ff mf ff mf ff 
Markus Markusson. Född 1582. Död före 1630 Karlskoga Granberga. Granberga, Karlskoga 
 
Barn med Kerstin Jönsdotter (Född 1586 Karlskoga Granberga. Död.). 
 
Barn: 
IX:69 Markus Markusson. Född omkring 1611 Karlskoga Granberga. Död 1684-07 Karlskoga Granberga.  
Kerstin Markusdotter. Född Karlskoga Granberga. Död Karlskoga Granåsen.  
Brita Markusdotter. Född Karlskoga Granberga.  
Jöns Markusson. Född Karlskoga Granberga. Död Tyskland.  

 
 

 
 

X:138  ff mf ff mf fm 
Kerstin Jönsdotter. Född 1586 Karlskoga Granberga. Död. Granberga, Karlskoga Far: XI:275 Jöns Nilsson. Mor: XI:276 
Kerstin Andersdotter. 
 
I en längd från 1630 är endast Kerstin i Granberga omnämnd. Fyra 
personer är skrivna vid hemmanet 

 
 

 
 

X:139  ff mf ff mf mf 
Bertil Simonsson. Född 1582. Död omkring 1653 Karlskoga Agen. Far: XI:277 Simon. 
 
Karlskoga härad 6 september 1610 Fryksdals övre tingslags häradsrätt (S) AIa:1 (1610) Bild 8 (AID: v66185.b8, NAD: 
SE/VA/11145) Bertil i Botilsbo klagar att Jöns i Duvedal och säger att han skulle vara vållandes att hans hustru är sjuk och 
fäste Jöns lag och vittnesmål därför med 12 // 
 
Utskriven till knekt 1610. Avlöning 1613=1 tunna råg plus skattefrihet för 1/4 Agen. Avsked 1614-1615 
 
Karlskoga häradsrätt 1621-07-19 Klagade Jöns i Duvedalen till Bertil i Bottesboda det han slog honom i huvudt med en 
kanna saker efter det 10 cap såramålsb. 
 



Karlskoga häradsrätt 20 september 1626: Bertil i Agen haver fått Bo Ribbings sedel till Olof i Aggerud att ingen skulle 
fördrista sig att lägga nät i älven att förhindra laxar ifrån konungens laxfiske vid sina 40 mark. Så haver han länge haft 
sedeln hos sig och fördolt och utskurit av sedeln där som de 40 mark stodo skrivna - 40 mark. Item för han emot förbud 
lade näten över kungsådran - 40 mark. Item haver Bertil kallat Olof i Aggerud för en tjuv det han tog hans nät upp i älven. 
Därför blev Bertil saker för okvädins ord - 40 mark. Item haver han emot förbud hyst en landdrivare vid namn Bengt 
samma tid skrivningen stod i Visnum - 40 mark 
 
Karlskoga häradsrätt 22 juni 1640 C0105113_00052 än vittnade nämnden med flera av detta tinget att Bertil i Agen i 
Karlskoga socken hade d 8 maj nästförlidne mist bort genom vådeld både man- och ladugården i Agen. Så att icke det 
ringaste av hans hus eller lösa egendom blev behållet. 
 
Karlskoga häradsrätt 1642 Än förbjöds Bertil Simonsson i Agen att giva fler penningar ut på en svart engelsk kjortel som en 
vagant och lösdrivare från Mariestad Olof benämnd hade tagit 5 daler på och begärt än 5 daler därtill å nästkommande 
Persmässa, till dess han kommer och bevisar sitt laga fång. 
 
Karlskoga häradsrätt 27 september 1642 C0105113_00062 än ställde sig för rätten Bertil Simonsson i Agen och besvärade 
sig där över, att en vid namn Per Jönsson hade tagit torpställe in på hans gård Granberga, som var köpt av kronan under 
skatte, honom till förfång och skada, begärandes att där samma byggningselände redeligen skulle upptagas, det då måtte 
bliva honom efterlåtit. Där på berättade befallningsmannen med nämnden, att de hade redo synt samma torpställe och 
befunnit att det icke ligger Granberga eller någon annan gårds enskilte ägor eller eljest till mens, utan å kronans 
allmänning. Därför det och till dess bästa och fördel är ovanbenämnde Per Jönsson lagligen inrymt. Efter denne berättelse 
och vittnesbörd kändes Bertils klagan kraftlös. 
 
1643 Nora häradsrätt Eftersom Bertil i Agen gjorde sin ed att han betalt haver den ena tunna råg han till låns ... haver av 
salig Peder i Björskogsnäs därför ... fri erkänd. 
 
Karlskoga häradsrätt 14 november 1645: Inträdde för rätten Bertil Simonsson i Agen och kärade till Erik Asmundsson i 
Duvedalstorp om något engelskt och halv engelskt kläde som han hade till sig tagit i Alingsås och hörde hans Bertils son till 
som där neder död blev på tåget. Erik Asmundsson bekände sig väl hava tagit bägge klädes sorterna till sig och för sin tarv 
försålt halv engelsket för 6 daler dem han och ville betala men engelsket skulle deras fänrik Måns Mickelsson under 
översten Valdemar Yxkull hava tagit ifrån honom emot hans vilja / för utan det han av samma Bertils sons saker eljest 
skulle hava 10 Rsd en valdmarsklädnings tyg, en svart hatt och ett par stövlar / och det kunde han icke betala. Rätten 
pålade Erik Asmundsson nu genast contentera Bertil för halvengelsket och sköt upp med det andra till nästa ting. 
 
Karlskoga häradsrätt 15 oktober 1649:   Näst vittnade nämnden att emedan kronan hade laxefisket i karlskoga socken 
behållit, och det var icke sålt såsom nu är för 1200 Rd till Välb Johan Lillieström så efterläts ingen nedanför Myckern åt 
Letälven bruka Laxekar, utan om någon spordes det göra tå rives de strax bort. Varför får intet Bertil i Agen behålla sina kar 
som han i år satt haver. Eljest bör och ingen stänga kungsådran ovanför. 
 
Karlskoga häradsrätt 1651 Vid samma ting vorde Bertil Simonsson i Agen och Håkan Jonsson i Ängetorp kallade till att 
vittna om en äng emellan Degernäs och Degernästorp. Varför avlade de först sin ed och efter lag båda ihop och sedan 
vittnade var för sig som följer, nämligen Bertil sålunda att när Lars Månsson i Degernäs och Lars Jönsson i Degernästorp 
voro en gång hos honom Bertil så taltes de vid om den ängen som nu tvistas om att Lars Månsson i Degernäs som då hade 
henne om händer sade sig vilja unna och efterlåta henne Lars Jönsson i Degernästorp allenast i sin livstid om han ville giva 
honom ett pund smör men efter hans död måtte barnen hava matkt att taga henne igen under gården som han av ålder 
tillegat haver... När Håkan det hörde sade han: Karlar i have intet att köpslaga om efter det är kronans jord. Däröver Lars 
Jönsson så vredgades att han ville slå honom. 
 
Ölme häradsrätt 28 juli 1651 Ölme häradsrätts arkiv, Domböcker vid lagtima ting, SE/VA/11140/A I a/2 (1639-1661), bildid: 
C0106538_00089Näst tilldömdes Bertil Simonsson i Agen i Karlskoga socken halva fallet med Olof Olofssons änka Elin 
Olofsdotter i Botsviken i Varnum socken 
 
Barn med Anna. 
 
Barn: 
Nils Bertilsson. Född 1606 Karlskoga Agen. Död.  
IX:70 Kerstin Bertilsdotter. Född 1615 Karlskoga Agen. Död Karlskoga Granberga.  
Simon Bertilsson. Född 1615 Karlskoga Agen. Död.  
Brita Bertilsdotter. Född 1619 Karlskoga Agen. Död.  
Erik Bertilsson. Född 1621 Karlskoga Agen.  
Hans Bertilsson. Född Karlskoga Agen. Död före 1645 Alingsås.  
Karin Bertilsdotter.  
Anna Bertilsdotter. Född Karlskoga Agen.  



 
 

 
 

X:140  ff mf ff mf mm 
Anna. 

 
 

 
 

X:193  ff mm ff ff ff 
Jon Olofsson. Född 1590 Karlskoga. Död 1673 Karlskoga Rosensjö. 
 
Karlskoga häradsrätt 1649: Näst kommo för rätten Store Joen Olofsson i Rosensjö i Karlskoga socken och änkan ibidem, h 
Sigrid Sonesdotter och först uppviste ett hans furst pfaltzgrevens högborne herr Johan Casimirs samt de välborne herrar 
riks och kammarråds brev daterat Stockholm den 28 juni 1631 lydandes att såsom saligt hos Guds höglovligast i åminnelse 
konung Gustav Adolf hade uti april år 1629 givit bokhållarna i landsändarna fullmakt att försälja kronohemman under 
skattemanna börd och rättighet därmed var som dem köpte måtte sig försäkrat hålla, gårdarna hävda, bygga och 
evärdeligen behålla för avgående ränta och utlagor. Alltså emedan Store Joen Olofsson haver inlevererat uti kongl majts 
räntekammar fyrtiofem riksdaler för ovanbemälte Rosensjö ett halvt kronohemman. Därför inrymmas och tillägnas 
honom, hans hustru och bägges arvingar samma gård Rosensjö, att odriven bruka och evärdeligen behålla med alla de 
villkor och lägenheter som där till lyda, med rätta ligga böra och lagligen tillvinnas kunna, så och där med göra och låta 
alldeles som lag säger, och skattemanna rättighet medgiver, men sedvanliga räntan bliver kronan förbehållen och detta allt 
på kong majts nådiga ratification och med lika villkor som andra av kongl majts gårdar under skattemanna börd köpt hava. 
Sedan bekände åternämnde Store Joen Olofsson och Sigrid Sonesdotter att ändock samma brev lydde allenast på Joen 
Olofsson såsomm han skulle allena hava löst gården Rosensjö, likväl var det icke så utan be:te Store Joen Olofsson och 
hennes änkans man, Lille Joen Olofsson hade köpt honom båda i hop och utgivit lika mycket, att de skulle äga såsom de 
och äde honom halvparten var, Så alldenstund be:te gård Rosensjö haver sedan på tre ting varit lagliga uppbuden och efter 
sveriges bekräftne landslag och gamle bruk stånden och ingen är i mellertid framkommen som detta jordeköp haver 
klandrat eller tillbaka drivit och eljest är av själva jordägandenar närvarande offentligen bekänt att de med sina hava löst 
lika mycket. Därför dömde jag nu åternämnde Store Joen Olofsson samt hans hustru och bägges arvingar så ock Lille Joen 
Olofsson samt hans hustru och bägges arvingar samm gård Rosensjö till att de den med alla sina villkor och egendom 
evärdeligen att med de konditioner och förord som i köpebrevet stå förmälte. 
 
Barn med Ingeborg Sunesdotter (Född 1594 Kroppa Näverviken. Död.). 
 
Barn: 
Håkan Jonsson. Född 1616 Karlskoga Rosensjö. Död 1714-07-07 Karlskoga Rosensjö.  
Anders Jonsson. Född 1629 Karlskoga Rosensjö. Död.  
Olof Jonsson. Född 1631 Karlskoga Rosensjö.  
IX:97 Sune Jonsson. Född 1635 Karlskoga Rosensjö. Död 1711-04-16 Karlskoga Rosensjö.  
Ingrid Jonsdotter.  

 
 

 
 

X:194  ff mm ff ff fm 
Ingeborg Sunesdotter. Född 1594 Kroppa Näverviken. Död. Rosensjö, Karlskoga 
 
Färnebo häradsrätt 3 maj 1653: Där efter stadfästes efter Sveriges lag det jordeköp som nämndemannen Joen Sonesson i 
Näverviken hade gjort med Segol Kettelsson i Hallen om hans arvejord i bemälte Näverviken för 5 Rd åt vardera och med 
Joen Olofsson och Måns Bondesson i Rosensjö om bägge deras hustrurs arvejord uti bemälte Näverviken för 5 Rd åt 
vardera och med Sigrid Sonesdotter i Slättoomom hennes arvedel i bemälte Näverviken för fem Riksdaler. Där till bemälte 
Joen Sonesson haver ärvt en treding uti Näverviken. Där till Joen Sonesson haver ärvt en treding uti Näverviken efter sina 
sal föräldrar vilket det av kronan under skatte för 30 Rd köpt hava därför han nu med arv och detta köp äger hela 
Näverviken som eljest är ett halvt hemman. 

 
 

 
 

X:197  ff mm ff fm ff 
Påvel Jonsson. Född 1592 Karlskoga Västra Kärne. Död 1668 Karlskoga Västra Kärne. se 854 Far: XI:393, XI:433, XI:453, 
XII:821, XIII:245 Jon Hindriksson. 
 
Karlskoga häradsrätt 25 augusti 1637 C0105113_00047 klagade Påvel i Kärne til Nils i Skiljebråten att hava slagit honom på 
stommen och sedan bitit honom halft fingret av, vilket var så tillgångit att Påvel fjärdingsman haver tillsagt att skjutsa och 
intet längre suttit fri för skjutsning som här till dags, då svarade Nils att han aktar intet mer Påvel än skarn under sina skor, 
och haver några gånger stött honom i bröstet med armbogarna och sig förbrutit uppå honom och när Påvel såg att han 
intet kunde bliva till freds för honom haver han slagit igen och rivandes som hundar. Och alldenstund det skedde på Reto 
stomben ibland drickande och aemot fjärdingsman ty sakfälltes han till sina 40 mark och giver 3 marker åt målsägande för 



lytet. 
 
Karlskoga häradsrätt 15 mars 1645: Yttermera klagade Lars Månsson(Jonsson?) i Trehörnstorpet att han skulle äga en 
treding uti en kvarn under Kärna, men honom bliver förment att henne bruka. Påvel och Henrik svarade med ….. att de 
hade först köpt av sin fader gamle Jon i Kärna, hans arbete där i Kärna och sedan löst hela hemmanet av kronan, dock unt 
sin fader bara torpet att för sig och sin andra hustru och barn njuta det till evärdelig egendom men allena i sin livsti bruka 
kvarnen . Lars Månsson hade inget att säge däremot varför avdömdes att han och icke haver rätt med att bruka samma 
kvarn utan han haver lov där till 
Vidare gjordes inför rätten en vanlig förlikning emellan Påvel Jonsson och Henrik Jonsson i Kärne, Olof Jonsson i 
Skråmmen, Marit Jonsdotter i Kärne, Karin Jonsdotter i Valnäs och Lars Jonsson i Trehörnstorpet och det sålunda att när de 
tre bröderna få en ko och bägge syster en kviga så må Lars Jonsson och hans moder Gertrud Larsdotter behålla det övriga 
okvalt i alla tider. Det rätten med sin dom stadfäste 
 
6/10 1662 tillsatt som rotemästare vid Holsjöhyttan 
 
Karlskoga häradsrätt 4 augusti 1651: Näst övertygades Hendrik Påvelsson i Kärne å skatte att han hade kallat sin broder 
Påvel Jonsson som var nämndeman skälm, det han dock varken kunde eller ville bevisa. Varför kändes han saker åt 3 mark 
efter det 43 kap Ting. B. 
 
Karlskoga häradsrätt 1665-10-16 Näst förordnades nämndemännen Per i Immen och Måns Bondesson i Rosensjö kyrkans 
sexmän att se där efter om Påvel i Kärne haver sett det brodern Hindrik haver fällt något i de snåren som de sin emellan 
hade dolt för tre år sedan i Nilses på Strömed och en främmande finnes närvaro. Och var Påvels klagan finnes riktig, kännes 
han vid sin skog oaktat vad arbete Hindrik därpå lagt haver 
 
Karlskoga häradsrätt, Domböcker, SE/ULA/10514/A I a/2 (1663-1683), bildid: C0105114_00057 Samma dag togs Olof 
Töresson i Gälleråsen, som förr hade gjort sin nämndemans ed och Eskil Nilsson i Knutsbol, som nu avlade sin ed i 
nämnden och det i stället för Påvel i Kärne som är död, och Dan i Backa, som är herredagsman. 
 
Barn med Marit Simonsdotter (Född 1596. Död.). 
 
Barn: 
IX:114, X:206, XI:62 Ellika Påvelsdotter. Född 1624 Karlskoga Västra Kärne. Död.  
IX:99 Simon Påvelsson. Född 1635 Karlskoga Västra Kärne. Död 1707-03-25 Karlskoga Källmo.  
Olof Påvelsson.  
Brita Påvelsdotter.  

 
 

 
 

X:198  ff mm ff fm fm 
Marit Simonsdotter. Född 1596. Död. Västra Kärne, Karlskoga 
 
Karlskoga häradsrätt 25 juli 1668: Näst kom för rätten Marit Simonsdotter i Västra Kärne och testamenterade sin måg 
Halvard Andersson och Britta Påvelsdotter sin köpedel som var ½ uti halva V Kärne för föda och ( ) till döddagar att nyttja 
bruka och behålla.  

 
 

 
 

X:199  ff mm ff fm mf 
Arvid Olofsson. Född omkring 1604. Död omkring 1673 Karlskoga Källmo. 
 
Karlskoga häradsrätt 1654-11-27 Karlskoga häradsrätt, Domböcker, SE/ULA/10514/A I a/1 (1629-1662), bildid: 
C0105113_00124: Näst kom för rätten Arvid Olofsson i Källmo i Karlskoga socken och så med nämndens som  flera gode 
mäns vittnesbörd beviste huru som hans hustru Marit Nilsdotter hade ärvt en åttondel uti bemälte Gälleråsen efter sina 
föräldrar Nils Jonsson och Elin Olofsdotter men gjort ett sådant skifte med hennes syskon att han med henne skulle få 
behålla bemälte Källmo som är en avgärda by av Gälleråsen och det åter taga och hava hennes åttondel inne i gården 
Gälleråsen att dela sig emellan efter han hade tagit det upp av skogroten och eljest givit sin svärfader ovan bte Nils Jonsson 
Tre Riksdaler för han fick det göra. Så emedan detta deras skifte och avhandling var med en god villja och fullkomligt 
samtycke gjort och slutet. Därför dömdes honom Arvid Olofsson samma torp Källmo till att för sig och sin hustru, barn och 
arvingar njuta och behålla evärdeligen med alla dess villkor och lägenheter i vått och torro som en avgärda by bör hava 
efter lag och fastebrevet vidare utvisar. 
 
Karlskoga häradsrätt 27 september 1667 Domböcker, SE/ULA/10514/A I a/2 (1663-1683), bildid: C0105114_00054 Näst 
blev av samtlige rätten dömt och avsagt att ehuruväl Arvid Olofsson i Källmo haver upptagit bemälte Källmo på bolbyns 
Gällerås ägor som hörer Olof Töresson och Olof Jonsson till och gjorde samma avgärda by till ett fjärdings hemman, likväl 



kan han Arvid icke med skäl ägna sig eller begära mera skog och fiskevatten till av hela gårdens hävd än till en åttondel uti 
anseende att han inne i gården ej åtte mer än en åttondepart, vilken äger med laga syn och skifte avvittras 
 
Barn med Marit Nilsdotter (Född omkring 1608 Karlskoga Gälleråsen. Död Karlskoga Källmo.). 
 
Barn: 
Olof Arvidsson. Född omkring 1627 Karlskoga Källmo. Död 1678 Karlskoga Källmo.  
X:215 Nils Arvidsson. Född omkring 1628 Karlskoga Källmo.  
Jon Arvidsson. Född omkring 1630 Karlskoga Källmo. Död 1713-10-25 Karlskoga Källmo.  
Måns Arvidsson. Född omkring 1634 Karlskoga Källmo.  
IX:100 Elin Arvidsdotter. Född 1646 Karlskoga Källmo. Död 1706-01-13 Karlskoga Källmo.  

 
 

 
 

X:200  ff mm ff fm mm 
Marit Nilsdotter. Född omkring 1608 Karlskoga Gälleråsen. Död Karlskoga Källmo. Far: X:229, XI:399, XII:859 Nils Jonsson. 
Mor: X:230, XI:400, XII:860 Elin Olofsdotter. 
 
Karlskoga 27 november 1654 Karlskoga häradsrätt, Domböcker, SE/ULA/10514/A I a/1 (1629-1662), bildid: 
C0105113_00124 Näst kändes Jon Nilsson i Gälleråsen och hans syskon Lars i Duvedalen, Karin i Sandtorp, Rangella i 
Gälleråsen och Gunillas barn i Strömtorp skyldiga att betala sin syster Marit i Källmo, pro quota, den stuten hon och 
hennes man Arvid sade och med svornum ed betygade sig hava länt deras föräldrar, nämligen 7 halva Rd, samt av Jon och 
Olof i Gälleråsen 6 mark för en slipsten. 

 
 

 
 

X:201  ff mm ff mf ff 
Petter Jönsson. Född Karlskoga Duvedalen. Död 1687 Karlskoga Duvedalen. Far: X:231, XI:401 Jöns Andersson. Mor: X:232, 
XI:402 Anna Hansdotter. 
 
Karlskoga häradsrätt 1660-12-14:  Näst övertygades Måns Larsson i Degernästorp att när Petter Jönssons pojke i 
Duvedalen kom ifrån sin mila med en ryss kol på sjön Möckeln, då går Måns till och stjälper kolen där på isen körer pojken 
ifrån och hämtar dem upp i sin ryss, körandes dem till hammaren, där han försålde dem, såsom sina egne. Varför dömdes 
samma Måns Larsson att betala Petter Jönsson hans kol efter markgången och böta för rån 20 daler 
 
Karlskoga 21 maj 1674 Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län (S) EVIIAAAL:14 (1673-1675) Bild 124 / sid 25 (AID: 
v81405.b124.s25, NAD: SE/VALA/0382503) Näst resolverades att Karin Håkansdotter i Strömtorp skall betala till sin svåger 
Per Jönsson i Duvedalen till den 13 jun eller lördagen näst efter pingstdag de kol eller dess värde i penningar som han 
haver betalt för henne till borgmästaren Georg Camitz, vilka stiga till 32 stigar á 10 mark stigen. Men där änkan ej kan till 
före den dag betala, skall hon då strax gå ifrån den jordedel som hon i bemälte Strömtorp kan hava och Per träda till, efter 
det befarades att hon för den stora skuld hon är inweklat uti än vidare utsätter samma jordedel och låter honom i 
främmande händer och till oskylda män komma. 
 
Karlskoga 6 oktober 1679 Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län (S) EVIIAAAL:16 (1678-1680) Bild 239 / sid 175 
(AID: v81407.b239.s175, NAD: SE/VALA/0382503) Näst på vederbörandens requsition, förordnades nämndmännen Dan i 
Backa, Eskil i Forsby, Mats Jordansson i Brickegården och Nils i Aggerud att byta hus åker och äng samt skog och mark 
emellan Per Jönsson och hustru Marit Jönsdotter i Duvedalen i Karlskoga socken. 
 
Barn med Elin Håkansdotter (Född 1618 Karlskoga Stora Strömtorp. Död Karlskoga Duvedalen.). 
 
Barn: 
Brita Pettersdotter. Född 1642 Karlskoga Duvedalen.  
Olof Pettersson. Född 1644 Karlskoga Duvedalen. Död 1719-07-26 Karlskoga Duvedalen.  
Kerstin Pettersdotter. Född 1649 Karlskoga Duvedalen.  
Karin Pettersdotter. Född 1650 Karlskoga Duvedalen.  
Margareta Pettersdotter. Född 1654 Karlskoga Duvedalen. Död 1712-12-20 Karlskoga Stora Strömtorp.  
IX:101 Anders Persson. Född Karlskoga Duvedalen. Död 1693 Karlskoga Duvedalen.  

 
 

 
 

X:202  ff mm ff mf fm 
Elin Håkansdotter. Född 1618 Karlskoga Stora Strömtorp. Död Karlskoga Duvedalen. Far: IX:11, X:29, XI:403 Håkan 
Andersson. 
 
Karlskoga häradsrätt vintertinget 1636 Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län (S) EVIIAAAL:2 (1633-1640) Bild 114 / 



sid 10 (AID: v81393.b114.s10, NAD: SE/VALA/0382503): Kom för rätten Håkan i Strömtorp kärte och klagade till en 
skomakare Sven Bengtsson benämnd ung och ogift karl, därför att han hade utfört och berömt sig att han skulle hava 
hävdat och belägrat hans dotter en ung och ogift jänta Elin Håkansdotter benämnd. tillfrågandes ... huru han sådant tal 
ville kvittgöra och bevisa. Därtill skomakaren svarade det så var fullgånget att när han en tid var stadd i Stenkulla och 
samma piga kom om aftonen dit gångandes att förrätta något ärende som hennes moder henne befallt hade, Då haver han 
handlat med henne att hon ... gången med honom i en bod den där hava lagt sig i en säng tillsammans och de haver han då 
enligt hennes vilja och ... kränkt henne . Härtill nekade pigan oppå det hastigaste föregivandes huru han haver tagit .... 
emot hennes vilja och burit henne till boden .. och som han intet väl mådde med henne ....kallade han sin dräng att hjälpa 
sig dock han också gjorde dock henne ...halp honom att få henne först igenom boddörren och sedan upp i sängen där han 
väl åtskilliga resor haver budat till sin odan vilja att främja dock intet förmått uträtta eller henne därtill övertala. Och som 
både hustrun och mannen i gården hava båda samma natt legat där i boden och sängen där ijämte vilka nu icke voro 
tillstädes och fadern eljest böd lag för sin dotter. Ty vart denna sak uppskjuten till vidare förhör och rannsakning. //Hon 
blev senare frikänd men skomakaren blev dömd både för erkänd mökränkning och för att han ljög om denna till totalt 80 
mark 
 
Karlskoga 6 november 1673 Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län (S) EVIIAAAL:14 (1673-1675) Bild 84 / sid 161 
(AID: v81405.b84.s161, NAD: SE/VALA/0382503) Näst sämdes Håkan Andersson i Strömtorp, med sina barn, som voro, 
Sven i Strömtorp, Peders barn i Gärdsberg, Nils i Hallerudsbacken Håkanssöner, Elin i Duvedalen och Karin i Strömtorp 
Håkansdöttrar, att nu efter lottagande skulle allenast på den fjärdingen han åbor bliva två av hans barn besuttna efter hans 
död. Och föllo således bägge lotter, att sonen Sven löser /med sin broderslott avräknat/hälften, och den andra hälften 
döttrarna bägge i Duvedalen och Strömtorp tillsammans, efter de togo en lott tillhopa emot brödernas, och i fall de vid 
faderns död intet kunna sämjas om lösen sig emellan, skulle de ävenväl taga lott om besittnings- och lösningsrätten, i 
medler tid förbliver fadern Håkan med sin barns styvmoder hos sonen Sven, och han behåller 2/3 av fjärdingen för dess 
underhåll till döderdag, men dottern Karin i Strömtorp njuter allenast ? uti fjärdinghemmanet, dock när faderns och 
styvmoderns livstid ändas, skall fjärdingen bytas i lika två delar. Där nu fadern och hans hustru icke bliva väl underhållna av 
Sven eller hans måg som han tager till sig, står honom fritt taga sin jord igen och upplåtan till den som kan göra honom där 
uti ett nöje, värderingen av hemmanet bliver uppskjutet till föräldrarnas död. 

 
 

 
 

X:205  ff mm ff mm ff 
Nils Svensson. Se IX:113. 

 
 

 
 

X:206  ff mm ff mm fm 
Ellika Påvelsdotter. Se IX:114. 

 
 

 
 

X:207  ff mm ff mm mf 
Jon Björnsson. Född Östra Ämtervik Högberg. Död Karlskoga Stråbergsmyren. Far: XI:413, XII:125 Björn Andersson. 
 
Fryksdalens häradsrätt 9 februari 1636:Kom för rätten Joen Björsson i Stråbergsmyra i Karlskoga socken och kärte till en 
brodersdel i Högberga i Emterviks socken föregivandes huru hans fader fader Anders icke skulle vara därifrån utlöst. Så 
alldenstund varken han själv, hans fader eller faderfader haver någon sin lagligen å samma broderlott åtalat och andra 
därigenom bekommet en så långlig hävd, Dy vart dömt och avsagt efter det 15 cap i jordabalken att de behålla jorden som 
i handom hava än tå att de förmer kunna skylle vara 
 
Karlskoga häradsrätt 1662-01-28 Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län (S) EVIIAAAL:9 (1661-1663) Bild 103 / sid 4 
(AID: v81400.b103.s4, NAD: SE/VALA/0382503): Näst ville domaren Jon Björnsson i Stråbergsmyren testamentera sin son 
Eskil Jonsson och sonbarn efter salig Jon Jonsson hälften var i Stråbergsmyren efter tredje sonen Björn Jonsson hade fått 
av samma Stråbergsmyre ägor med föräldrarna taga upp 1/8 hemman Björtorp. Dottern Elin bekommit Holmtorp 1/4 
kronohemman, där föräldrarna hade köpt rödslan och salig Marita Jonsdotter i lika måtto tagit Stråbergstorp 1/4 
kronohemman för sin barn. Men Björns hustru Kerstin Svensdotter lade sig där emot, då emedan mannen levde men var 
nu ifrån, ty sattes där med upp till nästa ting. 
 
Karlskoga 28 november 1662 Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län (S) EVIIAAAL:9 (1661-1663) Bild 214 / sid 226 
(AID: v81400.b214.s226, NAD: SE/VALA/0382503): Näst uppsteg domaren Jon Björnsson i Stråbergsmyren och så nu som å 
förra tinget, gav tillkänna huru som han och hans hustru Karin Månsdotter voro nu tu ålderstigna folk, som intet orkade så 
bruka sitt hemman, som tillförende, utan sina barns tillhjälp, och förty hava tagit in till sig, de tvenne yngre sönerna Eskil 
och sal Jonas Jonsssöner med så skäl, att de skola vårda  och sköta dem, sina föräldrar till dödedagar och sedan låta 
hederligen komma till graven, och där för hava för sitt och sina barns fasta fad- och möderne benäm:te Stråbergsmyren 
med tillhörig hytte och masugnsdel, uti anseende, att den tredje tredje och äldsta sonen Björn Jonsson, hava av samma 
Stråbergsmyren med deras föräldrars hjälp upptagit sig ett så gott hemman som på honom kan falla och han vara behållen 



med, näml. Björtorp. Den äldre dottern Marit Jonsdotter som nu är död och barn efter henne, hava och på samma ägor, 
med deras föräldrars hjälp upptagit sig ett så gott hemman som på henne kan falla, och vara belåten med, näml 
Stråbergsmyretorp, och efter ingen lägenhet vidare fanns på de ägorna för den yngre dottern Elin Jonsdotter, så hade de 
föräldrarna köpt henne, där utan om, ett så gott hem henne kunde påfalla och hon vara nöjd med, nämligen Holmtorp. 
Men alla lösören som efter dem föräldrarna kunde finnas, ville de, att samtliga barnen skulle ärva efter lag broder 
broderslott och syster systers lott. Begärandes att rätten ville denna deras av ett rättskaffens hjärta och kärlek, gjorde 
disposition och förordning barnen emellan, gilla och stadfästa, på det ingen split och oenighet, måtte dem emellan härom 
kommer efter deras död. Så emedan denna Jon Björnsson och hans hustru beställning barnen emellan efter deras död, 
fanns så vida skälig och god, som de på Stråbergsmyre ägor  boendes, kunde få veta och njuta var sin anpart i skogen, det 
Jon Björnsson också (brukade) Så dömde rätten, att där vid skulle bliva som Jon Björnsson och hans hustru, barnen emellan 
delt hade, näml Björn för sig och sina hava Björtorp, med 2/7 i skogen, sal Marits barn för sig och sina behålla 
Stråbergsmyretorp med 1/7 i skogen, Eskil och sal Jons barn för sig och sina bliva vid bolbyn Stråbergsmyren med 
masugnsdelen och 4/7 
i skogen, Eftersom länsman Erik Påvelsson i Bo, nämdemännen Nils Gunnarsson i Bregården, Mats Jordansson i 
Brickegården, och Dan Bondesson i Backa, dem emellan delandes vordo, och  Elin med sina vara behållen vid Holmtorp 
att utan kval eller klander av någon, evärdeligen, och det vid laga böter för dombrott tillgörandes. 
 
 
Karlskoga häradsrätt 3 februari 1666 samma dag tog domaren Joen Björnsson i Stråbergsmyren orloff utur rätten för 
ålderdomssvaghet särdeles att han hörde illa// 
 
Barn med Karin Månsdotter (Död Karlskoga Stråbergsmyren.). 
 
Barn: 
IX:104, X:32 Elin Jonsdotter. Född Karlskoga Stråbergsmyren. Död 1695 Karlskoga Holmtorp.  
Marit Jonsdotter. Född Karlskoga Stråbergsmyren. Död 1662 Karlskoga Stråbergsmyretorp.  
Björn Jonsson. Född Karlskoga Stråbergsmyren.  
Eskil Jonsson. Född Karlskoga Stråbergsmyren.  
Jon Jonsson. Född Karlskoga Stråbergsmyren.  

 
 

 
 

X:208  ff mm ff mm mm 
Karin Månsdotter. Död Karlskoga Stråbergsmyren. 

 
 

 
 

X:209  ff mm fm ff ff 
Erik Larsson. Född Karlskoga Blinäs. Död 1692 Karlskoga Blinäs. Far: XI:417 Lars Olofsson. Mor: XI:418 Ingrid Andersdotter. 
 
Karlskoga häradsrätt 23 september 1704 det ville väl sal Erik Larssons i Blinäs samtliga barn, sonen Johan i Åsbergstorp och 
sondottern Karin Månsdotter samt dottern Brita Eriksdotter i Hultet och Varnum socken söka deras broder Mats Eriksson i 
Blinäs om arv efter deras sal föräldrar både i löst och fast, vilket Mats Erikssons hustru Elin Svensdotter på sin mans vägnar 
högeligen nekade till, efter de bägge mycket tungt och svårt utstått  med föräldrarna och därför fått av dem testamente 
på all deras egendom, det hon och framlade udner salig kyrkoherden Peder Tingströms bevittnande av d 15 mars 1692, 
jämväl uppviste en specifikation på åtskilligt som syskonen likväl där emot av huset  åtnjutit, särdeles hade brodern sal 
Måns Eriksson fått på ägorna bygga sig en stuga, där hans styvdotter ännu bor, och haver ett stycke äng, där till utan skatt 
att bruka. Så emedan vad anbelangar lösören som omtvistas de finnas uti föräldrarnas livstid till Mats Eriksson vara blevne 
testamenterade emot den möda och besvär han och hans hustru utstått för deras sal föräldrar som voro mycket bräckliga 
och hållit med sängen en lång tid allt intill förlidet år då modern sist med döden avgick, varför i följe av kongl majtts 
allernådigste utgivne testamentsordnin de Ao 1686 erkänner rätten för skäligt att Mats Eriksson må bliva bibehållen vid sitt 
undfångne testamente och så medelst okvalt av sina syskon samma lösören få behålla, kunnandes dessa hans syskon icke 
heller vara befogade till något åtal på arvsrätt i själva hemmanet Blinäs efter det befinnes vara krono och efter utgångne 
förordningar stå under hans nådes landshövdingens disposition vem besittningen där av efterlåtas må 
 
 
 
Barn: 
IX:105 Johan Ersson. Född 1655 Karlskoga Blinäs. Död 1724-06-24 Karlskoga Åsbergsviketorp.  
Marit Eriksdotter. Född Karlskoga Blinäs.  
Måns Eriksson. Född Karlskoga Blinäs. Död 1704.  
Brita Eriksdotter. Född Karlskoga Blinäs. Död.  
Mats Eriksson. Född Karlskoga Blinäs. Död Karlskoga Blinäs.  
 



Gift medAnna Nilsdotter. 
 
 

 
 

X:213  ff mm fm fm ff 
Carl Persson. Död 1703 Karlskoga Spjutberg. 
 
Allmogens suppliker. DIIIbs:2 1634-1683: Eders nådhe förorsakas iagh fattiga cronotorpare i största ödmiukhet till ienna 
giffwa att inspectoren wel:de Elias Larsson hafwer ifrån migh en engh som ligger wedh pass fyra össehåll ifrån min 
åkerlycka, noch hafwer han ifrån itt annat cronotorp Linnehögden benembt en eng som egge hemman borde hafwa efter 
laga domens innehåll som är daterat Boo d 31 oct 1663 och för wed pass 12 år sedan hade inspectoren en half nembd med 
lendsman Erich Pålsson och upprätade annat råd än lagmansdomen utmarka oh borttogo engarna ifrån begge 
cronohemmanen och de merkte råå uthom uddarna i siöön men i lagmans domen merkes rået i udden hwarföre är min, 
med de andra torparnas ödmiuka begäran att wi kunna få niuta lagmans domen sampt kongl hofrätts resolution tillgodo 
elliest kunna wi intet besitta hemmanen eller bruka något bergsbruk och här uppå förwenta at eders nåde en gunstigare 
resolution och alltid förblifwa eders nåde underdån och ödmiuka tienare - Carll Persson i Spjutberg 
 
Karlskoga häradsrätt 28 februari 1670 Domböcker, SE/ULA/10514/A I a/2 (1663-1683), bildid: C0105114_00078 Näst kom 
Carl Persson i Berg i Karlskoga socken och insinuerade ett testaments- och gåvobrev givit sig och sin hustru fru Rangilla 
Larsdotter den 9 november anno 1656 att de gamla barnlösa folken Jon Arvidsson samt hans h Ingiäl Reelsdotter på fritt 
hemvist i bemälte Berg i deras livstid, och efter deras död all deras egendom i löst och fast till testamente, efter som de 
spå på deras bröllopsdag av dem bleve för deras barn korade och anammade för den långliga tjänst de, synnerligen 
hustrun hade dem allt där intill bevisat och då lovade sig än ytterligen med barnslig // och omvårdnad allt till deras 
dödsstund gå dem tillhanda och dem som köttsliga barn sina föräldrar föda och försörja. Och såsom ovanbemälte brev unt 
med sal kappellanens i Karlskoga vällärde Hr Zackarias Olai hand och signet samt de närmaste släktens och förvanters, 
nämligen Nilses i Bredgården, Anders i Kilsta, Res i Immetorp, Arvid i Nybäck, Arvid i Källmo och Olof i Lemås namn och 
bomärken bevittnat, samtyckt och bekräftat, att av dem ingen fanns nu som det ville klandra var och bemälte Jon 
Arvidsson nu på tinget tillstäde och så för sig som sin ålderstigna hustru som hemma var i sjukligt tillstånd stadder, var 
denne sin // och yttersta vilja ständig ty blev den här med och av rätten konfirmerat 
 
Karlskoga häradsrätt 1689 11-13 mars: Gårdsfogden Nils Andersson på Alkvettern å Inspektören Välb herr Elias Linderoths 
vägnar talade till Carl Persson i Spjutberg vilken Ao 1676 om sommaren mottagit av Hr Linderots tjänare Erik Eriksson Holm 
2 skp styckekulor till 200 st ( ) till kronans behov men sanna intet blivit framkomne att herr inspektorn kan komma till sin 
betalning därför honom kronan, Ty begärte och påstod det Carl honom för samma svara måste. Carl Persson sade sin son 
Olof Carlsson i hans frånvaro efter länsmannens order fört dem från Knappforshyttan där de stöptes neder till Boderna 
eller ( ) vid prästgården där toges de samma dag och stund emot av Anders Persson i Bäck det och han Anders Persson 
vedergick och sade sin broder sal. Olof Persson fört dem efter länsmannens befallning ( ) medelst 4 klöv till Lekhyttan och 
levererades i första gården norr om älven. / Carl Persson blev frisagd 
 
Barn med Rangela Larsdotter (Död Karlskoga Spjutberg.). 
 
Barn: 
Annika Carlsdotter. Född omkring 1652 Karlskoga Spjutberg. Död 1728-02-11 Bjurtjärn Herrsjötorp.  
Kerstin Carlsdotter. Född omkring 1655 Karlskoga Spjutberg.  
IX:107 Olof Carlsson. Född omkring 1657 Karlskoga Spjutberg. Död 1729 Karlskoga Källmo.  
Marit Carlsdotter. Född omkring 1664 Karlskoga Spjutberg. Död 1709-07-27 Karlskoga Spjutberg.  
Per Carlsson. Född Karlskoga Spjutberg.  

 
 

 
 

X:214  ff mm fm fm fm 
Rangela Larsdotter. Död Karlskoga Spjutberg. 

 
 

 
 

X:215  ff mm fm fm mf 
Nils Arvidsson. Född omkring 1628 Karlskoga Källmo. Far: X:199, XI:429 Arvid Olofsson. Mor: X:200, XI:430 Marit 
Nilsdotter. 
 
 
 
Barn: 
IX:108 Annika Nilsdotter.  

 
 



 
 

X:217  ff mm fm mf ff 
Hindrik Jonsson. Född Karlskoga Västra Kärne. Död 1651 Karlskoga Västra Kärne. Far: XI:393, XI:433, XI:453, XII:821, 
XIII:245 Jon Hindriksson. 
 
Boskapslängd 1626; utsäde 1 tunna, häst 1, tjur 1, kor 6, stut 1, kvigor 2, risbitar 3, gl getter 4, gl får 3, u svin2. 
 
Karlskoga häradsrätt 1645: Yttermera klagade Lars Månsson i Trehörnstorpet att han skulle äga en triding uti en ..under 
Kärne men honom bliver förment att henne bruka. Påvel och Hindrik svarade med alle mans sanna... att de först hade köpt 
av sin fader gamla Jon i Kärne, hans arbete där i Kärne och sedan löst hela hemmanet av kronan, dock unt sin fader bara 
torpet, att för sig och sin andra hustru och barn njuta det till evärdelig egendom men allenast i sin livstid bruka vretarna. 
Lars Månsson hade intet att fria där emot. Sedan klagade Hindrik i Kärne att Lars Månsson hade bitit hans hustru i armen 
så att det blånade efter, för det hon nekade honom att mala emot hennes vilja, det han intet sade ...., härför dömdes han 
att böta därför 3 mark. Vidare gjordes in för rätten en förlikning emellan Påvel Jonsson och Henrik Jonsson i Kärne, Olof 
Jonsson i Skråmmen, Marit Jonsdotter i Kärne, Karin Jonsdotter i Ullnäs och Lars Jonsson i Trehörnstorpet om arvet som 
dem samtligen tillfallit var efter salig Jon Hindriksson i Trehörnstorpet och sålunda att de tre bröderna få en ko och bägge 
systrarna en kviga så må Lars Jonsson och hans moder Gertrud Larsdotter behålla det övriga okvalt i alla tider. Det rätten 
med sin dom stadfäste. 
 
Karlskoga häradsrätt 15 oktober 1649:  Näst hade Henrik Johansson i Kärna å skatte med vredes vilja skjutit sin broders 
Påvel Jonssons son, en liten pojke av en spång i dyn, att han skämde sina kläder. Därför kändes samma Henrik skyldig att 
böta 3 daler. 
 
Än klagade Henrik i Kärna att Lars Månsson hade bitit hans hustru i armen så att det blånade efter för det hon nekade 
honom att mala emot hennes vilja det han intet sade nej före. 
 
Än klagade Hendrik i Kärna att samme Lars Månsson hade rånt en luva av hans dotter för det hon tog bast något nära hans 
torp, ändock det var då i samäga skog, vilken han Lars icke heller kunde neka till. 
 
Karlskoga häradsrätt 4 augusti 1651: Tå övertygades Hendrik Jonsson i Kärne å skatte att han hade kallat sin broder Påvel 
Jonsson som var nämndeman skalm, det han dock varken kunde eller ville bevisa, varför kändes han saker åt 3 mark efter 
det 43 cap ting b. 
 
Barn med Brita Larsdotter (Död 1679 Karlskoga Västra Kärne.). 
 
Barn: 
IX:109 Johan Hindriksson. Född 1633 Karlskoga Västra Kärne. Död 1703-06-05 Karlskoga Västra Kärne.  
Lars.  
NN Hindriksdotter. Död.  
Erik Hindriksson. Död Karlskoga Torpskog.  
Karin Hindriksdotter. Död.  

 
 

 
 

X:218  ff mm fm mf fm 
Brita Larsdotter. Död 1679 Karlskoga Västra Kärne. 

 
 

 
 

X:219  ff mm fm mf mf 
Leek Andersson. Född Eda Hammar. Död 1686 Kroppa Skarphyttan. Far: XI:437 Anders Leekson. Mor: XI:438 Karin 
Gregersdotter. 
 
Färnebo häradsrätt 10 september 1644: Än sakfälltes Leek Andersson och Måns Andersson vid Leekhyttan för stämnings 
försittning emot Herr Zackariam Olai till var sina 3 mark 
 
Jösse häradsrätt 4 juni 1663: Näst kom för rätten Olof Andersson i Hammar i Eda socken och så med skäligt köpebrev som 
nämndens och fler goda mäns vittnesbörd beviste huru som han hade tillika med sina bröder Leek, Måns och Hans 
Andersson på Skarphyttan i Kroppa socken, bytt sin syster Kerstin Andersdotter i Väsby i Eda socken, utur fjärdingen i 
bemälte Hammar, som är allas deras fädernes jord till 3/8 i Kortlanda i samma socken, som är deras arvejord fåendes av 
henne 12 Rd till jämkning och förbättring men sedan löst av bemälte sina bröder Leek, Måns och Hans deras arvsparter i 
bemälte Hammar för 35 Rd till vartera av bröderna, som gör tillhopa 105 Rd. Eljest hade merbemälte Olof Andersson själv 
ärvt en broderdel i bemälte Hammar efter sin salig fader Anders Leekson, så att han nu med arv och köp ägde 1/3 av 2/3 i 
samma gård, efter som själva fastebrevet vidare utvisar. 
 



Barn med Margareta Andersdotter (Född omkring 1608. Död 1706-02-18 Kroppa Skarphyttan.). 
 
Barn: 
IX:110 Lisbet Leeksdotter. Född omkring 1633 Kroppa Skarphyttan. Död 1718-06-16 Karlskoga Västra Kärne.  
Annika Leeksdotter. Född omkring 1640 Kroppa Skarphyttan. Död 1700 Kroppa Svartsången.  
Anders Leekson. Född omkring 1645 Kroppa Svartsången. Död 1708-11-20 Kroppa Svartsången.  
Hans Leekson. Född omkring 1645 Kroppa Skarphyttan. Död 1703-03-22 Kroppa Skarphyttan.  
Brita Leeksdotter. Född omkring 1650 Kroppa Skarphyttan. Död 1700-03-18 Kroppa Västra Åskagshyttan.  
Mårten Leekson. Född omkring 1657 Kroppa Skarphyttan. Död 1747-05-06 Hällefors.  
Ingeborg Leeksdotter.  
Jakob Leekson.  
Sigrid Leeksdotter.  

 
 

 
 

X:220  ff mm fm mf mm 
Margareta Andersdotter. Född omkring 1608. Död 1706-02-18 Kroppa Skarphyttan. 

 
 

 
 

X:225  ff mm mf ff ff 
Svening Nilsson. Död. Strömed, Karlskoga 
 
 
 
Barn: 
Malin Sveningsdotter. Född Karlskoga Strömed.  
IX:113, X:205, XI:61 Nils Svensson. Född Karlskoga Strömed. Död 1693-07-25 Karlskoga Strömed.  

 
 

 
 

X:227  ff mm mf ff mf 
Påvel Jonsson. Se X:197. 

 
 

 
 

X:228  ff mm mf ff mm 
Marit Simonsdotter. Se X:198. 

 
 

 
 

X:229  ff mm mf fm ff 
Nils Jonsson. Född omkring 1570. Död omkring 1649 Karlskoga Gälleråsen. Gammal 1631 Far: XI:457, XII:797, XIII:1717 
Joen. 
 
Inlöste hela Gälleråsen 1629 för 60 Rd 
 
Boskapslängd 1626; utsäde 5 tunnor, häst 1, sto 1, oxar 3, kor 14, stutar 6, kvigor 6, får 6, u får 5. 
 
Karlskoga häradsrätt 1640-06-22  Karlskoga häradsrätt, Domböcker, SE/ULA/10514/A I a/1 (1629-1662), bildid: 
C0105113_00051 Än klagade Nils i Gälleråsen att Jon i Kölebråten, Lars Lövbacken, Arvid i (Hoornäs) och Jon i Alkvettern, 
hade tagit en lo utur hans giller i skogen, och hemligen sålt honom bort, var till och de icke neka kunde, dömdes 
fördenskull, att de giva åter 
skog- och gillerägandenom, det de där fingo eller värdet, som de därför uppburit hava, nämligen 11 ½ Rdl och böta var sina 
3 mark till treskiftes, efter det 20 kapitlet Byggningabalken och 29 kapitlet Tjuvabalken vilka böter göra tillhopa 3 daler 
 
Karlskoga 15 oktober 1649 Karlskoga häradsrätt, Domböcker, SE/ULA/10514/A I a/1 (1629-1662), bildid: C0105113_00092 
Näst saknades i nämnden domaren Nils Jonsson i Gälleråsen, varför företrädde hans ställe, efter rättens gottfinnande, 
nämndemannen Jon Björnsson i Stråbergsmyren och så som då feltes en nämndeman, så korades där till och efter avlagd 
ed intogs Peder Pederson i Immen i Karlskoga 
socken. 
 
 
 
Karlskoga häradsrätt 29 januari 1673 kommo för rätten nämndemannen beskedlig Olof Töresson i Gälleråsen och hans 
hustrus Rangela Nilsdotters broders sal Jon Nilssons hustru Marit Eriksdotter och hennes samtliga barn där sammastädes 
och beviste först med hans / / Johan Casimirs / / salubrev att deras respektive svärfader och farfader salig Nils Jonsson i 



Gälleråsen haver Ao 1631 d 28 juni köpt samma Gälleråsen som då redan var 1 helt hemman av kronan under 
skattemannabörd och rättighet för sextio Rsd som själva brevet i bokstaven vidare utvisar. Vilken Nils Jonsson med sin 
hustru ägde 2 söner Jon och Lars Nilssöner samt 4 döttrar, Rangela, Gunilla, Marit och Karin Nilsdöttrar som vor samarva 
om hela Gälleråsen. Sedan sannades med samtliga nämndens och andra trovärdiga mäns vittnesbörd och skäliga bevis: 
först att Marit Nilsdotter i Källmo i Karlskoga hade för sin del i Gälleråsen med sin sal mans Arvid Olssons vilja och 
samtycke låtit sig nöja med bemälte Källmo, som de på samma ägor av skogroten upptagit hava och är nu ett fjärdedels 
skattehemman så att hennes andel i bolbyn blev där med inslagen de andra arvingarna till delning och där ovan på givit 
sina föräldrar 3 Rsd såsom bördspenningar för Källmo, som fastebrevet där på av d 27 november 1654 innehåller och 
förmäler; vilkas delar Olof Töresseon med sin hustru Marit sig tillhandlat och löst haver, nämligen av Lars Nilsson i 
Duvedalen Olof Töressons hustru broder och sal Jöns egen broder köpt allan hans del för sextio fyra Rsd av vilka de var sin 
halvpart utlagt haver som hans givne kvittens utvisar. Sedan haver Olof Töresson köpt hälften av sin svägerskas Karin 
Nilsdotter i Santorp del för sexton Rsdr och Jöns hustru och barn efter hans död köpt andra hälften av bemälte Karins 
hennes mans systers och deras farsysters del för sexton Rsd a 4 rsd st alla della 32 Rsd / / sist haver Olof Töresson allena 
löst sin hustru systers Gunilla Nilsdotters i Strömtorp del för sexton Rsd in specie och således äger Olof Töresson genom 
ovanbemälte lösen och sin hustrus arv, halva Gälleråsen och hustru Marit Eriksdotter med sin samtliga arvingar genom 
lösen och sin sal mans och faders arv äga andra halva Gälleråsen 
 
Barn med Elin Olofsdotter (Död Karlskoga Gälleråsen.). 
 
Barn: 
Jon Nilsson. Född 1602 Karlskoga Gälleråsen. Död 1660 Karlskoga Gälleråsen.  
Rangela Nilsdotter. Född 1608 Karlskoga Gälleråsen. Död.  
X:200, XI:430 Marit Nilsdotter. Född omkring 1608 Karlskoga Gälleråsen. Död Karlskoga Källmo.  
Karin Nilsdotter. Född 1610 Karlskoga Gälleråsen. Död Karlskoga Sandviken.  
IX:115 Lars Nilsson. Född 1618 Karlskoga Gälleråsen. Död 1692 Karlskoga Duvedalen.  
Gunilla Nilsdotter. Född 1620 Karlskoga Gälleråsen. Död Karlskoga Strömtorp.  
Rangela Nilsdotter. Född 1623 Karlskoga Gälleråsen. Död.  

 
 

 
 

X:230  ff mm mf fm fm 
Elin Olofsdotter. Död Karlskoga Gälleråsen. 

 
 

 
 

X:231  ff mm mf fm mf 
Jöns Andersson. Född omkring 1588. Död efter 1649 Karlskoga Duvedalen. 
 
Karlskoga häradsrätt 13 juli 1621 Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län (S) EVIIAAAL:1 (1602-1632) Bild 109 / sid 11 
(AID: v81392.b109.s11, NAD: SE/VALA/0382503): Klagade Jöns i Duvedalen till Bertil i Bottesboda det han slog honom i 
huvudet med en kanna, saker efter det 10 cap såramålsb. penningar 3 mark 
 
Boskapslängd 1621 A0052702_00152 
Jöns i Duvedal 
häst 1 
sto 1 
oxe 2 
tjur 1 
kor 12 
stut 3 
kviga 2 
bockar 2 
risbit 6 
getter 6 
får 10 
svin 3 
 
Nämndeman 1623 
 
Karlskoga 26 september 1623 Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län (S) EVIIAAAL:1 (1602-1632) Bild 153 / sid 22 
(AID: v81392.b153.s22, NAD: SE/VALA/0382503) Per i Finnebäck haver olovandes tagit näver på Jons skog i Aspenäs och 
tagit legor av Jöns i Duvedalen saker efter det 18 kapitlet i Byggningsbalken penning 3 mark 
 
Karlskoga härad 26 mars 1634 Karlskoga häradsrätt, Domböcker, SE/ULA/10514/A I a/1 (1629-1662), bildid: 



C0105113_00043Än vittnade och betygade nänden att Törne Jöns en finne haver för några år sedan upptagit och av 
ödemark uppröjt ett torp Duvedalen benämnt i Karlskoga socken belägit det han nu så haver byggt bättrat och förökat att 
det skola kronan för en halv går är. Därför underdånigts hans så väl som nämndens begäran han måtte få 
njuta sådant sitt arbete till godo och hans och hans arvingar det behålla så länge de kunna kronan därav skatten uppehålla 
under skattemannarätt  och rättighets odrivna. 
 
Karlskoga häradsrätt, Domböcker, SE/ULA/10514/A I a/1 (1629-1662), bildid: C0105113_00090 1649-02-03 Samma dag 
saknades i nämnden Olof Eriksson i Ullvetterstorp som låg sjuk, varför tog för denna gången i stället gamla 
nämndemannen Jöns Andersson i Duvedalen 
 
Karlskoga häradsrätt, Domböcker, SE/ULA/10514/A I a/1 (1629-1662), bildid: C0105113_00090 1649 omtalas han som 
"den gamla nämndemannen" när han tillfälligt får ersätta en nämndeman som insjuknat 
 
Barn med Anna Hansdotter (Född omkring 1592 Karlskoga. Död Karlskoga Duvedalen.). 
 
Barn: 
Lars Jönsson. Född Karlskoga Duvedalen.  
X:201 Petter Jönsson. Född Karlskoga Duvedalen. Död 1687 Karlskoga Duvedalen.  
IX:116 Marit Jönsdotter. Född Karlskoga Duvedalen. Död Karlskoga Duvedalen.  

 
 

 
 

X:232  ff mm mf fm mm 
Anna Hansdotter. Född omkring 1592 Karlskoga. Död Karlskoga Duvedalen. 
 
Karlskoga häradsrätt 7 februari 1651 Karlskoga häradsrätt, Domböcker, SE/ULA/10514/A I a/1 (1629-1662), bildid: 
C0105113_00101: Näst ställde h Anna Hansdotter i Duvedalen emellan sin son Peter Jönsson och måg Lars Nilsson att de 
skulle hava hälften var där i gården men ville hava en teg undan av vardera lotten till sitt uppehälle och efter det var 
hennes och hennes mans avlinge och ej arv Ty kunde ingen samma disposition disputera. 
 
Karlskoga häradsrätt 28 november 1662 Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län (S) EVIIAAAL:9 (1661-1663) Bild 216 
/ sid 230 (AID: v81400.b216.s230, NAD: SE/VALA/0382503) Näst förordnades Olof i Skråmmen, Erik Påvelsson och  Jon i 
Stråbergsmyren att byta efter gamla h Anna Hansdotter i Duvedalen, strax efter julhelgen. 

 
 

 
 

X:233  ff mm mf mf ff 
Nils Andersson. Död 1653 Karlskoga Knutsbol. 
 
Karlskoga häradsrätt 1647-09-18 Karlskoga häradsrätt, Domböcker, SE/ULA/10514/A I a/1 (1629-1662), bildid: 
C0105113_00081: Än vart klagat och bevist huru som Nils Andersson i Knutsbo hade gått i god för sin son Arvid Nilsson att 
han skulle komma till detta tinget och svara Lars Pedersson i Östervik om tjuveri hade honom icke nu tillstädes. Varför 
kändes Nils Andersson skyldig att böta för detta förseende 
 
 
 
Barn: 
IX:117 Eskil Nilsson. Född 1622 Karlskoga Knutsbol. Död 1709-02-02 Karlskoga Forsby.  
Arvid Nilsson.  
Nils Nilsson.  
X:245, X:249 Anders Nilsson. Död (167?) Karlskoga Knutsbol.  

 
 

 
 

X:237  ff mm mf mm ff 
Arne. Död omkring 1640 Värmskog Södra Gärdsjön. 
 
Omnämnd i landskapshandlingarna 1611 i Norra Gärdsjön och 1628 i Södra Gärdsjön 
Boskapslängden 1621 A0052702_00059 
S Gierdtzö Arne 
häst 1 
kor 6 
stutar 2 
risbitar 2 
g getter 3 



u getter 3 
g får 3 
u får 3 
g svin2 
åkers utsäde 2 ½ skäppa? 
svedje utsäde 1 tunna 
 
 
 
Barn: 
IX:119 Elof Arnesson. Född omkring 1616 Värmskog Södra Gärdsjön. Död 1722-03-08 Karlskoga Knapped.  
Nils Arnesson. Död Värmskog Södra Gärdsnäs.  
Karin Arnesdotter. Död Värmskog Näs.  
Sten Arnesson. Död Stavnäs Boda.  
Greger Arnesson. Död Värmskog Södra Gärdsnäs.  

 
 

 
 

X:243  ff mm mm ff mf 
Anders Andersson. Född 1637 Karlskoga Västansjö. Död 1709 Karlskoga Västansjötorp. Far: XI:485 Anders Persson. Mor: 
XI:486 Karin Andersdotter. 
 
Karlskoga häradsrätt 1710:  Anders morbror är Håkan Andersson i Strömtorp. Västansjö är upptagit för över 40 år sedan 
 
 
 
Barn: 
IX:122 Elin Andersdotter. Född omkring 1660 Karlskoga Västansjö. Död.  

 
 

 
 

X:245  ff mm mm fm ff 
Anders Nilsson. Död (167?) Karlskoga Knutsbol. Far: X:233, XI:489, XI:497 Nils Andersson. 
 
Karlskoga häradsrätt 5 oktober 1669 Domböcker, SE/ULA/10514/A I a/2 (1663-1683), bildid: C0105114_00069 Förutan det 
1 ¼ lsp björnfläsk och kött som Anders Nilsson i Knutsbo har fått av Gäler Svensson i Ålekärn och hans consorter för den 
björnen de slogo för Anderses hund i vintras skola de än giva honom 2 daler 24 öre kopparmynt för hudparten 
 
Karlskoga häradsrätt 23 november 1670 näst sakfältes Anders i Knutsbo krono till 3 mark för obevislig beskyllning på sin 
broders Eskils hustru Sigrid Svensdotter den han med en särdeles förklaring in för rätten rättade. Item Hans Anderses 
hustru Marit Bengtsdotter öbter 3 mark för det hon gjorde sig målsman i en främmande sak om ett fat som skulle vara 
tagit från en krukomakare; det såret som hustru Sigri hava fått av ett svärd behåller hon som hon fångit havar efter hon 
hade det fått med våda och kunnat vara där ifrån. Men för det hon haver lupit in i Anderses stuga och dragit honom i håret 
böter hono och 3 mark. Bliver således Eskil och hans hustru på sin ära och redelighet opåtalt vid 40 mark  / / och Eskil och 
Anders ett vite emellan satt vid 15 daler silvermynt om någon oenighet med ord eller gärningar dem emellan förspörjes. 
 
Karlskoga häradsrätt 25 september 1699 Karlskoga häradsrätt (T) AIa:6 (1699-1703) Bild 210Karlskoga häradsrätt 1672-02-
12: Till förmyndare för salig Anders Nilssons dotter i Knutsbo Maria Andersdotter förordnades hennes morbroder Björn 
Bengtsson i Klippa.  
 
Barn med Marit Bengtsdotter (Född Nysund Klippan.). 
 
Barn: 
IX:125 Hans Andersson. Född Karlskoga Knutsbol. Död omkring 1717 Karlskoga Knutsbol.  
Nils Andersson.  
Margareta Andersdotter. Död (169?) Karlskoga Knutsbol.  
Karin Andersdotter.  
Maria Andersdotter.  
IX:123 Olof Andersson. Död omkring 1717 Karlskoga Knutsbol.  

 
 

 
 

X:246  ff mm mm fm fm 
Marit Bengtsdotter. Född Nysund Klippan. Far: XI:491, XI:499 Bengt Björsson. 

 



 
 

 

X:249  ff mm mm mf ff 
Anders Nilsson. Se X:245. 

 
 

 
 

X:250  ff mm mm mf fm 
Marit Bengtsdotter. Se X:246. 

 
 

 
 

X:253  ff mm mm mm ff 
Anders. 
 
 
 
Barn: 
IX:127 Anders Andersson. Född 1669. Död 1712-11-02 Karlskoga Knutsbol.  
Petronella Andersdotter.  

 
 

 
 

X:255  ff mm mm mm mf 
Eskil Andersson. Född 1639. Död 1710-02-15 Karlskoga Knutsbol. 
 
Karlskoga häradsrätt 19 mars 1702: Karin Johansdotter i Degernästorp var gift med salig Anders Eskilsson vars far var Eskil 
Andersson i Knutsbol 
 
Karlskoga häradsrätt 23 mars 1703: På Eskil Andersson och Nils Nilsson i Knutsbol anhållan vittnade nämnden att den 8 
november 1702 en olycklig vådeld hos dem lös kom förmanas där igenom att de haft en liten stickebloss på logen att 
tröska vid som icke bättre aktats än att elden tog i halmen och sedan han i hastighet överhanden fått i aska lade nämligen 
för Eskil: 1 fähus gehus, 1 fårhus, 1 sädeslada, en halv bhållen loge 1 giöl…, 1 svinhus samt och …. Och stall som där av tog 
någon skada och är värderat till 192 daler kmt desslikes vad han på säden och fordrat som uppbränts förlorat för 99 daler 
kmt. Vilket tillsammans bliver en summa för honom Eskil Andersson allena till 291 daler kmt. 
 
Barn med Sigrid Svensdotter. 
 
Barn: 
Nils Eskilsson. Född omkring 1670 Karlskoga Knutsbol.  
IX:128 Sigrid Eskilsdotter. Född omkring 1673 Karlskoga Knutsbol. Död 1713-11-10 Karlskoga Knutsbol.  
Hans Eskilsson. Född omkring 1675 Karlskoga Knutsbol.  
Margareta Eskilsdotter. Född 1681-06-10 Karlskoga Knutsbol.  
Johan Eskilsson. Född 1682-07-02 Karlskoga Knutsbol.  
Brita Eskilsdotter. Född 1685-12-27 Karlskoga Knutsbol.  
Erland Eskilsson. Född 1688-01-22 Karlskoga Knutsbol.  
Jakob Eskilsson. Född 1690-05-01 Karlskoga Knutsbol.  

 
 

 
 

X:256  ff mm mm mm mm 
Sigrid Svensdotter. 
 
Karlskoga häradsrätt 23 november 1670 Domböcker, SE/ULA/10514/A I a/2 (1663-1683), bildid: C0105114_00080 Näst 
sakfälltes Anders i Knutsbo krono till 3 mark för obevislig beskyllning på sin broders Eskils hustru Sigri Svensdotter den han 
med en särdeles förklaring in för rätten rättade, item Hans Anderssons hustru Marit Bengtsdotter böter 3 mark för det hon 
gjorde sig hemulsman i en främmande sak om ett fat som skulle vara tagit från en krukomakare, det såret som hustru Sigri 
haver fått av ett svärd behåller hon som hon fångit haver efter hon hade det fått med våda och kunnat vara där ifrån. Men 
för det hon haver lupit in i Anderses stuga och dragit honom i håret böter hon och 3 mark bliver således Eskil och hans 
hustru på sin ära och redelighet opåtalt vid 40 mark // och Eskil och Anders ett vite emellan satt vid 15 daler sölvermynt 
om någon oenighet med ord eller gärningar dem emellan förspörjes 

 
 

 
 

X:309  fm ff mm fm ff 
Johan Olsson. Född omkring 1587. 
 
Jordebok 1661 Önsta Johan Olsson 23 1/3 öresland Jordeböcker 



Uppsala län, SE/RA/55201/55201.03/41 (1661), bildid: A0055167_00742 
 
Jordebok 1664  Önsta Johan Olsson 23 1/3 öresland -  Jordeböcker Uppsala län, SE/RA/55201/55201.03/44 (1664), 
bildid: A0055168_00348 
 
Mantalslängd Håbo-Tibble Önsta 1666-1668 
 
Håbo 5 november 1667 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIe:662 (1666-1667) Bild 7220 / sid 779 (AID: 
v420479a.b7220.s779, NAD: SE/RA/42042202)  /// Johan Olofsson i Önstad till 80 år 
 
Håbo härad 3 november 1668 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIe:663 (1668) Bild 1160 / sid 112 (AID: 
v420480b.b1160.s112, NAD: SE/RA/42042202) ///Sist protesterande att bonden Johan Olofsson i Önnestad icke må utan 
hans lov och skriftliga samtycke tillträda hans del i Märstad uppå det kontrakt som han med barnen vara om Märsta gård 
gjort haver // 
 
 
 
Barn: 
IX:155 Per Johansson. Död 1699-10-01 Håbo-Tibble Önsta.  

 
 

 
 

X:361  fm fm mf mf ff 
Lars. 
 
I mantalslängd 1670-1674 
 
 
 
Barn: 
IX:181 Jöns Larsson. Död 1698-04-10 Överselö Kvarntorp.  

 
 

 
 

X:401  fm mf fm ff ff 
Simon Frunck. Född Tyskland. Död 1673 Skultuna Mässingsbruket. 
 
Västerås domkapitel A:2 1598-1621 sidan 75  7 oktober 1620 framkom mäster Jochim vid mässingsbruket i Skultuna 
socken med åtta sina mästersvenner och begärte att de måtte komma till sakramentet, då blev de först tillfrågade var de 
voro födda och till viken religion de sig bekände. Då bekände de vsr sin patraiam och vid vår religion den Lutherska. Och 
äre dessa deras namn; Karsten Piper Lübecensis, Mickel Newendorf Stetinensi, Samuel Schröder Elsenbürgensi i Landt 
Brunnswick, Hans Wichler Wermungordensis ock i Landt Brunswick Casper Pumer, Golsoviensis, Simon Fruncke Hessus 
mest uppfödd här i Sverige, Kordt Sitter Goslanensis, Matthias Adem Elsingbürgensis, och efter de voro födde på de orter 
som Luthernara religion läres och där utinnan educati och sig till henne bekant blev dem efterlåtit att gå till herrans 
nattvard. 
 
1622 Gåva till kyrkans iståndsättande i form av målningar 
25/6 1623 Nyköping: Simon Frunck kommit från Västerås och arbetat 5 veckor med sin dräng 
1632 arrenderades Skultuna bruk av S F och Kort Helms. Kontraktet gällde 5 år och arrendet var 100 Rd Specie per ugn. De 
kunde dock inte driva bruket mer än ett halvt år. Frunck tycks ha vistats utomlands och Helms saknade kapital 
1633 Skänkte de båda tillsammans med Hindrich Krop och Christopher Forman en ljuskrona av mässing till kyrkan. 
19/2 1636 Boskapslängd; 2 kor 2 gamla svin 2 unga svin 
 
1648 gör han en föräring i Sura kyrka 1 daler 
 
Barn med Katarina (Död.). 
 
Barn: 
IX:201 Simon Simonsson Frunck. Född före 1622 Skultuna Mässingsbruket. Död 1673-09-14 Skultuna.  
Elsa. Född 1622 Skultuna.  
Johan. Född 1624 Skultuna.  
Kristian. Född 1629 Skultuna.  
Adam. Född 1631 Skultuna.  
Johan. Född 1634 Skultuna.  



Henrik. Född 1636 Skultuna.  
 
 

 
 

X:402  fm mf fm ff fm 
Katarina. Död. Skultuna, bruk, Skultuna 

 
 

 
 

X:406  fm mf fm fm fm 
NN. Död 1647 Skultuna. 
 
 
 
Barn: 
IX:203 Per Persson Näbb. Död 1678-02-17 Skultuna Mässingsbruket.  

 
 

 
 

X:433  fm mf mm ff ff 
Erik Andersson. Född Västervåla Prästtorpet. Död omkring 1683 Västervåla Prästtorpet. Far: XI:865 Anders Ersson. Mor: 
XI:866 Kerstin Andersdotter. 
 
Äktenskap med Anna Andersdotter (Född 1623 Västervåla Västanberg. Död 1697-08-08 Västervåla Prästtorpet.). Vigsel 
1648-04-09 Västervåla. 
 
Barn: 
Per Eriksson. Född 1649-08-10 Västervåla Prästtorpet.  
Johan Eriksson. Född 1650-09-01 Västervåla Prästtorpet.  
IX:217 Anders Eriksson. Född 1656 Västervåla Prästtorpet. Död 1698-01-05 Västervåla Vretarna.  
Mats Ersson. Född 1658 Västervåla Prästtorpet. Död 1728-07-06 Västervåla Prästtorpet.  
Erik Ersson. Född 1661-11-02 Västervåla Prästtorpet. Död 1724-08-09 Västervåla Västanberg.  
Olof Eriksson.  

 
 

 
 

X:434  fm mf mm ff fm 
Anna Andersdotter. Född 1623 Västervåla Västanberg. Död 1697-08-08 Västervåla Prästtorpet. Far: XI:867 Anders Nilsson. 
 
Dödbok Hustru Anna Andersdotter i Prästtorpet barnfödd i Västanberg var gudfruktig och saktmodig hustru, kunde väl sina 
kristendomsstycken och ärligen förhöll sig i alla måtto, levde i rätt äktenskapskärlek med sin sal man Erik Andersson 35 år 
avlat tillhopa 11 söner 2 döttrar av vilka 6 söner än leva hennes dödeliga sjukdom var blodsoten //åldern 74 år 

 
 

 
 

X:435  fm mf mm ff mf 
Lars Larsson. Född 1618 Västervåla Vretarna. Död 1698-03-27 Västervåla Vretarna. Far: XI:869 Lars Nilsson. 
 
Dödbok Lars Larsson i Vretarna ibidem barnfödd var en ålderstigen gudfruktig och saktmodig man. På sista 6 åren haver 
han varit ibland stor sjukdom så att han stundom långa tider låg till säng men nu på sistone varit betagen av en hård 
brännsjuka Hela åldern är inemot 80 år 
 
A0068290_00008 Svea hovrätt 
 
Gamla Norberg 11 augusti 1658 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2729 (1656-1658) Bild 7290 / sid 
706 (AID: v420714.b7290.s706, NAD: SE/RA/42042202) då kom för sittande rätten Hans Andersson i Vretarna och Våla 
socken och framtedde en förlikningsskrift förmälandes huruledes han med sina syskonbarn Lars Eriksson samt Sven 
Larssons söner var förlikt om de fasta jordägorna i Vretarna som dem tilldömd var, att gå i lika lösning uti som broders barn 
och givit dem stångjärn 2½ skpd noch penningar 32 daler kmt varför skulle de nu bruka halvparten i alla fasta ägor, Noch 
framtedde Hans Andersson en köpeskrift dat Norberg den 9 maj 1623 där uti förmältes att hans sal fader Anders Nilsson 
hade löst en systerdel uti ett halvgärdshemman i Vretarna av Sven Pålsson i Moren för osmundjärn 3 fat. Begärandes efter 
som denna skrift var förgäten införas i fastebrevet, att hon jämte förlikningen nu måtte inskrivas i härads dombok// 
 
Norbergs ting d 27 sept 1681 emellan Lars Larsson i Vretarna och dess broder Sven Larsson 
 
Gamla Norberg 27 september 1681 framsteg för rätten Lars Larsson i Vretarna och Våla socken begärandes at få inbörda 
1/3 och brodersdel i samma Vretarna som hans svärfaders broder Erik Larsson bortbytt till brukspatron Måns Christiersson 



 
Lagmansting 1683 31 januari Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIa:12 (1591-1679) Bild 2220 / sid 212 
(AID: v405286c.b2220.s212, NAD: SE/RA/42042202) Lars Larsson i Vretarna och Västervåla socken sökte emot Norbergs 
ting d 27 sept 1681 få inbörda sin broders för detta Erik Larsson 1/3 ibidem som till brukspatronen H Måns Christersson 
emot Naddebo i Gunnilbo socken bortbytt är som och honom tillerkänt är, stödjandes sitt kärande på kong placat 
härutinnan, jämväl lagmansdomen d 26 aug 1681 som denna qwastum lösningen remitterat till häradstingen, viljande Erik 
Larsson komma till sin jord i Vretarna igen efter han intet fick njuta sitt vederlag Naddebo utan blev av Christersson dädan 
avdriven, käranden inlade en Skinnskattebergs ting d 6 juli 1682 som resolverar att vardera skall bliva vid sin gamla 
hemmansdel, dock själva hemmansbytet opr( )  // 
 
Gamla Norberg 30 september 1689: Beviljades Lars Larsson i Vretarna fasta uppå sin systers hustru Kerstin Larsdotters 
jordedel i Hällsjö vilken hon d 10 mars 1685 till sin broder Lars Larsson försålt för 91 daler kmt vilken nu fyllest lagbuden 
och sedermera lagstånden är 
 
Gamla Norbergs häradsrätt 3 mars 1690: Gitte Lars Larsson i Vretarna tillika med sin måg Anders Eriksson ibidem med 
eden sin fästa att de 40 daler kmt som efter Sr Engmans sedlar äro uti Lars Larssons namn utgivna uti 
mormässomarknaden  Ao 1687 förutan de 20 daler han tillstår sig bekommit / aldrig igenom någon sin ombudsman, 
anförvanter eller husfolk till godo njutit och bekommit fördenskull kändes de för Hr arrendatoren Meijers talan samt de 40 
daler betalning fri. 
 
Barn med Malin Matsdotter (Född 1604 Gunnilbo Brickan. Död 1698-08-02 Västervåla Vretarna.). 
 
Barn: 
IX:218 Karin Larsdotter. Född 1653 Västervåla Vretarna. Död 1709-12-07 Västervåla Vretarna.  

 
 

 
 

X:436  fm mf mm ff mm 
Malin Matsdotter. Född 1604 Gunnilbo Brickan. Död 1698-08-02 Västervåla Vretarna. Far: XI:871 Mats Olsson. Mor: XI:872 
Karin. 
 
Dödbok hustru Malin Matsdotter salig Lars Lars hustru i Vretarna barnfödd i Brickan och Gunnilbo socken. Avlade 
tillsammans med sin k man 4 barn 2 söner och 2 döttrar båda sönerna är med föräldrarna avsomnade och döttrarna leva 
än. d 3 april begick hon i kyrkan herrens nattard dess dödeliga sjukdom var mest brännsot och ålderdoms svagheter hela 
ålder 94 

 
 

 
 

X:437  fm mf mm fm ff 
Erik Olofsson. Född Västerfärnebo Finnbo. Död 1689-11-03 Västerfärnebo Muren. Far: XI:873, XI:1849 Olof Hansson. 
 
Äktenskap med Karin Olofsdotter (Född 1626 Västerfärnebo Muren. Död 1699-04-12 Västerfärnebo Muren.). Vigsel 1653-
10-16 Västerfärnebo. 
 
Barn: 
IX:219, IX:463 Olof Ersson. Född 1654-07-16 Västerfärnebo Muren. Död 1725-06-26 Västerfärnebo Muren.  
Anna Eriksdotter. Född 1657-11-29 Västerfärnebo Finnbo.  

 
 

 
 

X:438  fm mf mm fm fm 
Karin Olofsdotter. Född 1626 Västerfärnebo Muren. Död 1699-04-12 Västerfärnebo Muren. Far: XI:875, XI:1851 Olof 
Jönsson. 
 
Dödbok Hustru Karin Olofsdotter salig Erik Olofs änka i Moren är född i Moren av äkta säng. Vistats hos sina föräldrar till 
dess hon på sitt 24 år blev gift med Erik Olofsson i Finbo varest hon med honom bott i 4 år ifån Finbo är hon med sin man 
bortflyttat till Moren tillbakars igen. Med sin salig man har hon sammanlevat i 40 år. Avlade med honom 1 son och 2 
döttrar vilka alla ännu lever. Änka har hon varit i 9 år. 73 år 

 
 

 
 

X:439  fm mf mm fm mf 
Lars Hansson. Född Västerfärnebo Ösby. Död 1683-01-14 Västerfärnebo Ösby. Far: XI:877, XI:1853 Hans Isaksson. Mor: 
XI:878, XI:1854 Elin Pedersdotter. 
 
Mantalslängd Västerfärnebo Ösby 



1681 m h sn 
1682 m h sn dtr 
1683 död h sn dtr 
1684 Lars Hanssons änka h 2 sn dtr 
 
Äktenskap med Karin Johansdotter (Född Norberg Livsdal. Död 1691-07-09 Västerfärnebo Ösby.). Vigsel 1656-06-15 
Norberg. 
 
Barn: 
Kerstin Larsdotter. Född 1657-11-22 Västerfärnebo Ösby.  
Hans Larsson. Född 1659-02-06 Västerfärnebo Ösby. Död 1699-06-24 Västerfärnebo Ösby.  
IX:220, IX:464 Margareta Larsdotter. Född 1661-05-05 Västerfärnebo Ösby. Död 1748-09-12 Västerfärnebo Muren.  
Isak Larsson. Född 1663-11-26 Västerfärnebo Ösby.  
Johan Larsson. Född 1665-07-02 Västerfärnebo Ösby. Död Västerfärnebo Hedbo.  
Isak Larsson. Född 1670-05-08 Västerfärnebo Ösby.  
Anders Larsson. Född 1673-01-29 Västerfärnebo Ösby.  
Annika Larsdotter. Född 1676-05-17 Västerfärnebo Ösby. Död 1752 Västerfärnebo Sörsalbo.  

 
 

 
 

X:440  fm mf mm fm mm 
Karin Johansdotter. Född Norberg Livsdal. Död 1691-07-09 Västerfärnebo Ösby. Far: XI:879, XI:1855 Johan Germundsson. 
Mor: XI:880, XI:1856 Karin Hansdotter. 
 
Västerås domkyrkoföramling C:1 sid 13 1633-03-06 Johan Germundssons barn Karin 

 
 

 
 

X:441  fm mf mm mf ff 
Ambrus Thomasson. Död omkring 1644 Svedvi Tunatorp. Bärsta, Odensvi 
 
Finne 
 
Barn med Kerstin Olofsdotter (Död.). 
 
Barn: 
IX:221 Anders Ambrusson. Född 1626 Odensvi Besta. Död 1697-09-12 Svedvi Tuna.  
Anna Ambrusdotter. Född 1643 Odensvi Bärsta. Död 1703-06-03 Svedvi Allmosestugan.  
Karin Ambrusdotter. Död 1690 Svedvi Tuna.  

 
 

 
 

X:442  fm mf mm mf fm 
Kerstin Olofsdotter. Död. Bärsta, Odensvi 

 
 

 
 

X:443  fm mf mm mf mf 
Engelbrekt Arvidsson. Död 1676-08-01 Svedvi Nibble. 
 
Snevringe häradsrätt 22 september 1659  avsades att Ingebrekt i Nibble skall giva h Susanna Jansdotter i Vallby 1 tunna 
råg som Nils Nilsson för 2 år sedan hos honom förlänt haver 
 
Barn med Margareta Johansdotter (Död omkring 1683.). 
 
Barn: 
IX:222 Brita Engelbrektsdotter. Född 1634 Stora Tuna Nordanåker. Död 1705-10-08 Svedvi Tuna.  
Göran Engelbrektsson. Född 1639 Haraker Olkomsboda. Död 1711-06-10 Svedvi Fjällsta.  
Karin Engelbrektsdotter.  
Johan Engelbrektsson.  

 
 

 
 

X:444  fm mf mm mf mm 
Margareta Johansdotter. Död omkring 1683. Nibble, Svedvi 

 
 



 
 

X:445  fm mf mm mm ff 
Anders Olofsson. Död omkring 1659 Säby Klockartorp. Far: XI:889 Olof Ersson. 
 
Testamente 1638: Av Anders klockare efter sin son i test inlagt k.m 1 
 
Barn med Ingrid Matsdotter (Död.). 
 
Barn: 
IX:223 Nils Andersson. Född 1632 Säby Ulvesta ägor. Död 1705-12-28 Svedvi Åby.  
Brita Andersdotter. Född 1633 Säby Ulvesta. Död 1699-12-31 Svedvi Valsta.  
Kerstin Andersdotter. Född 1633 Säby.  

 
 

 
 

X:446  fm mf mm mm fm 
Ingrid Matsdotter. Död. Ulvesta ägor, Säby 
 
Möjligen omgift med Anders Jönsson 

 
 

 
 

X:447  fm mf mm mm mf 
Lars Larsson. Död 1689 Svedvi Årby. 
 
Snevringe häradsrätt 1658 Lars i Ålesta har olovligen huggit 17 stycken ekar. 
 
Snevringe härad 4 oktober 1660  Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2269 (1660) Bild 3290 / sid 
317 beviljades Lars Larsson i Åby uti Svedvi socken attest att det kronohemmanet han åbor om 8 öresland i bolbyn och 6 i 
en utjord kan icke fås mera det ena året än 8 tunnor och lovat var årligen till 15 ½ tunnor// 
 
Snevringe häradsrätt 9 januari 1663: Resolverades att Lars Larsson i Åby och Svedvi socken skall betala till Lars Pedersson i 
Skälby en halvspann havre i åttioböter för den skada som hans oxar haver gjort i dennes säd och böta 3 mark. 
 
Äktenskap med Brita Byrilsdotter (Född 1610 Mora Morkarlby. Död 1700-08-24 Svedvi Årby.). Vigsel 1641. 
 
Barn: 
IX:224 Karin Larsdotter. Född 1650 Säby Ålesta. Död 1728-06-10 Svedvi Åby.  
Hans Larsson. Död omkring 1675 Svedvi Åby.  

 
 

 
 

X:448  fm mf mm mm mm 
Brita Byrilsdotter. Född 1610 Mora Morkarlby. Död 1700-08-24 Svedvi Årby. Far: XI:895 Byril Nilsson. Mor: XI:896 Carin 
Andersdotter. 
 
Dödbok Begrovs Brita Byrilsdotter i Åby född 1610 i Mora och Morkarl by. Föräldrar Byril Nilsson och Carin Andersdotter. 
Var hemma i 18 år. Har tjänt hos sal herr Henrik i 10 år hos befallningsman Johan Henriksson i Vesttuna 2 år blev gift med 
Lars Larsson i Åby sammanlevde 48 år. hade med honom 1 son 6 döttrar. 2 döttrar lever. Var änka 11 år fört en kristlig 
vandel varit sjuklig i 2 år. Död 24 augusti. Lades på kyrkogården 

 
 

 
 

X:449  fm mm ff ff ff 
Erik Johansson. Död omkring 1662 Enåker Enåkersbyn. 
 
 
Mantal 1661 Enåker Enåkersby under kavalleri - Erik Johansson man och hustru 
Mantal 1662 Enåker Enåkersby under kavalleri - änkan hu Brita 
Mantal 1663-1666 Enåker Enåkersby - Erik Jonssons änka / son och dotter 
 
Barn med Brita. 
 
Barn: 
IX:225 Johan Eriksson. Död 1703-09-19 Enåker Enåkersbyn.  

 
 



 
 

X:450  fm mm ff ff fm 
Brita. 

 
 

 
 

X:453  fm mm ff fm ff 
Erik Jonsson. Död Enåker Klockartorpet. 
 
Barn med NN (Död omkring 1656 Enåker Klockartorpet.). 
 
Barn: 
IX:227 Mats Ersson. Död 1706-05-16 Enåker Blomsterängen (Klockartorpet).  

 
 

 
 

X:454  fm mm ff fm fm 
NN. Död omkring 1656 Enåker Klockartorpet. 

 
 

 
 

X:463  fm mm ff mm mf 
Staffan Nilsson. Far: XI:925 Nils Pedersson. Mor: XI:926 Malin. 
 
Svea Hovrätt, Huvudserie [Liber causarum], SE/RA/420422/01/E VI a 2 aa/290 (1673), bildid: A0068209_00909 
Sammanfattning av hovrättens förhandlingar: Fadern hade ärvt 4 öresland vilka han gav sin hustru i morgongåva. 
Tillsammans med hustrun köpte han de övriga 6 öreslanden i hemmanet. När Nils Pedersson dog ägde alltså modern 
merparten i hemmanet, som för övrigt aldrig tidigare hade varit delat utan alltid innehållit 10 öresland. Staffan som var 
den äldre brodern skötte hemmanet och modern i femton år efter det att fadern hade avlidit. Staffan löste ut systern Karin 
med jämngod jord. Dock nämns inte var denna var belägen. Den döda systern Malin hade en son som Staffan tog hand om. 
Den tredje systern Anna, även hon avliden,  hade en omyndig dotter som vid tinget berättade att hon hade överlåtit 
mammans del på Staffan. Staffan åberopar också det faktum att Hans inte har förmåga att förestå eller bruka hemmanet. I 
synnerhet då han ”varken ök eller ko äger”. Han försöker också att få Hans utskriven till soldat.  Hemmanet ligger under 
militiestaten och regementsprästen Petrus Stenius uppbär utlagorna för hemmanet. Denne vittnar för övrigt att Staffan 
alltid nogsamt har betalat utlagorna. Lagmansrätten ger Hans rätt att få halva hemmanet. Troligen får han aldrig komma 
till hemmanet då han inte har möjlighet att betala sin del i systerns arv. 
 
Trögd härad 1 februari 1664 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIe:658 (1664) Bild 6290 / sid 643 (AID: 
v420475a.b6290.s643, NAD: SE/RA/42042202) När tinget satt var uppböds följande egendom 3 gången  Erik Erikssons 
skattehemman i Håra vilket uppbud blev qvalt av Staffan Nilsson i Enhälga såsom bördeman på sin hustrus vägnar och blev 
honom av rätten svarat, att han sin pratension i laga tid lagligen utförer 
 
Trögd härad 1 februari Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIe:658 (1664) Bild 6350 / sid 649 (AID: 
v420475a.b6350.s649, NAD: SE/RA/42042202) På Staffan Nilssons i Enhälga ofta och vid flera ting upprepade anhållande 
om riktighet, med det barnagods som innestår hos Erik Warg i Viggeby och Arvid i Walgeby och hans systerdotter 
tillkommer efter sin fader Per Warg blev resolverat att befallningsmannen Jöns Algotsson skall sätta dem Erik , och Arvid 
Warg tid och ställe för var efter de böra sammankomma och i bemälte befallningmans jämte Staffan Nilssons, och än då 
trenne goda mäns vedervaro göra redo och räkenskap för det barnagods de hava haft händer emellan. 
 
Trögd härad 20 maj 1664  Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIe:658 (1664) Bild 6440 / sid 658 (AID: 
v420475a.b6440.s658, NAD: SE/RA/42042202) Staffan Nilsson i Enhälga opaktade, såsom bördeman å sin hustrus vägnar 
tiden att inlöst Håra skattehemmanet som fru Elisabet Fleming någon tid för utlagors rest så väl som utlagda penningar 
possiderat haver och såsom dess utskickade Johan Håkansson Brothallman sådan skäligen icke kunde emot säga allenast 
fordrandes utlagda penningarna näst betalning för meliovationen och Staffan hemmanet så gott som det var när frun det 
tillträdde åter levereras. Alltså prövade rätten skäligt att Staffan inbördar hemmanet med så många penningar som fru 
Elisabet det innehaver, men är hemmanet något förbättrat eller varit ifrån det var, när frun det tillträdde, skall det av 
mätesmän skönjas och där efter parterna å båda sidor vederfaras vad som rätt är och således räkningarna dem emellan  ( 
) bliva. // 
 
Trögd härad 20 maj 1664 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIe:658 (1664) Bild 6490 / sid 663 (AID: 
v420475a.b6490.s663, NAD: SE/RA/42042202) Staffan i Enhälga så väl som hans fadersyster hustru Brita Pedersdotter 
continuerade i sin förriga klagan emot löjtnanten Erik Nilsson Warg om Per Ersson Wargs barns fäderne /// i medler tid 
bestås hustru Brita av barnets arv utan det hon förr fått haver till dess uppfostring och skötning 100 daler koppmt 
 
Trögd härad 11 november 1667    Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIe:662 (1666-1667) Bild 6870 / sid 
744 (AID: v420479a.b6870.s744, NAD: SE/RA/42042202) Staffan Nilsson i Enhelga fick också tillsägelse om fastebrev på 



Håra i Villberga socken vilket han med utlagors restantier betalning till sig löst haver // och finnes lagbundet och ståndet 
Annis 1665 och 66 som häradsprotokollet utvisar. 
 
Trögd härad 19 januari 1671 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIe:668 (1671) Bild 1320 / sid 126 (AID: 
v420485.b1320.s126, NAD: SE/RA/42042202) uti det vittiga mål emellan Hans Nilsson i Longarn eller å dess vägnar 
drabanten manhaftig Erik Nilsson Wihlman å den ena sidan kärande och brodern Staphan Nilsson i Enhälga å den andra 
sidan svarande angående sittio och lösningrätten uti hemmanet Enhälga blev sententierat och avsagt som följer att ehuru 
Hans Nilsson som yngsta brodern // sig vara så när som brodern Staphan Nilsson att besitta och inlösa åtminstone hälften 
av skattehemmanet Enhelga det dem efter deras sal föräldrar med de andra barnen ärftligen tillfallet är. Betraktande att 
Staphan Nilsson bemälte hemman uti 13 års tid med sin moder besuttit haver och han Hans Nilsson i medler tid varit 
därifrån, // Staffan Nilsson / 1 sig på sin sal moders vilja och behag varit dit kommen både till att hjälpa henne med arbete 
till hemmanets vidmakthållande och där vid hängande stora utlagor, som och till hennes så mycket bättre skötsel och 
försorg i hennes ålderdom då han henne i så måtto allt in till hennes dödsstund med all sonlig up// tjänt uppehållit och 
skött haver såsom han denna sin sal moders vilja med tvenne bofasta mäns så nämnt som skriftligen bevittnade beviste 
denna i sanning. 2 framtedde han tvenne av trovärdiga män såsom vittnen underskrivna skrifter där utinnan han betygade 
sig jämte sin egen arvspart i hemmanet som han nu besitter också hava fullkomligt tillstånd och makt att inlösa tvenne 
systerdelar, Karins och sal Malins barns det han dels reda gjort haver dels och forderligast göra skall som samma skrifter i 
bokstaven själva utvisa. Den 3dje hans systers sal hu Annas dotter som fuller omyndig är men dock varandes med vid 
tinget offentlig tillstod sig upplåtit denna sin moderbroder och inte den andra också besitta sin arvedel i hemmant så att 
bemälte Staphan Nilsson nu undantagandes sin broders Hans Nilssons del besitter hela hemmanet. 3. Var till Staphan lade 
och detta att han uti ett annat skattehemman hade upplåtit sin broder Hans Nilsson antingen lösen till så mycken jord där 
jämte god med den Hans Nilsson ärver i Enhälga eer och sittiorätten av hela hemmanet i befruktan att de är de skulle vara 
tillsamman i en gård // 
 
Trögd härad 2 maj 1678   Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIe:682 (1678) Bild 4890 / sid 484 (AID: 
v420499a.b4890.s484, NAD: SE/RA/42042202) Efterföljande fastebrev blevo beviljade till nästa ting såsom 1. Staffan 
Nilsson i Enhälga på Edsta frälsehemman i Villberga socken 8 ½ öresland det han sig tillbytt emot sitt skattehemman i Håra 
och så i Villberga socken efter det byte som han med välbne fru Elisabet Fleming till Bedaröö skriftligen upprättat haver 
daterat 14 maj 1675 sedan den 15 april 1678 
 
Trögds häradsrätt 27 februari 1680 Staffan Nilsson i Enhälga och Villberga socken klagade att riksskattemästarens 
ängevaktare vid Ekholmssund Erik Månsson hade oskäligt angivit honom, som han intet hade skolat sin gärdsgård 
vidmakthållit vid Ekholmssundsängen och där med förorsakat att hans kreatur voro ifrån honom pantade, där dock den 
gärdesgård han borde hålla voro vid makt, vilket ängevaktaren nekade så vara och som på ingendera sidan voro några 
vittnen som sanningen kunne upptäcka kunne rätten i denna sak nu intet åt göra 
 
Trögds häradsrätt 19 juli 1680  kom för rätten Hans Nilsson i Enhälga och Villberga socken tilltalandes sin broder Staffan 
Nilsson om ett öres 16 penningland jord eller en systerdel han mera inlöst i Enghälga än såsom han bordt tvärt emot 
lagmansrättens dom Ao 1673 d 9 juni, vilken dom hög kongl hovrätten för giltig erkänt Ao 1767 d 20 mars tilldömandes 
denne Hans Nilsson att få inbörda sitt halva fädernes hemman, var efter och han är immeniterader uti bemälte halva 
hemman av landshövdingen Axel Lillie d 23 juni 1676. Där på sedan Staffan Nilsson sig i hög kongl rätten förfrågat om hans 
broder skulle njuta någon immission till gode för än han hade löst systerdelen och således vunnit hög kongl hovrättens 
förklaring Ao 1677 d 12 mars det Hans nilsson bör först erlägga penningarna innan han kommer till hemmanet. Var uppå 
sedan Staffan Nilsson icke efter mätesmanna ordom utan eljest kommit överens med sina systrar, denne Hans Nilsson 
vitterligit och givit dem mera än öreslandet //dessa systerdelar är sedan lagfarna och fasta uppå givne till Staffan Nilsson 
Ao 1678 d 6 november och lagmannen samma fastebrev sedermera confirmerat d 14 juli 1679 så att efter berörde 
fastebrev och lagmannens confirmation Hans Nilsson är depssiderader så ifrån den ena systerdelen som sina 3 öres och 4 
penningaland jord efter hans nåde landshövdingens ordre innevarande år d 29 april att han således är lämnad 
er husvill. // 
 
Trögd härad 8 oktober 1680 Trögds häradsrätt (C) AI:1 (1680-1686) Bild 420 / sid 31 (AID: v519521.b420.s31, NAD: 
SE/ULA/11592) hustru Malin Tomasdotter i Långarna torpet klagade till nämndemannen Staffan Nilsson i Enhälga som på 
allmänna vägen uti höandstiden mött henne och för misstanke att hon skulle kört Långarna boskap in på Enhälga ägor tagit 
henne i håret och med sin vänstra sko slagit, att hon sig intet förmått på hela åtta dagar, men Staffan bekänner allenast 
fyra slag, eljest skulle Staffans hustru kallat henne tjuvkona och hon där emot Staffans hustru hora, till dess sådant skulle 
henne bevisas // 
 
Trögd härad 8 oktober 1680 Trögds häradsrätt (C) AI:1 (1680-1686) Bild 430 / sid 32 (AID: v519521.b430.s32, NAD: 
SE/ULA/11592) änkan hustru Karin Eriksdotter i Håra och Villberga socken klagar till Staffan Nilsson i Enhälga som skulle uti 
skördetiden nederhuggit hennes gärdesgård och kört genom hennes hägnad. Staffan vill fulltyga att det har varit en 
gammal väg: detta ärende ställtes under laga syn 
 
Trögds häradsrätt 8 oktober 1680 Olof Staffansson i Enhälga klagar att Staffan Nilsson ibidem slagit ett öga ut på hans häst, 



där till han ej nekar men säger sådan skada icke skett med hans vilja; tillbjuder sig betala hästen efter värdering och den 
sedan behålla som utsedder är efter då varande värde till 50 daler koppmtt . 
 
Trögds häradsrätt 8 oktober 1680 trädde för rätten nämndemannen Staffan Nilsson i Enhälga, tilltalandes sin granne Olof 
Staffansson ibidem om någon jord han skall innehava utav hans hemman vilken han sökte efter kongl placaterna återkalla, 
helst såsom för samma hans hemman hålles ryttare. Hans granne Olof svarade nekandes sig icke jorden hava och att hans 
förfäder där till lagligen voro komne genom byte i det fast större qvantum uti hessleby är igen givit var över uppviste 
härads rättens confirmation av d 20 octobris 1598 och i så måtto förmente där på vara urminnes hävd // 
 
Trögds häradsrätt (C) AI:1 (1680-1686) Bild 440 / sid 33 (AID: v519521.b440.s33, NAD: SE/ULA/11592) Staffan Nilsson gör 
anspråk på jord, vidare till lagmansrätten. 
 
Trögd härad 21 februari 1681 Trögds häradsrätt (C) AI:1 (1680-1686) Bild 540 / sid 43 (AID: v519521.b540.s43, NAD: 
SE/ULA/11592) nämndemannen Staffan Nilsson i Enhälga tilltalade ryttarehustrun h Malin i Långarna torpet son när 
Staffans hustru ville utköra den boskap som Malin kört Långarnaborna tillhöriga i Staffans äng, äre några ord förlupne 
emellan denne Malin och Staffans hustru för hora och tjuv, samt Staffan Nilsson för Långsate, svartsate och käringbosare, 
hustru Malin nekar därtill, framkallade alltså Staffan Nilsson vittnen // h Malin skällt Staffans hustru för hora och tjuv och 
det av orsak att hon Staffans hustru först skällte h Malin för tjuv, där emot hon utropte Staffans hustru för tjuv och hora, 
hustru Kerstin Eriksdotter bekände och det samma, Staffan klagade ock det hustru Malin uti Stockholm för 5 år 
 
Trögds häradsrätt 21 februari 1681 Staffan Nilsson i Enhälga har förleden häst statt en dräng Daniel Danielsson benämnd 
född i Kungsåra socken med 2 tolvöresstycken, och i Stockholm även fått 2 tolvöresstycken har och ännu städiepenningar 
hos sig och lovat honom i lön 3 tunnor säd och halvannan klädning som utsedd är till 12 daler kpmtt. // 
 
Trögd härad 14 maj 1683  Trögds häradsrätt (C) AI:1 (1680-1686) Bild 1550 / sid 144 (AID: v519521.b1550.s144, NAD: 
SE/ULA/11592) Då även tilltalar rättaren under Bädaröö Erik Pedersson i Bodarna tolvmannen Staffan Nilsson i Enhälga 
angående det Staffan skällt honom vid stämningen i Litslena för mannamördare, bondeförföljare, samt prackhundar och 
där hos sagt honom hava fört sylta ifrån Villberga och skurit öronen av boskapen såsom och att han låtit sätta hans måg till 
soldat givandes därför fanen så honom som den där skrev mågen Anders Johansson i Edsta // vittnen berättar att detta är 
sant och han får böta 40 mark 
 
Trögds häradsrätt 9 februari 1684 Tolvmannen Staffan Nilsson i Enhälga klagade till profossen Petter Torner angående den 
otidighet han emot honom och dess måg Anders Johansson i Edsta Anno 1683 in juio uti ett slotteröl ibidem förövat, icke 
vetandes orsaken till dess ondska emot dem där icke den kommit där av att Staffan Nilsson ett ord eller annat för sin 
granndräng Staffan Olsson fällte och bad det Törner skulle låta bliva honom, så skulle de få följas där ifrån och hem då 
mågen icke annat än affirmerade det samma och bad även att han skulle låta bliva honom stilla, och sade han har så god 
hemfrid här som i Tärna. Sedan talade Staffan intet mer med profossen utan gick ut och tänkte till att resa hem, icke 
vetandes något ont, när han kom i förstugudörren, efterkommer Törner, ryckandes hatten av honom och kastade honom 
bort, och emedan han icke tog honom själv igen tog mågen och bar den till honom, var på han tillfrågade Törner vad han 
ville med dess hatt att göra, sägandes sig hava själv måst den betala, Ja det skulle I göra sade Törner, då svarade mågen 
och bad honom låta bliva svärfaderns hatt, i det samma slog Törner mågen på munnen och sade, Håller tu med svärfadern 
och som mågen förnam bloden rinna ville han till slag med Törner och tog honom i armen så att Törners rock gick sönder, 
varför drog Törner värjan viljandes mågen hugga, och emedan kvinnfolken icke kunde styra eller hava honom undan måste 
svärfadern stiga av hästen och till undsättning komma, att mågen måtte inhavas i en annan stuga, när han det gjort vill han 
åter gå ut igen, då Törner steg för honom i förstugu dörren och blottade åter värjan och rände Staffan i brösten, som dock 
intet skadade men andra gången rände han hål på låret och när han kände bloden rinna tog han en (wäsås) och ärnade 
bära för sig, men efter Törner gick in i stugan lade han wäsåsen ifrån sig och gick även med in, då Törner icke vidare 
tillfogat honom ont utan drog värjan och högg några resor i bordet. Däremot inkom profossen Törner förmenandes 
vederpartens klagoskrift ick meritera något svar emedan den av idel qvisqvilier och osanning är uppfylld, som icke vä 
anstår en tolvman tingsrätten att föreddraga, dock till skyldig hörsamhet så av undfången citation som communication av 
dess obefogade klagan vill han hava saken ljusare remonsterat och sig där över förklarat som följer 1o var han efter befallb 
väl Petter Ekegrens ordres execution för förridaren Daniel Olofsson på Anders Jönsson i Rästa att förrätta men när de dit 
kommo var ha uti ett slottag öl hos Anders Johansson i Edsta dit de sig förfogade, och blevo i förstone väl fägnade, sedan 
begynte Anders Johansson att söka orsak till träta på förridaren, för det han tagit skjuts av honom till soldaternas liverdes 
kläder var på Törner sagt sig icke vara kommen till att höra träta, och om honom voro något förnär skett må han därför 
fjärdingsmannen söka som honom skjuts pålagt, men ville icke låta sig övertala utan mer och mer sökte orsak till oreda, tå 
bad Staffan Nilsson mågen hålla fördrag med sådant tal men som han såg sig där med icke kunna något skaffa gick han ut 
och ville resa hem ifrån deras orolighet, då bad Törner Staffan bliva kvar, till dess förridaren voro avskaffat, där igenom all 
oreda emellan honom och mågen att förekomma men han frågade vad det går Törner an, bedjandes än ytterligare det han 
icke skulle resa bort, tog alltså hatten av Staffan och satte i dess ställe sin myssa på honom och det uti den intention att 
han icke där ifrån skulle sträcka förr än allt voro till enighet komponerat, strax överföll Staffan Nilsson honom med ohövisk 
mun säjandes: tag i helvite och icke min hatt av mig, jag haver den själv betalt, då Törner sade köpe far intet må i bliva med 
där haver hade jag förmodat det skulle vara eder emot skulle jag intet det gjort, strax sätter Staffan Nilsson sig på hästen 



ridandes trenne resor på Törner i mening honom till jorden att trampa, fast än att han bad honom icke rida uppå sig, 
sägandes gården vara sin och hästen hans kungl majtt tillhöra, när Törner nu såg intet annat bliva till råds svarade han, fast 
än gården är Staffans hoppas han dock att hans kongl majtt haver ingen mindre honom makt givit folk att omkullrida, då 
begynner Staffan honom hårdare att ansätta, var av han nödgades sig med värjan defendera och hästen avskräcka, strax 
kom mågen Anders Johansson springande och sönderryckte Törners rock varför han och honom ifrån sig stötte. Sedan kom 
dess dräng samt Staffan Nilsson som sprang utav hästen, löpandes med störar efter Törner till förstugudörren och som han 
ej längre kunde dem undkomma förmante han Staffan det han icke längre skulle med vredesmod sig efterlöpa, men som 
han sådant oaktade springer själv på väjran den han defensive för sig förde, men om Staffan fick någon bana där av 
tillskyndade han sig sådant själv, som dock otroligt synes helst som sådant icke är strax förmärkt och när han såg dem allt 
för hårt urgera flydde han in uti stugan dit de och honom förföljde, icke av annat uppsåt än de ärnat att bastionera och 
alldeles till jorden stå, vilket och så hänt där icke han med lämpa dem undankommit sägandes således vara saken rätta 
sammanhang. Och 2o påstår och säger att som vederparten uti allt annat spart sanningen så gör han och märkligen ity att 
han påbördar honom hava i bordet huggit alldenstund där efter icke något tecken synes varför han 3o hemställer 
tingsrättens omdöme det Staffan honom för rån citera låtit och bliver i den ofelbara tillförsikt att sådant uti vederbörligen 
correction varder som lag förmår, där han icke kan honom sådant skäl tillvinna. Staffan Nilsson ville neka till att hava stämt 
honom för rån, utan han allenast sagt det profossen tagit hatten av honom me citationen av d 3 december viste det han 
honom för rån stämt och han omsider måste tillstå sig hava hört citationen sig föreläsas som honom till behag skriven var 
förr än den underskrevs och extraderades. Om denna sak förliktes parterna och inför rätten med handräckning vara annan 
tillgav dock så att saken skall stå öppen för den där den andra först oskäligen bryter. 
 
Trögds häradsrätt 7 januari 1685 Staffan Matsson i Gredelby fördrar att Staffan Nilsson i Enhälga måtte förnöja honom för 
den mätning han uppå dess betingning hållit uti Enhälga by 8 öre koppt för vart öresland han mätt och revat haver, varför 
till svars framsteg Staffan Nilsson och påstod att Olof Staffansson tillika med de andra grannarna måtte även 
proportionaliter betala och där jämte  sökte av Olof Staffansson de expenser han honom causerat till det öres och 
örtugeland lagl återkallande från Olofs och till sitt hemman och där han säger sig hava för samma öre och örtugland skattat 
uti 80 (20) år sökandes äve att komma till samma utlagor av Olof efter han jorden innehaft haver. Olof Staffansson 
förmente sig vara någon för när skiel av Staffan Nilsson uti några tegskiften så att han skall haft sin fyllnad för det öreslan 
han återvunnit beropandes sig till ny syn och mätning. Visandes här jämte med extracter av cronans jordbok att han för 
samma jord och icke Staffan skattat haver så väl förr som i fjol sedan han mist jorden för vilket han fordrar refussion. 
Expenserne förmenar han sig även bliva fri emedan jorden uti Israels förfäders tid är igenom byte kommen till hans 
hemman. Varför prövade rätten rättvist Olof Staffanson för expenser som utlagors pratention fri tala, men vad mäteri 
lönen vidkommer så skall Staffan Nilsson efter praxin förnöja Staffan Matsson efter han honom tingat haver och Olof 
Staffansson betala honom proportionaliter efter öre och örtug. 
 
Trögds häradsrätt 3 oktober 1691  föredrog Staffan Nilsson i Enhälga och Villberga socken huruledes han i 8 års tid haver 
fött och klätt sina systersöner, Staffan Johansson och Nils Johansson och emedlertid efter sin räknings lydelse gjort 
omkostnad nämligen på Staffan Johanssons disk a 2 daler om veckan i 8 års tid 472 daler, på kläder skor och strumpor 130 
daler, nock när han bröt benet av sig 40 daler, nock till hans bröllop 30 daler, nock kontant 5 daler, nock för använda 
omkostnader besvär och möda innan han fick deras faders Johan Tomassons penningar lösa ifrån arvskollegio i Stockholm 
117 daler, än haver på åtskilliga tider Nils Johanssons kosthåll kommit honom på 132 daler. Anhållandes att alldenstund 
han häftar för även så stor skuld hos denna staffans och Nilses fader Johan Tomasson och ingen är närmare att draga 
försorg för sina barn än fadern att han må uti bemälte skuld avräkna det han på hans barn kostat haver. Staffan Johansson 
tillstod att han ett barn om 4 år haver kommit till sin morbror Staffan Nilsson och efter 8 års tid förtjänt sig kläder föda och 
lön. Påstod ock Nils Johansson att han var så till års när han kom till sin morbror att han kunde köra trädstockar och någon 
tid där efter så … att han väl förtjänte 1 ½ tunna säd om året i lön det och nämnden bevittnade.  Förtegat att han så väl 
som hans broder hela denna tiden de voro hos Staffan Nilsson ganska ringa skötsel hava fått och kläder som de knappt 
kunde skyla sig i kunnandes tillfyllest intet undra var av han kommer att göra sig så stora förslag så framt de icke visste att 
han igenom detta greppet ville avbörda sig den skulden för vilken han häftade hos deras fader som nu utrikes är. När 
Staffan Johansson bröt benet av sig var de en ringa ting som morbrodern på honom kostade och noga beräknat intet över 
8 daler kmt. Bröllopet som han hon beräknar till 30 daler vill han med ed erhålla att han gjorde av sina proprie medel utan 
något morbroderns besvär och omkostnad. Att han med 132 daler graverar Nils Johansson påstår han att han där i gör 
honom en stor oförrätt som aldrig åtnjöt av honom något för intet: där likväl hans morbroder här över tre års lön för 
honom hos sig inneståendes. De 117 daler som morbrodern fordrar för den möda han hade att bekomma deras faders 
penningar i arf-collegio //för ingen annan orsak tod de penningarna ut än för sin egen skuld och på det han skulle komma 
den munderingen åstad som han då skulle uppsätta // bröderna har också ett arv efter sin mormor (som kanske är den 
som ägde mark i Enhälga) 
 
Trögds häradsrätt 23 maj 1692 Lät rådmannen Anders Johansson uppbuda Staffan Nilssons i Enhälga utjord i Heggby och 
Villberga socken om 4 öresland som kan svara emot den delen i Enhälga som dess broder Hans Nilsson haver vunnit ifrån 
honom och han hemman i Enhälga sådan had det till rådmannen pantsatt till fasta. 
 
Trögds häradsrätt 10 oktober 1692 Efter Staffan Nilssons i Enhälga begäran sattes emellan honom och hans systersöner 
Staffan Johansson och Nils Johansson en viss dag som är Andersmässdagen nästkommande på vilken de skola vara 



tillsammans med bemälte sin farbror att likvidera över ett arv som är blivit efter deras mormoder så och över några 
persedlar som deras fader för sin avresa åt Tyskland haver lämnat uti hans gömmo. 
 
Trögds häradsrätt 26 maj 1693 Tilltalade Staffan Nilsson i Enhälga rådmannen i Stockholm högaktad Anders Johansson 
angående det skall han emot ett lån av 40 daler kmt som han bekom Ao 1682 och dem betalt Ao 1685 av sig emellertid 
uppburit intresse på 3 års tid åtta lass hö påståendes att såsom sådant strävar emot K mtts intresseplakat, det måtte nu 
bliva rättat. Protesterades i det övriga emot det häradsfastan som rådmannen sig förvärvat haver uppå hans 
skattehemman i Enhälga och Villberga socken, som ock påståendes att såsom rådmannen de 397 daler med därav löpande 
intresse ifrån Ao 1681 d 18 maj, vilka Staffan Nilsson uppå hr rådmannens caution haver uti Stockholms arvcollegio till låns 
bekommit men rådmannen uti arvcollegio till detta dato ännu intet därpå betalt det måtte alltså den av häradsrätten 
extraderade fastan uppå hans hemman bliva upphäven. Var uppå Anders Johansson excipiendo svarade att det aldrig ska 
kunna beropas eller hava någon grund eller liknelse med sig att han ett sådant intresse haver tagit eller Staffan sådan 
honom någonsin givit, som han med ed väl skall kunna bevisa om så prövas. Anbelangande fastebrevet så haver han det 
uttagit uti Johan Tomassons namn vilke var possessor av ovanbemälte capital som Staffan Nilsson // fått till sig taga, som 
och det emot sig obligerat det samma att betala såsom sin proprie skuld // 
 
Barn med Kerstin Eriksdotter (Född Villberga Håra.). 
 
Barn: 
Olof Staffansson. Född Villberga Enhälja.  
IX:232 Sara Staffansdotter. Född Villberga Enhälja.  

 
 

 
 

X:464  fm mm ff mm mm 
Kerstin Eriksdotter. Född Villberga Håra. Far: XI:927 Erik Hansson. 
 
Trögd härad 1 februari 1664 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIe:658 (1664) Bild 6290 / sid 643 (AID: 
v420475a.b6290.s643, NAD: SE/RA/42042202) Erik Erikssons skattehemman i Håra vilket uppbud blev gjort av Staffan 
Nilsson i Enhälga såsom bördeman på sin hustrus vägnar 3 gången 
 
Trögd härad 15 januari 1668 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIe:663 (1668) Bild 1230 / sid 119 (AID: 
v420480b.b1230.s119, NAD: SE/RA/42042202) Uppå Staffan Nilssons hustrus i Enhälga klagomål till Mats Jöransson i Håra 
om någon skuldfordran bestående i kalk och halm, där till Mats skäligen icke neka kunde blev resolverat det Mats Jöranson 
utan vidare uppehåll och gensägelse betalar Staffan både kalken och 2 tjog halm och laggilla kärvar eller 10 daler 
kopparmynt där med de och i detta mål skola vara förlikta  

 
 

 
 

X:473  fm mm fm mf ff 
Erik Nilsson. 
 
Grillby Villberga socken 
Mantalslängd 1643 Erik Nilsson 
Mantalslängd 1650 Erik Nilsson m h 
Mantalslängd 1654 Erik Nilsson m h 
Mantalslängd 1656 Erik Nilsson m h 
Mantalslängd1669 Erik Nilsson m h s Nils Ersson 
 
 
 
Barn: 
IX:237, IX:247 Nils Eriksson. Född omkring 1650 Villberga Grillby. Död omkring 1715 Villberga Grillby.  

 
 

 
 

X:485  fm mm mf fm ff 
Per Ersson. Död Villberga Edsta. 
 
Landskapshandlingar Tionde 1613 A0045692_00072 -1616 Per Ersson A0045745_00097 
 
Trögds härad 29 april 1618 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIe:645 (1605-1634) Bild 480 / sid 44 (AID: 
v420462a.b480.s44, NAD: SE/RA/42042202) Kom för rätten Per Ersson i Edsta i Villberga socken och gav tillkänna att han i 
nästförlidne höstas enär som snön kom då hade han släppt sin häst den och då var kommen sin kos// och då var Per 
Nilsson i Enhelga och Mickel i Mälby kommit till honom och hade sagt att de hade sett hans häst i Stockholm 



 
 
 
Barn: 
IX:243 Johan Persson. Död Villberga Edsta.  

 
 

 
 

X:489  fm mm mf mf ff 
Tomas. 
 
 
 
Barn: 
IX:245 Israel Tomasson. Död omkring 1715 Villberga Långarnö.  
Lars Tomasson.  

 
 

 
 

X:493  fm mm mf mm ff 
Erik Nilsson. Se X:473. 

 
 

 
 

X:529  mf ff fm ff ff 
Erik. 
 
 
 
Barn: 
Botilla Eriksdotter.  
IX:265 Johan Ersson. Död 1646 Skultuna Handberga.  
Lasse Ersson. Död Skultuna Norra Nackeby.  

 
 

 
 

X:531  mf ff fm ff mf 
Jöns Jönsson. Far: XI:1061, XII:2293, XIV:14773, XIV:15309, XV:14029, XV:29645, XV:30641 Jöns. Mor: XI:1062, XII:2294, 
XIV:14774, XIV:15310, XV:14030, XV:29646, XV:30642 Birgitta. 
 
Älvsborgs lösen 1571 Jöns Jönsson i Fälskär summa 43 ½ mark Älvsborgs lösen 1571,  SE/RA/5116/15, bildid: 
B0001014_00105 
 
Västmanlands handlingar 1593:7a Årlig ränta Jöns i Färdskäl 17 öre 14 penningland 
Västmanlands handlingar 1593:7a Tionde Jöns i Färdskäl Havre 1 fjärding råg 10 spann korn 1 pund 
Västmanlands handlingar 1595:7 Årlig ränta Jöns i Färdskäl 17 öre 14 penningland 
 
Västmanlands handlingar 1599:2b tionderegisterLandskapshandlingarVästmanlands handlingar, 
SE/RA/5121/5121.09/1599: 2B (1599), bildid: A0055074_00043 Jöns Joensson i Färdskär - råg 1 spann, korn 6 spann 
 
Norrbo härad 28 april 1621 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2252 (1593-1632) Bild 1840 / sid 416 
(AID: v420654.b1840.s416, NAD: SE/RA/42042202) Om Söderspånga avsades att medan hela hemmanet det är tu 
markland jord och är ett välhållern och välbesuttit hemman och Jönses i Söderspångas son han tillbjuder att utlösa sina 
medarvingar och släktingar antingen med jord så mycken som dem tillkommer och i så goda lägo och lägenhet eller betala 
dem för samma jord det dyraste som han må någonsin gälla och alldenstund ståthållaren på kunglig majestäts vägnar 
haver budit och befallt att man icke skall dem riva utan dem som bäst råd makten och förmögenhetern haver han bör 
utlösa de andra . Därför ställtes det till ståthållaren om han vill låta riva samma hemmanet för dessa 4 ören skull eller icke 
där efter skall det dömas och förlikas och efter lag slitas 
 
Lagmansting i Västerfärnebo 30 augusti 1636 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIa:5 (1630-1636) Bild 1090 / 
sid 108 (AID: v405254b.b1090.s108, NAD: SE/RA/42042202): Framkom en laggärds sak emellan Erik Persson i Hummelsta 
och hustru Ursilla på Norrmalm i Stockholm på vars vägnar han och genom hennes skrivelse fullmäktig var på den ena Hr 
Jöran i Kila pastor och hans bror Anders Jönsson i Fälskär på den andra sidan, anlangande en jordedel i bemälte Fälskär 
belägen, den Erik Persson berättade sig och bemälte hustru vara delaktiga till, där med inläggandes två gamla dombrev ett 
daterat anno 1437 och det andra daterat 1445 förmälandes huru såsom tvenne män Jon Sölffarsson och Per Carlsson i 
Kettesta skulle hava sålt och bytt sig emellan samma jordedel. Tillfrågades vad dessa hade varit för karlar eller vem de 



skylde vore, visste ingen människa ung eller gammal berätta. Än frågades Erik i Hummelsta vad rätt han där till hade, vissst 
han där till intet svara ej heller visste någon tid samma jordedel hade varit undan bemälte Fälskär. Framsteg Mats 
Månsson i Hagaby Anders Nilsson där sammastädes, Johan Persson i Hälla, David ibidem, gamla åldriga män, efter avlagd 
ed bekände att de aldrig annat hade hört, vetat eller förstått än att bemälte ägor utan klander hela och hållna är brukade 
under Fälskär, av herr Jörans och Anders Jönssons fader fader fader, och så tillbaka man för man, ........... 
 
Norrbo häradsrätt 18 mars 1662: Kom för rätten Erik Matsson i Lundby och Tortuna socken och pratenderade på någon 
jord som hans fader faders moder h Dorotea skulle tillkomma i Fälskär och Harakers socken, emedan bemälte h Dorotea 
med sin broder Jöns i Fälskär hava ägt Fälskär västergården 16 öreslan och Lundby hemman 24 öreslan och emellertid, 
haver Jönses arvingar Lars Jönsson i Höflinge på sina ... arvingars vägnar tagit betalning på jorden 16 öresland i Lundby och 
då intet där emot åtnjutit i Fälskär. Där emot Anders Jönssons barn och medarvingar till Fälskär nu invände sägandes att 
emedan Lundby var till större öres... som systern bekom och brorsdelen som 2 delarna borde emot systern hava mindre 
hemmanet bekommit och därför tagit någon förlikning till 100 och några lod silver. 
 
Norrbo härad 16 januari 1665 Norrbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11105/A I a/2 (1655-1674), bildid: 
U0000383_00119 Uträkning på 14 öresland i Fälskär och Harakers socken dito 4 öresland som gamla Jöns ägde 
Jöns 
son Jöns Jönsson 7 öresland i bolbyn 2 dito i utjorden// 1 kull// dtr Anna Jönsdotter i Tullsta hennes son Lars Eriksson //dtr 
Karin Jönsdotter i Kävesta hennes son? Isak Jönsson 
2 kullen// son Ander Jönsson , son Lars Jönsson död barnlös, son Jöran Jönsson, son Olof Jönsson, dtr Marit Jönsdotter i 
Prästhyttan, dtr Brita i Islingby, dtr Kerstin i Söderspånga 
son Lars Jönsson 7 öresland i bolbyn 2 dito i utjorden // son Erik Larsson (hans dotter Brita i Smedsbo) dtr Karin i Skråmsta, 
dtr Brita i Grana 
 
Hr Jörans arvinge Hr Jon med sin hustrus medarvingar ärver och löser 1 öre 6 penningland 
 
Nämnd i Landskapshandlingar 1584 
 
Norrbo härad 28 juni 1608 Insattes till nämndemän Lasse Ersson i Gussjö för Jöns i Färdskäl.. 
 
Barn med Anna Larsdotter (Född Haraker Hummelsta.). 
 
Barn: 
Anders Jönsson.  
IX:266 Brita Jönsdotter. Född Haraker Färdskär.  
Marit Jönsdotter.  
Anna Jönsdotter.  
X:574 Kerstin Jönsdotter.  
Olof Jönsson.  
XII:3694, XII:3828, XIII:3508, XIII:7412 Marit Jonsdotter.  
Jöran Jönsson.  

 
 

 
 

X:532  mf ff fm ff mm 
Anna Larsdotter. Född Haraker Hummelsta. Far: XI:1063, XII:2295, XIV:14775, XIV:15311, XV:14031, XV:29647 Lars 
Matsson. 
 
Norrbo häradsrätt 9 maj 1664: Företog rätten släktlinjen och jorderäkningen på Hummelsta hemman 16 öresland i Haraker 
socken och prövades först att gamla Lars Matssons arvingar i Hummelsta voro 9 barn, fem bröder och fyra systrar. 
Nämligen Per i Bålstad, Anders i Qvarnarne, Olof i Åby, Erik i Nortuna, Mats i Hummelsta, Anna i Fälskär, Ingeborg i 
Mostad, Marit i Råby och Brita i Nyby och Tortuna socken, vilka ägde tillsammans 10 2/3 öresland uti 16 öresland i 
Hummelstad belöpandes på en broderslott 1 öre 12 ¼ penningland och systerdelen 18 2/7 penningland och en systerlott 5 
1/3 örl emot bemälte Lars Matssons oegde? Systern Marit Matsdotter i Översta som var Jönses i Sösta svärmoder och Per 
Larssons moder i Översta. Sedan befanns att Anderses måg i qvarnarne Erik Persson i Hummelsta gafwe sedermera med 
sin hustru H Kerstin Andersdotter arv och inlöst av mest alla släkten såsom och av Per i Översta och hans medarvingar 
systerdelen 5  1/3 öresland och givit därför 22 daler som häradsdombrevet av den ... förmäler. Och befanns nu alla gamla 
släkten vara mest betalt undantagandes Hu Anna Larsdotters arvingar i Fälskäl som Erik Perssons arvingar skola betala med 
75 daler kmt och till Olof Larssons arvingar i Åby och Sala socken som på 1 ½ öresland hava bekommit allenast 11 daler 
konung Gustafs mynt, skola till fyllnaden emot de andra bröderna bleva nu förlikta med 12 daler sölfmynt Item Olof 
Matsson som säger sig vara obetalt, skall för all sin praetention till förlikning bekomma 2 tunnor spannmål och avvittra där 
jämte Översta släkten med någon förbättring för de 5 1/3 öresland som de kunna förlikas om. Och sedan skola Erik 
Perssons barn i Hummelsta lösa av sina fadersyskon Olof Anderssons arvingar i Qvarnarne ½ öresland för 50 daler kmt 
efter värdering. Item en systerdel av H Lennarts arvingar i Haraker 6 .. och giva dem därför 25 daler kmt. Och när dessa 



personer och släkter äro betalta för 2 öresland med 200 daler vid pass som förbemält är äga då Erik Perssons arvingar i 
Hummelsta 3 bröder och 4 systrar 16 öresland tillsammans..... 
 
Norrbo häradsrätt 16 januari 1665:Uträkning på 14 öresland i Fälskär och Haraker socken dito 4 öresland utjord i ... som 
gamla Jöns ägde 
Jöns 
son Jöns 
1 kullen Anna i Tullsta, son Lars Eriksson 
Karin i Kivesta, son Isak Jönsson 
2 kullen Anders 
Lars 
Jöran 
Olof 
Marit i Prästhyttan 
Brita i Islingby 
Kerstin i Sörspånga 
Lars 
son Erik 
Karin i Skråmsta 
Brita i Grana 
 
Hr Jörans arvinge Hr Jon med sin hustrus medarvingar ärver och löser 1 öre 6 penningland 

 
 

 
 

X:533  mf ff fm fm ff 
Bengt Larsson. 
 
Förekommer i folkalängden 1626, Bäckeby Lundby 
 
Tuhundra härad 13 september 1620 Tuhundra häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11594/A I a/3 (1620-
1632), bildid: C0106006_00013 där efter berättade Erik Frantzson att han misstänkte den andra grannen i Bäckeby, Bengt 
Larsson benämnd för samma ko (Erik hade hittat sin ko liggande död i Bäckeby södergärde) och sade sig hava låtit stämma 
honom till tinget men han ville icke komma. Någon stund därefter kom Bengt Larsson tillstäde och gjorde sammaledes sin 
ed därför såsom hans granne, därmed Erik Frantzson sig då tillfreds gav. 
 
Lever 1642 / Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2259 (1642) Bild 410 / sid 360 (AID: 
v420661.b410.s360, NAD: SE/RA/42042202) 
 
Barn med Karin. 
 
Barn: 
IX:267, X:725 Erik Bengtsson. Död omkring 1661 Lundby Bäckeby.  

 
 

 
 

X:534  mf ff fm fm fm 
Karin. 

 
 

 
 

X:543  mf ff fm mm mf 
Mats Mårtensson. Far: X:661, XI:1085 Mårten. 
 
Tuhundra härad 26 februari 1664 Tuhundra häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11594/A I a/4 (1634-1668), 
bildid: C0106007_00117 framträdde Mons Sven Persson Gårdman fullmäktig av ryttaren Håkan Persson i Tillberga byn och 
fordrade av sin principals hustrus faderbroder Olof Mårtensson i Skästa och Lillhärad socken och samtliga jordägande 
ibidem sex års resterande utlagor för Skästa Norrgård ifrån 1642 till 1647 för vilka år ryttarens svärfader sal Mats 
Mårtensson i egen person emot riksens fiender tjänt och för bemälte hemman rusttjänst praesterat haver. Men all den 
tiden är icke den ringaste penning av räntan kunnat mäktig bliva. Olof Mårtensson exciperar att han Ao 1652 d 15 
november haver här inför rätten ingått en vänlig förlikning med sal Mats Mårtenssons barns dåvarande förmyndare Olof 
Larsson i Gränsta, förmedelst vilen är samtyckt att barnen eller bemälte pupiller vid deras lag år skulle bekomma 333 daler 
10 öre kmt i ett för allt vilka penningar han tillbjuder sig vilja leverera. Mons Gårdman replicerar att samma förlikning är 
olaglig emedan barnen därigenom är högeligen vordne praejudicerade och över hälften av deras rättmätig fordran 
laederade, där likväl målsmannen hade bort se på barnens intresse i bästa måtto, och icke deras rätt på något sätt 



förminska eller bortgiva, begärandes att hans principals hustru / som nu ensammen efter sin sal fader kvarlever efter 
såsom brodern för några år sedan är genom döden hädanryckt och hon för ett halvt år sedan allraförst är gift vorden/ 
måtte in integrun restituerasa emot samma // målsmannens olagliga och henne högst praeiudicerlige gjorda förlikning och 
sin fulla betalning efter jordeboken samt dess intressse bekomma. Olof Mårtensson säger att så framt förlikningen ej skulle 
av rätten bli //gillad, så vill han hava sig förbehållit att föra käranden till räkning, den fördelen som deras moder haver haft 
av hemmanet Skästa den tiden hennes man var i fiendeland sig av sina barn till födo: såsom och att avföra på kärandens 
praetention vad som han på rustningen eller kärandens svärfaders utmundering den tiden han drog åt Tyskland haver kost 
vid vad mera han på hemmanets ränat kan hava betalt och på sal Mats Mårtenssons barn använt. Resolution. Pålägges 
parterna till att likvidera sin emellan till nästa ting på det rätten kan förnimma om och huru högt käranden igen den 
upprättade förlikningen som här förmäles kan vara laederad eller för när skedd. 
 
Tuhundra härad 3 juni 1664 Tuhundra häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11594/A I a/4 (1634-1668), bildid: 
C0106007_00132 ordinerades 2 nämndemän till att syna den åkern som sal Mats Mårtenssons hustru haver haft till fördel 
den tiden hennes man var ute i fiendeland, prövandes huru stor den till utsäde är och på vad ställe i gärdet hon är belägen 
 
 
 
Barn: 
IX:272 NN Matsdotter.  
Michel Matsson.  

 
 

 
 

X:549  mf ff mf fm ff 
Olof. 
 
Barn med Kerstin. 
 
Barn: 
IX:275 Hans Olofsson Ringare.  

 
 

 
 

X:550  mf ff mf fm fm 
Kerstin. 
 
Nämnd i husförhörslängden sidan 44 A1a 

 
 

 
 

X:553  mf ff mf mf ff 
Jöran Jonsson. Född Kumla Ransta. Död omkring 1623 Kumla Ransta. Far: XI:1105 Jon. Mor: XI:1106 Kerstin. 
 
Västmanlands handlingar 1600:4 Årliga räntan Jöran Jönsson i Randesta 10 öresland 
 
Västra gården i Ransta 
 
Övertjurbo häradsrätt 1609-12-12: Kom för rätten Törne Matsson ( ) bekände sig här uppenbarligen i allemans åhöro för 
rätten att han hade haft ett hemman i By socken Gålsbo benämt uti underpant uti fya år för två och tjugo daler penningar i 
goda reda av Jöran Jonsson i Randesta uti Kumla socken Men nu bekände Törne Matsson sig vara tillfyllest betalat ty att 
Jöran Jonsson honom hade sitt pant igen lossat med de föreskrivne och satt sin dotter inpå samma hemman egen och bad 
han för ( ) vänligen att sådant måtte införas i domboken. 
 
Övertjurbo häradsrätt 6 februari 1611 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/1 (1599-
1625), bildid: C0104924_00050 :Kom för rätten Jöran Joensson i Randesta och frambar in uti rätten en sedel, sålunda 
lydandes att Ingevall klockare uti Fläckebo socken han hade sålt sitt syskonbarn Jöran Joensson i Randesta i från Kumla 
socken hans jord i förbemälte Randesta nämligen tre öresland för penningar sex daler och en ko och tjugo lod silver och för 
listan en tunna säd och en ko, ...män över detta här köpet hade varit herr Anders i Kumla, Per Tomasson, Per Larsson och 
Mats Jacobsson ibidem Item Olof klockar i Kila socken han haver upplåtit Joen Jöransson sina hustrus Kerstins jord tu 
öresland ibidem och denne här hustru Kerstin är Ingevald klockares i Fläckebo dess syster och haver han givit henne det 
förra lodet sölver såsom och för listan en tunna säd och är därmed alldeles väl förent och en övertalat sak. 
 
Övertjurbo häradsrätt 1614-07-23 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/1 (1599-
1625), bildid: C0104924_00065: Kom för rätten Jöran i Randesta i Kumla socken och lät här uppläsa ett gammalt 
pappersbrev som var utgivit anno domini 1530 die Dorothea lydandes om jord i Vad vilket brev han haver låtit förnya och ( 



) vilket vart Vidimerat collationeret och vart befunnit att det var rätt skrivit och lydde ord ifrån ord lika med det gamla. 
 
Övertjurbo häradsrätt 1616-02-21 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/1 (1599-
1625), bildid: C0104924_00077: Dömde nämnden Jöran i Randesta fri för någon saker alldenstund att han på sitt kall och 
ämbetes vägnar Anders Ersson kyrkotionden tilltalat och påkastat hade. och alldenstund han är kyrkans sexman 
kyrkoärende och tionderäknare måtte han honom väl saklöst tilltala alldenstund Anders Ersson på 3 år sin tionde icke 
haver utgjort kyrkohärbärget. Därför Jöran i Randesta är bliven förorsakat honom tilltala. 
 
Grytnäs 15 oktober 1617 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 6550 / sid 641 
(AID: v420705a.b6550.s641, NAD: SE/RA/42042202) Jöns Andersson i Golsbo bjuder upp tredje resan ett halvt hemman 
ibidem köpt av Johan Andersson i Golsbo för stångjärn 13 skeppd .  Än // Jöns igen // äng östan bergen av Olof Jönsson i 
Djup och Anders i Gaddebo för stigar 3 skeppd. Än uppbar Erik Olsson i Käfl// skpd som Johan honom skyldig var och hade 
en fret i pant. Än haver Jöns hustrus fader Jöran Jonsson i Ransta köpt för // järn 8 lsp penningar 57 ½ daler 4 öre 
 
Övertjurbo härad 28 juli 1623 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/1 (1599-1625), 
bildid: C0104924_00114 kom för rätten Mats Jöransson i Ransta boendes uti Kumla socken och frambar i rätten ett 
köpebrev uti vilket brev Mårten Andersson och Jöns Jönsson sig bekänna att de hava anammat och uppburit båda tillhopa 
av förbemälte Mats Jöransson i Ransta penningar tillhopa på en broders så och på en systersdel uti Ransta tio daler reda 
penningar och denne jorde som de hava bortsålt den hade de ärvt efter deras framlidne salige fader Jöran i Ransta // 
 
Barn med Anna Andersdotter (Född By Gålsbo.). 
 
Barn: 
IX:277 Per Jöransson. Född 1573 Kumla Ransta. Död 1674 Kumla Ransta.  
Mats Jöransson. Född Kumla Ransta.  
Hans Jöransson. Född Kumla Ransta.  
Jöran Jöransson.  
Barbro Jöransdotter.  
Kerstin Jöransdotter. Född Kumla Ransta. Död By Gålsbo.  
NN Jöransdotter.  

 
 

 
 

X:554  mf ff mf mf fm 
Anna Andersdotter. Född By Gålsbo. Far: XI:1107 Anders Nilsson. 
 
By socken 1 mars 1605 Item den andra halvparten i Buske köpt av sin fadersyster som är hustru Anna i Gålsbo för stångjärn 
1½ skepp och hustru Malin i Harff för 1 ½ skepp hustru Ingri i Sanda 1½ skepp 

 
 

 
 

X:555  mf ff mf mf mf 
Erik Andersson. Död Möklinta Visbäck. 
 
Barn med Elin Matsdotter (Född Möklinta Visbäck.). 
 
Barn: 
IX:278 Marit Eriksdotter. Född Möklinta Visbäck.  
Bengt Ersson. Född Möklinta Visbäck. Död Möklinta Forneby.  
Mickel Eriksson.  
Ragnil Eriksdotter. Död Kumla Ransta.  

 
 

 
 

X:556  mf ff mf mf mm 
Elin Matsdotter. Född Möklinta Visbäck. Far: XI:1111 Mats Eriksson. 
 
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// 

 
 

 
 

X:573  mf ff mm mm ff 
Jöns Hansson. Född Haraker Söderspånga. Far: XI:1145 Hans Johansson. Mor: XI:1146 Malin Jönsdotter. 
 
Älvsborgs lösen 1613 Söderspånga Jöns och hustru Älvsborgs lösen 1613, Kommissariernas m.fl. räkenskaper för den lokala 
uppbörden av Älvsborgs lösen, SE/RA/5117/IV/40 (1613-1617), bildid: A0066044_00180 
 
Norrbo häradsrätt 26 april 1625 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2252 (1593-1632) Bild 2200 / sid 
451 (AID: v420654.b2200.s451, NAD: SE/RA/42042202): Jöns i Söderspånga är kommen uti rop och rykte och är misstänkt 
att han skall hava undandölt något av hans boskap undan boskapsskrivningen skall för den skull fria sig själv tredje nu 
nästkommande ting att han inten undandolt haver. 
 
Omnämnd som kyrkvärd och sexman i kyrkoräkenskaperna 1636. 1648 lämnades hjälp till kyrkans reparation. Jöns 
Hansson lämnade 5 daler och sonen Johan, fördelskarl 3 daler. 
 
Norrbo häradsrätt 1632: Item Söderspånga i Haraker socken om tu markland jord av Jöns Hansson tredje gången och 
lovades honom fastebrev när det bliver lagståndet. 
 
Norrbo häradsrätt 1635 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2256 (1635) Bild 1230 / sid 115 
upplästes Jöns Hansons brev på Söderspånga lydandes på 9 öre och 9 penningland hus och jord. Tre öre och 6 penningland 
haver han ärvt och det andra haver han bytt lossat och köpt. 
 
Mantals och boskapsrulla Haraker 1638 Länsstyrelsen i Västmanlands län. Landskontoret I 1635-1915 (U) EIII:2 (1638-1644) 
Bild 560 Jöns i Spånga – mantal 5, utsäde 16 tunnor, häst 1, fåle 1, sto 2, oxe 4, ko 6, tjur 1, stut 5, kviga 5, gamla får 6, 
unga får 3, gamla getter 6, unga getter 4, gamla svin 2, unga svin 4 
 
Barn med Kerstin Jönsdotter. 
 
Barn: 
IX:287 Johan Jönsson. Född omkring 1612 Haraker Söderspånga. Död 1684 Haraker Söderspånga.  

 
 

 
 

X:574  mf ff mm mm fm 
Kerstin Jönsdotter. Far: X:531, XI:1147, XIII:7387, XIII:7655, XIV:7015, XIV:14823 Jöns Jönsson. Mor: X:532, XI:1148, 
XIII:7388, XIII:7656, XIV:7016, XIV:14824 Anna Larsdotter. 

 
 

 
 

X:595  mf fm fm ff mf 
Johan Pedersson. Död 1675-12-08 Dingtuna Näsby. Far: XI:1189 Per Olofsson. 
 
Mantal 1651 
 
Tuhundra härad 1662 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2271 (1662) Bild 3690 / sid 473 (AID: 
v420673.b3690.s473, NAD: SE/RA/42042202) Anders Ersson i Näsby skall uppsätta och bygga ett så gott pörte åt Johan 
Persson ibid som igenom pigans Gertrud Håkansdotters försummelse är i dessa dagar avbrunnit, efter som han haver tagit 
pörte till låns av honom eller give honom 35 daler km och söka pigan igen om sitt det bäst han gitter 
 
Tuhundra härad 21 juni 1672  Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2277 (1672) Bild 7700 / sid 757 
(AID: v420679.b7700.s757, NAD: SE/RA/42042202) resolverades att Johan Persson i Näsby och hans svågrar skola hava 
makt att i vår nästkommande låta utreva och igenom någon viss åbo tillträda bruka och besitta den jord de på sina 
hustrurs vägnar uti Biärby och Lundby socken äre arvfallna till, dock ej vidare bliva delaktiga i samma jord än till den del 
som en syster emot sin broder efter Sveriges beskrivne lag kan vara berättigade till emedan såsom rätten deras framlidne 
svärfaders testamente förmedelst vilken han haver stadgat att syster skall ärva lika stor del emot broder i löst och fast ej 
kan gilla, helst emedan den del av den jord framlidne Näsbo Bengtsson haver ägt befinnes vara rätta arvejord och den 
övriga börd köpt jord men ej rätt arvlinge, men vad lösören belangar så emedan systrarna med broderns eller dess 
arvingars samtycke hava njutit testamentet där uti till godo ty bör det och därvid förbliva 



 
Tuhundra härad 19 september 1672 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2277 (1672) Bild 7790 / sid 
766 (AID: v420679.b7790.s766, NAD: SE/RA/42042202) Uppböds 1 öresland 5 ½ penningland i Näsby som hu Margareta 
Olsdotter i Tå och Romfartuna sockn till Johan Persson i Näsby haver försålt – 3 ggn 
 
Tuhundra härad 27 oktober 1674  Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2279 (1674) Bild 5070 / sid 
497 (AID: v420681.b5070.s497, NAD: SE/RA/42042202) förliktes Johan Persson i Näsby med Gabriel i Tuna emedan pigan 
Johan haver statt men densamma sin tjänst ej velat anträda utan blivit kvar hos sin förra husbonde Gabriel i Tuna att 
denna skall å pigans vägnar giva Johan 5 daler k mtt för den pratension han på hennes lön kan hava och pigan få bliva kvar 
hos Gabriel i tjänsten 
Tvisten emellan Johan Persson i Näsby och Nils Persson skräddare i Hamra torpet angående något korn denna skall hava 
stulit ifrån Johan Perssons laduloge uppsattes till nästa ting då Johans hustru jämväl och hans son djäknen skoal komma 
tillstädes och sig förklara om den som Nils föregiver hava givit honom lov att taga kornet// 
 
Barn med Valborg Näsbodotter (Född 1629-05-02 Lundby Bärby.). 
 
Barn: 
IX:298 Brita Johansdotter. Född 1650 Dingtuna Näsby. Död 1694-04-04 Säby Löpdals ägor.  
NN. Född 1656-11-30 Dingtuna Näsby.  
NN. Född 1660-02-19 Dingtuna Näsby.  

 
 

 
 

X:596  mf fm fm ff mm 
Valborg Näsbodotter. Född 1629-05-02 Lundby Bärby. Far: XI:1191 Näsbo Bengtsson. Mor: XI:1192 Dordi Olofsdotter. 
 
 
Tuhundra härad 19 juni 1676 Tuhundra häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11594/A I a/6 (1675-1690), 
bildid: C0106009_00047 efter föregången likvidation befanns framlidne Johan Perssons i Näsby efterleverska vara skyldig 
till sin för detta dräng Erik Bengtsson som nu för sitt boleri skull är avviken1 ¼ tunna spannmål, däruppå avgår för de sju 
veckor som fattades på hans årstjänst efter nämndens gottfinnande ½ tunna bliver alltså resten ¾ tunna korn som till 
konans förlikning och kyrkogång, skall anmodas och säden a 13 daler tunnan av bemälte änka betalas men där den hyvelen 
som drängen haver ifrån sin husbonde borttagit ej kan igenskaffas skall änkan jämväl därför få innehålla en halv spann 
korn och bliver då på sådant fall drängens fordran allenast en spann korn. 
 
Tuhundra härad 29 oktober 1678 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2282 (1678) Bild 5570 / sid 527 
(AID: v420684.b5570.s527, NAD: SE/RA/42042202) lät hustru Brita Näsbodotter i Vallberga och Berg socken // Valborg 
Näsbosdotter i Näsby och Dingtuna socken erbjuda till salu deras arvejord efter deras sal fader i Bärby och Lundby socken 
 
Tuhundra härad 8 juni 1687 Tuhundra häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11594/A I a/6 (1675-1690), bildid: 
C0106009_00250 hustru Kerstin Näsbodotter i Wångsta och Dingtuna socken igenom sin fullmäktige Mons Johan Lithenius 
fordrade av sina båda systrar hustru Brita i Valberga och Bergs socken och hustru Valborg i Näsby och Dingtuna socken 
vedergällning för 3 öresland jord i Bärby och Lundby socken som förmedelst utlagors rest för hemmanet  av odugliga åbor 
henne ifrån kommen är, förmenandes käranden, svaranden bör för skattevraket svara emedan de till Jaco Kraffts åboende 
på sina hemman vilken hemmanets skattevrat skall hava förorsakat, samtyckt hava emot hustru Kerstins vilja. Svaranden 
för vilka Erik Hansson i Bulsta hustru Britas son och Jon Persson i Näsby hustru Valborgs man svarade: det icke mera de 
hava samtyckt till det att Jacob Krafft skulle hemmanet Bärby bruka än käranden hustru Kerstin, utan Lars Näsbo 
kärandens och svarandens broder haver allraförst antagit Jacob till landbo på hemmanet för vilken och nämndemanne Per 
Fastesson gick i hoveri och brukade han då hemmanet under hans borgen i tvenne år och sedermera brukade han 
systrarnas andelar i 4 år eller 5 vid pass och efter de ården steg svaranden till hemmanet och brukade det allenast i 1 år /// 

 
 

 
 

X:603  mf fm fm mf mf 
Jöns Johansson. Far: XI:1205 Johan Jonsson. Mor: XI:1206 Karin Fastedotter. 
 
 
 
Barn: 
IX:302 Kerstin Jönsdotter. Född 1659 Svedvi Tuna. Död 1740-04-01 Dingtuna Kallsäby ägor.  

 
 

 
 

X:605  mf fm fm mm ff 
Lars Persson. Född 1611-12-25 Haraker Bengtsbo. Död 1700-03-23 Haraker Bengtsbo. Far: XI:1209 Per Eriksson. Mor: 



XI:1210 Marit Persdotter. 
 
Är kyrkvärd 1640. Kyrkan köper vid ett flertal tillfällen spanskt och franskt vin av Lars Persson. 1663 får han ersättning för 
att han med två hästar har varit i Stockholm och hämtat den nya kyrkklockan. År 1672 får han 16 öre för en bok som han 
sålt till kyrkan. 
 
Dödbok Lars Pärsson häradsdomare är född Ao 1611 d 25 december i Bengtsbo av gudfruktiga föräldrar vars fader var Pär 
Ersson ibm och modern hust Marit Pärsdotter. Han är född på nytt genom dop och kristendom. När han kom till någre år 
hava hans föräldrar låtit honom undervisas i bok medelst vilken sin flit han deras behag så att de på hans 13de år satte 
honom till Västerås trivial schola varest han gjorde ett berömligt framsteg uti 3 ½ år men efter hans föräldrar genom 
döden hasteligen bortgingo nödgades han sina studier lämna och till sin födelse ort sig begiva. När han var på sitt 25 år 
ingick ett kristligt äktenskap med Margareta Eriksdotter ifrån Björksta med henne sammanlevat 12 år, avlat 4 söner alla 
långt för detta i herranom avsomnade. Änkling han han varit 2ne år. Ao 1650 ingick han äktenskap med hust Kerstin 
Olofsdotter ifrån Skerplinge nu i sorgen kvarlämnad med henne sammanlevat i 50 år avlat med henne 4 söner av vilka 3 
äro döda och 1 än lever. Efter han var av ett skickligt leverne och goda kvaliteter är han av häradsnämnden varest han en 
tid bisittare varit, gott erkänd att bliva häradsdomare vilken tjänst han redligen och efter samvetet förvaltat haver uti 30 
år, såsom hans dimissions brev daterat Ao 1689 d 19 september på laga ting av Norrbo härad i Romfartuna nogsamt 
utvisar, kyrkvärd har han varit uti 45 år. Hans allmänna leverne varit gudeligt och uppriktigt. Sjukdom har varit merendels 
ålderdomssvaghet med svår hosta behäftad. d 23 mars lät han sig besökas med herrens nattvard. d 27 ejusdem vid 
middagstid avsomnat, hela hans ålder är 89 år 3 månader. 
 
Västerås rådhusrätt 12 mars 1659 Kom för rätten Lars Persson i Bengtsbo och Haraker socken med sin son Per Larsson och 
klagade på Anders Larsson vägare om ett slagsmål refererade sålunda, att bonden hade forat in järn till vågen och när det 
var avvägt och skulle återigen föra järnet neder till bron ifrån vågen då tager Anders Larsson upp en vidja och kasta hans 
son där med i ansiktet och när bonden det såg sade han åt vägaren varföre han det gjorde, då svarade vägaren kör pojke åt 
helvete och du med, och hända sig att bonden skall sätta sina handskar i byxesäcken, då sade åter vägaren åt bonden, 
tager du till kniv, där med slår vägaren till bonden en örfil och där med ihop i håret, då vägaren förde bonden omkull på en 
järnhop och sparkade honom med foten, och när bonden kom upp och ville han revancera då kom en piga som hindrade 
honom det: härtill svarade Anders Larsson vägare och bekänner att detta slagsmål kom till med våda, ty han ärnade kasta 
bondens pojke med vidjan bak på ryggen men i detsamma vägaren kasta till, så vände pojken oförvarnandes ansiktet åt 
honom och där med drabbade vidjan i ansikten och när bonden ville försvara pojken , och i det sam stack sin handskar i 
byxsärken sade bonden åt vägaren  Jag skall krusa dig rätt nu igen då mente vägaren att han skulle taga till knivs, där med 
stiger vägaren till uti räddhåga och slår bonden en örfil, slår omkull honom, sparkar honom och tagit honom en gång med 
handen över näsan, vägaren säger och det att bonden slog honom en gång över armen och det blånde efter, bonden hade 
fuller ärnat taga till yxan men han blev där uti förhindrat. Resol. Anders Larsson vägaren pålägges skäligen att böta för fyra 
blånader och ett blodsår både på bonden och pojken fem gånger 12 daler smtt så och för ett hårdrag eller örfil 6 daler smt. 
Sammaledes pålägges bonden Lars Persson i Bengtsbo att böta för en blånad och ett hårdrag 18 daler smtt 
 
Norrbo 13 september 1665 Norrbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11105/A I a/2 (1655-1674), bildid: 
U0000383_00134 resolverades att Lars Persson i Bengtsbo skall betala Erik Jönsson i Hälla och Tortuna socken 4 daler kmt 
som han nu tillstod sig skyldig vara och söka sedan Lars sin svåger Lars Persson i Översta det bästa han kan och gitter. 
 
Norrbo härad 13 september 1665  Norrbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11105/A I a/2 (1655-1674), 
bildid: U0000383_00135 insinuerade Lars Persson i Bengtsbo en skriftlig rannsakning och delning som 2ne nämndemän 
emellan honm och hans grannar upprättat haver och blev av rätten samtyckt och confirmerat; dock så att Lars Persson 
njuter sin halvpart uti allt och där honom något felar då skall han njuta sin fyllest uti utmarken, men emot Gubbtäppan 
som Kapten och Jöns Eriksson haver bleve de nu inför rätten ense att Lars Persson skall njuta Hans Olofstorp med dess 
tillhöriga lägenhet där över de handsträckning gjorde. 
 
Norrbo häradsrätt vintertinget 1672: Vittnade nämnden att de trenne gårdsborna i Bengtbo, Lars Persson, Lars Jonsson 
och Anders Matsson som äre för en god tid sedan förordnade till ordinarie gästgivare uti Harakers socken och såsom de sig 
besvärade härtill ej hava åtnjutit den frihet som andra gästgivare i riket  av vår allernådigste höga överhet äre med 
benådade allt så vill rätten detta deras besvär till Hr landshövdingen gunstige avhjälpande. 
 
Norrbo häradsrätt 2 juni 1674 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2279 (1674) Bild 5550 / sid 542 
(AID: v420681.b5550.s542, NAD: SE/RA/42042202): Besvärade sig nämndemannen Lars Persson i Bengtsbo tillika med sin 
gårdsbo att de nu uti 25 år hava varit gästgivare men ingen frihet njutit efter gästgivareordningen, begärandes allt därför 
bliva ifrån gästgiveriet befriade eller och derhen förhulpen att de kunde få njuta de villkor och friheter som andra 
gästgivare, och så som nämnden ej kunde giva förslag på några andra som uti deras ställe kunde intinueras ty kunde rätten 
dem ej heller ifrån gästgiveriet befria dock blev dem tillsagt och lovat att de härefter skola bliva fria för legning 
undantagandes när Store Slekning förefaller men vad deras övriga friheter belangar remitteras de till Hr Landshövdingen 
att i ödmjukehet hans H ... ansöka det den med samma privilegier och friheter må bliva benådda som andra gästgivare 
njuta. 



 
Norrbo häradsrätt 2 juni 1674: Sequesterades Lars Bengtssons i Gussjö och Fläckebo socken årsväxt av säd och hö som nu 
på marken står till tullnären Elias Esbjörnssons vid Sand coh Grefel Hans Raases avbetalning: hos när den är vorden 
inbringad efter mätesmannaordom att vederkännas så ingen annan av Larses kreditorer må hava makt sig därmed att 
befatta ej heller han själv någo hö får bortsälja 
 
Norrbo härad 28 februari 1687 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2289 (1687) Bild 4730 / sid 450 
(AID: v420691.b4730.s450, NAD: SE/RA/42042202) Beviljades domaren välb. Lars Persson i Bengtsbo fasta uppå den 
jordedel han sig tillbytt av  sin syster hustru Brita Persdotter 15 ½ penningland jord emot dess förre hustrus ärftliga 
jordedel i Överasta Björkesta socken 15 ½ penningland och den övriga jorden skall hustru Brita med dess man Johan 
Tyresson betala till brodersbarnen som deras rätta mödernes arv är som bytesskriften underskriven av ett vittne samt 3ne 
st domarens söner med den förra hustru dat  d 25 juni 1676 
 
Norrbo härad 19 september 1689 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2290 (1689) Bild 5030 / sid 
481 (AID: v420692.b5030.s481, NAD: SE/RA/42042202) Uppsteg domaren Lars Persson i Bengtsbo för rätten och betygade 
sig för sin ålderdom skull och svaga krafter och särdeles att dess hörsel så småningom avtager att han sitt säte i rätten icke 
kan eller förmår göra vederbörandea sådant nöje som änteligen dess edplikt det av honom fordrar, begärandes av rätten 
ett gunstigt förlov ifrån sitt domareämbete vilket han uti 30 års tid förvaltat coh ehuru väl dess bisittare i rätten, nödigt 
honom mista kunnat för en och annor kunskap han äger om häradets beskaffenheter, så har likväl tingsrätten ej annat 
göra kunnat än för dess ålderdomsbräckligheter skull honom dimmittera, givandes honom så nämnd som allmogen det 
lovordat att han sitt ämbete väl förestått och såsom en samvetsman sina förättningar beställt, vilket till dess större heder i 
häradsdomboken infattades, fördenskull påmintes nämnden det de ville ibland sig en vitter man till domare uti den 
avträdandes ställe .... och utvälja och såsom de flesta rösterna föllo på nämndeman Jöns Eriksson i Likesta som förutan 
annan viste snällhet jämväl läsa och skriva kan att han så mycket mera där till fallen är, ty blev han av rätt för 
häradsdomare utvald, var på han sin ed avlade och sitt tillbörliga rum i rätten anträdde. 
 
Barn med Margareta Eriksdotter (Född Björksta Överrasta. Död 1648 Haraker Bengtsbo.). 
 
Barn: 
IX:303 Per Larsson. Född 1635 Haraker Bengtsbo. Död 1695-06-15 Haraker Brodarna Bengtsbotorpen.  
Johan Larsson. Född Haraker Bengtsbo.  
Mats Larsson. Född Haraker Bengtsbo.  
 
Äktenskap med Kerstin Olofsdotter (Född 1623 Haraker Skråmsta. Död 1701-10-10 Haraker.). Vigsel 1651 Haraker. 

 
 

 
 

X:606  mf fm fm mm fm 
Margareta Eriksdotter. Född Björksta Överrasta. Död 1648 Haraker Bengtsbo. 

 
 

 
 

X:611  mf fm mf ff mf 
Anton Lind. 
 
 
 
Barn: 
Johan Lind. Född 1661-08-12 Badelunda Hässlö gård.  
IX:306 Ebba Antonsdotter Lind. Död 1697-09-23 Västerås.  

 
 

 
 

X:613  mf fm mf fm ff 
Johan Nicolai Fast. Född 1630-12-07 Fasta. Död 1678-01-20 Länna. Far: XI:1225 Nicolai Erici Alm. Mor: XI:1226 Margareta 
Johansdotter Trast. 
 
Student 1648, prästvigd 1655, komminister i Frötuna, 1663 kyrkoherde i Norrtälge, Kyrkoherde i Länna 1674 
 
Uppsala domkapitel 1673: Upplästes Gref Anders Torstenssons brev om Länna vakanta pastorat dit han vill hava pastoren i 
Norrtälje Hr Joh Fast: Men grevinnan fru Christina Dorotea Bander rekommenderar där till regementspastorn Hr Sikielm 
Örn. R skrives dem bägge till att de intet falla på samma person, ty bör dem vara här om ense. 
 
Uppsala domkapitel 1673-09-10: Discurrerades om Länna pastorat och dem som där till sig bjuda nämligen Hr Johan Fast P 
i Norrtälje Hr Sihielm Örn Regementsprästen, Dn Petrus Holmerus Capell: Dn Nicolaus Railius Capellan i Frötuna. R 



uppehålles här med till Grev Anders Torstenssons hemkomst. 
 
Uppsala domkapitel 1674-02-04: Upplästes församlingen i Norrtälje vocation för Skeppsholmsprästen Dno Petro Brosperio 
att bliva deras kyrkoherde var på han och förr haver kongl Mtt brev och confirmation att suludera? Hr Johan Fast som 
kommer där ifrån till Länna pastorat efter Hr Mårten vilken blev död den 7 april 1673. Hans antecessor Hr Johan Fast 
introducerar honom där vid sitt avträde från pastoratet var om honom tillskrives. 
 
Uppsala domkapitel 1678-02-13: Upplästes hr excellens Greve Torstenssons hauptmans Isak Hogges brev där uti han på h 
Excellens vägnar anhåller att em må ske någon hastig förordning om Länna pastorat för än han kan göra sin principal 
kunnigt om salig pastoris dödsmål, efter hr Excellens där sin sätesgård haver. R att där med och till skälig tid anstån kan 
efter tiden ej hastar där med. 
 
Barn med Maria Lindbom (Död.). 
 
Barn: 
IX:307 Nils Fast. Död 1717-05-06 Danderyd.  
Johan Fast.  

 
 

 
 

X:614  mf fm mf fm fm 
Maria Lindbom. Död. Länna 

 
 

 
 

X:615  mf fm mf fm mf 
Johan Johansson Hogg. Död 1697-09-01 Stockholm. Far: XI:1229 Johan Hogg. Mor: XI:1230 Elisabet Roland. 
 
Johan Johansson Hogg, adlad Hogg. Uppgives vara född i Stockholm, men kallas Cuprimontanus, då han blev student i 
Uppsala2 1658-10-06. Kopist på extra stat i kammarkollegium 1666-08-28. Bitr. protokollist 1667-05-07. Notarie s. å. 
19/11. Sekreterare i exspektans 1676-01-28. Referendarie 1678-06-06. Sekreterare för kommersärendena 1681. Adlad 
1689-02-28 (introd. s. å. under nr 1162). Död 1697-09-00 i Stockholm, och begraven i Katarina kyrka därst. [Ak]. Gift med 
Emerentia N. N., som efterlevde. 
 
Stockholms rådhusrätt 1670:174 Johan Hogg hade omkring 1668 hyrt ett hus av bokhållaren vid Krigskollegiet, Johan 
Wickman. Huset som var ett stenhus var beläget på Norrmalm och Trägårdsgränden. Strax innan påsk 1670 hade Wickman 
genom två skrivare förhört sig om Hogg ville bo kvar i huset. Han hade i hastighet svarat ”om han intet ville lindra hyran, 
kunde jag intet där längre bliva boendes”. Hogg menade dock att han innan skrivarna lämnade honom reserverade sig och 
ville förhandla med Wickman.  Hyran var 450 daler kopparmynt årligen och Hogg ville ha den nedsatt med hundra, eller 
åtminstone 50 daler. Hogg blir uppsagd och anledningen tycks vara att en vid namn Wilhelm Wervijr har erbjudit sig att 
betala 50 daler mer i hyra än vad Hogg hade gjort. I kontraktet som upprättas mellan Wervijr och Wickman anges att huset 
ligger ” på Norrmalm vid Trägårdsgatan uti Klåckaregränden”. Förutom ”alla logementer” innehöll huset även en stor 
källare jämte ett litet stall för en häst uppå gården. 
 
Stockholms rådhusrätt 1671: Johan Hogg hade beställt en kalesch (vagn) av hovslagaren Jacob Vickert för 300 daler 
kopparmynt. Vagnskorgen tillverkades emellertid av Tobias Renner som nu krävde Johan Hogg på 157 daler. Hogg menade 
å sin sida att det var Jacob Vickert som skulle betala korgen. Hogg hade för övrigt gett drickspengar till gesällerna för att 
arbetet skulle gå fortare. Möjligen hade Hogg tidigare varit inneboende hos Tobias Renner då den senare skriver :/ 
eftersom Hogg tillförende hade gäst hos mig och jag alltså förodade mig hava hos honom en god vän/: 
 
Stockholms rådhusrätt 10 mars 1683 Grevinnan Maria dela Gardie emot sekreteraren Johan Hogg. Hogg lånade den 2 
oktober 1678 av  grevinnan 26 000 daler mot en ränta av  1040 daler årligen och  ”pantsatt mitt bruk beläget i 
Gästrikland och Ovansjö socken, Högboo benämnt” 
 
Svea Hovrätt, Huvudserie [Liber causarum], SE/RA/420422/01/E VI a 2 aa/370 (1683), bildid: A0068289_00722 Om Johan 
Hoggs lån av 15 897 daler kopparmynt som han gjort hos Maria de la Gardie. 
 
136/1694 Stockholms rådhusrätt Johan Hogg äger följand egendomar i Gästrikland, masugn i Edsten, järnverk i Välbo och 
Högbo 
 
Barn med Emerentia Hogg. 
 
Barn: 
IX:308 Catharina Hogg. Död omkring 1700 Danderyd.  



Olof Hogg.  
Katarina Hogg.  
Maria Hogg.  
Johan Hogg.  

 
 

 
 

X:616  mf fm mf fm mm 
Emerentia Hogg. 
 
Länsstyrelsen i Uppsala län. Landskontoret I 1634-1900 (C) EIII:3 (1698) Bild 1220 / sid 113 (AID: v402078a.b1220.s113, 
NAD: SE/ULA/11035) Mantalslängd Danderyds socken Sticklinge - salig sekreterare Hogs änka 
 
Danderyds skeppslag  7 februari 1699 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIe:713 (1699) Bild 8740 / sid 867 
(AID: v420530.b8740.s867, NAD: SE/RA/42042202) Såsom välborne fru Emerentia Hogg ingav en exceptions skrift emot 
kronans befallningsman Lönholms efter landshövdingens ordres av d 31 augusti nästl på henne undfången citation att 
svara för det hon fallit uti executorens ämbete, således att hon åstad skickat tvenne gardies karlar som med våld och utan 
betalning tagit igen en ko till bondens i Rinkeby Danderyd socken Johan Erssons betalning, vilken oplegat det väge stycke 
på Stocksundsvägen som hemmanet Sticklinge, det frun brukar, tillkommer havandes gardies karlarna huggit bondens son 
tvenne blodsår ett i huvudet den andra i handen och det tredje i armbogen // avdömes till nästa ting 
 
Danderyds 1 juni 1699 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIe:713 (1699) Bild 9180 / sid 911 (AID: 
v420530.b9180.s911, NAD: SE/RA/42042202) Capellan uti Lidingö vördige Hr Nils Fast uppviste ett kvittens av uppbörds 
skrivaren Samuel Söderqvist daterat den 17 januari 1698 uppå 6 daler 16 öre silvermynt extraordinarie ränta av 1 ½ 
hemman uti Sticklinge för berörde år, som han av egna medel för välborne fru Emerentia Hogg dess svärmoder utlagt det 
ock fjärdingsman Mats Olsson här in för rätten som då varit med uppbördsskrivaren bekände som Hr Nils anhöllt måtte 
bliva uti protokollet infört // 
 
Danderyds skeppslag Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIe:713 (1699) Bild 9390 / sid 932 (AID: 
v420530.b9390.s932, NAD: SE/RA/42042202) fortsättning rörande gardeskarlarna //Danderyds skeppslag 1699 Svea 
Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIe:713 (1699) Bild 9390 / sid 932 (AID: v420530.b9390.s932, NAD: 
SE/RA/42042202) // så beder hon likväl att ehuruväl hon ett och annat skäl där vid kunde förmena sig hava att producera, 
men som uti föregången veck all hennes lösa egendom är vorden genom execution bortförd till att för auctioneras till 
någon skulds avbetalning för k majtt admiralitets krigsmans kassa och hon nu  således sitter uti stort elände och 
fattigdom , att hon intet mäktar skaff sig någon som denna sak //utför och försvarar // därpå upplästes fru Emerentia 
Haggs supplik till landshövdingen den 2 maj 1698 som förmäler huru Samuel Örn med sina officianter i hennes närvaro på 
Sticklinge gård, oaktat att all egendom stod under arrest för K amiralitets kassans fordran där öppnat dörrar och tagit ut 
tenn och sängkläder, en halv not, en ny notslinga, sex st skötar,  bodde och en ny obedd, två stycken de bästa mjölankar 
och en slälöpare den de kört kring i bygden med, varför landshövdingen i hennes närvaro förhållit länsman sitt otillbörliga 
förfarande/// 

 
 

 
 

X:617  mf fm mf mf ff 
Mats Persson. Född 1626 Floda (W) Björbo. Död 1692 Floda (W) Björbo. Far: X:813, XI:1233 Per Matsson. Mor: X:814, 
XI:1234 Margareta Persdotter. 
 
Floda tingslag 1661 26/1 Matts Pedersson i Björbo lät 1 gången oppbuda Anders Mattssons jordedel i Björbo belägen på 
Björka för 110 ... kmt 
 
Floda tingslag 1664 16/1 S d visade Matts Pärsson i Björbo fastebrev på ett opgreds land belägit på Björka som han köpt av 
Anders Mattsson ibidem 
 
Äktenskap med Anna Olsdotter (Född 1638 Floda (W) Tallriset. Död 1715 Floda (W) Björbo.). Vigsel 1657 Floda (W). 
 
Barn: 
Karin Matsdotter. Född 1658 Floda (W) Björbo.  
Erik Matsson. Född 1659 Floda (W) Björbo.  
IX:309 Per Matsson. Född 1661 Floda (W) Björbo. Död 1715 Floda (W) Björbo.  
Anders Matsson. Född 1668 Floda (W) Björbo.  
Brita Matsdotter. Född 1671 Floda (W) Björbo.  
Karin Matsdotter. Född 1674 Floda (W) Björbo.  
Karin Matsdotter. Född 1675 Floda (W) Björbo.  
Olof Matsson.  



 
 

 
 

X:618  mf fm mf mf fm 
Anna Olsdotter. Född 1638 Floda (W) Tallriset. Död 1715 Floda (W) Björbo. Far: XI:1235 Olof Jonsson. Mor: XI:1236 Anna 
Persdotter. 
 
Floda tingslag 1697-02-10 Förfrågade sig Erik Matsson i Björbo huru hans moder hust Anna Olofsdotter skall med fyra sina 
levande barn ärva den döde sonen Olof Matsson. Varpå honom till svars lämnades att efter det 1 cap ärvdabalken ärver i 
sådant fall modern hälften av den dödas egendom både i löst och fast, den andra hälften taga den dödas samsyskon. 
 
Floda tingslag 1716-02-25: Talade Erik Matsson i Björbo så vä å sina egna som de andra sina medsyskons vägnar på något 
arv i lösören bestående efter deras avlidna moder Anna Olofsdotter vilken systern Karin Matsdotter allena skall vilja sig 
tillägna såsom en gåva av modern uti hennes livstid gjord för det hon henne hos henne varit och stått hushållet före, 
förmenandes Erik henne för den orsaken icke kunna hela arvet av lösören sig tillvälla utan allenast någon del därav till en 
vedergällning. I annan händelse skall det ske honom med de övriga samsyskonen allt förnär med det mera han anförde, 
........inlade länsmans Pär Erssons samt Anders Jönssons i Björbo skriftligen författade attest under d 21 maj förlidet år, 
varutinnan så väl det de avhört hustru Anna Olofsdotter näst för sin död, befallt att dottern Karin Matsdotter efter hennes 
död som en opåtald gåva av de andra hennes medsyskon skulle allena för sig få behålla alla efter henne lämnade lösören 
av vad namn de vara må till någon vedergällning för den möda hon haft för dess sytande under hennes änkestånd.... 

 
 

 
 

X:619  mf fm mf mf mf 
Jon Halvardsson. Född 1647 Floda (W). Död. Björbo, Floda Far: XI:1237 Halvar Jonsson. Mor: XI:1238 Margareta 
Persdotter. 
 
Floda tingslag 1665 28/1 Avsades mellan Jon Halvardsson och Erik Zackrisson att Joen skulle betala Erik sin bekostnad med 
ordning och bruk efter mätemanna order på den panteåkersn som Erik haver haft av Jon. Avsades ock om Jon Halvardsson 
och hans syster Brita Halvardsdotter om ett oppgärdsland som hon hade tillträtt med sin broder. 
 
Floda tingslag 1712-02-07: Gavs och meddelades Jon Halvardsson i Björbo ett formellt jorde och fastebrev över den 
egendom i åker och äng här i Björbo liggande som han med klar köpeskrift dat Björbo d 3 nov 1690 under salig länsmannen 
Erik Larssons bevittnande visar sig riktigt tillhandlat haver av sin syster Karin Halvarsdotter i Norrbo och Grangärdes socken 
så mycket på hennes ärftliga del efter föräldrarna kan hava fallit för 66 dal kmt 
 
Äktenskap med Kerstin Andersdotter (Född 1643. Död 1727-08-14 Floda (W) Hansbyn.). Vigsel 1668 Floda (W). 
 
Barn: 
IX:310 Marit Jonsdotter. Född 1669 Floda (W) Hansbyn. Död.  

 
 

 
 

X:620  mf fm mf mf mm 
Kerstin Andersdotter. Född 1643. Död 1727-08-14 Floda (W) Hansbyn. 

 
 

 
 

X:621  mf fm mf mm ff 
Anders Joensson. Född 1626 Floda (W) Handbacken. Död 1673 Floda (W) Björbo. Far: XI:1241 Jon Nilsson. 
 
Äktenskap med Anna Christoffersdotter (Född 1624 Floda (W) Ovanmäjda. Död.). Vigsel 1648 Floda (W). 
 
Barn: 
Jan Andersson. Född 1653 Floda (W) Ovanmäjda.  
IX:311 Christoffer Andersson. Född 1658 Floda (W) Björbo. Död.  
Erik Andersson. Född 1666 Floda (W) Ovanmäjda.  
Anna Andersdotter. Född Floda (W) Ovanmäjda.  
Brita Andersdotter. Född Floda (W) Ovanmäjda.  

 
 

 
 

X:622  mf fm mf mm fm 
Anna Christoffersdotter. Född 1624 Floda (W) Ovanmäjda. Död. Björbo, Floda Far: XI:1243 Christoffer Larsson. Mor: 
XI:1244 Anna Knutsdotter. 
 
Floda tingslag 1676-02-16 Hu Anna Christoffersdotter i Björbo talade till Erik Larsson ibidem om någon säd som han kastat 



uti en åker den hon i våras på sin sons vägnar inlöst efter deras fader Anders Jonsson menandes att efter han sått sedan 
hon inlöst jorden det han där igenom skall hava förverkat sin säd. Erik Larsson svarade sig lånt dem säden därför påstod 
han att få njuta utsädet. Res. Nämnden tyckte likast att hust Anna betalar till Erik Larsson utsäden och arbetet men hon på 
sin sons vägnar hädanefter alldeles possiderar jorden såsom dess rätta fädernes jord. 
 
Floda tingslag 1682-02-16: Hustru Anna Christoffersdotter i Björbo överklagade att Jöns Ersson i Sunnanbyn bortohaver för 
henne 22 snesland åkerjord och inga utlagor därför gör begärde beräkning för den. Gode män i nämnden sade Jöns emot 
sine utlånte medel fått först dubbelt större pant men till att hjälpa hustrun som ingen egendom hade övrig och att vara fri 
själv för utlagorna har han återlevererat henne hälften, kunnande således vart snesland henne på 6 d kopptt. Än förde hust 
Anne emot Jöns en klagan om en ängeteg som han skall för henne bortohavo emot alt förringe värde för vilken hon upp 
själv skattat. Härvid berättade gode män i nämnden hustrun lida. Remitterades och alltså detta till deras prov och 
uträkning så att hon må njuta vad rättmätigt är 

 
 

 
 

X:623  mf fm mf mm mf 
Mats. Död Floda (W) Kyrkbyn. 
 
Barn med Ingeborg Persdotter (Född 1616. Död Floda (W) Kyrkobyn.). 
 
Barn: 
Kerstin Matsdotter. Född 1648 Floda (W) Kyrkobyn.  
IX:312 Marit Matsdotter. Född 1652 Floda (W) Kyrkobyn. Död 1737-08-10 Floda (W) Björbo.  
Olof Matsson. Född 1658 Floda (W) Kyrkobyn.  
Ingeborg Matsdotter.  

 
 

 
 

X:624  mf fm mf mm mm 
Ingeborg Persdotter. Född 1616. Död Floda (W) Kyrkobyn. Far: XI:1247 Per. 

 
 

 
 

X:629  mf fm mm fm ff 
Jöns Persson. 
 
Nås och Järna tingslag 26 oktober 1627: Jöns Persson i Bro skall giva Jöns Andersson i Björnebo och Erik Olsson ibidem 12 
fat osmundjärn När så skett är stiger Jöns Persson till den jord hans fader sålt haver till Per Olsson och då biver 
broderdelarna lika stora 
 
 
 
Barn: 
IX:315 Knut Jönsson. Född 1608 Floda (W) Bro. Död 1694 Floda (W) Holsåker.  

 
 

 
 

X:633  mf fm mm mf ff 
Jöns. Död Floda (W). 
 
Äktenskap med Anna Jonsdotter (Född 1611. Död 1680 Floda (W) Holsåker.). Vigsel 1641 Floda (W). 
 
Barn: 
IX:317 Zackarias Jönsson. Född 1642. Död 1705 Floda (W) Holsåker.  

 
 

 
 

X:634  mf fm mm mf fm 
Anna Jonsdotter. Född 1611. Död 1680 Floda (W) Holsåker. 

 
 

 
 

X:637  mf fm mm mm ff 
Jon Halvardsson. Född 1600 Floda (W) Sunnanby. Död 1680-04-14 Floda (W) Tallriset. 
 
Floda tingslag 1675-01-26: Uppböds för Jon Halvarsson i Tallriset en halv fäbodlinda i Skärklacken, honom pantsatt av Per 
Halvarsson i Sunnanbyn för 10 daler kmt 
 



Barn med Anna Ersdotter (Född 1602 Floda (W) Tallriset. Död omkring 1691-05-10 Floda (W) Tallriset.). 
 
Barn: 
Erik Jonsson. Född 1633 Floda (W) Tallriset.  
Mats Jonsson. Född 1640 Floda (W) Tallriset.  
Karin Jonsdotter. Född 1644 Floda (W) Tallriset.  
IX:319 Halvard Jonsson. Född 1646 Floda (W) Tallriset. Död.  

 
 

 
 

X:638  mf fm mm mm fm 
Anna Ersdotter. Född 1602 Floda (W) Tallriset. Död omkring 1691-05-10 Floda (W) Tallriset. 

 
 

 
 

X:639  mf fm mm mm mf 
Erik Matsson. Född 1606 Floda (W) Sunnanby. Död 1690 Floda (W) Sunnanby. 
 
Floda 10 januari 1650 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:1 (1646-1656) Bild 360 (AID: 
v222893.b360, NAD: SE/ULA/11711) Pär Matsson uti Gåda uti Lexand socken boendes tilltalte Erik Matsson i Sunnanbyn 
om sju snesland jord som honom skulle tillkomma, efter hans moder h Ingeborg, blevo alltså Per och Erik förlikt, att Erik 
giver Per Matsson halv fjärde snesland och där med är de alldeles åtskilda, // 
 
Äktenskap med Kerstin Olsdotter (Född 1607. Död 1692-10 Floda (W) Sunnanby.). Vigsel 1640 Floda (W). 
 
Barn: 
IX:320 Karin Ersdotter. Född 1643 Floda (W) Sunnanby. Död.  
Olof Ersson. Född 1644 Floda (W) Sunnanby.  
Brita Ersdotter. Född 1645 Floda (W) Sunnanby.  
Anna Ersdotter. Född 1651 Floda (W) Sunnanby.  

 
 

 
 

X:640  mf fm mm mm mm 
Kerstin Olsdotter. Född 1607. Död 1692-10 Floda (W) Sunnanby. 
 
Floda tingslag 1692-02-09: Vittnade nämnden att hustru Kerstin Olsdotter i Sunnanbyn har sig ingivit till sytning och föda 
hos sin son Olof Ersson ibidem emot lön a 10 daler smt vilket hon nu lät inskriva och rätten honom beviljade av moderns 
egendom att uppbära helst emedan hustru Kerstin bekändt vara helt oför och behöver annors hjälp och tjänster 

 
 

 
 

X:661  mf mf fm fm ff 
Mårten. 
 
 
 
Barn: 
IX:331 Olof Mårtensson.  
X:543 Mats Mårtensson.  

 
 

 
 

X:663  mf mf fm fm mf 
Olof Persson. 
 
 
 
Barn: 
IX:332 Margareta Olofsdotter.  

 
 

 
 

X:677  mf mf mf fm ff 
Lars. 
 
 
 



Barn: 
IX:339 Hans Larsson. Född 1635-07-17 Dingtuna Mälby. Död före 1721.  
Lars Larsson.  
Kerstin Larsdotter.  

 
 

 
 

X:679  mf mf mf fm mf 
Anders Matsson. Född 1585. Död 1676 Skerike Skerikes by. 
 
Norrbo häradsrätt 17 mars 1657: Angiver Hans Nilsson i Skerikesby huruledes hans granne Anders Matsson ibidem haver 
för 3 år sedan instängt ett ängestycke vid pass 1 lass hö, som av mulbeten inbragt är för 20 årsedan, det och Anders 
Matsson säger sig på sin herres Hr Jacob Svinhuvuds vägnar intaget hava, emot en vret som haver för sin teg, lika som de 
andra lotter. Resolutio: emedan bägge jordägande är frälsemän så sökas efter föregången citation till Hr Svinhuvud om 
denna tvist. 
 
Vanför och ligger till sängs 1675. I mantalslängd vid Skerikes by från 1643 
 
Barn med Margareta Larsdotter (Död 1678-12-12 Skerike Skerikes by.). 
 
Barn: 
Anna Andersdotter. Född 1636 Skerike Skerikes by.  
IX:340 Brita Andersdotter. Född 1637 Skerike Skerikes by. Död 1721-05-14 Skerike Skerikes by.  
Margareta Andersdotter. Född 1639-03-31 Skerike Skerikes by.  

 
 

 
 

X:680  mf mf mf fm mm 
Margareta Larsdotter. Död 1678-12-12 Skerike Skerikes by. 

 
 

 
 

X:681  mf mf mf mf ff 
Christoffer Andersson. Född Romfartuna Tösta. Död 1653-05-01 Romfartuna Åby. Far: XI:1361 Anders. Mor: XI:1362 
Marit. 
 
I årliga räntan från 1609 
 
I boskapslängden Christoffer Andersson i Valla 1636 Länsstyrelsen i Västmanlands län. Landskontoret I 1635-1915 (U) EIII:1 
(1622-1636) Bild 1400 / sid 139 (AID: v402632.b1400.s139, NAD: SE/ULA/1103721) 
 
Kyrkoräkning 1653 Testamente Christopher i Åby fem daler 
 
Norrbo härad 15 januari 1615 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2252 (1593-1632) Bild 1440 / sid 
376 (AID: v420654.b1440.s376, NAD: SE/RA/42042202) blev sakfällt Christoffer Andersson i Tösta för dete att han hade 
överfallit rotemästaren Olof i Gesala när han på överhetens vägnar krävde av honom ladugårds drängepenningar och slog 
Olof i Gesala som rotemästaren var med en sten över armen till sina 6 mark 
 
Norrbo härad 15 januari 1615 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2252 (1593-1632) Bild 1450 / sid 
377 (AID: v420654.b1450.s377, NAD: SE/RA/42042202) uppgav Christopher i Tösta den edgången för den kon skull som 
Christoffer hade grannarna för misstänkt i Nortuna som är Erik och hans broder som är i Nortuna boendes. 
 
Norrbo härad 3 september 1621  Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2252 (1593-1632) Bild 1860 / 
sid 418 (AID: v420654.b1860.s418, NAD: SE/RA/42042202) kom för rätten Jöns i Tösta och klagade till sin granne 
Christoffer i Töstad att han hade slagit honom armen sönder så att han liggerr för bårskäraren och är mäkta illa ofärdig och 
(footesagen) löper utur armen avsades att Christoffer uti Tösta han skulle hålla // lönen och betala bårskäraren och hava 
omsorg om hans arbete och låta komma hans säd i huset och böta efter lagen 
 
Norrbo härad 16 januari 1654  Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2264 (1653-1655) Bild 1950 / sid 
160 (AID: v420666.b1950.s160, NAD: SE/RA/42042202) uppvistes ett köpbrev daterat dn 24 maj anno 1637 varmed 
Christopher Eriksson och hans syskon bevista eatt deras moder Sisilla Andersdotter haver köpt av sina bröder Olof, Lennart 
och Christopher Anderssönder fyra öresland hus och arvjord i Tösta och Romfartuna socken och därför givit 28 daler 
silvermynt full betalning och är detta jordeköp lagligen uppbudit ifrån Anno 1642 den 6 oktober och vid // ting och allt här 
till utan klanders lagståndet förutan ett öresland hus och jord som hustru Sisilla med arvsrätt tillkommer i Tösta såsom och 
Jöns Andersson i Tösta nu samtyckt detta köp där över och begärandes att samma fem öresland som infattade är uti hans 



fast och dombrev daterat den 20 juli anno 1631 måtte där utelåtas och hustru Sisilla Andersdotters barn bemälte 
Christopher Eriksson och hans syskon där på särdeles och enskilt fastebrev och dom meddelas // 
 
Barn med NN (Född omkring 1591. Död 1674-03-08 Romfartuna Gesalaåsen.). 
 
Barn: 
Cecilia Christoffersdotter. Född 1616 Romfartuna Tösta. Död 1712-04-17 Romfartuna Brånsta.  
Lars Christoffersson. Född 1619. Död 1674-03-08 Romfartuna Stentorpet.  
IX:341 Leonhard Christoffersson. Född 1626. Död 1696-03-03 Dingtuna Bälby.  
Nils Christoffersson. Född 1633-02-15 Romfartuna Valla. Död 1701-12-25 Romfartuna Boda.  
Marit Christoffersdotter. Död 1676-02-20 Romfartuna Boda.  
Anders Christoffersson. Död Romfartuna Boda.  
Malin Christoffersdotter. Död 1666-10-16 Romfartuna Åbylund.  
Margareta Christoffersdotter. Född Romfartuna Åby.  

 
 

 
 

X:682  mf mf mf mf fm 
NN. Född omkring 1591. Död 1674-03-08 Romfartuna Gesalaåsen. 

 
 

 
 

X:683  mf mf mf mf mf 
Johan Eriksson Brandt. Död 1656-05-01 Warsawa. 
 
Militär karriär: Omnämnd i rullor under Erik Stenbocks regemente från 1636 och 1637. Då nämnd som  som gemen knekt 
i Hans Månsson Oliveblads kompani. I rullan 1636 finns anteckningen ”Johan Persson i Mälby varit under H K n fält garde 
tages igen”. Persson är troligen en felskrivning.  År 1637 avancerar han till furir och sedan fältväbel. I rullorna från 1640 
och 1641 omnämns han som fältväbel i ovan nämnda Oliveblads kompani. Vid en mönstring i Landsberg 21 maj 1641 har 
han avancerat till fänrik vid Olof Michelssons kompani.  I en rulla från Tyskland 1642 är han antecknad 11 mars vid 
Belged? År 1645 tillhör han Börje Nilsson Drakenbergs kompani och vid mönstringen i Västerås 15 april 1648, William 
Philips kompani som förstärkningsmanskap till Tyskland. Fram till sin död är han därefter fänrik i Börje Drakenbergs 
kompani. Han dör Warsawa i maj 1656 efter att ha blivit nedskjuten. 
 
Västerås domkapitel 16 maj 1646 Fänriken Johan Brant vittnar att förbemälte Peder Samuelsson är ogift och hustruns man 
som han begär corporalen är död för ett år sedan i Borås 
 
Är fadder och boende i Brunnsby augusti 1639 
 
Norrbo härad 12 juni 1646 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1786 (1645-1646) Bild 1590 / sid 151 (AID: 
v420577.b1590.s151, NAD: SE/RA/42042202) beviljades bevis fänriken Johan Brandt i Brunnsby tre fjärdedels hemman 
som han Anno 1641 antagit haver husen med åker väl hävdat och brukat som synemännens rannsakning viste. Vilket 
hemman Brunnsby fänriken på beställning haver och till den på odriven åbo. Vilket ställtes till HKM vår allernådigste // 
nådiga resolution 
 
Barn med Margareta. 
 
Barn: 
Margareta Johansdotter. Född 1641-02-21 Romfartuna Brunnsby.  
IX:342 Ursilla Johansdotter Brant. Född 1646-08-16 Romfartuna Brunnsby. Död 1710-12-01 Dingtuna Bälby.  

 
 

 
 

X:684  mf mf mf mf mm 
Margareta. 
 
Fältväbelns hustru i Brunnsby  är fadder 1640 
Vigselboken Romfartuna: 1660-10-21: Erik Staffansson drängen i Brunsby och H Margareta fänriken Brantz änka hans 
matmoder. 
 
Äktenskap med Erik Staffansson. Vigsel 1660-10-21 Romfartuna. 

 
 

 
 

X:691  mf mf mm ff mf 
Johan Ersson. Född 1611 Dingtuna Husta. Död 1687-03-06 Dingtuna Husta. Far: XI:1381 Erik Persson. Mor: XI:1382 Kerstin 



Larsdotter. 
 
Är i mantalslängden skriven på Husta 1643 
 
1655 Rulla på nyutskrivna knektar i Västmanland: Dingtuna, Hans Persson för Johan Ersson i Husta 
 
I utskrivningslängd 1665 ½ Husta (Länsstyrelsen G1da:1) 
 
Tuhundra härad 12 juni 1668 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2272 (1668) Bild 6730 / sid 663 
(AID: v420674.b6730.s663, NAD: SE/RA/42042202) avsades emellan Johan Eriksson i Husta och brodern Per Eriksson 
ibidem såsom av attesten dat 1666 d 6 november är till att se att Erik Persson haver försålt sin hustrus Kerstin Larsdotters 
arvejord i Risbro, Åkesta och Skälby i Munktorp socken för 3 skeppund 5 lispund stångjärn och sedan inlöst sitt hemman i 
Husta om 8 öresland och 16 penningland jord med 4 skeppund stångjärn, alltså erkänner rätten hustru Kerstin Larsdotters 
barn böra njuta vederlag för sin moders bortsålda jord efter det 9 cap i jordabalken och för de ovanbemälte 3 skp 5 lsp 
bekomma 7 öresland och 2 penningland i Husta igen. Sedan bekänna och bemälte hustru Kerstins barn en treding av den 
övriga jorden som hon med sin man för de 15 penningland löst haver och sig belöper till 13 penningland men de övriga 
tvådelarna beståendes av 1 öres och 2 penningland  falla samtliga Erik Perssons barn, så av förre som senare kullen till 
arvs så att brodern ärver 7 penningland och systern 3 ½ penningland emedan rätten ej kan gilla det testamentet som Erik 
Persson om hemmanet haver gjort varmed han sig företagit emot lag om sin hustrus arvejord att disponera //emot denna 
dom appellerade Johan Eriksson till nästa lagmansting med 3 mark 
 
Tuhundra härad 6 juni 1670 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2274 (1670) Bild 210 / sid 14 (AID: 
v420676.b210.s14, NAD: SE/RA/42042202) Förliktes Johan och Per Erikssöner i Husta om rättegångs expenser de tvistade 
om att Johan skall giva brodern Per Eriksson i ett för allt 55 daler kmt halvparten till nästkommande mårmässa och den 
andra halvdelen till nästkommande påsk att erläggas och till att förekomma allt vidare buller och osämja dem emellan 
satte de sig själva 20 daler smt vite// 
 
Tuhundra härad 3 februari 1671 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2276 (1671) Bild 4940 / sid 485 
(AID: v420678.b4940.s485, NAD: SE/RA/42042202) Presenterades rättenom en förlikningsskrift av den 28 sept anno 1670 
emellan Johan Eriksson och Per Eriksson i Husta samt modern hu Chirstin Larsdotter upprättad över något arv som efter 
fadern Erik Persson i Husta är fallit, och härtills haver varit oskiftat, varom de å alla sidor i några gode mäns av nämndens 
närvaro äro sin emellan således vänligen vorder förente som ovanbemälte skrift det i själva bokstaven förmäler, vilken 
frivillige förlikning härmed av rätten konfirmeras stadig fast och obrottslig att stånda nu och i framtiden. 
 
Äktenskap med Abbeluna Hansdotter (Född omkring 1610. Död 1687-12-02 Dingtuna Husta.). Vigsel 1642-10-30 Dingtuna. 
 
Barn: 
IX:346 Margareta Johansdotter. Född 1644-04-22 Dingtuna Husta. Död 1695-08-18 Dingtuna Husta.  
Erik Johansson. Född 1646-02-08 Dingtuna Husta.  

 
 

 
 

X:692  mf mf mm ff mm 
Abbeluna Hansdotter. Född omkring 1610. Död 1687-12-02 Dingtuna Husta. 
 
Tuhundra härad 2 juni 1671 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2276 (1671) Bild 5030 / sid 493 (AID: 
v420678.b5030.s493, NAD: SE/RA/42042202) förliktes Anders Joensson i Frändesta på sin egen och sina medsyskons 
vägnar med Per Olsson i Gothe och dess hustru Kerstin Olsdotter om den jordedel a 12 2/5 penningland som deras 
framlidne fader Jöns Hansson i Uppgåla och dennes syster hu Abluna Hansdotter, Johan Erssons i Husta hustru hava varit 
arvfallne till således att Per Olsson igenom ovanbemälte sin hustru utlovade sig vilja gva bemälte Anders Jönsson och hans 
syskon 74 daler kmt och hu Abluna 10 daler kmt till det som de på samma jord tillförende hava uppburit varmed så Anders 
Joensson som hustru Abluna och dess sånn rätten Per Matsson merbemälte hu Kerstin Olsdotter och hennes man och 
arvingar försäkrade det de eller deras arvingar aldrig mer uppå samma jord skola tala eller klandra // 
 
Tuhundra härad 30 maj 1688 Tuhundra häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11594/A I a/6 (1675-1690), 
bildid: C0106009_00283 ophovs det käromål som Erik Hansson i Husta och Dingtuna sn hustrus halvsyskon Jöns Matsson 
och Lisbet Larsdotter i Strömsholms län hava emot bemälte Erik Hanssons sal svärmoder hustru Abbeluna Hansdotter i 
Husta, alldenstund sal hustru Abbeluna igenom sin disposition och förordning av d 8 mars 1687 haver tillägnat sin dotter 
hustru Margareta Johansdotter merbemälte Erik Hanssons hustru all den lösa egendom som henne på arvskiftet efter sal 
Johan Ersson tillföll för det hon modern till sina dödedagar /det hon och gjort haver/ föda skulle och sattes 40 mark 
silvermynt vite 

 
 

 
 



X:709  mf mm ff fm ff 
Hans Olofsson. Född 1606 Skinnskatteberg Godkärra. Död 1673-05-19 Skinnskatteberg Godkärra. Far: XI:1417 Olof Nilsson. 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 29 maj 1654 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2727 (1652-1655) Bild 
1200 / sid 111 (AID: v420712a.b1200.s111, NAD: SE/RA/42042202): Samma dato förordnades Hans Olofsson i Godkärra till 
nämndeman och avlade sin ed efter det 1 cap tingsmålsb. 
 
Gruv- och hammarsmedsting Skinnskatteberg 13 april 1657: Hans Olsson sexman. 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 1659-03-07: Blev avsagt uppå Hans Olofssons besvär i Godkärr emot hans svåger i Norrtulinge 
angående skogens utödande och bortsäljning ifrån samma hemman där hans hustru är bördig uti för en systerdel, att dem 
efter denna dag ska vara förbjudit någon skog under hemmanet borsälja så länge han oskiftat är, och svågern Hans får rätt 
för det som bortsålt är på sin hustrus del, så väl i skogen som andra pretantioner han kan hava emot dem om Norrtulinge 
hemmans ägor och dess avödande utan systerns förnöje och detta vid 10 marks vite 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 16 februari 1665: Anthoni Parment lät 2 resan uppbjuda Hans Olssons i Gokära obligation på 
1/7 del jord i hans hemman för 300 daler koppmt dat 26 juni 1664 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 24 augusti 1665: Ställtes för rätten Lars Erikssons söner i Darsbo, Lars och Per och anklagades 
av Hans i Gokära för 4 blodsår som de i rus och övermod hava honom slagit, där till de icke neka kunde, varför sakfälltes 
dessa båda med sin svåger Johan Hansson som och hade varit med; vardera att böta för blodsår 20 mark gör 60 mark. 
Nock vardera för förbudet med knivdrag 40 mark gör 120 mark 
 
Skinnskatteberg 25 februari 1681 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2285 (1680-1681) Bild 10480 / 
sid 970 (AID: v420687.b10480.s970, NAD: SE/RA/42042202) begärte Hans Olssons barn i Gokiärret arvskifte efter sin sal 
fader med moderns samtycke, varför beviljades befallningsman Lars Nyman , mäster Lars bälgmakare, Erik Persson i 
Vetterskoga, Måns i Holm och Jonas Böös 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 7 juni 1681 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2285 (1680-1681) Bild 
10710 / sid 991: Dito resolverades att Hans Olofssons arvingar i Godkärr Anders, Johan, Olof och Lars Hanssöner skola 
betala till Erik Toresson i Brandbo och Norbergs socken 2 skp tackjärn som han förtjänt haver för masmästarlön vid deras 
faders hytta för 14 år sedan nu till nästa ting efter han tillbuder sig med ed erhålla att han den tillförende aldrig åtnjutit så 
framt de icke bevisa med atteat av sal borgmästaren Olof Hisings bok de sig uppå beropa samma 2 skpt vara tillförende 
betalt 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 6 november 1682: Till undersökning av de stridigheter emellan samtliga syskonen Hans Olofs 
barn i Godkär uti deras hustomter med mera blev beviljat att häradshövdingen och halva häradsnämnden skola åt 
nästkommande vår samma arbete företaga och dem samtliga emellan uti nogaste måttan förfara även av vem deras förra 
bytesskrift med fog eller ofog bruten vara kan, att sådant allt lagligen rättas må. 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 15 mars 1687: Förentes samtliga bröderna Johan, Anders och Lars Hanssöner i Godkärra med 
sin syster hustru Kerstin Hansdotter, kolaren Arvid Anderssons hustru, således att de utlova alla inlösa någon fast egendom 
här i Skinnskatteberg socken emot dess systerdel och fädernes arv i Godkärra efter fallen häradsdom d 16 mars 1682 för 
30 skp tackjärn, jämväl skola de giva henne dess resterande andel uti årsväxten efter förra hållna byte d 19 maj 1681 som 
är ½ tjog halm och för hö 15 ... Item för det arv henne tillfalla kan efter dess sal broder Olof Hansson sedan dess skuld 
avdragen är, hava attt åtnjuta sin andel så i den lösa som fasta egendomen så att hustru Kerstin Hansdotter för alla hennes 
ovanbemälte arvspretentioner skall av bröderna åtnjuta och av dem lösas så stor fast egendom och hemman som med 
hennes arvspratentioner svara kan... 
 
Äktenskap med Gertrud Evertsdotter (Född 1614 Hed Norrtulinge. Död 1693-03-07 Skinnskatteberg Godkärra.). Vigsel 
1633-02-10 Skinnskatteberg. 
 
Barn: 
IX:355 Johan Hansson. Född omkring 1634 Skinnskatteberg Godkärra. Död 1690 Skinnskatteberg.  
Kerstin Hansdotter. Född 1634-10-26 Skinnskatteberg Godkärra. Död 1707-05-06 Skinnskatteberg Sunnanfors.  
Olof Hansson. Född 1635-01-28 Skinnskatteberg Godkärra. Död före 1644 Skinnskatteberg Godkärra.  
Karin Hansdotter. Född 1637-10-01 Skinnskatteberg Godkärra. Död 1710-08-29 Skinnskatteberg Fagersta.  
Anders Hansson. Född 1641-10-24 Skinnskatteberg Godkärra.  
Olof Hansson. Född 1644-01-28 Skinnskatteberg Godkärra. Död före 1694 Stockholm.  
Lars Hansson. Född 1648-02-12 Skinnskatteberg Godkärra. Död 1713-07-03 Skinnskatteberg Godkärra.  
Elisabet Hansdotter. Född 1649-09-01 Skinnskatteberg Godkärra. Död 1730-04-09 Skinnskatteberg Kärrbo.  
Brita Hansdotter. Född 1651 Skinnskatteberg Godkärra.  
Sara Hansdotter. Född 1657-07-26 Skinnskatteberg Godkärra. Död 1730-01-18 Skinnskatteberg Davidsbo.  



Anna Hansdotter. Född Skinnskatteberg Godkärra.  
Maria Hansdotter. Född Skinnskatteberg Godkärra.  

 
 

 
 

X:710  mf mm ff fm fm 
Gertrud Evertsdotter. Född 1614 Hed Norrtulinge. Död 1693-03-07 Skinnskatteberg Godkärra. Far: XI:1419 Evert 
Johansson. Mor: XI:1420 Malin. 
 
Db Hustru Gertrud ifrån Godkärra född Ao 1614 av tyska fäder från Lybeck en hammarsmed i Hed socken och en svensk 
moder ifrån Jämtland. När hon var 18 år kom hon i äktenskap med sin salig man Hans Olofsson i Godkärr Ao 1633 d 10 
februari i Norrtulinge. Levat tillsammans 39 ½ år fött 14 barn. Hennes gemene leverne har väl förestått sitt hushåll och 
eljest väl kristligen levat. Varit änka i 20 år. Död den 7 mars. Levat 79 år, begravd d 9 mars. 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 16 mars 1682 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2286 (1682) Bild 9120 
/ sid 898: Kom för rätten Lisbet Larsdotter som för detta haver tjänt hos hustru Gertru i Godkärra och klagade över 
bemälte sin matmoder det hon haver kallat henne hora och sagt att hon vore med barn, varav är förorsakat det hennes 
fästman haver henne övergivit sedan det en gång var lyst för henne och bröllopet tillagat.... Resolution. Hustru Gertrud 
som så obetänkt haver pigan Lisbet beryktat att hennes äktenskap och lysning är vorden förhindrat och eljest henne 
rannsakat om hon varit havande som det haver funnits sakfälltes att böta 40 mark. Och giva henne i skadestånd för 
bröllopet hon tillagat (20) daler kmt – Item strax att giva henne sin klädeskista igen  

 
 

 
 

X:713  mf mm ff mf ff 
Lars Pedersson. Far: XI:1425 Peder Olsson. 
 
Snevringe härad 13 juli 1614: Lasse Persson i Rallesta i Svedvi. Blev sakfällt Lasse Persson tjänar Olof Invalsson i Rallesta i 
Svedvi socken för lönskaläge till sina penningar 3 mark. Sammaledes konan till hennes penning 12 öre. 
 
Snevringe härad 18 januari 1615 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2252 (1593-1632) Bild 2760 / 
sid 505 (AID: v420654.b2760.s505, NAD: SE/RA/42042202): Blev sakfällt Lasse Persson i Rallesta för slagsmål som han hade 
gjort på Olof i Berga med ett blodsår och sakfälltes han till sina penningar 6 mark till treskiftes 
 
Snevringe härad 30 augusti 1616 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2252 (1593-1632) Bild 2880 / 
sid 516 (AID: v420654.b2880.s516, NAD: SE/RA/42042202): Blev sakfällt Lasse Persson i Rallesta i Svedvi socken och Hans i 
Mölntorp i Säby för slagsmål som var dömt på Västerås rådstuga efter det skedde i staden till deras penningar 10½ daler 
och den andra halvparten skulle Dingtuna bönder böte där som de är boendes 
 
Snevringe härad 18 februai 1617 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2252 (1593-1632) Bild 2910 / 
sid 519 (AID: v420654.b2910.s519, NAD: SE/RA/42042202) blev sakfällt Lasse Persson i Rallsta för det att han hade slagit 
Erik Ingvallson i Rallsta två blånader – 6 mark 
Hades vite emellan Lasse Persson och Erik Ingvallsson i Rallsta att ingen dera av dem skall antingen med ord eller gärning 
sig förgripa på varannan utan efter denna dag vara och så bliva goda vänner /// 
Emellan Per i Rallesta och Hans i Jutebo vart och gjort en god förening och förlikning så att och de sammaledes skulle vara 
och bliva goda vänner // 
 
Snevringe härad 20 augusti 1621 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2252 (1593-1632) Bild 3110 / 
sid 539 (AID: v420654.b3110.s539, NAD: SE/RA/42042202) Lasse i rallsta haver slagit Johannes i Ekeby ett sår uti huvudet 
med benlössning och för samma benlössning sår sakfälltes han efter det 6 capitel i såramålabalken 
 
 
Snevringe häradsrätt 1 mars 1624: Kom för rätten Hans i Rallesta och gav tillkänna att han hade sålt Lasse Persson i 
Rallesta som är hans svåger och äger hans syster en broderdel uti tolvöres land jord i Rallesta och om samma tolv öreslan 
därom så äro 9 bröder och två systrar. Löper på brodersdelen ett öres 4 penningland hus och jord och är över till bytes åtta 
penningland i tjugo delar och bekände och denna hans bekände sig för samma sin brorsdel i samma rallesta hava både för 
hus och jord anammat och uppburit av Lasse Persson tio daler reda penningar. Item Lasse Perssons fadersyster hustru 
Carin uti Näbbesta haver upplåtit sinom brorson hennes systerdel ett halvt öre och 2 penningland där sammastädes, för 
penningar fem daler både för hus och jord i Rallesta. Noch Per Olsson uti Ledsberga haver och sålt Lasse Persson en 
brorsdel i samma hemman både hus och jord för reda penningar tio daler som han av Lasse Persson uppburit haver. Item 
Anders Ersson i Arboga bekänner sig hava efterlåtit och sålt sin farbror son och syskonbarn Lasse Persson en brorsdel som 
var hans faders arv och fasta fäderna i Rallesta för penningar tio daler för hus och jord och äre dessa contenterat som 
förbemält 
 



Snevringe häradsrätt 1627 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2252 (1593-1632) Bild 3490 / sid 575 
(AID: v420654.b3490.s575, NAD: SE/RA/42042202): Kom för rätten Lasse Persson i Rallesta i Svedvi socken och frambar en 
köpesedel som hans kyrkoherde uti Svedvi herr Hindrik i Svedvi hade skrivit så lydandes att Jöns Matsson tjänandes i Ullevi 
uti Köpings socken bekänner sig hava sålt och efterlåtit sitt syskonbarn Lasse Persson i Rallesta i Svedvi socken den del som 
honom tillkommer i Rallesta i Svedvi socken för fem daler reda penningar och en ... som han haver redan tagit för summan 
tillhopa tio daler dem han bekänner fyllest anammat och uppburit att hava. Begär för den skull att lagläsaren M Hans vela 
härpå meddela honom ..och bevis till visso uppbuder 
 
Västerås domkapitel 12 juli 1645: Lars Persson i Rallsta i Svedvi socken bedrivit hor med sin tjänstepiga. Sent. Tages in med 
ris i handen och böter 4 Rsd eller 15 daler kopp.  
 
Barn med Ingeborg Pedersdotter. 
 
Barn: 
IX:357 Johan Larsson. Född 1614 Svedvi Rallsta. Död 1698-11-10 Svedvi Rallsta.  
Karin Larsdotter. Född 1629 Svedvi Rallsta. Död 1718-10-05 Svedvi Rallsta.  
Anna Larsdotter. Född 1631 Svedvi Rallsta. Död 1706-12-18 Svedvi Rallsta.  
Jon Larsson.  
Inger Larsdotter.  

 
 

 
 

X:714  mf mm ff mf fm 
Ingeborg Pedersdotter. Far: XI:1427 Per Matsson. Mor: XI:1428 NN Persdotter. 
 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIa:12 (1591-1679) Bild 14430 / sid 509 (AID: 
v405286c.b14430.s509, NAD: SE/RA/42042202) 

 
 

 
 

X:715  mf mm ff mf mf 
Olof Eriksson. Död Svedvi Berga. Far: XI:1429 Erik Persson. 
 
Snevringe härad 26 mars 1618 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2252 (1593-1632) Bild 2960 / sid 
524 (AID: v420654.b2960.s524, NAD: SE/RA/42042202): Kom för rätten Olof Eriksson i Berga och gav tillkänna att hans 
framlidne salige fader Erik Persson han var arvtagen till det hemmanet Berga i Svedvi socken och var där födder och blev 
där döder och efter en stor släkt hade varit till samma hemman och många haver sig där inräknat att vara bördiga, så haver 
denne Olof Eriksson dock alla utlossat som sig inräknat haver och dem betalt. Först bekänner Joni Lundby länsman i 
Munktorp, Per i Viby nämndeman, Olof i Hogsta i Munktorp socken, Olof Joensson i Kungsbarkarö, Lasse i Rallesta i Bergs 
socken Elias i Hambre i Dingtuna socken att de hava varit tillsamman 1595 den 2 februari och efterlåtit Eriks barn i Berga 
Svedvi socken deras del och haver Olof i Hogsta i Munktorp socken anammat på sin hustrus och hennes medarvingars 
vägnar för 3 öresland hus och jord i Berga på en systerdel till de penningar 14 daler och en halv mark den 9 januari Anno 
1598. Item Per Eriksson i Vipby i Munktorp, Elias i ...Dingtuna samt Lasse i Rallesta i Bergs socken de bekänna sig hava 
tillsammans anammat och uppburit av saliga Eriks barn i Berga både för hus och jord i Berga för en systerdel tre öresland 
för hus och jord tillhopa 6½ daler och en mark eftersom doms utgivne kvttenser förmäler än haver Per.. i Vipby i Munktorp 
för sig själv anammat och uppburit för hus och jord av Erik i Bergas barns styvfader Lasse i Berga som hans kvittebrev 
utvisar 9 mark och tre öre för halvannat öresland hus och jord som honomm tillkom i Berga. Item så bekänner sig och Elias 
i Törunda i Dingtuna socken sig hava särdeles anammat av s Eriks barn i Berga för halvt annat öresland i Berga på en 
systerdel i Berga 9 mark och tre öre och Lasse i Rallesta i Bergs sockne haver och för en systerdel anammat 9 mark och tre 
öre som kvittensen utvisar. Sedan bekände Erik Karlsson i Åby i Svedvi socken, Ilian uti Skällby i Svedvi socken Jöns i 
Kallsäby i Dingtuna socken Joen i Vreta i Dingtuna socken att de hava tillsamman anammat och uppburit av salige Eriks 
barn i Berga för 6 öres land hus och jord i Berga som dem tillkom allom samman för en broders del i bemälte Berga 28 
daler och 6 öre penningar. Vittnen därtill Herr Per i Svedvi och Olof Joensson Knektehövdingen i Kumla, Item Lasse i Säby i 
Säby socken haver och anammat av saliga Eriks barn uti Berga penningar 5 daler 8 öre för det att hans saliga moder löst 
haver i förbemälte Berga den tid hon åtte barnens farfader. Item nu för rätten kom Daniel i Sörby uti Munktorp och Olof i 
Rocklunda i Odensvi socken vilka som och krävde och klandrade på deras del den dock Lasse uti Slitesta? hade tagit rätt för 
Carl Engelbrektssons del och bemälte Carl Engelbrektssons mågar är Olof Larsson i Rocklunda med Daniel i Sörby och dessa 
anammade nu här av rätten tolv daler penningar uti förlikning både för sig och alla sina medarvingar födda och ofödda och 
detta vittnade nämnden alldeles vara sanning och dömdes Olof Ersson samma hemman till att njuta bruka och behålla 
både för född och ofödda till egendom. 
 
Barn med Karin Christoffersdotter (Död Svedvi  Berga.). 
 
Barn: 



IX:358 Anna Olofsdotter. Född Svedvi  Berga. Död 1657 Svedvi  Berga.  
 
 

 
 

X:716  mf mm ff mf mm 
Karin Christoffersdotter. Död Svedvi  Berga. 
 
Snevringe häradsrätt 17 juni 1661 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2270 (1661) Bild 3880 / sid 
377 Emedan h Karin Christoffersdotter i Berga besvärar sig över sin måg Johan Larsson i Ralsta det han av egen myndighet 
haver tagit av henne en ko och en kviga så skall han vid straff tillgörandes utan uppskov henne dem tillbaka giva. Och han 
förbjudes att molestera och besvära henne om någon penning rest eller annat, efter sin sal hustru som var hennes dotter 
förr än han sådan pratention med skäl vid och rätt bevisar och detta vid 15 daler vite 
 
Snevringe häradsrätt 11 oktober 1661 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2270 (1661) Bild 3930 / 
sid 382 Tvisten emellan ryttaren Johan Larsson i Ralsta och hans svärmoder h Karin Christoffersdotter i Berga svarande 
angående hans sal hustrus h Anna Olofsdotters efterlåtne egendom i kläder spannmål och penningar beståend, som han 
fordrar efter , och specificaras sub lit: A och hon svaras sdub lit: B in ats och visar vart det ena och det andra är vägen tagit. 
Resolverades att h Karin kännes fri här utinnan för vidare sin mågs åtal och käromål, efter man prövar hennes räkenskap 
vara viss nog, helst och efter hon intet haver obligerat sig att göra honom räkenskap för hans hustrus saker och bedyrar sin 
räkning vara sann. Vad qvart är hos henne behållit och hon bekänner det skall honom honom igen leverera. Och ehuru väl 
rätten haver fog att pålägga ryttaren Johan Larsson 15 daler smt straff för Guds förakt och brustet vite satt .... den 17 juni 
det han intet hade levererat sin svärmoder hennes kor igen likväl i anseende till hans oförstånd och olägenhet så förskonas 
han denne gång med 6 daler. Dock där han icke nu strax levererar henne korna igen och henne i någon måtto överfaller så 
skall han 20 daler smt straff vara underkastat. 

 
 

 
 

X:717  mf mm ff mm ff 
Nils. 
 
 
 
Barn: 
Nilsdotter.  
IX:359 Christiern Nilsson Styfwer. Död 1678 Svedvi Sätra.  

 
 

 
 

X:719  mf mm ff mm mf 
Valerian Eriksson. Född Kungsåra Ansta. Död omkring 1642 Björksta. Far: XI:1437 Erik. Mor: XI:1438 NN. 
 
Västerås domkapitel 1637 Valerian Ersson ifrån Konungsåra begärs till klockare. Denne får 1 fd av  ..var i socknen 
 
Västerås domkapitel  1642 – Valerian klockare i Björkstad besvärar sig att pastor loci vill taga honom den sädfjärdingen 
från och giva åt sin son, som capitlet haver förr dömt honom till. Sententia-bliver vid ordningen som förr är gjord. 
 
Barn med Anna Eriksdotter (Död omkring 1642 Björksta.). 
 
Barn: 
Brita Valeriansdotter. Född 1631 Kungsåra Ansta. Död 1702-03-16 Svedvi Skanstorpet.  
IX:360 Helena Valeriansdotter. Död 1693-12-28 Svedvi Sätra.  
Isak Valeriansson.  

 
 

 
 

X:720  mf mm ff mm mm 
Anna Eriksdotter. Död omkring 1642 Björksta. 
 
Brodern Bengt i Ulvesta Säby socken 

 
 

 
 

X:723  mf mm fm ff mf 
Per Månsson. Fänrik. Död 1631 Kolbäck Strömsholms gård. Befallningsman 
 
Antecknad som gårdsfogde på Strömsholm 1624-1625 (Västmanlands handlingar 1624:12) och troligen också gårdsfogde 
på Utnäs i Säby socken 1628 



 
Landskapshandlingar 1629:4: Fenriken under Mauritz Stake Peder Månsson haver på sina hästar och fordell? först av sina 
hästar - hemman 3 Avrats penningar Spannmål Ved Årliga hästar Konungshästar Summa 77:11:16 
Ovisst av 3 hemman ...den Krigshjälpen Summa 23:21:4 Än på sin fördel Summa totalt 7720 
 
Armens rullor - Mauritz Stakes kompani i Preussen. 1 augusti 1629 - Fänrik Peder Månsson, september 1629. 28 januari 
1631 finns han inte i rullorna 
 
Västerås rådstugurätt 1627-12-14: Ibland alla andre ärender som handlades framkallades nu som tillförende de tvenne 
borgare ifrån Stockholm Jöran Månsson och Nils Bertilsson och tilltalte blevo för det de med sin skuta och strömming voro 
komna till Strömsholm, den där till att föryttra och landsköp med att driva, Och berättade ävenledes de hava varit 
försäkrade och ....att komma av fogden därsammastädes benämnd Per Månsson, nu och närvarandes men han nekar här 
till, och således berättar huru såsom Lasse uti Åsby i Kolbäcks socken haver uti Mormässo marken esom ofta gått emellan 
honom och förbemälte 2 borgare och alltid lega Per Månsson i örone att han med dem handla skulle, som Per Månsson 
och gjorde både om strömming, lax och storfisk till Strömsholms gårds förtäring men dem intet uti några motto försäkrade 
utan allenast sålunda saget, ja tillförende plägar alltid skutor komma dit och handla därför tror jag visst eder skall ej heller 
något skada emedan ingen haver tillförende dem molestera låtit, och där uppå hans och bondens flitiga åstundan till dessa 
tvenne borgare togo de sig före att segla och draga till Strömsholm med 3 laster strömming 2 tunnor lax och några pund 
torrfisk, var utav den välb herren ståthållaren H Axel Baner sådant landsköp först uppenbarade varför haver denna saken 
deliberat....... 
 
Barn med Anna Tolfsdotter (Död 1664 Svedvi Västtuna.). 
 
Barn: 
IX:362 Maria Persdotter. Född 1625-12-25 Kolbäck Strömsholms gård. Död 1707-03-03 Svedvi Västtuna.  

 
 

 
 

X:724  mf mm fm ff mm 
Anna Tolfsdotter. Död 1664 Svedvi Västtuna. 
 
Landskapshandlingar 1630:23: Efter H majt:s drottningens breff dat den 31 januari 1631, så och ståthållarens wälb Axel 
Baner befallningssedel den 31 januari 1631 haver Per Månsson fendrik under Magnus Stakes kompani: efterlåtne änka h 
Anna njutit ett års frihet på sitt hemman Westuna i Svedvi socken. ...med gud allsmäktig tillförende goda man Carl Larsson 
efter dess phendrik salige Peder Månssons efterlåtne änka haver här hos mig varit och begärt att hon såsom andra ryttare 
änkor måtte njuta nåde år efter sin man och räntan av de bönder som han ridit för.... Strömsholm den 31 Januari 1631 Axel 
Baner 
 
Västmanlands handlingar, SE/RA/5121/5121.09/1630: 23 (1630), bildid: A0051048_00143 // tillförende gode man Carl 
Larsson efter hmt//  min nådigste drottning haver nådigest efterlåtet hustru Anna Tolesdotter saliga Peder Månssons 
fändrikens efterlåtne änka ett års frihet efter sin saliga man av det hemmanet Westtuna i Svedvi socken för alla vissa och 
ovissa utlagor som där av utgå bör, dock kvarntullen, boskaps och mantalspenningarna kronan förbehållen  // 
Strömsholm den 31 januari 1631 
Copia 
Wi Maria Eleonora med guds nåde Sveriges och götes och Wendes drottning, storfurstinna till finland hertiginna uti Estland 
och Karelen fru utöver Ingermanland, .......gör vitterligt att vi av gunst och nåde och för brefuiserskars? Och fendriks 
änkans Anna Tolfsdotters underdånigaste supplicerande hava nådigast undt och efterlåtit efter som vi härmed kunna och 
efterlåta henne ett års frihet på sin gård westuna i Svedvi socken i Västmanland beläget för alla vissa och ovissa 
utlagor....Strömsholm 31 januari 1631 Maria Eleonora 

 
 

 
 

X:725  mf mm fm fm ff 
Erik Bengtsson. Se IX:267. 

 
 

 
 

X:726  mf mm fm fm fm 
Brita. Se IX:268. 

 
 

 
 

X:729  mf mm fm mf ff 
Jon Persson. Död 1670 Svedvi. Hillsta. Svedvi 
 
Snevringe häradsrätt 1613 Blev sakfällt Joen i Hillesta för det han hade slagit Erik i Åby en blånad över handen 



 
Snevringe häradsrätt 1615  Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2252 (1593-1632) Bild 2800 / sid 
509 (AID: v420654.b2800.s509, NAD: SE/RA/42042202)Blev sakfällt för det att han lögtade Olof Ingelsson i Qvidinge här i 
rätten 
 
Snevringe häradsrätt 1616 Blev sakfällt för ett rännepåkslag som han hade Olof Ingelsson tillfogat 
 
Snevringe häradsrätt 14 juli 1617 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2252 (1593-1632) Bild 2920 / 
sid 520 (AID: v420654.b2920.s520, NAD: SE/RA/42042202): Kom för rätten Carl i Fogelsjö och blev förent med Jon i Hillesta 
för det att Jons häst hade bitit Carls dotter en liten flika i armen och i låret och illa fördärvat henne och utfäste han 
penningar två daler ..... 
 
Snevringe häradsrätt 1642 Utnämnd till kyrkvärd 
 
Snevringa häradsrätt 2 maj 1659: Avsades att där Jon Persson i Hillesta icke fullgör domen dat 1659 18 feb och tillåter de 
ordinerade män rannsaka och överse vadan kan falla till Erik Jonssons hustru nu nästa torsdag där dela och skifta som lag 
förmå skall han böta 40 mark 
 
Snevringe 4 juni 1660 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2269 (1660) Bild 3230 / sid 311 ordineras 4 
st nämndemän att dela och jämka arvet emellan Jon Persson i Hillesta och hans barn med förra giftet med förra hustru, 
som efter hans dotter Valborg och sonen Anders skall fallit vara, så lagandes att fadern bekommer halvparten emot 
barnen. 
 
Snevringe härad 4 juni 1660 Svea  Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2269 (1660) Bild 3210 / sid 309 
Kom för rätten Erik Jonsson borgare i Köping tillika med Lars Eriksson i Tulinge bägge på deras hustrurs vägnar och hustru 
systers barn h Kerstin Jönsdotter fordrar mödernes lot i hemmanet Hillesta i Svedvi socken föregivandes det deras fader 
Jon Persson med sin förra hustru Marit det lossat haver, som var deras moder. Jon Perssons nu varande hustru Brita 
Matsdotter föregiver hemmanet med sig löst vara eftersom hon i 30 år haver levat ihop med honom och fastebrevet där å 
först utgivit Anno 1641 den 14 sep. Dock i fall att Lars Persson i Ralsta vill med// anhålla det Jon med den förra hustru det 
löst haver så är hon där med tillfreds. Lars Persson tillbuder sig det att avlägga med ed, nämligen att Jon med sin förra 
hustru haver lossat hemmanet av alld e andra personerna, undantagandes vad som är köpt av hans systrar. Noch 
prasenterade käranden ett köpbrev dat 1624 // varutinnan under gode mäns vittnen Jon Persson säljer sin hustrus jord i 
Rossberga och uppburit förliknings jordar. Detta med vad mera de talade och svarade tog // i betänkande och fan skäligt 
vara i ett för allt, det tredje delen av det som Jon i Hillesta löst haver faller barnen till av förre kull för möderne efter s 
hustru Marit Nilsdotter vilket är efter uträkning som nogast göras kunde nämligen för alla 3 systrarna Brita, Anna och sal 
Kerstins barn tillhopa 3 öresland och 15 penningland 
 
Snevringe häradsrätt 10 januari 1663 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2732 (1663) Bild 350 / sid 
527: Avsades att Jon Pedersson i Hillesta skall böta 40 mark för brutet vite emellan honom och dottern hu Brita Jonsdotter 
ibidem och sattes dem nu här med ånyo 50 daler smt vite. Och skall Jon Pedersson bliva vid den lotten i skogen som 
nämnden haver honom tilldelt och betala hu Brita den veden samt stockarna som han haver huggit på hennes lott. 
 
Snevringe häradsrätt 17 februari 1665 R finner skäligt att hustru Anna Jonsdotter ifrån Köping tillika med sina tvenne 
systrar ärver en halvpart emot deras fader Jon Pedersson i Hillesta uti den jord som deras framlidne syskon Anders Jonsson 
och Valborg Jonsdotter efter sin sal moder som för dem död blev, hava varit arvfallen till och sig efter Pauli Rudbeckii 
uträkning som finnes i en dom dat den 4 maj Ao 1660 belöper till 3 öreslan och 15 penningland och det i kraft av det 2 cap 
ärvdabalken 
 
Snevringe häradsrätt 1665 Resolverades att Jon Persson i Hillest ska låta dottern Brita njuta de husen som hon är tilldömd 
av rätten 
 
Snevringe häradsrätt 20 februari1666:Resolverades att Jon Pedersson i Hillesta skall betala till sin måg 1 spann korn 1 
halvspann vete och 3 spann råg utsäde: men höet upphävas emot det att svärfadern haver fött hans får såsom och K vill 
hava den oxhagen som Jon Persson pratenderar på emot skadeståndet som mågen Per Larsson haver där utav tagit att han 
i otid emot upprättat kontrakt blev driven ifrån hemmanet upphävet. 
 
Snevringe häradsrätt 11 juni 1666: Ordinerades länsmannen och några nämndemän till att byta arvet emellan Jon Persson i 
Hillesta och hans barn av senare kullen, då och med det samma hans barn av förre kullen skole av obytte först bekomma 
vad som på deras mödernes arv ännu kan restera, och där någon av arvingarna sätter sig emot detta bytet eller och 
bytesmännen på något sätt missgynnar skola de vara fallne till 50 daler smt vite 
 
Barn med Marit Nilsdotter (Född Skerike Norrberga. Död före 1630.). 
 



Barn: 
Brita Jonsdotter. Född 1615 Svedvi Hillsta. Död 1695-01-05 Svedvi Hillsta.  
IX:365 Per Jonsson. Född Svedvi Hillsta. Död Svedvi Hillsta.  
Anders Jonsson.  
Valborg Jonsdotter.  
 
Barn med Brita Matsdotter. 
 
Barn: 
Lars Jonsson. Född 1637 Svedvi Hillsta. Död 1718-12-07 Svedvi Hillsta.  
Lisbet Jonsdotter. Född 1646 Svedvi Hillsta. Död 1694 Svedvi Kvidinge.  
Olof Jonsson. Född Svedvi Hillsta.  

 
 

 
 

X:730  mf mm fm mf fm 
Marit Nilsdotter. Född Skerike Norrberga. Död före 1630. Hillsta, Svedvi Far: XI:1459 Nils. 
 
Har en syster i Norsta? i Munktorps socken 

 
 

 
 

X:731  mf mm fm mf mf 
Ingevald Bengtsson. Född 1594. Död 1694-10-26 Svedvi Fjällsta. Far: XI:1461 Bengt Larsson. Mor: XI:1462 ??Kerstin 
Mårtensdotter. 
 
Dödbok 1694.: Ingewal Bengtsson uti Fjällesta Nati Ilian .....levat såsom en ärlig och redelig man så väl inom äktenskap som 
utom och alltid varit from och gudfruktig. Väl umgåtts med grannar och .... avlat uti sitt äktenskap 60 år avlat 12 barn levat 
uti ålderdoms svaghet en lång tid och nu på 1 ½ år legat till säng till dess han avsomnade d 25 oktober som var Michaelis 
dag och levat uti 100 år 
 
Snevringe häradsrätt 17 juni 1661 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2270 (1661) Bild 3860 / sid 
375: Förfrågade sig Ingewal i Fjällesta om hans broder Anders skulle få den morgongåva igen som han sin hustru Karin 
Mortensdotter lovat hade å rätta hindersdag, efter som sedan för honom blev barnlös död. Svarades ja att den 
morgongåva faller honom till och hans arvingar för fädernet. 
 
Snevringe häradsrätt 15 september 1663: Förliktes Ingewalld i Fiellestad med hu Ingeborg i Berga och Svedvi socken om 
det bi de tvistade om, således, nämligen att Ingwald skall giva henne 4 daler kmt för det bi han av henne tagit haver och 
leverera henne tomma stocken igen. 
 
Snevringe häradsrätt 21 januari 1664: Bekände Ingwald Bengtsson i Fiellstad och Svedvi sockn sig vara med Nils Fastesson i 
Nederby och Lillhärad socken om de lösören som Ingwalds broder haver tagit av sina styvbarns arv alldeles förlikter så att 
all pratention angåendes så detta lösöre arv som Hu Ingrid i Skällby morgongåva skall vara upphäven och dödad. 
 
Snevringe härad 13 maj 1664: Svarades Ingevald i Fiellesta att han för sin utjord som han äger i Nibble ..... och så efter öre 
och örtug skall vara delaktig i skogen, dock den ej vidare åtnjuta än som till nödtorftig gårdefångst in till dess laga skift å 
förbemälte skog kommer. Och där någon lägenhet till ängeröjning finnes så röja Ingevald så stor vidd som på hans del 
emot den röjningen .. 
Snevringe härad 2 juni 1665: Beviljades Ingwald Bengtsson i Fiellesta häradsbevis att han nästförlidne tredjedags pingst 
igenom en häftig vådeld haver bortmist alla sina hus samt alla sina lösören och innandöme med rekommendation till 
vederbörande att han kunde få njuta någon frihet på utlagorna sig och hemmanet till upprättelsehaver gjort kan löpa...... 
 
Snevringe härad 9 februari 1666: Emedan Ingewall Bengtsson ej kan eller vill fullkomligen tillägga Jon Jonssons hustru på 
Fiällesta ägorna hu Brita Walleriansdotter att vara vållande till den eldskadan som honom i nästförlidet år är hänt och 
åkommen, alltså förbjudes honom sådant yttermera att förekasta vid 40 mark vite och hon frikännas här med för samma 
beskyllning 
 
Snevringe häradsrätt 20 februari 1666: Avsades emellan Ingeval Bengtsson i Fiällesta och hans brorson Lars Andersson att 
såsom Lars Andersson ej haver fullgjort domen av den 14 maj Ao 1664 och betalt till Ingevall Bengtsson sina utlagda 
pengar, alltså kännes han här med hava försummat sin rätt till att bliva delaktig uti lösen av den jord som hans fastrar till 
sin broder bemälte Inevall Bengtsson försålt haver och Ingewalld njuta allt därför sitt köp ensam till godo där uppå genom 
härads fasta vid påfordran skall meddelas emedan jorden befinnes vara lagbunden och lagstånden dock stånde det Lars 
Andersson fritt att bruka sin egen och sina syskons jord ibm så mycket dem efter en riktig uträkning kan tillkomma. 
Utlovade Ingevall Bengtssonn i Fiällesta att giva sina broders barn 3 tunnor säd med sig av brandstoden som han haver 



uppburit 
 
Lagmansting 8 oktober 1667: Är vettandes att som år 1664 den 14 maj på laga ting i Snevringe härad är vorden resolverat 
att Lars Andersson i Skälby och Svedvi socken skall få efter lag lösa lika mycket emot sin faderbroder Ingewall i Fiellestad av 
den jorden ibidem som hans faster sålt haver där han i laga tid och inter fatalia förmå giva Ingewald sina penningar igen 
och vad hemmans besittande anbelangar är hemställt till parternas förlikning sin emellan varemot är då vorden under 
lagmansrätten appellerat och sedan de 2 april 1666 slutit en skriftlig förlikning, nämligen att Ingewald behåller nu som 
tillförende sin och sin broderbarns jord i Fiellestad uti första 2 år ifrån det dato och med de förord att Ingewall giver sina 
broderbarn en fördel där av nämligen 1 spannland rent säde uti Fiellesta och 1 spannland jord i Nyblegärdet och 1 ängeteg 
uti Söderängen näst den sönnersta långtegen om året, där till med leverera Lars Andersson sin faderbroder Ingeill 
penningar 150 daler kppmt på sin fadersysters jord efter häradsrdomarens lydelse given år 1664 och de resterande 50 
daler betala till Hindersmässa och sedan efter bemälte 2 års förlopp contratera på nytt igen, var och icke, så träde hans 
broders barn till sin och sin fadersysters jord, för utlagde penningar att nyttja och bruka lika med faderbrodern Ingewall 
som haver lovat ville hjälpa sin broderbarn uppbygga en bakugn med 400 tegel så och hjälpa kasta upp källaren, vilken 
förlikning nu är insinuerat / / 
 
Barn med Elin Olofsdotter (Död 1689 Svedvi Fjällsta.). 
 
Barn: 
Karin Ingevaldsdotter. Född 1630 Svedvi Fjällsta. Död 1694-01-28 Svedvi Åby.  
Lars Ingevaldsson. Född 1633 Svedvi Fjällsta. Död 1717-05-26 Svedvi Åby.  
Marit Ingevaldsdotter. Född 1645 Svedvi Fjällsta. Död 1702-01-19 Svedvi Nibble.  
Olof Ingevaldsson. Född 1646 Svedvi Fjällsta. Död 1696 Svedvi Skälby.  
Anders Ingevaldsson. Född 1654 Svedvi Fjällsta. Död 1732-01-24 Svedvi Fjällsta.  
Per Ingevaldsson. Född 1660 Svedvi Fjällsta. Död 1722-02-19 Svedvi Fjällsta.  
Anna Ingevaldsdotter. Född Svedvi Fjällsta. Död 1668 Svedvi Hillsta.  
Erik Ingevaldsson. Född Svedvi Fjällsta.  
IX:366 Kerstin Ingevaldsdotter. Född Svedvi Fjällsta. Död 1693-09-28 Svedvi Hillsta.  

 
 

 
 

X:732  mf mm fm mf mm 
Elin Olofsdotter. Död 1689 Svedvi Fjällsta. 

 
 

 
 

X:751  mf mm mf mm mf 
Per. Död. Lernockabyn, Säter 
 
Barn med Anna (Död.). 
 
Barn: 
IX:376 Brita Pedersdotter. Född 1606 Säter Lervika by. Död 1696-11-01 Svedvi Hallsta.  

 
 

 
 

X:752  mf mm mf mm mm 
Anna. Död. Lernockabyn, Säter 

 
 

 
 

X:761  mf mm mm mf ff 
Hans Månsson. Född Kopparberg Korsgården. Död 1667-01-27 Aspeboda Stråtjärn. Far: XI:1521 Måns Nilsson. Mor: 
XI:1522 Kerstin Ingemarsdotter. 
 
Barn med Anna Albrechtsdotter (Död 1662 Aspeboda Stråtjärn.). 
 
Barn: 
IX:381 Nils Hansson. Född 1610 Aspeboda Stråtjärn. Död 1684-07-27 Aspeboda Ljusdal.  

 
 

 
 

X:762  mf mm mm mf fm 
Anna Albrechtsdotter. Död 1662 Aspeboda Stråtjärn. Far: XI:1523 Albrecht Hansson. Mor: XI:1524 Bengta Nilsdotter 
(Hästhuvud). 

 
 



 
 

X:763  mf mm mm mf mf 
Carl Jakobsson. Död Aspeboda Ljusdal. Far: XI:1525 Jakob Pålsson. Mor: XI:1526 Karin. 
 
Mantalslängd 1645 
 
U0000060_00584 
 
v913993.b2060 
 
v913993.b2510 
 
Målet börjar här A0068096_01082 
Landsdomarens Bengt Hanssons domböcker A0068096_01134 
Här förekommer Carl Jakobsson 
A0068096_01179 
 
Kopparberg 1663 Kopparbergs o Näsgårds län/Säters o Tuna tingslags häradsrätt (W) AI:7 (1663) Bild 1310 / sid 136 (AID: 
v222786.b1310.s136, NAD: SE/ULA/10593) Erik Persson på Falun fullmäktig av Nils Månsson i Varggården och Daniel 
Matsson i Åker målsmän för sal Jöns Carlssons barn i Ljusdal samt deras styvfader Per Olsson i Mummesbo och Albrekt 
Hansson på Rävbacken talade till Hans Andersson i Ljusdal om 2½ spannland jord ibm som han förmente honom olagligen 
vara tillarende ifrån ovanbemälte Jöns Carlssons barn vilka 2½ spannland jord efter deras farfader sal Carl Jakobsson uti arv 
bekommit haver och är sakens beskaffenhet som följer Anno 1651 den 4 juni haver fordom landsdomare Bengt Hanssonn 
// hållit arvskifte efter sal Carl Jacobsson och icke lottkastat jorden utan efter // berättels delt emellan arvingarna efter 
spanntalet av jorden, och såsom de alla icke hav nöjt åt var sin del utan blivit där om sin emellan oense alltså haver 
bemälte Bengt Hansson ånyo den 17 september samma år måste ditskicka några gode män som om deras tvist rannsaka 
och dem emellan jämka skulle, det de också haver gjort men berättades nu att de icke haver prövat vardera lotten med 
revstången utan suttit inne i klockarstugan och där på ett // jämkat lotterna// 
 
 
 
Barn: 
IX:382 Karin Carlsdotter. Född 1612. Död 1687-05-16 Aspeboda Ljusdal.  
Brita Carlsdotter. Född Aspeboda Ljusdal.  
Kerstin Carlsdotter. Född Aspeboda Ljusdal.  

 
 

 
 

X:765  mf mm mm mm ff 
Jon Olofsson. Död omkring 1663. 
 
Barn med nn (Död omkring 1678.). 
 
Barn: 
IX:383 Jacob Jonsson. Född 1632. Död 1687-05-22 Aspeboda Ljusdal.  

 
 

 
 

X:766  mf mm mm mm fm 
nn. Död omkring 1678. 

 
 

 
 

X:767  mf mm mm mm mf 
Carl Eriksson. Död omkring 1653 Aspeboda Sörbo. 
 
Barn med nn. 
 
Barn: 
IX:384 Kerstin Carlsdotter. Född Aspeboda Sörbo.  

 
 

 
 

X:768  mf mm mm mm mm 
nn. 

 
 



 
 

X:771  mm ff ff ff mf 
Hindrik Jöransson. 
 
Floda 29 mars 1617 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 6270 / sid 614 (AID: 
v420705a.b6270.s614, NAD: SE/RA/42042202) kom en gammal kvinna benämnd h Sigrid i Haga begärde att hon måtte få 
giva sig till sytnad in till sin syster dotter h Britta Henrik Jöranssons hustru i Haga, så att de henne föda skola till döde 
dagar, och därför behålla allt det hon äger både till löst och fast. Avsades att vilja hennes arvingar efter hennes död ärva 
henne då give Henrik för vart år han henne syter 3 daler. 
 
Barn med Brita. 
 
Barn: 
IX:386 Ingeborg Hindersdotter. Född 1636 Floda (W) Hagen.  

 
 

 
 

X:772  mm ff ff ff mm 
Brita. 

 
 

 
 

X:774  mm ff ff fm fm 
Kerstin Olofsdotter. 
 
 
 
Barn: 
IX:387 Olof Andersson. Död Floda (W) Björbo.  

 
 

 
 

X:777  mm ff ff mf ff 
Nils Olofsson. Död Floda (W) Hagen. 
 
 
 
Barn: 
IX:389 Anders Nilsson. Född 1636 Floda (W) Hagen.  

 
 

 
 

X:781  mm ff ff mm ff 
Erik Larsson. Född 1609 Floda (W). 
 
Barn med Brita Olsdotter. 
 
Barn: 
IX:391 Jon Ersson. Född 1640 Floda (W) Forsgärde.  

 
 

 
 

X:782  mm ff ff mm fm 
Brita Olsdotter. 

 
 

 
 

X:789  mm ff fm fm ff 
Lars Matsson. 
 
Barn med Karin Persdotter. 
 
Barn: 
Anders Larsson.  
Lars Larsson.  
IX:395 Mats Larsson.  
Per Larsson.  
Marit Larsdotter.  
Karin Larsdotter.  



 
 

 
 

X:790  mm ff fm fm fm 
Karin Persdotter. 

 
 

 
 

X:793  mm ff fm mf ff 
Lars Hindriksson. Född omkring 1615 Floda (W) Hagen. Död 1694-01-21 Floda (W) Hagen. 
 
Floda tingslag 1650-01-24: Lars Hindriksson i Hagen tilltalte Morten Nilsson i Kyrkobyn om 35 daler kmt som han honom 
för en häst skyldig är, så ehuru väl Morten instämder bemälte daler gäldne och betalte var dock sådant ... föregivande icke 
med vittne eller annor skäl bevisa kan, ty pålägges honom berörde 35 daler till Lars Hindriksson erlägga att betala helst och 
emedan Morten tillstår att ständig är hästen för det pris till köps tagit och anammat haver. 
 
Floda tingslag 1691-02-26: Lars Larsson i Hagen androg det hans styvmoder hustru Karin Olsdotter är så vanför och av sig 
kommen att hon varken hör eller ser. Item i förståndet begynner att fela. Allt därför han måste hålla alltjämt att vem som 
henne sköta och ..... och begärde få njuta sysslolön. Larses fader Lars Hindriksson som haver hustrun till äkta bekände dess 
skröplighet vara så stor som säges. Och såsom sonen Lars står både honom och hustrun före alltså begärde och Lars 
Hindersson att Lars Larsson måtte bliva sysslolön bestått. Nämnden bekände och betygade gl hustrun som inge där barn 
äger eller avlat har leva i sådant tillstånd och lägenhet som nu bemält är. 
 
Barn med NN. 
 
Barn: 
IX:397 Jöran Larsson. Född 1649 Floda (W) Hagen.  
Per Larsson. Född Floda (W) Hagen.  
Brita Larsdotter. Född Floda (W) Hagen.  
 
Gift medKarin Olofsdotter (Född 1614.). 

 
 

 
 

X:794  mm ff fm mf fm 
NN. 

 
 

 
 

X:795  mm ff fm mf mf 
Lars Persson. Död omkring 1656 Nås Borg. 
 
 
 
Barn: 
IX:398 Brita Larsdotter. Född 1650 Nås Borg.  

 
 

 
 

X:797  mm ff fm mm ff 
Lars Olofsson. Död 1668 Floda (W) Mossel. Far: XI:1593 Olof. 
 
Ting i Floda 8 januari 1632: Lars Olsson i Mossel fick brev på 1 halv systerdel åker och äng i Björnebo samt 3 snesland som 
han haver köpt av Jon Nilsson i Mossel för 25 daler. Samma jord haver Jon Nilsson tillförne köpt av Lars Olssons svärfader, 
Nock köpt av sin svärfader Lars Persson i Barva i Södermanland en halvbroder del i Mossel för 60 daler. Nock löst 
förenämnda Lars Persson i Barva ½ systerdel i Björnebo där för givit 12 daler kopparmynt. Över dessa köp haver varit Hans 
kyrkoherde i Floda, Jon Nilsson och Lars Olsson i Mossel, Nils Olsson i Hagen med flera 
 
Floda tinsgslag 1650-01-10 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:1 (1646-1656) Bild 360 (AID: 
v222893.b360, NAD: SE/ULA/11711): Lars Olofsson i Mossel androg sig hava bytt med Olof Jonsson ibidem och givit honom 
ett änge benämnd Stranden som och 12 daler kmt emellan för en myr som kallas Långkärrsmyren begärde rätten detta 
deras byte vilja konfirmera och bekräfta. 
 
Floda tingslag 24 januari 1668:Kom för rätten salig Lars Olssons änka h Anna Larsdotter i Måsel och Floda socken, emot 
sina styvsöner Olof, Per och Halvar Larssöner, förfrågande huru som den jord deras framlidne fader hade köpt uti första 
äktenskapstiden med första hustrun skulle nu skiftas emellan båda kullarna, eller om icke kullen av första hustrun vore 
allena berättigad få den jorden behålla sig till bytes som är sju spannland samt 12 lass äng där till, okvald för sine 



halvsyskon, helst att deras fader Lars Olsson sades bemälte jord hava köpt av sin svärfader för ett ringa pris nämligen 120 
daler koppmt och jorden kom dessas mormoder till, förmenandes alltså njuta sancesentien, både där igenom så väl som 
det billiga köp han sades hava njutit, och samkullen utslängdes ifrån jorden eller ock med penningar contenteras. 
Resolution: Emedan som förbemälte jord som förfrågas om var afled jord och icke ärvd och fadern själv i livstiden sin 
mening därom utlåtit att komma dem bägge till godo alltså kune inge praference förste kullen tilldömas utan bägga kullar 
till köpejorden vara lika berättigade. Om bröllopskost för de omyndiga Lars Olssons barn som begärtes få njuta emot de 
äldre avsades att bytesmännen som förordnade bliva skole av oskifto tilldela barnen något där emot såsom lägenheten kan 
medgiva in proportione och detta allt seda gälden är betald vad kronan och andra hava att fodra. 
 
Lagmansting 31 august 1669 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län (D) EXIa:1 (1620-1671) Bild 2660 / sid 262 
(AID: v405239a.b2660.s262, NAD: SE/RA/42042202) Uti lagvadd sak ifrån Västerdalarna och Floda socken d 24 januari 
1668 emellan sal Lars Olofssons barn, Olof, Per och Halvard Larssöner klagande och deras styvmoder h Anna Larsdotter i 
Mossel angående någon jord och äng deras fader haver köpt ibidem, som därå undfångnde faste utvisar, till vilken köpte 
egendom kärande förmenar skola kunna hava praeferena framför deras halvsyskon, efter som deras avlidne moder haver 
varit till samma bördig; Lagmansrätten prövar /// efter bägge kullarna böra lika ärva i sitt fädernes faste 
 
Floda tingslag 1695-02-15:Jöns Olsson i Björbo klagade att honom förmenas nyttja en gl väg ifrån Björbo till ...åsen om 
vilken dess farfader Hans ...son skall slutit med Lars Olsson i Måsel och därför givet en teg i Gåsselmyran vilken så framt 
vägen skall instängd bliva ansöker att återfå, Lars Olssons son Lars Larsson och systersonen ländsmannen Lars? Ersson 
svarade ingen veta av denna tegen och sig ... vilja de förmena honom ... vägen om han vill stänga efter sig. Käranden sade 
sig ej mer sköta .... vägen utan vilja betjäna sig av en annan som är dess fäboväg och fordrade alltså sin omtalte teg igen 
beropandes sig på sin faders ord som så skall sagt det därför givits en teg. 
 
Lagmansting 31 augusti 1669 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län (D) EXIa:1 (1620-1671) Bild 2660 / sid 262 
(AID: v405239a.b2660.s262, NAD: SE/RA/42042202): Uti lagvadde sak ifrån Västerdalarna och Floda socken d 24 januari 
1668 emellan sal Lars Olofssons barn, Olof, Per och Halvard Larssöner klagande och deras styvmoder h Anna Larsdotter i 
Måsel angående någon jord och äng deras fader haver köpt ibidem som deras undfångne fasta utvisa till vilken köpta 
egendom kärande förmenar skola kunna hava pratendera fram för deras halvsyskon efter som deras avlidna moder haver 
varit till samma byrdig. Lagmansrätten prövar det häradsrättens över detta mål avfattade dom grundar sig på Sveriges lag 
och ity härmed approberar samma dom  ständigt till förbliva var efter bägge kullarna böra lika ärva i sitt 
 
Barn med Anna Larsdotter (Född Gagnef.). 
 
Barn: 
IX:399 Lars Larsson. Född 1655 Floda (W) Mossel.  
Sara Larsdotter. Född Floda (W).  
Nils Larsson. Född Floda (W).  
 
Barn med Brita. 
 
Barn: 
Per Larsson. Född Floda (W) Mossel.  
Olof Larsson. Född Floda (W) Mossel.  
Halvar Larsson. Född Floda (W) Mossel.  

 
 

 
 

X:798  mm ff fm mm fm 
Anna Larsdotter. Född Gagnef. Far: XI:1595 Lars Jönsson. 
 
Floda 24 januari 1668 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:5 (1668-1669) Bild 180 / sid 29 (AID: 
v222900.b180.s29, NAD: SE/ULA/11711) Kom för rätten sal Lars Olssons änka h Anna Larsdotter i Måssel och Floda socken 
emot sina styvsöner Olof, Per och Halvar Larssöner, förfrågandes huru som den jord deras framlidne fader hade köpt uti 
första äktenskapstiden med första hustrun, skulle nu skiftas emellan båda kullarna, eller om icke kullen av första hustrun 
vore allena berättigade få den jorden behålla sig till bytes som är sju spannland samt 12 lass äng där till, okvald för sina 
halvsyskon, helst att deras fader Lars Olsson sades bemälte jord hava köpt av sin svärfader för ett ringa pris nämligen 120 
daler koppmt. Och jorden kom derars mormoder till, förmenandes alltså njuta preferentien, både där igenom så väl som 
det billiga köp han sades hav njutit. Och samkullen  utslätes ifrån jorden eller och med penningar contenteras /// 
 
Kyrkoräkenskaper 1672: Haver hu Anna Larsdotter salig Lars Olssons änka i Måssel tagit till låns penningar av kyrkan 20 
daler. 
 
Floda tingslag 1675-01-26: hustru Anna salig Lars Olssons änka i Måsell, androg för rätten hurusom hon tillika med sin 
styvbarn hava ärvt dess salig fader Lars Jönsson i Gagnef klockare där samma städes och fär än arvet föll, haver en 



oxeköpman haft till att fordra av salig Lars Jönsson för 5 par oxar 45 Rd vilket arvingarna ej avvist för än nu efter någre och 
tjugu år, då faderns andskrift uppvistes på samma gäld, förfrågade därför huru dem betalas skall. Blev svarat att såsom 
arvet är skiftat emellan arvingarna så böra de och proportionaliter gälden betala 

 
 

 
 

X:799  mm ff fm mm mf 
Erik Mårtensson. Född 1621 Floda (W) Kyrkbyn. Död 1686 Floda (W) Kyrkbyn. 
 
Floda tingslag 1664.01-26: Erik Mårtensson i kyrkobyn beviljades att få syta sin förlamade syster Kerstin Mårtensdotter och 
syta henne till dödedagar, var emot han skulle efter hennes död bekomma hennes jord, efter som släkten vedersedde 
henne och somblige förmådde det intet göras. 
 
Floda tingslag 1669-01-27: Erik Mårtensson i Kyrkobyn berättade sig hava avhandlat en man Per Nilsson benämnd, nu 
vistandes vid Arboga ett hemman och under samma köp vara honom tillfallit något oppgärdsland, det han nu söker? ifrån 
trängas av Per Nilssons syskonbarn Lars Olsson och Nils Jonsson i Björbo. Begärandes rättens hjälp att få bliva behållen vid 
sin gärde? 
 
Floda tingslag 1674-02-18: Erik Mårtensson i Kyrkobyn efter tilltal av sin systerdotter Sigrid Olofsdotter om någon jord som 
han efter hennes föräldrar i pantevis? skall innehava begärde av R såsom hanses förmyndare att någre gode män av 
nämnden motte förordnas in om nästa ting att göra en rätt rannsakning över den jord han och flera efter hennes föräldrar 
innehava. vilket sedan skett är , han riktigt vill svara och göra på sina vägnar pigan rätt som och tillhålla flera vederbörande 
efter bemälte goda mäns gottfinnande det samma göra. 
 
En möjlig fader kan vara Mårten Nilsson i kyrkobyn vid tinget 1650 och 1658 s 5 
 
Barn med Brita Korneliusdotter (Född 1628 Floda (W) Flen. Död 1715.). 
 
Barn: 
IX:400 Brita Ersdotter. Född 1659 Floda (W) Kyrkbyn. Död 1726 Floda (W) Mossel.  
 
Äktenskap med Karin Olofsdotter. Vigsel omkring 1665. 

 
 

 
 

X:800  mm ff fm mm mm 
Brita Korneliusdotter. Född 1628 Floda (W) Flen. Död 1715. Far: XI:1599 Kornelius Jönsson Svinhuvud. 
 
W1-T119C 

 
 

 
 

X:801  mm ff mf ff ff 
Jöns Persson. Född 1590 Floda (W). Död 1677 Floda (W) Björbo. Far: XI:1601 Mor Pälle. Mor: XI:1602 Elisabet Jonsdotter. 
 
Barn med Marit Ersdotter (Född 1601. Död 1690 Floda (W) Björbo.). 
 
Barn: 
IX:401 Lars Jönsson. Född 1639 Floda (W) Björbo. Död 1692 Floda (W) Björbo.  
Jöns Jönsson. Född Floda (W) Björbo.  
Per Jönsson. Född Floda (W) Björbo.  
Zackris Jönsson. Född Floda (W) Björbo.  

 
 

 
 

X:802  mm ff mf ff fm 
Marit Ersdotter. Född 1601. Död 1690 Floda (W) Björbo. 

 
 

 
 

X:805  mm ff mf fm ff 
Lars Olofsson. 
 
Barn med Marit Larsdotter (Född 1600. Död 1678 Floda (W) Hansbyn.). 
 
Barn: 
IX:403 Erik Larsson. Född 1639 Floda (W) Hansbyn. Död 1692 Floda (W) Hansbyn.  



 
 

 
 

X:806  mm ff mf fm fm 
Marit Larsdotter. Född 1600. Död 1678 Floda (W) Hansbyn. 

 
 

 
 

X:807  mm ff mf fm mf 
Lars Engelbrektsson. 
 
Barn med nn. 
 
Barn: 
IX:404 Brita Larsdotter. Född 1647 Floda (W) Hagen.  
IX:413 Per Larsson. Född 1648 Floda (W) Hagen. Död 1734-07-01 Floda (W) Sälje.  

 
 

 
 

X:808  mm ff mf fm mm 
nn. 

 
 

 
 

X:809  mm ff mf mf ff 
Christoffer Olofsson. Född 1605. Död Floda (W) Forsgärde. 
 
Floda tingslag 1657: Olof Johansson i Björnbo en krympling framlade för rätten ett testamentsbrev som han med sin 
framlidne hustru hade upprättat således att vilken av dem längre lever skulle bliva den andres arvinge i löst och fast efter 
de voro utan arvingar. Detta testamente klandrade Christoffer i Forsgärde som var Olof Johanssons hustrus Anna 
Larsdotter benämnd halvbroder, förmenandes det intet vara lagligt. 
 
Barn med Karin (Född 1608.). 
 
Barn: 
IX:405 Erik Christoffersson. Född 1637 Floda (W) Forsgärde.  
IX:411 Hans Christoffersson. Född 1646 Floda (W) Forsgärde.  
Olof Christoffersson. Född Floda (W) Forsgärde.  

 
 

 
 

X:810  mm ff mf mf fm 
Karin. Född 1608. 

 
 

 
 

X:813  mm ff mf mm ff 
Per Matsson. Född 1599 Floda (W) Björbo. Död 1676 Floda (W) Björbo. Far: XI:1625, XII:2465 Mats Östensson. Mor: 
XI:1626, XII:2466 nn. 
 
1676 Testamente efter den redeliga man Pär Matsson i Björbo Nämndeman 1657-1663 
 
Floda tinsglag 12 januari 1646: Därefter framsteg en ålderstigen piga Kerstin Matsdotter uti Björbo ... huru såsom hon hade 
givit sig till sytning hos sina bröder Anders Matsson och Peder Matsson med sådana villkor det de skola uppsätta åt henne 
en liten stuga där hon kan hava sitt tillhåll uti, sedan skola de föda henne uti döde dagar och låta henn även komma till 
graven. Däre emot överddrager Kerstin Matsdotter bemälte sina bröder all sin del både i löst och fast som hon äger i 
berörde Björbo,, att de den njuta bruka och behålla. 
 
Floda tingslag 1661 26/1Christoffer Halvardsson i Sunnanby klagade till Pehr Mattsson i Björbo om fem snesland jord som 
Per brukade till lika med sin broder Anders Mattsson i Björbo. Vilka hava haft hävd därpå i 40 år som Christoffer och flera 
goda män bekände, begärandes att få den igen. Resol. Efter såsom Pehr Mattson en långlig hävd hade på jorden som efter 
klandrades så gavs honom vitsord i handom hade jorden att behålla. 
 
Floda tingslag 1663-01-28: Per Matsson i Björbo fällt skog till ett tunnlands utsäde och därför njutit och bestuckit 
skogvaktaren Johan Claeson att han icke skulle uppenbarat, försnillat således kronotionden som belöper sig efter 3 snes 
och i band ½ tunna efter snesen gör 4 tunnor. Ty sakfälltes Per Matsson efter tionde ordinantiens 9 punkt att böta för 
kronotiondens försnillande tredubbelt gör spannmål 1 ½ tunna 
 



Floda tingslag 1682-02-16: Jon Ersson i Björbo begärde igenfå av Per Matssons arvingar ibidem sin mödernes jord som 
fadern Erik Hansson bortbytt mot en ganska liten fast egendom igen. Erik Persson, Per Matssons son inlade fasta av Ao 
1668 på samma byte vill bliva confererad? därvid. 
 
Äktenskap med Margareta Persdotter (Född 1619. Död 1690 Floda (W) Björbo.). Vigsel 1625. 
 
Barn: 
X:617 Mats Persson. Född 1626 Floda (W) Björbo. Död 1692 Floda (W) Björbo.  
IX:407 Erik Persson. Född 1632 Floda (W) Björbo.  
Anna Persdotter. Född 1634 Floda (W) Björbo.  
Brita Persdotter. Född 1636 Floda (W) Björbo.  
Kerstin Persdotter. Född 1640 Floda (W) Björbo.  

 
 

 
 

X:814  mm ff mf mm fm 
Margareta Persdotter. Född 1619. Död 1690 Floda (W) Björbo. 

 
 

 
 

X:817  mm ff mm ff ff 
Esbjörn Jonsson. Född 1600. Död 1677 Floda (W) Forsgärde. 
 
Barn med NN. 
 
Barn: 
IX:409 Jon Esbjörnsson. Född 1644 Floda (W) Forsgärde.  

 
 

 
 

X:818  mm ff mm ff fm 
NN. 

 
 

 
 

X:819  mm ff mm ff mf 
Lars Ersson. Född 1611 Leksand Hedby. Död 1682-11-19 Leksand Hedby. Far: XI:1637 Erik Larsson. Mor: XI:1638 Karin 
Larsdotter. 
 
Mantalslängd Hedeby Leksand 1657-1670 
 
Leksand 2 januari 1657 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2729 (1656-1658) Bild 2660 / sid 256 (AID: 
v420714.b2660.s256, NAD: SE/RA/42042202) Lars Eriksson i Hedeby fick fast på 4 snesland åker ibidem som han av Daniel 
Mårtensson i Djura för daler kmt köpt haver  
 
Barn med Marit (Född 1625. Död 1679-12-21 Leksand Hedby.). 
 
Barn: 
IX:410 Kerstin Larsdotter. Född 1646 Leksand Hedby. Död 1691 Floda (W) Forsgärde.  
Karin Larsdotter. Född 1649 Leksand Hedby.  
Anna Larsdotter. Född 1659 Leksand Hedby.  
Brita Larsdotter. Född 1663 Leksand Hedby.  
Erik Larsson. Född 1666 Leksand Hedby.  

 
 

 
 

X:820  mm ff mm ff mm 
Marit. Född 1625. Död 1679-12-21 Leksand Hedby. 

 
 

 
 

X:821  mm ff mm fm ff 
Christoffer Olofsson. Se X:809. 

 
 

 
 

X:822  mm ff mm fm fm 
Karin. Se X:810. 

 



 
 

 

X:823  mm ff mm fm mf 
Israel Israeli Nassanius. Född 1619-02-25 Nås. Död 1693-05-26 Floda (W). Far: XI:1645 Israel Petri Dalekarlus. Mor: XI:1646 
Anna Olofsdotter. 
 
Dödbok: Dcd IV post trinitatis befordrades till graven dess fordom ärevördige och högvällärde herre Seniorn herr Israel I 
Nassenius på 21 år Floda församling berömliga och verksamma kyrkoherde vilket skedde uti mycket hederligt och förnämt 
folks närvaro. Likpredikan höllt den högärevördiga och höglärde herr magister Georgius Holstenius, berömlig prost här 
över. Texten var Apote 14 v:13. Sal kyrkoherdens ålder var 74 år 3 månader och en halv dag / mortus d 26 maj 1693 
 
1630 i Västerås skola, inskriven i Uppsala 1646, kaplan i Äppelo 1650, adjunkt i Nås 1657, kaplan i Stora Tuna 1659, 
kyrkoherde i Floda 1671. 
 
Västerås domkapitel 22 september 1647: Israel Israel Nässensi  ville gärna consulera consistorium om han skall taga vid 
lägenheten hos Krusback eller ej, han ville för sin person om han finge achsentation att komma till ordning nästa 
ordination. 
 
Västerås domkapitel21 februari 1655: Upplästes Rdn Laurentii brev i Malung jämte R Dni i Lima attestation om Dn Israeli i 
Äppelbo att han är uti fullt rykte det han skall hava bedrivit hor med sin tjänstepiga och sänt henne sedan ifrånsig och hon 
redan skall hava fött barn 
 
Västerås domkapitel 28 mars 1655: Klagar herr Israel i Äppleboda sig falskeligen vara beskyllt för horeri med sin legopiga 
om vilket ock så handlades. Sess VIII. nu att göra sig fri som han menar, haver han förskaffat sig tvenne vittnesskrifter en av 
länsmannen och några andra i Äppleboda den andra av pastor i Brunskog uti Värmland. Men när han tillfrågades om 
praepositz haver saken rannsakat så säger han att praepositz haver av avund detta ryktet satt på honomm efter han är 
hans högsta förföljare, och sig därför intet kunnat här om med honom tala. Sent. Emedan herr Israel icke haver efter 
consistori befallning lagligen gjort sig fri, haver ej heller någon skrivelse ifrån sin Praeposito, hans vittnesskrifter syns ej 
heller nog kraftiga att diluera hans skamliga rykte emot de skäl hans prapositz och pastor in Lima här inlagt haver. Ty bliver 
consistorium vid det som förr om honom slutit är, till dess han sig bättre bevis skaffar och han må efter sin vilja med 
consistori skrivelse och sina vittnesskrifters copior resa till Redissimur Dn Epis att förfara han höger.. vidare betänkande 
 
Floda tingslag 1687-01-11: Pastor Loci wyrd H Israel Nassenius igenom sin son Adj wäll H Israel Nassenius junior besvärade 
sig att socknemännen hava köpt en silverbrudkrona, till att låta gå på legor i socknen därigenom förtogos honom den lilla 
fördel och inkomst som han här till förne haft av sin egen brudskruds uthyrande. Socknemännen samtliga svarade att 
denna krona nu först pastoren till köps buden och han avslagit den att lösa, sedan hava de sig påmint att i förra pastorens 
tid är hänt att de hava mest söka ut sockens efter brudsilder det än torde dem hända när denne pastoren dör, alltså velat 
heler? på alt fall skaffa sig en själver. Yttermera hava de en fattig kyrka och byggningsmedel behövas, alltså hava de 
således samrått sig att de vilja alla de ... som av senare kronolån falla låta .... i kyrkans kista 
 
Äktenskap med Elisabeth Aspera (Född 1633 Sundborn. Död 1710-03-27 Floda (W).). Vigsel 1650. 
 
Barn: 
IX:412 Anna Israelsdotter. Född 1652 Floda (W) Tallriset.  
Anna Israelsdotter.  
Israel Israelsson.  
Petrus Israelsson.  
Elisabet Israelsson.  

 
 

 
 

X:824  mm ff mm fm mm 
Elisabeth Aspera. Född 1633 Sundborn. Död 1710-03-27 Floda (W). Far: XI:1647 Georgius Georgii Asperus. Mor: XI:1648 
Karin Persdotter. 

 
 

 
 

X:825  mm ff mm mf ff 
Lars Engelbrektsson. Se X:807. 

 
 

 
 

X:826  mm ff mm mf fm 
nn. Se X:808. 

 
 



 
 

X:827  mm ff mm mf mf 
Anders Olofsson. Född Floda (W) Sälje. Död 1676 Floda (W) Sälje. Far: XI:1653 Olof Andersson. Mor: XI:1654 Karin 
Jönsdotter. 
 
Barn med Kerstin Olofsdotter (Död 1676 Floda (W) Sälje.). 
 
Barn: 
IX:414 Karin Andersdotter. Född 1656 Floda (W) Sälje. Död 1740-01-06 Floda (W) Sälje.  
Brita Andersdotter. Född Floda (W) Sälje.  
Marit Andersdotter. Född Floda (W) Sälje.  

 
 

 
 

X:828  mm ff mm mf mm 
Kerstin Olofsdotter. Död 1676 Floda (W) Sälje. 

 
 

 
 

X:829  mm ff mm mm ff 
Esbjörn Halvarsson. Född Floda (W) Bäckbyn. Far: XI:1657 Halvar Esjbörnsson. 
 
Västerås domkapitel 23 november 1642: Halvard Esbjörnsson från Floda i Västerdalarna kom för capitlet och förbjuder 
äktenskap emellan sin son Esbjörn Halvardsson och Brita Isaksdotter som äre skyllta in 3dio och 4dio gra och hava haft 
lägermål och nu avkunnat av predikstolen vigas. 
Sent att de komma vidare igen med pastoris vittnesskrift huru saken haver sig / 14 dec 1642 kom Esbjörn hit till capitlet 
och fick ja på sitt ärende 
 
Barn med Marit Persdotter (Född 1621 Floda (W). Död 1707 Floda (W) Bäckbyn.). 
 
Barn: 
IX:415 Mats Esbjörnsson. Född 1662 Floda (W) Bäckbyn. Död 1737-03-19 Floda (W) Sälje.  
Olof Esbjörnsson. Född Floda (W) Bäckbyn.  
Erik Esbjörnsson. Född Floda (W) Bäckbyn.  

 
 

 
 

X:830  mm ff mm mm fm 
Marit Persdotter. Född 1621 Floda (W). Död 1707 Floda (W) Bäckbyn. 

 
 

 
 

X:831  mm ff mm mm mf 
Lars Olofsson. Född 1627. Död 1688 Floda (W) Hagen. 
 
Floda tingslag 1651-01-10: Lars Olofsson i Hagen beviste sig hava köpt av Jon Nilsson i Björbo en ödesplats för 15 daler 
därpå gavs fast. 
 
Floda tingslag 1659-01-30: Anna Knutsdotters sytningstestamente consenterades uppå Nils Pedersson i Hagen och hans 
hustru som är hans hustrus farsyster därtill andre henns nästa fränder som var Lars Olofsson i Hagen gav och samtycke till 
och bekändes att Nils hade uppdragit sin svåger Lars all sin hustrus arv efter fadern på det hon över sytningen skall få njuta 
denna Anna Knutsdotters jord efter hennes död. 
 
Floda tingslag 27 januari 1669: Lars Olofsson på Hagen beviste med en bytesskrift dat d 3 maj 1657 sig hava bytt jord a 20 
snesland liggandes i Sörbo på sörsidan om älven med Erik Nilsson på Heden emot hans 15 belägne ibidem på Kallholslinden 
vilket byte han beklagade Erik nu söka återgöra. Resol. Alldenstund Lars beviste med gode mäns vittnande under samma 
skrift detta byte vara dem emellan lagligen ingått: Och Lars för lång tid byggt sig neder på sin uti bytet bekomna jordedel: 
Dy dömdes samma byte okvalt och oryggeligen att stånda 
 
Barn med Karin Johansdotter (Född 1629. Död 1693 Floda (W) Hagen.). 
 
Barn: 
IX:416 Ingeborg Larsdotter. Född 1662-10-02 Floda (W) Hagen.  
Anders Larsson. Född 1672 Floda (W) Hagen.  

 
 

 
 

X:832  mm ff mm mm mm 



Karin Johansdotter. Född 1629. Död 1693 Floda (W) Hagen. 
 
 

 
 

X:833  mm fm ff ff ff 
Hans Persson. Död Grytnäs Stensbo. 
 
Tionde 1608 omnämnd som nybyggare A0051592_00176 
 
Älvsborgs lösen 1613 Grytnäs socken Stensboda A0066055_00560 
Är antecknad de första två terminerna. Omnämnd som gammal krympling termin två. 
 
År 1629 står mågen Olof Larsson för hemmanet A0021549_00158 
 
 
 
Barn: 
IX:417 Johan Hansson. Född 1588 Grytnäs Stensbo. Död 1673-10-05 Möklinta Myrsjö.  
Erik Hansson. Född Grytnäs Stensbo.  
NN Hansdotter. Född Grytnäs Stensbo.  
Per Hansson. Född Grytnäs Stensbo.  

 
 

 
 

X:835  mm fm ff ff mf 
Jöns Hansson. 
 
1:a Älvsborgs lösen 1613, Kommissariernas m.fl. räkenskaper för den lokala uppbörden av Älvsborgs lösen, 
SE/RA/5117/IV/42 (1619-1621), bildid: A0066046_00229 Sörbo Kila socken Jöns Hansson (blind utlade för hustrun allena 
och honom tillgavs) 
Är med andra men inte tredje terminen 
 
 
 
Barn: 
IX:418 Karin Jönsdotter. Född Kila Söderbo.  

 
 

 
 

X:837  mm fm ff fm ff 
Knut Bengtsson. Född Folkärna Västansjö. Far: XI:1673 Bengt Andersson. Mor: XI:1674 Anna. 
 
Grytnäs laga ting 22 juni 1596: Kom Olof Bengtsson i Västansjö och talade till sina syskon att han icke fick så mycket efter 
sin fader Bengt Andersson. Då steg Jöns Andersson bergsfogde och bekände sig där hava varit på byte och de hava väl varit 
överens efter deras egen fri vilja, då dömde jag att bliva som förr bytt var och ....hava valt att tala där över så länge deras 
moder är i livet hustru Anna benämnd och nu här för rätta stod. 
 
Folkärna 4 juni 1641Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 8390 / sid 826 (AID: 
v420705a.b8390.s826, NAD: SE/RA/42042202) På Knut Bengtssons vägnar i Västansjö och av hans son Anders uppbjudes 
efterskrivna jordägor där sammastädes. 
3. Erik Olosson och Rasmus Pärssons ibidem hustrus samt flera deras confosters som är deras fäderne i Norra gården (här 
på klandrade Erik Olssons syster h Margareta Olofsdotter, Rasmus hustru och begärde att Elian Tomsson i Valsätra och 
Möklinta socken vilken visste huru som hängde ihop, måtte bliva producerat och vittna. Han framkom och berättade, att 
Erik Olsson haver sålt sitt och sina systrars fäderne i Norrgården frö stångjärn 3 skeppund och nedlagt på sin mödernes 
jord i Södra gården samt med 1 ½ skepp där till som han haver givit Rasmus på förenämnda sin hustrus vägnar i förlikning. 
Men hon föregav nu sig där med icke nöjd. Erik Olssons hustru Ingrid Eriksdotter lovade att hon vill förlika h Margareta, när 
det bliver antecknat huru mycket på henne löper) 
3. Anders Bengtsson i Ovanåker Knuts broders fädernes lott, ut supra 15 oktober 1640. 
1. Anders Matssons och Anders Nilssons i Grytnäs kyrkoby, samt Anders Månssons i Månsebo en systerdel för stångjärn 5 
skeppd 
Erik Eriksson i Söder Nävde: hela gården lät uppjuba 
1. Anders Knutsson i Mora Tuna socken  Olof Olsson och Lasse Isakssons i Söderbärke, h Anna Rasmusdotter vid Östra 
Silvberg ¼ i det hemmanet som Erik bor på för k pengr 70 daler 
2. Erik Larsson i Södra Nävde och 2 hans brodersdelar i samma hemman ut supra 16 oktober 1640 
2. Olof Perssons i Nore ¼ hemman ibidem för stångjärn 5 skeppd och en stuga 



 
 
Folkare 4 juni 1641 Kopparbergs,Säters, Näsgårds län+Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:8 (1641-1642) Bild 260 / sid 
21a (AID: v222837.b260.s21a, NAD: SE/ULA/10597) På Knut Bengtssons vägnar i Västansjö och Erik Olssons och Rasmus 
Bengtssons ibidem hustrus samt flera dera consorters som är deras fädernes jord i Norrgården # # här på klandrade Erik 
Olssons syster h Margareta Olsdotter, Rasmus hustru och begärde att Elian Tomsson i Valsätra och Möklinta socken och 
berättade att Erik Olsson haver såt sitt och sina systrars fäderne i Norrgården /till sin syster h Margareta Olsdotters man 
förenämnde Rasmus Persson/ för stångjärn 3 skeppund och nedlagt på sin mödernes jord i Södergården, samt med 1 ½ 
skeppund där till som han haver givit Rasmus penning för // sin hustrus vägnar  i förlikning för sin del i samma Södergård 
men hon föregav nu sig där med icke nöjd. Erik Olssons hustru Ingrid Eriksdotter lovade att hon vill förlika h Margareta när 
det bliver uträknat huru mycket på henne löper 
 
 
 
Barn: 
Daniel Knutsson. Född Folkärna Västansjö.  
Erik Knutsson. Född Folkärna Västansjö.  
IX:419 Anders Knutsson. Född Folkärna Västansjö. Död 1679 Folkärna Västansjö.  

 
 

 
 

X:841  mm fm ff mf ff 
Mats Eriksson. Död före 1598 Norrby Sörby. Far: XI:1681 Erik Ersson. 
 
Tionde 1577-1578 Landskapshandlingar, LandskapshandlingarVästmanlands handlingar, SE/RA/5121/5121.09/1577: 8B 
(1577), bildid: A0052844_00013 
Erik Ersson 
Olof Ersson 
Mats Ersson 
Per Ersson 
 
Brudskattelängd 1579 Olof Eriksson och Mats Eriksson 
 
 
Årlig ränta1579 -1593 Mats Eriksson Söderby, Norrby 12 öresland LandskapshandlingarVästmanlands handlingar, 
SE/RA/5121/5121.09/1593: 12B (1593), bildid: A0052881_00043 
 
Barn med Elin. 
 
Barn: 
Nils Matsson. Född Norrby Sörby.  
Ingeborg Matsdotter.  
IX:421 Johan Matsson. Död 1662 Norrby Sörby.  
NN.  
Anders Matsson. Född Norrby Sörby.  

 
 

 
 

X:842  mm fm ff mf fm 
Elin. 
 
Landskapshandlingar, LandskapshandlingarVästmanlands handlingar, SE/RA/5121/5121.09/1603: 7B (1603), bildid: 
A0052883_00024 Rannsakningslängd. Hustru Elin i Söderby för åren 1598-1599 

 
 

 
 

X:849  mm fm fm ff ff 
Måns Olofsson. Född Möklinta Nässelbo. Död Möklinta Nässelbo. Far: XI:1697 Olof Larsson. Mor: XI:1698 Margareta 
Månsdotter. 
 
Övertjurbo häradsrätt 17 augusti 1615 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/1 (1599-
1625), bildid: C0104924_00069: Kom för rätten Måns Olsson i Nässleboda och inlade för oss sine kyrkoherdes Herr Jönses 
vittnesskrift lydandes och Anders Larsson fordom fogde vid Salbergs bruk hade upplåtit unt och sålt honom den 8 augusti 
anno 1609 men Månses fader Olof Larsson han hade köpt av honom halvannat öresland hus och jord av Anders Larsson 
som honom arvfallet var efter hans förre S hustru Malin Månsdotter med vilken han åtte två barn och det var hans 



bröstarv som han ärvde efter samma sina två barn och därför bekände han sig hava anammat och uppburit en ko, 
osmundjärn 500 och för bördsrätten och lyftna penningar tvådelar och därmed hade han gjort Olof Larsson i Lisslebo 
upplåtelse. Än inlade Måns Olsson en annan vittnesbörd lydandes om Elisabet Olofsdotter med hennes brorson Olof 
Persson i Valsätra de bekände sig att de hava anammat och uppburit för halvtannat öresland jord i Nässlebo som kom 
hustru karin i Helleby till och dessa hennes barnbarn och hava bekommit 9 lod silver -- 4 daler penningar och en 
kopparpanna till fullo och godo åtnöjo. Vittnesmän är Olof Persson i Vigilsboda, Lasse Persson i Vad, Erik i Näs, Mats i 
Åverka och Herr Jöns Prästen i Åverka eller Möklinta. Item inlade han och den andre vittnesskriften som var anno 1614 den 
18 maj av herr Jöns skrivet och utgivet och hon var lydandes att Elin Månsdotter i Bännebäck i Möklinta socken som är 
Måns Olssons morsyster bekänner sig hava upplåtit och sålt sina systersöner Måns och Johan Olssöner halvannat öresland 
hus och jord i Nässlebo för femton daler reda penningar vilken jord hon efter sina föräldrar Måns i Nässlebo ärvt haver och 
avhänder hon sig samma jord i Nässleboda och tillägnar sina systersöner och deras barn och arvingar härtill är vittnen 
Länsman Olof Persson i Vigilsboda, Lasse i Bännebäck och Nils Larsson i Goddadeboda till visso under deras namn och 
bomärken. Actum ut supra desse är nu om denna här senare föreskrivne jord, Måns Olsson Jöran Olofsson och Nils 
Olofsson med 4 deras systrar som är Brita, Malin, Dordi och Marit. Item dessa syskon äga och sammaledes uti Näslebo 
halvtannat öresland som är en systerdel som deras moder hustru Margareta Månsdotter tillkommer. Måns Olssons fader 
Olof Larsson hade 8 augusti 1609 köpt halvtannat öresland hus och jord av Anders Larsson som hemmanet var arvfallet 
efter hans förra hustru Malin Månsdotter. Elin Månsdotter i Bännebäck är Måns Olssons moster och hon bekänner sig ha 
sålt till sina systersöner Måns och Jöran Olofsson sina halvannat öresland hus och jord i Nässlebo för femton daler reda 
penningar vilka hon efter sina föräldrar Måns i Nässlebo ärvt haver. Måns Olsson, Jöran Olofsson och Nils Olofsson med 
fyra deras systrar som är Brita, Malin, Dordi och Marit. Dessa syskon äger halvannat öresland som är en systerdel i 
Nässlebo efter deras moder hustru Margareta Månsdotter. 
 
Barn med Marit (Död 1655-09-02 Möklinta Nässelbo.). 
 
Barn: 
IX:425 Olof Månsson. Född 1616. Död 1708-10-15 Möklinta Nässelbo.  

 
 

 
 

X:850  mm fm fm ff fm 
Marit. Död 1655-09-02 Möklinta Nässelbo. 

 
 

 
 

X:851  mm fm fm ff mf 
Per Olofsson. Död 1656-07-27 Möklinta Skräddarbo. 
 
I mantalslängd 1642. Antecknat  En legd ( ? ) dräng. 
 
Barn med Karin (Född 1577. Död 1661-02-02 Möklinta Skräddarbo.). 
 
Barn: 
Karin Persdotter. Född 1606 Möklinta Skräddarbo. Död 1689-01-17 Möklinta Norrvad.  
Johan Persson. Född 1616 Dingtuna Bärby. Död 1697-07-27 Möklinta Skräddarbo.  
IX:426 Malin Persdotter. Född 1619 Lundby. Död 1689-08-27 Möklinta Nässelbo.  

 
 

 
 

X:852  mm fm fm ff mm 
Karin. Född 1577. Död 1661-02-02 Möklinta Skräddarbo. 

 
 

 
 

X:853  mm fm fm fm ff 
Peder Matsson. Född Möklinta Nässelbo. Död 1674 Möklinta Nässelbo. Far: XI:1705 Mats Persson. Mor: XI:1706 NN. 
 
Övertjurbo häradsrätt 20 maj1668: Resolverades att Tomas Perssons barn med sin styvfader Erik Matsson skall låta sig nöja 
med 1 öresland och 1/3 del av 3 öresland i Nässlebo emedan deras farfader Per Matsson ännu mest jorden äger, och 
sonen Olof Persson som sin fader sköter, brukar 2 öresland till faderns död. Om stugan och andra hus kunna gode män 
rätta dem emellan. Här emot lade Erik Mårtensson på sin styvbarns vägnar vedpenningar 3 mark till vad ända vet man icke 
efter jorden är ännu icke arvfallen ifrån farfadern. 
 
Övertjurbo härad 20 maj 1668 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/4 (1665-1673), 
bildid: C0104927_00079 Erik Mårtensson i Nässelbo emot sin styvsvärfader Per Matsson i Nässelbo för det han hade 
beskyllt honom för en spann korn där till sonen Olof Persson på gubbens vägnar nekande sägandes emedan det kom bort 
för honom 1 spann korn därför hade han med ett löst ord och inten honom där till beskyllt. Därför gjordes Erik Mattson fri, 



vadder vite 40 mark 
 
Övertjurbo häradsrätt 18 oktober 1669 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/4 (1665-
1673), bildid: C0104927_00110: Resolverades uppå den fordran 33 daler kmt som Per Matsson i Nässlebo pratenderar av 
salig Tomas Perssons efterleverska och barn blev sålunda slutit att kon a 14 daler och 1 get a 2 daler 16 öre som Erik 
Tomasson haver bekommit emot Olof Persson skola dess arv åtnjuta till farfaderns död och när nio daler erlägges för Erik 
Mårtenssons pratention i gödsel och annat så bliver behållit de 33 daler 7 ½ penningar som Erik Mårten med sin hustru 
skall betala till Per Matsson i Nässlebo. Vad kläderna anbelangar som Olof Persson emottagit haver och hans omyndiga 
brorsbarn tillkommer så emedan barnens moder och styvfader tillbjuda sig samma kläder betala efter värdering med 8 
daler 2 .. där de förnötas..... och emedan det befanns å bägge sidor vara någon orolighet dem emellan uppkommen med 
trätor och annat slikt därför sattes dem emellan 40 mark vite för den som den andra efter detta med ord eller gärningar 
överfaller. 
 
Övertjurbo häradsrätt 3 februari 1670 kom för rätten Johan Olofsson i Nässleboda och beviste med ett häradsdombrev av 
d 22 feb 1616 det hans sal svärfader Lars Matsson hade inlöst 2 öresland i Nässleboda förutan 4 öresland som hans 
svärfaders fader Mats Persson hade då löst om vilka 4 öresland de vore 4 bröder med Anders Matsson som på ägorna 
byggt hade och 5 systrar löpandes på Lars Matsson arvjord 16 penningland och där till hade Lars Matsson löst en sin syster 
Marit Matsdotter till 8 penningland // och alltså var Lars Matssons köp och arvjord tillsamman 3 öresland emot sin broder 
Per Matsson  var om där åbor nu 3 systrar Nu omsider hade Marit Matsdotters söner Per Larsson och Anders Larsson i 
Sala stad klandrat sin moders jord//  
 
 
 
Barn: 
IX:427 Olof Persson. Född 1614-12-12 Möklinta Nässelbo. Död 1708-01-19 Möklinta Nässelbo.  
Tomoth Pedersson. Död 1659 Möklinta Nässelbo.  

 
 

 
 

X:855  mm fm fm fm mf 
Olof Eriksson. Född 1566. Död 1664-04-24 Möklinta Klinta. Far: XI:1709 Erik Andersson. Mor: XI:1710 Malin. 
 
Övertjurbo häradsrätt 1613-06-10: Olof förekommer i en rannsakning om fattiga och husarma. 
 
Övertjurbo häradsrätt 1622-09-03 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/1 (1599-
1625), bildid: C0104924_00106: Olof Ersson i Klinta i Möklinta socken kom fram för rätten och fram.. en vittnesbörd av mig 
Anno 1621 den 5 april lydandes att Abraham Olofsson en blinder man i Västerås hospital som var nyligen död bliven vilken 
bekänner sig hava sålt och upplåtit Olof Ersson två öresland jord uti Möklinta socken som hans framlidne hustru hade ärvt 
med bröstarv efter ett sitt barn och haver Abraham och Olof Ersson i min närvaro anammat och uppburit tre daler 
pernning och skall ännu giva penningar 3 daler och förlika sig med hospitalet 
 
Boskapslängd 1620 A0052684_00136: Utsäde 2 tunnor, sto 1, oxar 1 par, kor 11, kvigor 2, gamla får 3, unga får 1, gamla 
getter 4, unga getter 5, gamla svin 1, unga svin 2 
 
Boskapslängd 1633, Klinta, Olof, 1 oxe, 1 stut, 5 ko, 3 kviga, 2 gamla får, 3 unga får, 3 gammal get, 4 ung get, 1 ungt svin, 
Utsäde 2 t:a , 1 sto, 2 fåle 
 
Övertjurbo häradsrätt 1645 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1785 (1645) Bild 7110 / sid 689 (AID: 
v420576.b7110.s689, NAD: SE/RA/42042202): Bekände Anders Olofsson i Kyrkobyn och By socken sig hava uppburit av 
Olof Eriksson i Klinta femton d kpmt å sin hustru Margareta Jönsdotters vägnar för det hon på fädernet äger i bemälte 
Klinta och Möklinta socken och efterlåter honom fastebrev när jorden lagligen uppbuden är. 
 
Övertjurbo häradsrätt 8 mars 1648 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/2 (1628-
1653), bildid: C0104925_00095: 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 1648: Beviste Olof Eriksson i Klinta sig hava köpt en jordedel i Klinta av sin broderdotter Malin 
Jönsdotter. Item Anders Olofsson har någon jord sålt till Olof. 
 
Övertjurbo häradsrätt 22 november 1664: Har rätten för skäligt befunnit att såsom Olof Eriksson i Klinta haver uti sin livstid 
avvittrat sina barn var för sig och allenast undantagit några persedlar med någon åker till sin föda och därmed kastat sig till 
sin son Mats Olofsson med det löftet att där han skulle över 2 år leva så skulle Mats de persedlar utan något klander av de 
andra barnen njuta. Där för såsom han nu på 7 år där efter leva skulle och Mats efter sin faders gjorda förordning samma 
arvssaker utan något vidare åtal njuta. 
 
Barn med Anna Persdotter (Död 1656-11-02 Möklinta Klinta.). 
 
Barn: 
IX:428 Elisabeth Olofsdotter. Född 1619 Möklinta Klinta. Död 1706-09-28 Möklinta Nässelbo.  
Mats Olofsson. Född 1622 Möklinta Klinta. Död 1705-06-04 Möklinta Klinta.  
Malin Olofsdotter. Född 1626 Möklinta Klinta. Död 1704-12-10 Möklinta Valsätra.  
Marina Olofsdotter. Född 1632 Möklinta Klinta.  
Mårten? Olofsson.  
Brita Olofsdotter.  
Anna Olofsdotter. Död 1664.  
Kerstin Olofsdotter.  
Bengt Olofsson.  
Erik Olofsson. Född Möklinta Klinta.  

 
 

 
 

X:856  mm fm fm fm mm 
Anna Persdotter. Död 1656-11-02 Möklinta Klinta. Far: XI:1711 Per Olofsson. Mor: XI:1712 Brita Eriksdotter. 
 
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 
 
Omnämnd i en längd på åldriga och fattiga från 1629 som sjuklig. 

 
 

 
 

X:861  mm fm fm mm ff 
Anders Larsson. Död Möklinta Österbo. Far: XI:1721 Lars Olofsson. 
 
Övertjurbo härad 1606 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/1 (1599-1625), bildid: 
C0104924_00032 kommo för rätten Erik Persson och Olof Persson bröder med deras syster Kerstin sålde hemlade och 
upplät Anders Larsson i Österbo i Möklinta socken 6 öresland jord i Österbo och ett öresland i Nolanberga och bekände sig 
att de därför hade anammat och uppbudit tillbytes penningar trettio och tre daler, så govo de och till känna att deras fader 
hade på Nolanberga allareda uti hans livstid på jorden anammat och uppburit penningar sju daler för hus jord// och 
allsammans och vittnade nämnden här för rätten att denna här samma förbemälte jord var lagbuden och lagstånden 
 
Db 1665: Arvsutredning med Anders far, farfar och söner omnämnda 
 
I årliga räntan 1589 -1595 
 
1614 årliga räntan: Österboda är fri för penningar, spannmål, smör, fläsk och järn för vattuskada 
 
 
 
Barn: 
IX:431 Peder Andersson. Född 1590 Möklinta Österbo. Död 1677 Möklinta Österbo.  
Lars Andersson. Född Möklinta Österbo.  

 
 



 
 

X:863  mm fm fm mm mf 
Nils Tomasson. Född före 1580 Möklinta Botebo. Far: XI:1725 Tomas Larsson. 
 
Övertjurbo häradsrätt 6 februari 1624 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/1 (1599-
1625), bildid: C0104924_00118: Nils Tomasson i Boteboda han kom för rätten och presenterade ett köpebrev lydandes att 
han hade utlöst alla sina bröder och systrar utur Botebodsa som var allas deras arv tillsamman två öres 4 ½ penningsland 
och haver han dem allesamman tillhopa givit penningar trettio och nio daler. Noch haver han av ett sitt syskonbarn lossat 
22 penningland därföre honom givit nio daler penningar till fullo nöje efter deras egen vilja och samtycke. Och är där 
olossat tjugotvå penningland. 
 
Övertjurbo häradsrätt 28 januari 1628: Blev en syn besluten att nämnden skall komma i vår till Botebo och förse vad orätt 
Nils Tomasson i Botebo där gjort haver på kronojorden. 
 
Boskapslängd 1633 Botebo Nils 1 häst 1 oxe 2 stut 9 ko 4 kviga 3 gamla får 4 unga får 1 risbit 3 gammal get 3 ung get 1 
gammalt svin 1 ungt svin Utsäde 7½ t:a 1 fåle 
 
Barn med Brita Larsdotter (Född By Gaddbo. Död 1665-06-01 Möklinta Vigelsbo.). 
 
Barn: 
Anders Nilsson. Född 1598 Möklinta Botebo. Död 1662-04-02 Möklinta Botebo.  
Lars Nilsson. Född 1601 Möklinta Botebo. Död 1671 Möklinta Botebo.  
Margareta Nilsdotter. Född 1615 Möklinta Botebo. Död 1692-02-04 Möklinta Nordankil.  
Mickel Nilsson. Född Möklinta Botebo. Död Möklinta Vigelsbo.  
Peder Nilsson. Född Möklinta Botebo. Död 1652-08-11 Möklinta Botebo.  
IX:432 Karin Nilsdotter. Född Möklinta Botebo. Död 1677 Möklinta Österbo.  
Mats Nilsson. Född Möklinta Botebo.  

 
 

 
 

X:864  mm fm fm mm mm 
Brita Larsdotter. Född By Gaddbo. Död 1665-06-01 Möklinta Vigelsbo. Far: XI:1727 Lars Matsson. Mor: XI:1728 Elsa 
Persdotter. 
 
By sockenstuga 29 oktober 1650 Kopparbergs o Näsgårds län/Säters o Tuna tingslags häradsrätt (W) AI:1 (1646-1652) Bild 
3540 / sid 54 (AID: v222775.b3540.s54, NAD: SE/ULA/10593) Nils Larsson uti Laggarbo By socken kom för rätten och 
tillkänna gav huru såsom han när hans gård av vådeld brändes i det samma miste sina jorde och fastebrev som ock av 
elden uppbrändes // Hr Isak Joannis fordom kyrkoherde uti Balundas socken att Anno 1620 när han kappelan uti Möklinta 
var besökte han en gammal ålderstigen kvinna vid namn hu Anna Månsdotters: Nilses morbroders hustru barnfödd i 
Hedesunda i Gästrikland uti en by Hoff benämnd med herrans nattvard på hennes sotesäng då haver hon bekänt sig hava 
givit Nils Larsson tre öresland jord i Laggarbo och den utjorden där till lyder och all lösören för det Nils henne fött haver 
och till döde dagar föda skulle och på det tredje öreslandet han han givit henne 14 rsd genast? Och sedan förlikt 
efterskrivne som till samma jord bördesmän voro och givit Mats i Hambra i Färnebo socken  med sina syskon 17 daler, 
Erik Jönsson i Djup stångjärn 3 skeppund 6 lispund, hustru Lisbet Ingolfsdotter och hennes son Erik Andersson 2 skeppund, 
Erik Jonsson i Forneby Möklinta socken 2 skeppund stångjärn, sina egna systrar hu Brita i Botebo, hustru Kerstin i 
Sunnankil, hu Margareta i Bondbäck 18 daler vitt mynt. // 

 
 

 
 

X:865  mm fm mf ff ff 
Bengt Persson. Död Tärna Löt. 
 
Årliga räntan från 1563-1605. Hjälpskatt Tärna 1599, Löt Bengt Persson oxar 1 par, käfflingoxar 1 par, kor 10, svin 2, hästar 
2,  för silver 8 öre, utsäde 2 tunnor 
 
Åren 1551-1560 står Hendrik Finne för hemmanet 
 
Barn med Mariette (Född Kumla Engarn.). 
 
Barn: 
Erik Bengtsson.  
IX:433, IX:441 Johan Bengtsson.  
Olof Bengtsson.  
Bengt Bengtsson.  

 



 
 

 

X:866  mm fm mf ff fm 
Mariette. Född Kumla Engarn. 
 
Övertjurbo häradsrätt 8 augusti 1617 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/1 (1599-
1625), bildid: C0104924_00083 kom för rätten Per Ersson i Engarn i Kumla socken uti den södra gården och gav tillkänna 
att hans salige fader Erik Bengtsson han hade ärvt 4 öresland jord i Engarn efter sin salige moder hustru Mariette som var 
hennes salige faders rätte möderne vilket hans farbror Hans Olofsson nu brukar och efter hans fader för honom hava icke 
velat denne Per Ersson utlösa därför föregav han nu att han själv ville råda sin jord emedan de honom icke vela utlösa 
vilken jord är lagbuden lagstånden som uti domböcker nogsamt förmält innehålla och utvisa och därpå begärde han bevis 
och brev den man ingalunda honom neka kunde. 

 
 

 
 

X:867  mm fm mf ff mf 
Olof. 
 
 
 
Barn: 
IX:434, IX:442 NN Olofsdotter.  
Lars Olofsson.  

 
 

 
 

X:869  mm fm mf fm ff 
Staffan Jönsson. 
 
I årliga räntan från 1577-1610 1 markland  Bånsta Kumla. 1583 Detta hemmanet besitter länsmannen och har det 
skattefritt för sitt omak. År 1600 är han uppsatt för 10 öresland 
 
Simtuna häradsrätt 22 november 1602 kom för rätten Staffan i Bånsta och med befallningsmannens såsom och lagförarens 
och nämndens samtycko lade här för oss i rätten 21 daler penningar som en skräddare Sigfrid Nilsson benämnd hade utlagt 
och utlösat Mårten Olsson i Hörkstens som hade lagt sina penningar där uppå. Och efter det att skräddaren icke var skyller 
till att samma torp till sig lösa utan Staffan i Bånsta han är i börden i samma släkt. Så samtyckte nämnden att Staffan skulle 
lösa samma Solboda torp för så många penningar som det för utsatt var och hava det allenast i underpant till dess knekten 
som rätta jordäganden är till förbemälte Solboda torp kommer hem igen, vill knekten sälja honom torpet eller behållat, 
skall det stå honom öppet och må han därför råda, vill han behållat så må han giva Staffan sina penningar igen och göra 
vad honom synes, gav skräddaren honom tillbaka igen två daler 4 öre. Så är rätta summan som betalt är och Staffan haver 
förbemälte torp för  i pant 19 daler rena halva mark mindre. När han dem igen bekommer tå släppa torpet dock om det 
skall säljas oskyllom vari Staffan … att lösat eftersom förbemält är. 
 
Simtuna häradsrätt 5 mars 1610 Item vart och rannsakat om det torpet som Staffan i Bånsta han haver köpt att han haver 
sin rätta börd haft på samma hemmmen och med sina fränder och skylle man bortsålt det. Och alldenstund att det nu 
skulle säljas igen och komma i främmande händer haver nu Staffan i Bånsta samma Solboda torpet igen lossat i samma sin 
förre släkt och börd igen av honom som samma torp pantsatt var och alldenstund och efter det att Bertil i Fasteboda nu 
som ofta till förene klandrade och sade att Staffan i Bånsta hade ingen börd till samma torp. Så bevisade dock Staffan i 
Bånsta med ett Erik Hindrikssons dombrev att han hade haft där sin rätta börd och samma brev var för några få år av salige 
Erik Hindriksson utgivit på samma Solbo torp. Därutinnan och saliga Erik Hindersson hade infört och förmält att Staffan i 
Bånsta var bördeman med flera sina släktingar och medan samma brev med //och straff 3 mark tillhörandes för 
häradshövdings dom var utgivin blev Bertil i Fasteberga saker till sina 3 mark dem jag själv anammade. 
 
Simtuna häradsrätt 20 oktober 1613 Staffan i Bånsta vart tilltalat av Per Bengtsson i Löfsta i Horsta om en stuga som han 
hade förhållit honom nu uti tio år och blevo de sålunda med varannan förente för samma stuga att han skulle giva honom 
därför penningar 5 daler i förlikning 
 
Övertjurbo häradsrätt 28 juli 1623 Staffan i Bånsta fäste en tolvmannaed angående ett rårör som han misstänktes ha 
flyttat 
 
Simtuna häradsrätt 26 april 1630 Kom inför rätten Mårten i Solbo i Tärna socken och anklagade sig huruledes halvtredje 
tunna råg och angar hade kommit utur hans ladu samt rågen utur hans torkestuga: tå frågades honom vem han där om 
misstänkte, sade han rätt Olof Hansson och Lars Eriksson i Fröslunda i Altuna socken ty de hade kört där om bittida med 
spannmålen uppå åt bergslagen och var deras rätta väg, då haver Mårten varit strax efter uti torkestugan och när han 
Skakade rågen, reste han storl  efter dem och talade intet med dem. Då frågades varför han icke följde och lät omsider 



rannsaka// 
 
Simtuna häradsrätt 29 maj 1634 Kom inför rätten Mårten i Solbo i Tärna s och anklagade Lars Eriksson i Fröslunda i Altuna 
socken och Olof Hansson i Sneby att när de i vinter en tid skulle resa till berget hava de dragit ut med hans ladeloge och 
där skulle de hava stulit havtredje tunna råg okastat: tå frågades huru Mårten det bevisa kunde sade han att efter dee 
hava rest där om och mente dem hava stannat där med sina hästar ut med ladan till vilket intet befanns vittnen, då 
frågades om det vore rätta vägen åt berget det de skulle res om , svarade Anders som visste utav vägen att det vore rätta 
vinter Svarande Andra som visste // vägen att det vore rätta vindterväg och sade han sig hava rest och sade han sig hava 
rest efter dem // 
 
Simtuna häradsrätt 30 september 1645 uppviste Mårten Staffansson i Solbo och Tärna socken tvenne köpebrev var av 
förnams honom hava lossat av sin fader Staffan Jönsson i Bånsta hans jord i Solbo, och därför givit första gång 16 daler 
sedan 25 daler. Än av Mårtens broder Johan Staffansson hans del lossat som köpebrevet visar dem vara förlikta Anno 1626 
den 26 september uti herr Jörans kyrkoherden i Kumla närvaro. Än är lossat och köpt av Anders, Johan och Per Staffansson 
samt hustru Anna Staffansdotter och Olof Staffansson och är väl fölikta som köpebrevet förmäler. Uner bemälte herr 
Jörans namn och signet och är samma jord 2 öres i Solbo lagligen uppbuden ifrån Ao 1642 den 20 maj tredje gången och 
sedan utan klander ståndet. Därför detta köp dömdes stadigt och fast för Mårten Staffansson hans hustru och barn som 
lag säger. 
 
 
 
Barn: 
Anders Staffansson. Född Kumla Bånsta.  
Johan Staffansson. Född Kumla Bånsta.  
Olof Staffansson. Född Kumla Bånsta.  
Anna Staffansdotter. Född Kumla Bånsta.  
Per Staffansson. Född Kumla Bånsta.  
IX:435 Mårten Staffansson. Född Kumla Bånsta. Död före 1656 Tärna Solbo.  

 
 

 
 

X:881  mm fm mm ff ff 
Bengt Persson. Se X:865. 

 
 

 
 

X:882  mm fm mm ff fm 
Mariette. Se X:866. 

 
 

 
 

X:883  mm fm mm ff mf 
Olof. Se X:867. 

 
 

 
 

X:897  mm mf ff ff ff 
Mickel Larsson. Född Fläckebo Gussjö. Död 1673-04-27 Fläckebo Holmbo. Far: XI:1793, XII:3639 Lars Bengtsson. Mor: 
XI:1794, XII:3640 Kerstin Andersdotter. 
 
Norrbo härad 8 januari 1661  Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2270 (1661) Bild 4790 / sid 467 
(AID: v420672.b4790.s467, NAD: SE/RA/42042202) resolverades att där Michell i Holbo och Anders i Hassmyran icke skaffa 
Jöns Jöransson till räfst på nästa ting så skall de stå i ställe och svara för hans böter 
 
Norrbo häradsrätt 8 maj 1661: Mats Olsson i Skeduga och Michell Larsson i Holbo......gjorde för rätten sin ursäkt det de för 
sin ålderdom skull intet kunna eller förmå längre besitta rätten. 
 
Norrbo häradsrätt 8 maj 1661 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2270 (1661) Bild 4840 / sid 472 
(AID: v420672.b4840.s472, NAD: SE/RA/42042202): Dito tillstod Michell i Holbo att hans fader Lars Bengtsson (Gussjö) 
haver bekommit av Erik Johanssons styvfader Jöns Nilsson  25 daler och hans egen fader Johan Hindriksson 3 tunnor säd 
för 27 daler som Anders Johansson i Förlunda och Lars Persson i Bengtsbo vittnade uppå de 4 ½ öresland som Michels 
moder h Kerstin i Gussjö och Jöns Larssons fader Lars Andersson i Passa ägde i Hälla hemmanet anammat på de 4½ 
öresland efter nya reven 3 ½ öresland är. 46 daler var om gode män skola vidare likvidera om det obytt är. Dito 
resolverades att Michell i Holbo är ingen förordnad nämndeman till omläggning utan uti justitia ärender. 
 
Norrbo häradsrätt 18 september 1662: Dito resolverades att h Margareta i Holbo och Fläckebo socken skall betala till 



Anders Eriksson i Ålsvarta och Färnebo socken 1 lass hö och vara där med i detta mål åtskilda. Dito beviljades att Michel 
Larsson i Holbo skall vara … om någon nederhuggen gärdsgård i Brånsta och där om veta berätta vid nästa ting. 
 
Norrbo häradsrätt 18 september 1662: Blev … emellan 2ne …kullar som arva den 3dje nämligen Marit Andersdotter som 
hade sitt fasta arv till 14 penningland i Holbo och efter den förra kullen Anders Larssons arvingar voro 3 systerlotter Lars 
och Ingeborg och den andra sönderkullen emot den döda voro Anders Larssonss barn och den tredje hustrun Kerstin till 8 
systerlotter: Och Hr Gustaf den 14 penningland som de bägge kullarna skulle ärva överens om 15 daler och den andra a 8 
systerlotter 35 daler som Michel Larsson med sina medarvingar betala skall, var med dömes och samma jord 14 
penningland under Michel Larsson och hans medarvingar för deras lagfångna egendom. 
 
Norrbo härad 30 september 1663 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2731 (1663) Bild 4450 / sid 436 
(AID: v420716.b4450.s436, NAD: SE/RA/42042202) blev uträknat emellan 2ne sönderkullar som ärva den 3die nämligen 
Marit Andersdotter som hade sitt fasta arv till 14 penningland i Holmbo och efter den förra kullen, Anders Larssons 
arvingar vore 3 systerlotter, Lars och Ingeborg och den andra sunnerkullen emot den de döda vore Anders Larssons barn 
av den 3die hustrun Kerstin till // systerlotter och efter jorden 14 penningland som de bägge kullarna skulle ärva 
värderades till 50 daler lopp alltså på de 3 systerlotterna av den förra kullen 15 daler och de andra a 8 systerlotter 36 daler 
som Michell Larsson med sina medarvingar betala skall var med dömes och samma jord 14 penningland under Michell 
Larsson och hans medarvingar för deras lagfångna egendom. 
 
Norrbo härad 30 september 1663 Norrbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11105/A I a/2 (1655-1674), 
bildid: U0000383_00090 Michel Larsson i Holbo med sitt syskonbarn Joen Larsson låter uppbuda sin pratention i Hälla 
hemmanet 1 gången 
 
Norrbo häradsrätt 14 mars 1664: Michel Larsson I Holbo med sitt syskonbarn Joen Larsson later uppbjuda sin pretention I 
Hälla hemman till laga jordrevning. 
 
Gamla Norbergs häradsrätt 15 februari 1665 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:4 (1665-
1666) Bild 390 / sid 69 (AID: v222898.b390.s69, NAD: SE/ULA/11711): Mickel Larsson och Anders Larsson ifrån Gussjö och 
Fläckebo socken tillkändes igenom länsmannens utmätning att få sin betalning för 1 oxe 3 skp stångjärn av Olof Olsson i 
Bråfors eller borgesmannen för Olof. 
 
Norrbo härad 15 juni 1668 Norrbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11105/A I a/2 (1655-1674), bildid: 
U0000383_00189:  Nämndeman Michel Larsson i Holbo besvärade sig det han på 10 års tid haver förestått 
fjärdingsmanstjänsten i Fläckebo med stort besvär och överlopp och intet därför varken utskrivningen eller annat fått 
åtnjutit varigenom han är kommen i fattigdom och lägervall. Begärandes förlov. Och emedan som denne Michel Larsson i 
Holbo är eljest en viss och snäll karl, den tid han och en nämndeman varit haver, som kan läsa och skriva, och är 
omistandes, emedan länsman bor 2 mil från Fläckebo socken , därför vill tingsrätten honom med detta attestato till hans 
excellence hr landshövdingens nådiga förordning att han emot sitt besvär kunde någon frihet underdånigst åtnjuta. 
 
Norrbo härad 17 maj 1670  Norrbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11105/A I a/2 (1655-1674), bildid: 
U0000383_00245 vid 40 marks vite pålades nämndemannen Michill Larsson i Hålbo att några dagar för midsommardagen 
inställa sig i Brottberga att förklara släktlinjen emellan sig och Brita Esbjörnsdotter och låta uträkna deras arvsrätt i 
hemmanet 
 
Norrbo häradsrätt 7 september 1670: Uppbud 3 ½ öresland i Hälla och Harakers socken av Mickel Larsson i Holbo och är 
hans arvejord 1 gången. 
 
Norrbo häradsrätt 7 februari 1671 Norrbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11105/A I a/2 (1655-1674), 
bildid: U0000383_00265: Talade H Anna Eriksdotter ifrån Tönnesta och Lundby socken till Michil Larsson i Hålbo och 
Fläckebo socken om sin moderbroders Anders Perssons samt modersysters H Abluna Persdotters jord i Hälleboda 
beägarandes att få den för de 7½ daler smt han Michil Larsson därför skall hava givit, igenlösa och till sig börda och samma 
jord jämte sin framlidne moders arvejord ibidem; den hon föregiver ännu olöst vara; tillträda och besitta. Michel Larsson 
invänder att kärandens moders jord såväl som hennes moderbroders och moderssysters jord i Holbo allaredo Ao 1666 är 
försåld till Nils Davidsson i Vredinge det han bevisar med sal Hans Dobertz dombrev av den 10 maj Ao 1666, men käranden 
säger det brevet vara osannfärdigt, betygandes det hennes moder sin jord aldrig haver sålt påståendes förty ännu sin förra 
begäran. Resol: Emedan svaranden med en klar dom bevisar att den jorden som käranden talar på allaredo Ao 1666 är 
vorden lagligen såld och köpet lagföljt och med härads fasta och dom konfirmerat, vilket och allt sedan oklandrat varit 
haver, alltså erkännes här med kärandens nu anlagda klander olagligt och av intet värde och som sin rätt så till sin moder 
broders och moder systers jord inbördande som besittningen av sin moders jord förlängt hava förlorat och pliktig till att 
böta för dom kval 3 mark smt 
 
Norrbo härad 8 februari 1671 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2276 (1671) Bild 3470 / sid 339 
(AID: v420678.b3470.s339, NAD: SE/RA/42042202) uppböds 3 ½ öresland i Hälla och Harakers socken av Michell Larsson i 



Hållbo som är hans arvejord 2 gången 
 
Norrbo häradsrätt 25 maj 1671: Resolverades att Lars Larsson i Hälla skall hava makt att inlösa de 3 ½ öresland jord i Hälla 
som Michil Larsson i Holbo till bruksföreståndaren Hans Raase haver sålt där han intra fatalia kan giva välbemälte Hans 
Raase sin utlagda penningar igen, dock skalll Lars uppå samma penningasumma korta de 25 daler kmt reda penningar samt 
3 tunnor spannmåll á 7 daler tunnan som Mickil Larssons fader Lars Bengtsson i Gussjö av Johan Hindersson i Västra 
Engbacken på bemälte jord haver uppburit varom Anders Johansson i Förlunda och Lars Persson i Bengtsbo nu vittnade 
och vill…. Det köpet som emellan bemälte Johan Hindersson och Lars Bengtsson i Gussjö hava upphävt emedan det ej 
befinnes vara gjort med …. Och vittnen som lag fordrar. 
 
Norrbo häradsrätt 18 september 1671: Avsades emellan Michael Larsson i Holsbo kärande och Per Eriksson I Holbotorpet 
svarande att såsom svaranden med ett riktigt och av trovärdige man bevittnat kontrakt av den 3 december 1666 bevister 
sig med samtliga jordägare i Holbo lov och minne hava upptagit och uppbyggt det torpet han på bemälte bolbys ägor 
besitter med sådana villkor att han det uti sin och sin hustrus livstid skall få besitta men efter bägges deras död båda hans 
där nederlagda arbete samt hirsen vara under bolbyn förfallna alltså skall han och samma kontrakt oklandrat få åtnjuta så 
att käranden eller de andra jordägarna ej skola må få honom därifrån driva. 
 
Norrbo häradsrätt 18 september 1671 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2276 (1671) Bild 3210 / 
sid 313 (AID: v420678.b3210.s313, NAD: SE/RA/42042202): Erhöll Michel Larsson i Hålbo med sin köttsliga ed det han 
aldrig haver sett det köpebrevet som H Anna Eriksdotter ifrån Tönnesta och Lundby socken nu igenom sin son av honom 
lovade att framvisas på hennes moderbroders jord i Holbo Och så som lagmansrättens remisconal af den 2 september 
nästförlidne tillåter häradsrätten vidare att upptaga bemälte Annas och hennes barns skäl emot Michel Larsson som där 
om sin moders samt hennes modersbroders och modersysters jord i Holbo kunna framte så vida det sig försvarligen kan 
göra låta, ty pålades merbemälte H Annas söner att vid nästkommande vinterting framhava de vittnen som skola hava hört 
Michel Larssons i Holbos bekännelse om deras moders arvejord att den ännu voro fortalt till att bekräfta sin därom utgivna 
attester med ed, emedan Michel Larsson hårdeligen nekar sig hava bekänt samma systerdel vara obetalt utan allenast så 
talt att det allenast voro 5 daler smt som för samma jord är utgivna. 
 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län (D) EXIa:1 (1620-1671) Bild 3900 / sid 386 (AID: v405239a.b3900.s386, 
NAD: SE/RA/42042202) Om Holbo 1606 och försäljning 
 
Norrbo häradsrätt 30 maj 1672 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2277 (1672) Bild 7000 / sid 691 
(AID: v420679.b7000.s691, NAD: SE/RA/42042202): Utlovade Michil Larsson i Hålbo att utan förhalninge eller gensägelse 
betala till Johan Hinderssons i Väster-ängsbacken sonhustru hu Anna Andersdotter ibidem de 3 tunnor spannmål och 25 
daler kontanta penningar som hennes svärfader till Michils fader på hans jord i Hälla haver för många år sedan betalt och 
förty, skall bemälte spannmål och penningar hos honom utpantas där han dem sin loven ej godvilligt efterkommer. Såsom 
Michil Larsson i Hålbo tillstår och bekänner det han haver försålt sin och sina medarvingars arvejord i Hälla till 
bruksföreståndaren Hans Raase vid Sigulskvarn och på samma jordeköp av denna uppburit 100 daler kmt Alltså erkänner 
rätten därigenom ängen vara yppnad för Lars Larsson i Hälla till att såsom en rätt bördeman till samma jord få densamma 
inlösa och till sig börda á 100 daler kmt öreslandet 
 
Norrbo häradsrätt 4 mars 1673 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2278 (1673) Bild 5970 / sid 586 
(AID: v420680.b5970.s586, NAD: SE/RA/42042202): Pålades Brita Esbjörnsdotter i Wasken? Och Brita Davidsdotter i Hälla 
samt de flera deras medarvingar tillika med Michil Larssons i Holbo hustru att komparera Brottberga nästkommande tredje 
dag pingst till att låta avräkna deras släktlinje och pröva huru stor del var och en av dem i Hälla med rätta bör äga, då av 
Anders Johansson i Förlunda skall komma tillstädes till att …sitt fasta på halva hemmanet då med det samma skall 
rannsakas om hans fångstmän hava sålt honom mera jord än de ägde som Brita Esbjörnsdotter och de flera arvingarna till 
Hälla hemman vilja förmena och vem sig ifrån denna uträkningen absenterar den skola vara fallen till sina 40 mark. 
 
Norrbo häradsrätt 1 juni 1674 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2279 (1674) Bild 5570 / sid 544 
(AID: v420681.b5570.s544, NAD: SE/RA/42042202): Kommo för rätten Michel Larsson i Holbo och Fläckebo socken 
efterleverska Hu Margareta Hansdotter och Brita Esbjörnsdotter i Waskan och Harakers socken och bekände enhälleligen 
med en mun sig vara således med varandra om hemmanet Hälla i Harakers socken varom de i några år hava tvistat 
vänligen och frivilligen förente och förlikte att hu Margareta Hansdotter med sina intressenter skulle få äga 3 öresland jord 
för sin arvsrätt i bemälte hälla och Brita Esbjörnsdotter och hennes medarvingar däremot få för den arvsrätt som deras 
framlidne fader i bemälte Hälla haver haft som och den jord han därsamma städes inlöst haver, skulle jämväl inalles få äga 
och behålla 3 öresland jord ibidem vilken deras frivilliga förlikning av rätten konfirmerades.Utlovade Lars Larsson i Hälla att 
skola betala halvparten av de 140 daler som han till Michel Larssons i Holbo arvingar och deras medarvingar efter slutit köp 
för 3 öresland jord i bemälte Hälla skyldig är till nästkommande Kyndersmässo och den andra hälften till kyndersmässon 
1676 varmed Michel Larssons efterleverska intet ville vara tillfreds utan påsto att hela summan till nästkommande 
kyndersmässo måtte erläggas eller köpet upphävas, helst emedan hon befruktar att Lars låter komma jorden i skattevrak 
för sin fattigdom skull vilket ställtes till deras vidare förening till nästkommande ting. 
 



Norrbo häradsrätt 1 juni 1674: Uppböds Erik Johanssons i Gussjö Michel Larssons i Holbo Anders Larssons i Gussjö och H 
Benedicti Laurenti mödernes jord i Opp Råby av Bengt Anderssson ibidem 
 
Norrbo häradsrätt 4 oktober 1675:  Så framt Lars Larsson i Hälla ej betalar de 140 daler kmt till Michel Larssons i Hålbo 
arvingar och deras intressenter som ännu återstå på de 3 öresland jord han av dem köpt haver i Hälla bolby till 
nästkommande kyndermässodag så skall köpet vara upphävit och bemälte arvingar hava makt jorden i vår nästkommande 
att få tillträda av dem själva eller igenom en åbo till bruks antaga dock så vida de innan vårdagen och trädet företagas giva 
Lars Larsson sina på samma jord utlagda penningar igen. 
 
Barn med Margareta Andersdotter (Född 1625 Fläckebo Holmbo. Död 1717-02-28 Fläckebo Holmbo.). 
 
Barn: 
Karin Mickelsdotter. Född 1652-03-07 Fläckebo Holmbo.  
Margareta Mickelsdotter. Född 1655-01-01 Fläckebo Holmbo.  
Lars Mickelsson. Född 1657-07-05 Fläckebo Holmbo.  
Brita Mickelsdotter. Född 1658-10-06 Fläckebo Holmbo.  
IX:449 Anders Mickelsson. Född 1660-04-15 Fläckebo Holmbo. Död 1741-11-16 Fläckebo Holmbo.  
NN Mickelsson. Född 1663-08-24 Fläckebo Holmbo.  
Margareta Mickelsdotter. Född 1667-09-08 Fläckebo Holmbo.  
Brita Mickelsdotter. Född 1670-03-11 Fläckebo Holmbo. Död 1716-05-13 Kila Sjöbo.  
Kerstin Mickelsdotter. Född Fläckebo Gussjö.  

 
 

 
 

X:898  mm mf ff ff fm 
Margareta Andersdotter. Född 1625 Fläckebo Holmbo. Död 1717-02-28 Fläckebo Holmbo. Far: XI:1795 Anders Larsson. 
 
Dödbok Hustru Margareta Andersdotter, framledne Michil Larssons och Anders Erikssons maka i Holmbo avsomnade d 28 
februari begrovs den 10 mars. Född i Holmbo år 1625 efter berättelse, emedan intet finnes så gammal kristningsbok här i 
församlingen. Aetas 92 år 
 
Norrbo häradsrätt 18 september 1662: Dito resolverades att h Margareta i Holbo och Fläckebo socken skall betala till 
Anders Eriksson i Ålsvarta och Färnebo socken 1 las hö och vara därmed i detta mål åtskilda. Dito blev uträknat emellan 
2ne sönderkullar som ärva den 3dje nämligen: Marit Andersdotter som hade sitt fasta arv till 14 penningland i Holmbo och 
efter den förra kullen, Anders Larssons arvingar voro 3 systerlotter, Lars och Ingeborg och den andra sönderkullen emot 
den döda, vore Anders Larssons ....barn av den tredje hustrun Kerstin till 8 systerlotter och de 14 penningland som de 
bägge kullarna skulle ärva, överens.... 50 daler belopp alltså på de 3 systerlotterna av den förr ..... 15 daler och den andra å 
8 systerlotter 35 daler som Michel Larsson med sina medarvingar betala skall var med dömes och samma jord 14 
penningland under Mickel Larsson och hans medarvingar för deras lagfångna egendom. 
 
Norrbo häradsrätt 4 mars 1673: Pålades Brita Esbjörnsdotter i Vaskan? Och Brita Davidsdotter i Hälla samt de flera deras 
medarvingar tillika med Michil Larssons i Hålbo hustru att comparera i Brottberga näst kommande tredje dag pingst gudvill 
till att låta uträkna deras släktlinje och pröva huru stor del var och en av dem i Hälla med rätta bör äga, då och Anders 
Johansson i Förlunda skall komma tillstädes till att uppbe sitt fasta på halva hemmanet då med det samma skall rannsakas, 
om hans fångesmän hava sålt honom mera järd än de ägde som Brita Esbjörnsdotter och de flera arvingarna till Hälla 
hemman vilja förmena . 
 
Lagmansting Norrbo 28 juli 1673 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIa:12 (1591-1679) Bild 90 / sid 5 
uti den tvistige ifrån Norrbo häradsting i Romfartuna d 1 februari 1671 hit appellerade sak, emellan h Anna Eriksdotter i 
Tönnestad kärande och Mickel Larssons i Holebo efterlåtna änka h Margareta Andersdotter svarande beträffandes 
kärandens morbroder sal Anders Pärssons samt morsyster Abluna Pärsdotters jord i Holebo den hon nu påstår för 7 ½ 
daler sm Mickel Pärsson därför skall givit hava inbyrda men svarande häremot uppvisar sal lagläsarens Hans Dobers Ao 
1606 utgivna fasta och tingskötning sådan förlängst vara lagligen acquirerad med mera. Alldenstund det befinnes av 
skattebrevet dat 1606 denna tvistiga hustru Annas mödernes samt morbroders och morsysters jord var förlängt såld och 
lagfaren samt bortskaffat och allt sedan oturberat den egendomen intet njutit // 
 
Norrbo häradsrätt 1 juni 1674 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2279 (1674) Bild 5570 / sid 544 
(AID: v420681.b5570.s544, NAD: SE/RA/42042202): Kommo för rätten Michel Larssons i Holbo och Fläckebo socken 
efterleverska hu Margareta Hansdotter och Brita Esbjörnsdotter i Waskan och Harakers socken och bekände enhälleligen 
med en mun sig vara således med varandra om hemmanet Hälla i Harakers socken varom de i några års tid hava tvistat, 
vänligen och frivilligen förente och förlikte att hu Margareta Hansdotter med sina intressenter skull få äga 3 öresland jord 
för sin arvsrätt i bemälte Hälla och Brita Esbjörnsdotter och hennes medarvingar däremot så för den arvsrätt som deras 
framlidne fader i bemälte Hälla haver haft som och den jord han där sammastädes inlöst haver skulle jämväl inalles få äga 
och behålla 3 öresland jord ibidem . 



 
Norrbo härad 1 juni 1674 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2279 (1674) Bild 5570 / sid 544 (AID: 
v420681.b5570.s544, NAD: SE/RA/42042202) utlovade Lars Larsson i Hälla att skola betala halvparten av de 140 daler som 
han till Michill Larssons i Hålbo arvingar och deras medarvingar efter slutit köp för 3 öresland jord benämnd Hälla skyldig är 
till nästkommande kyndelsmälls och den andra hälften till kyndelsmäss anno 1676 varmed Michill Larssons efterleverksa 
intet ville vara tillfreds utan påstod att hela summan till nästkommande kyndelsmässo måtte erläggas eller köpet upphävas 
helst emedan hon befruktar att Lars låter komma jorden i skattevrak för sin fattigdom skull. Vilket ställtes till deras vidare 
förening till nästkommande ting.  
 
Gift medAnders Eriksson. 

 
 

 
 

X:899  mm mf ff ff mf 
Lars Ersson. Född Fläckebo Gussjö. Död 1691 Fläckebo Gussjö norra gården. Far: XI:1797 Erik Matsson. Mor: XI:1798 
Ingeborg Larsdotter. 
 
Färnebo 24 november 1645 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1786 (1645-1646) Bild 1440 / sid 136 (AID: 
v420577.b1440.s136, NAD: SE/RA/42042202) Lars Eriksson i Gussjö och Fläckebo socken för mökränkning sakfälltes 40 
daler konan Anna Matsdotter 20 daler 
 
Övertjurbo härad 22 mars 1664: Confirmerades 6 öresland hus och jord i Västerby Västergården och Kumla socken till Olof 
Andersson i Gussjö och Västerfärnebo socken var ibland är hans hustrus arvejord 3 öresland och sedan bytt jord med sin 
svåger Lars Eriksson i Gussjö och givit honom 3 öresland i Gussjö för 3 öresland i Västerby men emedan jorden i Västerby 
är något sämre särdeles till äng haver Lars Eriksson till förbättring givit sin svåger Olof Andersson en äng i Gussjö nordesta 
ängen benämnd som bytesbrevet av den 29 februari 1664 bevistes. Äger alltså Olof Andersson och hans arvingar 6 öreslan 
i Västerby och ängen i Gussjö för sin välfångne egendom. 
 
Mantalslängd 1694: Lars Eriksson övergivit hemmanet och uppehålles av mågen Per Larsson. 
 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2313 (1706) Bild 11 / sid 7 tvist mellan Lars Erssons barn om rätt 
till delar av Gussjö 
 
Äktenskap med Brita Matsdotter (Född före 1633 Västerfärnebo Stävre. Död 1685-11-08 Fläckebo Gussjö.). Vigsel 1653-11-
20 Västerfärnebo. 
 
Barn: 
Erik Larsson. Född 1654-09-03 Fläckebo Gussjö.  
IX:450 Kerstin Larsdotter. Född 1660-06-13 Fläckebo Gussjö. Död 1716-04-18 Fläckebo Holmbo.  
Margareta Larsdotter. Född 1661-11-10 Fläckebo Gussjö Norra gården.  
Mårten Larsson. Född 1663-08-23 Fläckebo Gussjö.  
Nils Larsson. Född Fläckebo Gussjö. Död före 1706.  
Brita Larsdotter.  

 
 

 
 

X:900  mm mf ff ff mm 
Brita Matsdotter. Född före 1633 Västerfärnebo Stävre. Död 1685-11-08 Fläckebo Gussjö. Far: XI:1799 Mats Jonsson. Mor: 
XI:1800 Margareta Hansdotter. 

 
 

 
 

X:901  mm mf ff fm ff 
Anders Larsson. Död 1691 Fläckebo Ödesvallen. Far: XI:1801 Lars Jönsson. Mor: XI:1802 Karin. 
 
År 1663 är han antecknad som lösdrivare i mantalslängden. 
 
Norrbo härad 17 januari 1654 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2264 (1653-1655) Bild 1970 / sid 
162 Anders Larsson i Ösvallen i Fläckebo socken godvilligen samtyckte sig vilja giva 2 daler koppmt till Mats Olofsson i 
Hönäs för ett lass penningar han forat eller fört haver i förledes år ifrån Avestafors till Västerås och ingen betalning för 
samma fora bekommit eftersom han i följe varit hava med tvenne gossar  hustru Margareta Andersdotters son i Hönäs 
Anders Persson och deAnders Nilssons i Jöransbo gosse Erik av vilkas lass eller kärror tvenne penninge kopparplåtar om 20 
daler kopparmt är bortkomne. Alltdärför känner tingsrätten att Mats Olsson skäligt bekommer av hustru Margareta och 
Anders Nilsson vardera 1 daler 16 öre kopparmt och Mats Olsson själv viderkänner 1 daler därme samma hans forlass 
fyllest // 



 
Norrbo häradsrätt 30 maj 1672 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2277 (1672) Bild 6950 / sid 686 
(AID: v420679.b6950.s686, NAD: SE/RA/42042202): Lars Andersson i Hebo och hans medarvingars åtal emot Anders 
Larsson i Ödesvallen angåendes deras förmente arvsrätt som de efter sin faderfaders syster framlidna Erik Olssons 
efterleverska pratenderar till bemälte torp erkändes av intet värde emedan bemälte Anders Larsson med ett fastebrev av 
den 21 maj Anno 1630 beviste hurusåsom hans framlidne fader som sedan haver ägt bemälte Erik Olssons efterleverska 
haver betalt hennes och hennes förre mans gäld á 178 daler 16 öre kmt och 4 tunnor spannmål och sedan för samma gäld 
merbemälte torp lagföljt och alldenstund att inge av bördemännen haver sig angivit som samma gäld haver velat clarera 
och torpet intia fatalia inbörda haver, han därå nått laga fång, och är alltså merbemälte torp Ödesvallen lagligen gångit 
deras faderfader syster ifrån och förty ej kunnat hemfälla dem käranden .. till arv. 
 
Norrbo härad 5 september 1672 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2277 (1672) Bild 7160 / sid 707 
(AID: v420679.b7160.s707, NAD: SE/RA/42042202) Uppbud. Ödesvallen Fläckebo socken för den gäld Anders Lasson 
ibidem till Olof Jonsson Ljung i Västerås haver betalt jämväl och för de 178 daler 16 öre utlagors rest han för sin fader till 
Måns Svensson haver betalt 3 gången 
 
Äktenskap med Margareta Olofsdotter (Född Fläckebo Hemmingsbo. Död 1694-01-05 Fläckebo Ödesvallen.). Vigsel 1651-
11-23 Fläckebo. 
 
Barn: 
Marit Andersdotter. Född 1654-05-17 Fläckebo Ödesvallen.  
Margareta Andersdotter. Född 1658-10-06 Fläckebo Ödesvallen. Död 1734-11-01 Romfartuna Likesta.  
IX:451 Olof Andersson. Född 1660-03-16 Fläckebo Ödesvallen. Död 1729-06-14 Fläckebo Ödesvallen.  
Anna Andersdotter. Född 1663-02-15 Fläckebo Ödesvallen.  
Sophia Andersdotter. Född 1667-04-06 Fläckebo Ödesvallen. Död 1722-07-03 Kila Skinnarboda 4).  

 
 

 
 

X:902  mm mf ff fm fm 
Margareta Olofsdotter. Född Fläckebo Hemmingsbo. Död 1694-01-05 Fläckebo Ödesvallen. Far: XI:1803 Olof Andersson. 
Mor: XI:1804 Marit. 
 
Övertjurbo häradsrätt 1640-05-20: Om en teg som i 270 år legat under 
hemmanet. 

 
 

 
 

X:903  mm mf ff fm mf 
Lars Olofsson. Död 1667-05-19 Fläckebo Näs. 
 
 
 
Barn: 
Anna Larsdotter. Född 1660-08-07 Fläckebo Näs.  
IX:452 Elisabeth Larsdotter. Född 1663-06-08 Fläckebo Näs. Död 1730-11-15 Fläckebo Ödesvallen.  

 
 

 
 

X:905  mm mf ff mf ff 
Sven Bengtsson. Född 1599. Död 1680-04-04 Fläckebo Veddarsbo. 
 
Barn med Kerstin Eriksdotter (Död 1683-03-01 Fläckebo Veddarsbo.). 
 
Barn: 
Kerstin Svensdotter. Född 1644-11-30 Fläckebo Veddarsbo. Död 1718-03-22 Fläckebo Östersätra.  
IX:453 Erik Svensson. Född 1647 Fläckebo Veddarsbo. Död 1698-03-26 Fläckebo Gussjö.  
Olof Svensson. Född 1651-07-02 Fläckebo Veddarsbo.  
Sara Svensdotter. Född 1651-07-02 Fläckebo Veddarsbo.  
Per Svensson. Född 1654-11-26 Fläckebo Veddarsbo.  

 
 

 
 

X:906  mm mf ff mf fm 
Kerstin Eriksdotter. Död 1683-03-01 Fläckebo Veddarsbo. Far: XI:1811, XIII:7189 Erik. Mor: XI:1812, XIII:7190 Kristina 
Persdotter. 
 



Norrbo härad  5 maj 1628 Lasse Eriksson i Gussjö fick brev på 6 öresland ibidem som han av sin syster Kerstin i Veddarsbo 
köpt i Fläckebo socken 3 öresland för 30 daler och av Karin i Ramshyttan 3 öresland för 30 daler 

 
 

 
 

X:907  mm mf ff mf mf 
Bengt Larsson. Död Fläckebo Gussjö. 
 
Barn med Margareta (Död Fläckebo Gussjö.). 
 
Barn: 
Lars Bengtsson. Född Fläckebo Gussjö.  
Karin Bengtsdotter. Född Fläckebo Gussjö.  
IX:454 Brita Bengtsdotter. Född Fläckebo Gussjö. Död 1687-04-24 Fläckebo Gussjö.  

 
 

 
 

X:908  mm mf ff mf mm 
Margareta. Död Fläckebo Gussjö. 

 
 

 
 

X:909  mm mf ff mm ff 
Per Ersson. Död 1705-09-24 Fläckebo Gussjö. 
 
Norrbo häradsrätt 22 juni 1666: Kom för rätten Per Eriksson i Gussjö och Fläckebo socken och på sin sjukliga svärfaders 
Johan Månssons i Vreninge vägnar klagade hurusom soldaten Mats Larsson ibidem Vreninge hade först stulit halm ifrån 
bemälte Johan Månsson och sedan 8 dagar efter Påska då han kom ifrån sina fiskedon? Lupit efter bemälte Johan och strax 
med en stör slagit honom 3 slag uti huvudet, vänstra armen bräckt på 2 ställen och högra armen blodsår. Sedan över 
veklivet och knän krossat och slagit. Mats invände där emot att bemälte Johan Månsson med sina grannar hade honom 
dagen tillförende förbråt? Sålunda, du vore en märker karl om du icke stuglo? Och ville omsider slå neder honom. Vittnen 
Esbjörn Anders och Mats i Vreninge  bekände att soldaten Mats då utan orsak slog neder bonden Johan de de sedan 
undandrogo. Resolution. Mats Larsson soldat sakfälldes för 2 huvusår 12 mark, benbrott på armen 20 mark, 2 blodviten 6 
mark, nock för fullsår i veklivet 20 mark. Dito för svea värk och tidspillan giver till Johan 16 daler kmt och vådasår natt och 
år efter det 16 kap  så framt han sig med  målsägaren icke förliker och då soldaten icke hava att böta med då löper 2 
gånger gatulopp. Omsider andra dagen efter målsägaren icke så högt stod på sin rätt till gatulopp, därför förkastas 
soldaten med samma straff på det han sig än ….. och sitta några dagar i kistan. 
 
Äktenskap med Margareta Johansdotter (Född Fläckebo Vreninge. Död 1684-05-04 Fläckebo Gussjö.). Vigsel 1654-10-22 
Fläckebo. 
 
Barn: 
IX:455 Erik Persson. Född 1661-04-21 Fläckebo Gussjö. Död 1729-02-08 Fläckebo Gussjö.  
Johan Persson. Född 1664-02-28 Fläckebo Gussjö. Död Fläckebo Östra Vreninge.  
Lars Persson. Född 1667-02-03 Fläckebo Gussjö.  
Margareta Persdotter. Född 1669-09-19 Fläckebo Gussjö.  
Anna Persdotter. Född 1672-03-17 Fläckebo Gussjö.  
Brita Persdotter. Född 1673-09-07 Fläckebo Gussjö.  
Kerstin Persdotter. Född 1677-05-01 Fläckebo Gussjö.  
Mats Persson. Född 1681-11-13 Fläckebo Gussjö.  
Malin Persdotter. Född 1684-04-29 Fläckebo Gussjö.  

 
 

 
 

X:910  mm mf ff mm fm 
Margareta Johansdotter. Född Fläckebo Vreninge. Död 1684-05-04 Fläckebo Gussjö. Far: XI:1819 Johan Månsson. Mor: 
XI:1820 Margareta Larsdotter. 
 
Vid vigseln anges att hon kommer från Näs. 

 
 

 
 

X:911  mm mf ff mm mf 
Lars Ersson. Död 1690-05-18 Fläckebo Vevde. 
 
Norrbo häradsrätt 27 juni 1654 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2264 (1653-1655) Bild 2160 / sid 
181 (AID: v420666.b2160.s181, NAD: SE/RA/42042202): Lars Eriksson ifrån Färnebo socken beviste med köpebrev under 



goda vittnen sig hava lossat och köpt av en oskyld Erik Nilsson i Vevde och Fläckebo socken hans avlinge hus och jord i 
bemälte vevde fem öresland och därför givit tillfyllest betalning femhundra daler kopparmynt där med Erik Nilsson väl 
benöjd är och avhände sig hustrun och barn samma hus och jord och dem upplåtes Lars Eriksson hans hustru och barn. 
Såsom detta köp lagligen uppbudet är Anno 1651 den 23 maj första gång och sedan vid två till fullföljt och mera 
lagståndet. 
 
Norrbo häradsrätt 16 maj 1660: Resolverades att Lars Eriksson i Vevde skall söka Jöran Bengtsson på Hede om 3 marker 
som han haver överbetalt på Anders Erikssons vägnar i Hassmyra 
 
Vangsbro häradsrätt 30 januari 1680: Kom för rätten beskedlig man Johan Andersson i Hälleby och gav tillkänna att han 
hade med sin svärfader Lars Ersson i Vevde betalt en stor skuld för sin salig fader Anders Persson i Hälleby 390 daler kmt 
 
 
Erik Nilsson i Vevde köpt jord där 1606 Västmanland 1 b sidan 162 och 
sidan 172 
 
Barn med Sophia Johansdotter (Född 1620. Död 1697-10-03 Fläckebo Vevde.). 
 
Barn: 
Brita Larsdotter. Född 1650-05-26 Fläckebo Vevde.  
Anna Larsdotter. Född 1653-01-16 Fläckebo Vevde.  
Johan Larsson. Född 1653-11-30 Fläckebo Vevde. Död 1728 Ramnäs Fermansboda.  
Karin Larsdotter. Född 1655-01-06 Fläckebo Vevde.  
IX:456 Kerstin Larsdotter. Född 1659-10-09 Fläckebo Vevde. Död 1715-12-18 Fläckebo Gussjö.  
NN Larsdotter. Född Fläckebo Vevde.  
 
Barn med NN Olofsdotter. 
 
Barn: 
Olof Larsson.  
Margareta Larsdotter.  
Erik Larsson.  

 
 

 
 

X:912  mm mf ff mm mm 
Sophia Johansdotter. Född 1620. Död 1697-10-03 Fläckebo Vevde. 
 
Norrbo härad 10 november 1699 /  / Olof Larsson med dess syster hustru Margareta Larsdotter efterlåtit sin broder Erik 
Larsson oklandrat till vedergällning för det fördelen som Erik Larsson efterlåtit sin styvmoder hustru Sophia Johansdotter 
uti dess livstid som sedan går efter hennes död till Erik Larsson och dess arvingar / / 

 
 

 
 

X:913  mm mf fm ff ff 
Johan Jönsson. Se IX:481. 

 
 

 
 

X:914  mm mf fm ff fm 
NN. Se IX:482. 

 
 

 
 

X:915  mm mf fm ff mf 
Anders Claesson. Se IX:483. 

 
 

 
 

X:916  mm mf fm ff mm 
Margareta Hansdotter. Se IX:484. 

 
 

 
 

X:919  mm mf fm fm mf 
Anders Persson. Se IX:487. 

 
 



 
 

X:920  mm mf fm fm mm 
Brita Jönsdotter. Se IX:488. 

 
 

 
 

X:921  mm mf fm mf ff 
Mats Andersson. Se IX:475. 

 
 

 
 

X:922  mm mf fm mf fm 
Brita. Se IX:476. 

 
 

 
 

X:923  mm mf fm mf mf 
Mats Knutsson. Född 1615 Västerfärnebo Larsjö. Död 1695-05-23 Västerfärnebo Västerby. Far: XI:1845, XI:1911, XI:2041 
Knut Eriksson. Mor: XI:1846, XI:1912, XI:2042 NN. 
 
Avlat 14 barn, 8 söner och 6 döttrar 
 
Västerfärnebo 28 maj 1660 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2269 (1660) Bild 4850 / sid 473 (AID: 
v420671.b4850.s473, NAD: SE/RA/42042202) kom för rätten Johan Knutsson i Larsjö och gav tillkänna hurusom han hade 
inlöst och köpt ett skattehemman 4 öresland hus och jord i Västerby av samtliga sina syskon vilket hemman de ärvt haver 
efter sin broder Erik Knutsson som bemälte hemman av Jon Olofsson köpt hade och barnlös död blev. Uppviste så först Jon 
Olofssons givna köpebrev av d 2 jan 1652 var uti förmäles att Jon Olofsson haver med sin hustrus och barns ja och 
samtycke sålt Erik Knutsson i Larsjö bemälte hemman Västerby a 4 öresland med all dess rättighet för 50 skepp stångjärn. 
Därnäst framviste Johan Knutsson ett annat köpebrev av dato den 12 maj 1660 som han med sina syskon och svågrar 
upprättat haver, sålunda att halvbrodern Knut Jönsson och sambrodern Hr Lars i Fellingsbro, Anders Knutsson i Västerbykil, 
Per Knutsson i Nickebo, Mats Knutsson i Västerby, Lars Persson i Svebo, Mats Nilsson i Rysshyttan, systern Karin 
Knutsdotter och systerdottern Elisabet Eriksdotter som äro tillsamman 7 broderslotter, förutan Johan Knutssons egen 
arvslott efter sin broder Erik Knutsson hava tillsammans sålt bemälte sin broder Johan Knutsson var sin arvslott och var 
broder bekommit 5 skepp stångjärn och 12 ½ daler kmt och systrarna där emot efter proportion // 
 
Vangsbro 30 januari 1680 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2284 (1680) Bild 6070 / sid 552 (AID: 
v420686.b6070.s552, NAD: SE/RA/42042202) kom för rätten ärlig och beskedlig man Mats Knutsson i Västerby och gav 
tillkänna huru som han med 3 sina hustrus syskon är arvfallen till 4 öresland i bemälte Västerby Västergården och beviste 
först sin hustrus hustru karins arvjord vara 1 öresland och sedan löst av sin svåger MatsPersson i (snickartorpet), hans 
hustrus hustru Saras arvejord 1 öresland och givit där före 225 daler kmt med mera som köpebrevet av d 20 sept 1676 
innehåller. Noch beviste Mats Knutsson sig hava lossat av sin svåger Isak Persson i Larsjö hans hustrus hustru Margaretas 
jord 1 öresland och 1 öresland som Isak tillförne hade löst av den tredje svågern Anders Olofsson i Elfnäs och Grytnäs 
socken för vilka 2 öresland hus och jord i Västerby, Mats Knutsson haver givit 600 daler efter köpebrevet d 17 feb 1677. 
Var uppå Mats Knutsson härads konfirmation och fastebrev begärde: så emedan med samma jordeköp befanns vara 
lagligen procederat ty dömde jag med nämndens samtycke samma 4 öresland hus och jord i Västerby för Mats Knutssons, 
hans hustrus och barns lagfarna egendom 
 
Äktenskap med Karin Eriksdotter (Född 1632 Karbenning Prästhyttan. Död 1698-01-30 Västerfärnebo Västerby.). Vigsel 
1648-06-25 Västerfärnebo. 
 
Barn: 
Erik Matsson. Född 1651-02-09 Västerfärnebo Lasjö.  
Kerstin Matsdotter. Född 1653-07-30 Västerfärnebo Lasjö.  
Per Matsson. Född 1656-03-23 Västerfärnebo Lasjö. Död 1736-04-22 Västerfärnebo Västerby.  
Knut Matsson. Född 1657-07-26 Västerfärnebo Västerby.  
Nils Matsson. Född 1657-07-26 Västerfärnebo Västerby.  
Johannes Matsson. Född 1658-12-28 Västerfärnebo Västerby.  
Anna Matsdotter. Född 1661-08-18 Västerfärnebo Västerby.  
Margareta Matsdotter. Född 1663-12-06 Västerfärnebo Västerby.  
Anders Matsson. Född 1665-04-30 Västerfärnebo Västerby.  
IX:462 Sara Matsdotter. Född 1667-03-25 Västerfärnebo Västerby. Död 1744-05-11 Västerfärnebo Norrsalbo.  
Knut Matsson. Född 1669-07-25 Västerfärnebo Västerby.  
Margareta Matsdotter. Född 1671-04-02 Västerfärnebo Västerby.  
Abluna Matsdotter. Född 1672-11-30 Västerfärnebo Västerby.  
Hans Matsson. Född 1676-10-22 Västerfärnebo Västerby.  

 



 
 

 

X:924  mm mf fm mf mm 
Karin Eriksdotter. Född 1632 Karbenning Prästhyttan. Död 1698-01-30 Västerfärnebo Västerby. Far: XI:1847 Erik Matsson. 
Mor: XI:1848 Elin Pedersdotter. 
 
Karin Eriksdotter Mats Knuts änka i Västerby nata in Prästhyttan gift aet 17 fött 14 barn 8 söner och 6 döttrar av vilka 7 
söner och 4 döttrar ännu lever. Änka varit 2 ½ år Aet 66  

 
 

 
 

X:925  mm mf fm mm ff 
Erik Olofsson. Se X:437. 

 
 

 
 

X:926  mm mf fm mm fm 
Karin Olofsdotter. Se X:438. 

 
 

 
 

X:927  mm mf fm mm mf 
Lars Hansson. Se X:439. 

 
 

 
 

X:928  mm mf fm mm mm 
Karin Johansdotter. Se X:440. 

 
 

 
 

X:929  mm mf mf ff ff 
Mats Jönsson. Född Västerfärnebo Hedåker. Död 1651-06-29 Västerfärnebo Hedåker. Far: XI:1857 Jöns Persson. Mor: 
XI:1858 Anna. 
 
Årlig ränta  och mantal 1604-1645: 12 öresland, 7 ½ hundade osmundjärn, 13 årliga hästar, 4 konungshästar och 6 
dagsverken. 
 
Barn med Karin Andersdotter (Född Västerfärnebo Hedåker. Död 1653-06-12 Västerfärnebo Hedåker.). 
 
Barn: 
IX:465 Lars Matsson. Född Västerfärnebo Hedåker. Död Västerfärnebo Hedåker.  
Anders Matsson.  
Knut Matsson.  

 
 

 
 

X:930  mm mf mf ff fm 
Karin Andersdotter. Född Västerfärnebo Hedåker. Död 1653-06-12 Västerfärnebo Hedåker. Far: XI:1859 Anders. 
 
Förekommer i en längd från 1635 (LeRoyB) 
 
Norrbo härad 3 mars 1637 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1782 (1637-1639) Bild 950 / sid 88 (AID: 
v420573.b950.s88, NAD: SE/RA/42042202) salig Lars Anderssons barn, Anders Larsson, Brita och Kerstin Larsdöttrar finge 
fastebrev på en bovall i Bergshyttan som fadern köpt haver av Mats Andersson, Peder Erik och Olof Andersson och deras 
syster Karin i Hedåker, h Brita i Råsshyttan och hustru Marits barn i Olofsbenning och Jöns Anderssons barn i Berg för 4 
skpd stångjärn, undantaget kvarn och smedjeställe vilka ligger till bolbyn och halvt skpd stångjärn åt s Jöns Anderssons 
barn i förlikning och vängåva, är ock lagståndet. 

 
 

 
 

X:937  mm mf mf mf ff 
Mats Nilsson. Död 1673-04-02 Karbenning Nyhyttan. Far: XI:1873, XI:2023 Nils Nilsson. Mor: XI:1874, XI:2024 Brita 
Hermansdotter. 
 
Västerås kämnärsrätt 4 september 1654 Blev förlikta Mats Nilsson i Nyhyttan i bergsfjärdingen i Färnebo socken med 
Alexander Jung Robert Rindts? Tjänare om 20 daler kmtt som Mats Nilsson nu i dessa dagar haver inlagt i Albrekt Rindtz 
bod och han Alexander Jung haver dem emottagit. Vilka penningar som Alexander säger att Mats Nilssons broder skall 
hava kommit och avhämtat dem tillbaka utur boden, det som han nekar till och han Mats Nilsson icke heller fått dem ej 



heller vist någon annan att taga dem att ändock rätten pålade Alexander Jung betala honom sina inlagde penningar 20 
daler likväl av medlidande att de vore så väl bekanta med varandra han efter 5 daler kmtt och resten skulle han betala 
 
Gamla Norbergs bergslag 1660-10-08: Anders Nilsson i Nyhyttan och Fernebo förliktes så med sin broder Mats Nilsson 
ibidem att Anders skall utlösa h Karin deras syster i Västerby och Färnebo socken och såsom de då blevo lika delte gav 
Mats sig till freds med den förening som gode män hade gjort och då för rätta confirmerades . Nämligen 10 daler g mt som 
bytet gäller. 
 
Gamla Norbergs bergslag 1662-02-04 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2730 (1662) Bild 5370 / sid 
528 (AID: v420715a.b5370.s528, NAD: SE/RA/42042202): Mats Nilsson i Färnebo Nyhyttan lät 1 resan uppbuda sin syster h 
Rikemor Nilsdotters systerdel för 200 daler kmt köpt dat Norberg d 24 aug 1661. Mats Nilsson dito lät än 1 resan uppb Jöns 
Nilssons i Kärrbo obligation på 6 skp tackjärn 1 skp stångjärn och 4 daler penningar obl dat 1 marti 1660 Mats Nilsson i 
Nyhyttan lät 3 resan uppbuda Lars Olssons i Kråkebo smedjeställe för 3 skp stångjärn köpet dat Färnebo d 3 juni 1660 
 
Gamla Norberg 18 augusti 1662 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2730 (1662) Bild 5440 / sid 535 
(AID: v420715a.b5440.s535, NAD: SE/RA/42042202) Mats Nilsson i Färnebo Nyhyttan lät 2 resan uppbjuda sin systers h 
Rikmors del ibidem för 200 daler kopparmt köpeskr dat 24 aug 1661. Än lät Mats Nilsson i Färnebo Nyhyttan 2 resan 
uppbjuda Jöns Nilssons i Karlbo brodersdel ibidem för länt tackjärn 6 skpd stångjärn i ko och 4 daler koppmt dat 1 mars 
1660 
 
Gamla Norbergs bergslag 18 augusti 1662 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2730 (1662) Bild 5450 / 
sid 536 (AID: v420715a.b5450.s536, NAD: SE/RA/42042202): Mats Nilsson i Färnebo Nyhyttan lät 2 resan uppbuda ett 
smedjeställe som han hade köpt av Lars Ersson i Bastmor för 7 skp tackjärn. Köpet dat 8 mars 1659. 
 
Gamla Norbergs bergslag 18 mars 1672: Beviljades grannarna i Nyhyttan Mats Nilsson, Mats Jonsson och Per Olsson att få 
till sig kalla några revningmän som för dem rätt uppmäta tio systerdelar jord därav nio gå dem under jämnt byte men den 
tionde förbehålles Per Olsson uppå hans svärmoders vägnar efter undfången lagmansdom. 
 
Barn med Abluna (Död 1647-04-04 Västerfärnebo Nyhyttan.). 
 
Barn: 
IX:469 Erik Matsson. Född 1646 Karbenning Nyhyttan. Död 1721-10-08 Karbenning Nyhyttan.  
 
Gift medMargareta (Född Karbenning Prästhyttan. Död omkring 1677 Karbenning Nyhyttan.). 

 
 

 
 

X:938  mm mf mf mf fm 
Abluna. Död 1647-04-04 Västerfärnebo Nyhyttan. 

 
 

 
 

X:939  mm mf mf mf mf 
Josef Tidiksson. Född 1617-03-24 Karbenning Hästbäck. Död 1713-04-08 Karbenning Hästbäck. Far: XI:1877 Tidik Eriksson. 
Mor: XI:1878 Brita Jöransdotter. 
 
Dödbok  Joseph Tidiksson i Hästbäck natus ibidem 1617 d 24 mars av ärlig föräldrar. Vistats hemma till dess han blev 28 
år då han kom i äktenskap med Clara Eriksdotter ifrån Norrhörende? levt med henne i 66 år avlat 10 barn 3 söner och 7 
döttrar. 
 
Gamla Norbergs häradsrätt 9 mars 1663 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2732 (1663) Bild 5840 / 
sid 1074 (AID: v420717.b5840.s1074, NAD: SE/RA/42042202): Josef Tidiksson i Hästbäck anklagades av sin syster Kerstin 
Tidiksdotter ibidem för slagsmål och överfallande på hyttbacken och slagit henne 3 puster och givit henne 2 stötar i ryggen, 
ty kändes han därför att böta 3 mark för var pust är 9 mark noch 3 mark för var stöt är 6 mark gör summa 15 mark. Och 
Kerstin gentog för öknamnet på sin broder kallat honom hundeflängare - 6 mark. Och sattes vite dem emellan 40 daler 
silvermynt vilken den andra oftare oförrättar 
Hans Olsson hustru h Ingrig i Hästbäck för Josefs galt som var årsgammal och ihjälslagen att betala galten med 4 daler 
koppmt och böta 3 mark smt 
 
Gamla Norberg 15 februari 1669 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:5 (1668-1669) Bild 1440 
(AID: v222900.b1440, NAD: SE/ULA/11711) Josef Tidiksson i Hästbäck lät 2 resan uppbjuda Per Olssons i Nyttan (Nyhyttan) 
arvfallne jordedel i Hästbäck som är 1/10 del uti 1/5 dels hemman köpt för 9 Skpd 2 lspd stångjärn dat dne 25 maj 1666 
 
Gamla Norberg 27 juli 1674  Joseph Tidiksson i Hästbäck besvärade sig in för rätten det honom av Olof Hansson ibid 



förvägras att åtnjuta sin fulla treding i hemmanet som honom dock tillhör efter sin börd och lösning, vilket hemman består 
av 12 systerdelar därunder han 4 besitter. Olof Hansson beviste sig 5 systerdelar hava uti hemägorna efter sina 
avhandlingar med 2ne sina syskon, men uppå skogen och dess delning inlade han en lagmans synedom given över hans 
hemmans anpart, Inlade och ett byte som dem emellan fordom upprättat och stadgat är, och av dem i lösningen ej 
efterlevat, där uti avskedat är att hemmanet skulle inlösas av 4 bröders och så bliva i fyra delar lagd /// 
 
Gamla Norberg 8 mars 1687: Nämndeman Jonas Tidiksson och brodern Mats Tidiksson i Hästbäck angiver huru såsom för 
30 år sedan en delning skall vara förättad emellan deras salig fader Tidik Tidiksson och deras faderbroder Josef Tidiksson 
vilka lika rådande äro i hemmanet men beklaga sig att faderbrodern Josef Tidiksson dem till skada söker sitt bästa och 
fördel i alla måtto var han helst behagar och ej kan skatteligen uppvisa någon delning eller skifte på jorden, anhålla 
fördenskull nu av rätten att få en ny delning och skifte så på själva hustomten som jorde. Josef Tidikssons son Erik 
Josefsson exciperar emot nytt byte, föregiver att tillförne vara så väl jorden som husen bytta och där uppå bortkastat 
uppvisandes till bevis en bytesskrift förättat d 23 oktober 1659 av Nils Larsson länsman, nämnemännen Olof Persson i 
Åvestbo, Herman Hansson i Broarna och Lars Olofsson i Simla underskrivne med samtliga vederbörandes namn och 
bomärken men finnes uti bemälte bytesskrift intet nämnt eller specificerat jorden vad lott var och en hävda bör utan 
allenast huset bytte och huru mycket var tillkommer vidare intet. Resol. Rätten finner skäligt att såsom uti 1659 års 
bytesskrift intet finna specificerat någon lott eller skifte på jorden, som likväl alltid practiseras att tegarna efter dess läga 
och situation och delningen efter solskifte nämnas bör, det bör fördenskull så väl jorden som hustomten av gode män 
rannsakas och prövas vem mera innehaver och sedan skiftas och delas som var efter arv köp och byte är ägande till, så att 
var och en härefter sin lott kan bättre veta och säkert hävda må. 
 
Gamla Norbergs häradsrätt 31 augusti 1703: Efter samtliga Josef Tidikssons i Hästbäck barns och arvingars skriftliga 
ansökning upplästes och konfirmerades det bytesinstrument som nämndemannen Erik Knutsson i Karbenning uti vördiga 
Nils Brodiens närvaro d 25 nov 1698 upprättat över berörde Tidikssons lösören med vad förordning om hans och hustruns 
uppehälle i deras ålderdom blivit gjord 
 
Äktenskap med Clara Eriksdotter (Född 1624-11-11 Karbenning Norrhörende. Död 1708-11-23 Karbenning Hästbäck.). 
Vigsel 1648-06-25 Västerfärnebo. 
 
Barn: 
IX:470 Sara Josefsdotter. Född 1649-04-22 Karbenning Hästbäck. Död 1736-04-11 Karbenning Nyhyttan.  
Erik Josefsson. Född 1651-11-09 Karbenning Hästbäck.  
Anders Josefsson. Född 1654-03-05 Karbenning Hästbäck.  
Brita Josefsdotter. Född 1655-03-04 Karbenning Hästbäck.  
Margareta Josefsdotter. Född 1658-02-27 Karbenning Hästbäck.  
Brita Josefsdotter. Född 1660-12-26 Karbenning Hästbäck.  
Kerstin Josefsdotter. Född 1663-09-21 Karbenning Hästbäck.  
Elisabet Josefsdotter. Född 1667-01-01 Karbenning Hästbäck.  
Clara Josefsdotter. Född 1669-10-10 Karbenning Hästbäck. Död 1709-10-29 Karbenning Landforsbacken.  
Klara Josefsdotter. Född 1669-10-10 Karbenning Hästbäck.  

 
 

 
 

X:940  mm mf mf mf mm 
Clara Eriksdotter. Född 1624-11-11 Karbenning Norrhörende. Död 1708-11-23 Karbenning Hästbäck. Far: XI:1879 Erik 
Larsson. Mor: XI:1880 Johanna Germundsdotter. 
 
Dödbok Sal hustru Clara Eriksdotter i Hästbäck född i Norrhörende Ao 1624 av äkta säng och ärliga och gudfruktiga 
föräldrar. Vistades städse hemma hos sina k föräldrar till dess hon blev sina 24 år då hon kom i äktenskap med sin i 
livstiden k maka och man Josef Tidiksson i Hästbäck  levt med honom sann kärlighet tillsamman uti samfälte.... avlat 10 
barn 3 söner och 7 döttrar av vilka 1 son och 5 döttrar ännu lever. Död av ålderdomssvagheter. Avsomnade stilla och 
saktmodeligen Aetas 84 år 
 
Gamla Norberg 26 juni 1677 Germund Ersson i Hörende och dess syster hustru Clara i Hästbäck androgo för rätten sig hava 
arvejord både i Hörende och Hästbäck som delas borde, begärde bägge därför att jorden på båda ställen måtte upprevas 
värderas och jämkas sedan i vissa lotter // 
 
Gamla Norberg 14 oktober 1690  Besvärade sig hustru Clara i Hästbäck huruledes uti sal prosten Nicolai Prytz tid, dess 
fädernes hemman i Försteby är vordet under Färnebo kyrka försålt till organisthemman emot 400 daler kppmtt så att på 
dess systerdel sig belöpa skulle 80 daler, dem hon sig icke vet till godo njutit, utan allenast bekommit en skriftlig invisning 
av prosten uppå sin betalning, enär testamente för dess sal broder Lars Eriksson 9 daler 19 öre avdragit är nämlig 70 daler 
12 öre dem hon hos sal Olof Hansson i Klingbo skulle hava att undfå. Men har varken sin betalning ej heller någon jord där 
emot av Olof Hansson erhållit, begär det tingsrätten ville förhålla Olof Hanssons son Olof Olofsson om han denna invisning 
för god känner, och om dess sal fader så mycket till sal prosten skyldig varit. Dito om han vidkännas vill den skuld som dess 



sal fader till Josef Tidiksson och henne skyldig varit den han bekänt på sotesängen bestå uti 2 skp stångjärn 1skp tackjärn 3 
tunnro säd a 22 daler tunnan penningar 4 daler och 1 ½ tjog halm för 20 daler kpmtt . till vilket allt Olof Olofsson bejakade 
// blev jord och fast egendom i Klingbo uppbuden första gången 

 
 

 
 

X:941  mm mf mf mm ff 
Anders Jönsson. 
 
 
 
Barn: 
IX:471 Per Andersson. Född 1638 Karbenning Hästbäck. Död 1708-12-14 Karbenning Hästbäck.  

 
 

 
 

X:943  mm mf mf mm mf 
Jonas Jönsson. Född 1606 Norberg Rosendal. Död 1696 Norberg Rosendal. Far: XI:1885, XI:2029 Jöns Narvesson. Mor: 
XI:1886, XI:2030 Karin Persdotter. 
 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 6310 / sid 618 (AID: v420705a.b6310.s618, 
NAD: SE/RA/42042202) Hans Persson i Rosendal bjuder upp nu 3 resan samt alla hans syskon med honom 2 systerdelar i 
Rosendal köpt av Jöns Jönsson för 31 fat osmundjärn /// 
 
Gamla Norberg 17 januari 1642 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2259 (1642) Bild 560 / sid 377 
(AID: v420661.b560.s377, NAD: SE/RA/42042202) belangande den förlikningen som för en tid sedan skedde uti Rosendal 
emellan grannarna så blev hon nu konfirmerat efter som synebrevet utvisar, nämligen att Jöns ibidem skall få fem skeppd 
stångjärn för sin anpart uti den gamla smedjan och giva de andra ått skpd stångjärn för en tredjepart i öster smedjan och 
så läng smider Jöns i den gamla smedjan till dess han får järnet och när han lägger ut åtta skpd så träder han till den nya 
men fägången bliver här efter som av ålder varit haver. Och den som någon åverkan gör med söderna uppå annans äng 
eller slogar böta 40 mark för vitet och svara till själva gärningen. 
 
Gamla Norberg 9 mars 1663 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2732 (1663) Bild 5780 / sid 1068 
(AID: v420717.b5780.s1068, NAD: SE/RA/42042202)  Jonas Jonsson i Rosendal besvärade sig emot sin svåger Anders 
Andersson ibidem om någon jord som Anders sades hava bort ifrån Jonas. Resol. Efter som Jonas beviste med framlidne hr 
Johan Fridrerici vittnesskrift att han hade givit penningar på änget och de invändningar som Anders emotbar om dess 
restitution igenom något förhållet arv efter föräldrarna kändes av intet värde. Så dömdes Jonas antingen få jorden eller 
sina penningar igen 
 
Gamla Norberg 13 februari 1665 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:4 (1665-1666) Bild 390 / 
sid 69 (AID: v222898.b390.s69, NAD: SE/ULA/11711) Jonas Jönsson i Rosendal lät 1 resan uppbuda Per Larssons i Åvestbos 
systerdel i Rosendal köpt för 6 skpd stångjärn, noch Erik Olssons köpeskrift i Torphyttan på en systerdel belägen i Rosendal 
för 6 skpd stångjärn dat 16 juli 1660 
 
Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:6 (1670-1671) Bild 590 / sid 111 (AID: v222901.b590.s111, 
NAD: SE/ULA/11711) Jonas Jönsson vittnar i ett mål 
 
Gamla Norberg 3 mars 1690 § 72 resolverades att efter såsom det befinnes att Jonas Jönsson i Rosendal icke haver erlagt 
prästerliga rättigheten för Smedstorpet i Rosendal på 12 års tid, vilket torp han avhyst och brukat, det bör han prästerliga 
rättigheten där för i anledning av Kl commssions resol betala till mag Sundi änka med 12 dagsverken å sin egna kost och 24 
dagsverken under välbemälte Änkans kosthåll 
 
Äktenskap med Elisabet Eriksdotter (Född före 1626 Norberg Flängan. Död 1683-08-05 Norberg Rosendal.). Vigsel 1645-08-
24 Norberg. 
 
Barn: 
IX:472 Brita Jonsdotter. Född 1646-07-14 Norberg Rosendal. Död 1690-12-14 Karbenning Hästbäck.  
Erik Jonsson. Född 1650-04-28 Norberg Rosendal.  
IX:508 Karin Jonsdotter. Född 1652-05-25 Norberg Rosendal. Död 1728-03-25 Norberg Livsdal.  
Erik Jonsson. Född 1654-10-15 Norberg Rosendal. Död 1698 Norberg Rosendal.  
Kerstin Jonsdotter. Född 1658-01-10 Norberg Rosendal.  

 
 

 
 

X:944  mm mf mf mm mm 



Elisabet Eriksdotter. Född före 1626 Norberg Flängan. Död 1683-08-05 Norberg Rosendal. Far: XI:1887, XI:2031 Erik 
Persson. Mor: XI:1888, XI:2032 NN. 

 
 

 
 

X:953  mm mf mm mf ff 
Per Jönsson. Död Västerfärnebo Norrsalbo. 
 
Västerfärnebo 14 april 1635 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2256 (1635) Bild 1200 / sid 112 (AID: 
v420658.b1200.s112, NAD: SE/RA/42042202) uppbjudes fyra öresland jord i Björken och Salbo av Mats Olsson och Per 
Jönsson i Salbo första gången och detta klandrade Lars Olsson och berättas att det är avlinge jord. Item 4 öresland jord i 
Norr Salbo i tredje lotten ifrån den sunnesta första gången av Per Jönsson i Salbo och av has salig hustru är löst en 
brodersdel på tu daler när, dem gav bemälte Peder ut när hustrun levt. Item löste han med henn två systerdelar. 
 
Vangsbro härad 26 september 1637 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1782 (1637-1639) Bild 1340 / sid 127  
Peder Jönsson i Salbo brukar fyra öresland hem i byn och tu öresland i Björken som är beläget i ...... Mats Olsson ib brukar 
och fyra öresland i bolbyn och tu i Björken. Peder Jönssons arvjord är en öre och åtta penningland så mycket är och Mats 
Olssons arvjord. Nu haver Peder Jönssons svärmoder unt Mats Olssons fader ett öresland jord i Salbo som jordebrevet 
daterat 1610 den 19 september för 14 tunnor säd och haver så Mats Olsson och hans broder Anders Olsson fast på åtta 
öresland. Men Björken är ett litet hemman om fyra öresland. Uppå det 4 öresland jord haver Peder Jönsson bott i trettio år 
och hemmanet väl uppbyggt intet tillförande mestadels var redan röjt och Peder Jönssons förra hustru och Mats Olsson är 
bröders barn och är lika när till att lösa. Avsades fördenskull att efter Per Jönsson haver där bott så lång tid hemmanet väl 
uppbyggt och icke mera är än en kan vara behållen mede därför skall han det behålla och vad Björken vidkommer står till 
vidare rannsakning. 
 
Färnebo fjärding 29 januari 1638 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2257 (1638) Bild 240 / sid 251 
(AID: v420659.b240.s251, NAD: SE/RA/42042202) belangandes de 4 öresland jord i Salbo som kallas Björken blev avsagt att 
efter de äre lika bördiga och skylle och jorden är tillhopa 12 öresland att det behålla 2 öresland vardera i Björken. Där emot 
vade Peder Jönsson med tremark 
 
Västmanlands lagmansting 1639-10-30 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIa:3 (1625-1639) Bild 2700 / sid 
239 (AID: v405244b.b2700.s239, NAD: SE/RA/42042202) Per Jönsson i Salbo bevisandes sig hava lageligen appelerat emot 
en dom avsagd Färnebo den 1 februari 1638 emellan honom och hans förre hustrus faders broderson Mats Olofsson i 
Salbo var utinnan de ... vara lika när att äga och besitta de 4 öres land jord i Björken uti bemälta Salbo som de av oskyllda 
händer köpt och inlöst hava, och emedan Per Jönssons sonhustru vara utav den ena brodern förmente han sig både på sina 
så och hennes vägnar vara till mera berättigat än Mats Olofsson där emot framkom till svars bemälte Mats Olofsson 
givandes tillkänna att Per Jönssons sonhustrus fader Olof Larsson hade tillförne till oskylldan mannen Erik Mårtensson i 
Gärsbo och Anders Eriksson i Salbo sin rätt bortsålt det bemälte Mats Olofsson och Per Jönsson sedermera hava återlöst i 
börd igen, och fördenskull kunde dottern intet återvinna eller skäligen klandra det fadern så länge sedan bortsålt hade, 
dock efter långsamt tal och gensvar blevo de sålunda inför rätten vänligen och väl förente att Per Jönsson och Mats 
Pedersson behålla vardera sin halvpart efter såsom de atllt här till haft hava nämligen vardera fyra öresland i Salbo och två 
öresland i Björken och alldenstund denna förlikning sålunda är inför rätten uppenbarligen med bägge deras goda samtycko 
gjord är. Varför dömdes samma förening god och gill. 
 
Vagnsbro häradsrätt 1668-11-04 Uträkning på Björsbogården 2 öresland i Norra Salbo. 
Per Jönsson ägde 2 öresland. 1 kullen, Nils, Anders, Jöns, Karin, Marit, Anna. 2 kullen; Lars, Olof, Johan, Elisabet. Samma 
Per jönssons 2ne barnkullar tvistade om 2 öresland i Björkgården och 4 öresland i Salbo Hörnegård, vilka 4 öresland den 
förre kullen ville säga vara deras mödernes arv men 2 öresland vara av Peder Jönsson inlösta med deras moder och sedan 
ärvde de fadern lika och komma så 18 pl till den senare kullen, där emot invändes at Johan Persson i Salbo med sina bröder 
av den senare kullen att fadern inlöste den jorden medan han var änkling och eljest inlöste och något i Hörnegården och 
uppviste så ett lagmans dombrev av de 30 oktober 1639 lydandes det deras fader uppå häradsdomen av d 10 feb 1638 
vara sedermera förlikter med Mats Olofsson om halva Björkegården och halva Hörnegården men intet nämnandes där uti 
varken om arv eller lösen som av senare kullen beropades uppå därför sköts saken till nästa ting då häradsdombrevet av 
1638 och flera skäl kunna framvisas. 
 
 
Vagnsbro häradsrätt 1669-05-17 Samma dag kommo åter för rätten sal Per Jönssons bägge barnkullar i Norra Salbo och 
tvistade om 4 öresland i Broo och 2 öresland i Björk som skulle vara mest inlöst med den senare hustru h Anna och 
förmena sig komma till 1 öre och 2 örtug i Bro och 21 pl i Björk efter sin uträkning. Där emot uppviste nu Anders Persson 
med sina syskon 2ne köpebrev på 2 öresland i Björken, det ena daterat i januari 1625 och det andra 1627 och .. häradsdom 
1638 ......., 1639, var uti dömes Per Jonssons 2 öresland .... halvparten i Björken emot Mats Olofsson som den äga i byn 
Salbo nämligen ... och Hörnegården tillsamman, när nu där efter rannsakades , så befanns Per Jonsson skulle giva 38 daler 
för 2 öresland i Björkgården ... betalt 26 daler vid förra hustruns, hustru Britas död, belöper ... 1:9 pl var av förra kullen bör 
hava å möderne 11 pl och Per Jönsson själv 23 pl och sedan för den 12 daler som utgavs i änkklingeståndet som bägge 



kullarna efter medföljande uträkning ärva och förra kullens möderne 11 pl där till fäderne 21 pl..../../ Anders andersson 
1636 d 23 maj ....varuti förmäles det Per Jönsson hade köpt av sin broder Olof Andersson 1:8 pl i Bro och Norra Salbo... och 
av 2ne systrar Marit Persdotter och Brita Larsdotter var sina...  
 
Barn med Brita Ingevaldsdotter. 
 
Barn: 
IX:487, X:919 Anders Persson. Född 1614 Västerfärnebo Norrsalbo. Död 1699-12-10 Västerfärnebo Norrsalbo.  
IX:477 Jöns Persson. Född 1618 Västerfärnebo Norrsalbo. Död 1694-10-27 Västerfärnebo Norrsalbo.  
Karin Persdotter. Född Västerfärnebo Norrsalbo.  
Anna Persdotter. Född Västerfärnebo Norrsalbo.  
Anders Persson. Född Västerfärnebo Norrsalbo.  
Marit Persdotter. Född Västerfärnebo Norrsalbo.  
Nils Persson. Född Västerfärnebo Norrsalbo.  
 
Barn med NN. 
 
Barn: 
Jan Persson. Född Västerfärnebo Norrsalbo.  
Lars Persson. Född Västerfärnebo Norrsalbo.  
Elisabet Persdotter. Född Västerfärnebo Norrsalbo.  
Olof Persson. Född Västerfärnebo Norrsalbo.  

 
 

 
 

X:954  mm mf mm mf fm 
Brita Ingevaldsdotter. Far: XI:1907, XI:1947, XII:3675 Ingevald Jönsson. 
 
Övertjurbo häradsrätt 20 oktober 1668 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/4 (1665-
1673), bildid: C0104927_00087  Kom för rätten beskedlig man Isak Andersson i Valsätra och Möklinta socken och gav 
tillkänna hurusom han hade inlöst 3½ öresland hus och jord i Valsätra Västergården uppvisandes där å åtskilliga köpebrev 
med jordrevning 1. Löst av sin faders syskonbarn Ingevald Jönssons måg Per Jönsson i Salbo och Färnebo socken 1 ½ 
öresland för 3 skp stångjärn emot sin faders 2 skp efter köpebrevet d 14 mars 1647 men efter jordrevningen befinns att 
vara 1 18 // sedan beviste Isak Andersson hava handlat av sina brorsbarn  1 18 tillsamman vilken jord deras fader Erik 
Andersson hava tillförende köpt av sin faderbroder Olof Eriksson i Hogla och Tibble socken efter köpebrev 13 feb 1635. 
Nämligen Isak löst nu av sin broderson Anders Eriksson 14 penningland // noch lossat av broderson Mats Eriksson i Örebro 
stad 14 penningland // efter jorderevning befanns var broder intet mera äga än som 12 penningland och de 3 systrar Anna 
Malin och Margita äga var sina 6 penningland. Förutan detta är ock Olof Erikssons son Olof Olofsson i Sala stad uppå sin 
faders gjorda jordeköp med Erik Andersson nu förlikt med 40 daler och emedan Anna och Malin Eriksdöttrar sitta och 
nyttja fördel av hemmanet för sina lotter därför skola de i framtiden bleva där om förlikta men Margita Eriksdotter som 
omyndig är bliver sina 6 penningland i framtiden förbehållna.  

 
 

 
 

X:955  mm mf mm mf mf 
Lars Persson. Död 1677-02-25 Västerfärnebo Svedbo. Far: XI:1909 Per Larsson. Mor: XI:1910 Karin. 
 
Barn med Kerstin Knutsdotter (Död 1680-04-12 Västerfärnebo Svedbo.). 
 
Barn: 
Per Larsson. Född omkring 1636 Västerfärnebo Svedbo.  
IX:478 Sara Larsdotter. Född omkring 1640 Västerfärnebo Svedbo. Död 1693-07-16 Västerfärnebo Norrsalbo 3).  
Erik Larsson. Född 1652-03-25 Västerfärnebo Svedbo.  
Johan Larsson. Född 1655-03-04 Västerfärnebo Svedbo.  
Margareta Larsdotter. Född 1657-05-31 Västerfärnebo Svedbo.  

 
 

 
 

X:956  mm mf mm mf mm 
Kerstin Knutsdotter. Död 1680-04-12 Västerfärnebo Svedbo. Far: XI:1845, XI:1911, XI:2041 Knut Eriksson. Mor: XI:1846, 
XI:1912, XI:2042 NN. 
 
Med tanke på hur många gånger Lars Persson stått fadder åt Knutssönernas barn i Larsjö är det troligt att hon är en 
Knutsdotter 
 



Västerfärnebo 28 maj 1660 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2269 (1660) Bild 4850 / sid 473 (AID: 
v420671.b4850.s473, NAD: SE/RA/42042202) kom för rätten Johan Knutsson i Larsjö och gav tillkänna hurusom han hade 
inlöst och köpt ett skattehemman 4 öresland hus och jord i Västerby av samtliga sina syskon vilket hemman de ärvt haver 
efter sin broder Erik Knutsson som bemälte hemman av Jon Olofsson köpt hade och barnlös död blev. Uppviste så först Jon 
Olofssons givna köpebrev av d 2 jan 1652 var uti förmäles att Jon Olofsson haver med sin hustrus och barns ja och 
samtycke sålt Erik Knutsson i Larsjö bemälte hemman Västerby a 4 öresland med all dess rättighet för 50 skepp stångjärn. 
Därnäst framviste Johan Knutsson ett annat köpebrev av dato den 12 maj 1660 som han med sina syskon och svågrar 
upprättat haver, sålunda att halvbrodern Knut Jönsson och sambrodern Hr Lars i Fellingsbro, Anders Knutsson i Västerbykil, 
Per Knutsson i Nickebo, Mats Knutsson i Västerby, Lars Persson i Svebo, Mats Nilsson i Rysshyttan, systern Karin 
Knutsdotter och systerdottern Elisabet Eriksdotter som äro tillsamman 7 broderslotter, förutan Johan Knutssons egen 
arvslott efter sin broder Erik Knutsson hava tillsammans sålt bemälte sin broder Johan Knutsson var sin arvslott och var 
broder bekommit 5 skepp stångjärn och 12 ½ daler kmt och systrarna där emot efter proportion // 
 
Kerstin är fadder 1661 Västerfärnebo (U) EI:1 (1647-1692) Bild 390 / sid 34 (AID: v72799a.b390.s34, NAD: SE/ULA/11712) 

 
 

 
 

X:957  mm mf mm mm ff 
Mats Isaksson. Född Västerfärnebo Ösby. Död Västerfärnebo Hällby. Far: XI:1913, XII:1753, XII:3705 Isak Larsson. Mor: 
XI:1914, XII:1754, XII:3706 NN Matsdotter. 
 
Färnebo ting 7 mars 1642 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2259 (1642-1642) Bild 200 / sid 339 
Beviljades av rätten att länsmannen Mats Isaksson skall årligen av 300 daler kmt leverera intresse 10 pro cento till Nils 
Smålänningens styvfader Anders Larsson i Sala stad till deras föda och uppehälle så länge de små äre, och icke kunna 
förtjäna maten och låte Mats sig kvittera bemälte intresse, och här med bliver kapitalet den förbehållet somderas arv äre 
efter Nils Smålänning deras faders som och sade länsmannen barnens målsman att han haver 100 daler givit till barnen // 
 
Barn med Kerstin Matsdotter. 
 
Barn: 
Lars Matsson. Född omkring 1619. Död 1690 Västerfärnebo Hällby.  
IX:479 Johan Matsson. Född omkring 1644 Västerfärnebo Hällby. Död 1719-05-20 Västerfärnebo Ösby.  
Joen Matsson. Död omkring 1686 Västerås.  
Isak Matsson.  
Anna Matsdotter.  
Elisabet Matsdotter.  
Abbeluna Matsdotter.  

 
 

 
 

X:958  mm mf mm mm fm 
Kerstin Matsdotter. Far: XI:1915 Mats Larsson. Mor: XI:1916 NN Larsdotter. 

 
 

 
 

X:959  mm mf mm mm mf 
Olof Jonsson. Född omkring 1600. Död Västerfärnebo Fors. Far: XI:1917 Jon Larsson. Mor: XI:1918 NN Olofsdotter. 
 
 
Är 1634 fadder åt Lars Jonssons barn i Nordanö, Ramnäs socken Ramnäs (U) LIa:1 (1632-1654) Bild 12 / sid 9 
 
I roteringslängden 1630 
 
I mantalslängden från 1643 finns både en son och en dotter samt måg inskrivna. Detta innebär att Olof och hans hustru 
bör vara födda senast omkring 1600. Utifrån anteckningar i mantalslängderna tycks barnen vara födda från slutet av 1620-
talet och fram till början av 1640-talet 
 
Västerfärnebo 3 juni 1656 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2265 (1656) Bild 3520 / sid 314 (AID: 
v420667.b3520.s314, NAD: SE/RA/42042202)  Olof Jonsson i Fors beviste med brev och vittnen sig hava lossat av Johan 
Eriksson i Norrhörende, hustru Brita Olsdotter i Norrby, fyra öresland i Söderhörende och därför till betalning givit åtta och 
halvt skeppund stångjärn och 1 spann mjöl är uppbudet Ao 1639 den 10 maj, uppbudet 3 gån och sedan oklandrat ståndet. 
Därför dömdes detta köp fast stående efter lag. 
 
Vagnsbro härad 5 maj 1659 Olof Jonsson i Fors är domare 
 



Vagnsbro häradsrätt 7 maj 1658 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2268 (1659) Bild 5720 / sid 708 
(AID: v420670.b5720.s708, NAD: SE/RA/42042202): Beviljades och fick Olof Jonsson i Fors och Västerfärnebo socken 
fastebrev på 3 öresland jord och hus i Söderhörende och samma socken och Store gården som hans hustru börd att inlösa 
och han av Johan Ersson i Söderhörende köpt haver för 6 ½ stångjärn vilka stångjärn Johan Ersson bekänner med sin 
köpskrift under trovärdiga vittnen daterad Färnebo den 4 sept 1641 till fullo nöjo uppburit och anammat haver av Olof 
Jonsson i Fors såsom och befinnes samma köpskrift att hustru Brita Olofsdotter i Boda och Färnebo haver bekommit uti 
förlikning 2 skeppund stångjärn och en spann mjöl för sin anpart där med hon bekänner sig vara fullkomligt benöjd 
fördenskull de sin jord i bemälte Hörende för sig och de sina efterkommande arvingar avhända och till Olof Jonsson hans 
hustru barn och efterkommande arvingar uppdrager till evärdelig och oigenkallelig egendom. 
 
Norrbo härad 1665 Norrbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11105/A I a/2 (1655-1674), bildid: 
U0000383_00135 Bruksföreståndare Olof Jonsson vid Forsen 
 
Övertjurbo häradsrätt 2 april 1667 samma dag uppsteg för rätten Lars Bengtsson nämndeman i Stora Ringvala och gav 
tillkänna det han med sina brorsbarn och 3 systrar Marit Marina och Brita äre arvfallna till 4 öresland hus och jord där 
sammastädes i Söder Landslotten som är 6 öresland, ibland de 4 öresland är på ½ öresland förlikning given till Osboo 
släkten och sedermera haver Lars Bengtsson med sin sal broder Anders Bengtsson inlöst 2 öresland av annor släkt 
nämligen lossat av Olof Jonsson i Fors och Västerfärnebo socken 1 öresland i bemälte Ringvala för 13 ¼ lod silver och 1 
tunna råg till fulla nöjo med mera som köpebrevet av söndagen Trinitatis 1643 utvisar 
 
Norrbo härad 20 juni 1672 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2278 (1673) Bild 6040 / sid 593 (AID: 
v420680.b6040.s593, NAD: SE/RA/42042202) för detta bruksskrivaren Olof Jonsson Ljung vid Fors 
 
Vangsbro häradsrätt 27 juni 1672: Beviljade sockenmännen i Färnebo förutan den attest som de bruksföreståndaren Olof 
Jonsson vid Forsen utdelt hava att han haver givit dem för var stig kol 12 daler 2 sk kmt och för en stig á 8,9 och 10 tunnero 
givit 6 och ..daler sm han med dem haver kunnat förlikts sålunda vara i allmän sockenstuga bekänt och vittnat 
 
Vagnsbro häradsrätt 26 juni 1682 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2286 (1682) Bild 8700 / sid 857 
(AID: v420688.b8700.s857, NAD: SE/RA/42042202): sakfälltes ock Johan Eriksson i Norrhörende till 3 mark smt för det att 
han om sal Olof Joensson i Fors sade att han tagit fasta på Sörhörende som en tjuv och skälm, men sina ord igen strax 
rättade och återkallade 
 
Vangsbro härad 1684 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2288 (1684) Bild 1120 / sid 106 (AID: 
v420690.b1120.s106, NAD: SE/RA/42042202)  Olof Jonsson köpte 3 öresland i Sörhörende 4 september 1641 
 
Vagnsbro häradsrätt 1695 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2296 (1695) Bild 6380 / sid 627 den 
förlikning som sal domarens Olof Jonssons samtliga arvingar i Fors med Lars Johansson i Västerby d 18 oktober Ao 1695 
upprättat och ingått med därpå löpande intresse och omkostningar således att var och en av arvingarna till benämnde Lars 
Johansson betalar nämligen, Länsman Johan Matsson i Ösby 3 daler 10 ½ öre, Erik Olofsson i Fors 22 daler 21 öre, Per 
Andersson i Norra Gärsbo 57 daler 10 ½ öre, Per Olsson i Nyhyttan 26 daler 21 öre, Olof Andersson i Sörhörende 3 daler 10 
½ öre, Mats Ols arvingar i Fors som Olof Matsson på sig tager att betala 6 daler 21 öre 
 
Barn med Karin Olofsdotter (Född omkring 1600 Västerfärnebo Sörhörende. Död 1681-03-27 Västerfärnebo Fors.). 
 
Barn: 
IX:480 Margareta Olofsdoter. Född omkring 1636 Västerfärnebo Fors. Död 1714-09-16 Västerfärnebo Ösby.  
Mats Olofsson. Född Västerfärnebo Fors. Död omkring 1673 Västerfärnebo Fors.  
Per Olofsson. Född Västerfärnebo Fors. Död Västerfärnebo Nyhyttan.  
NN Olofsdotter. Född Västerfärnebo Fors.  
Erik Olofsson. Född Västerfärnebo Fors.  
Kerstin Olofsdotter. Född Västerfärnebo Fors. Död Västerfärnebo Norra Gärsbo.  
 
Gift medKarin Pedersdotter (Död 1687 Västerfärnebo Fors.). 

 
 

 
 

X:960  mm mf mm mm mm 
Karin Olofsdotter. Född omkring 1600 Västerfärnebo Sörhörende. Död 1681-03-27 Västerfärnebo Fors. Far: XI:1919 Olof 
Hansson?. 
 
Är antecknad som dopvittne 1652 - h Karin Olof Jonssons i Fors Västerfärnebo (U) EI:1 (1647-1692) Bild 270 / sid 22 

 
 

 
 



X:961  mm mm ff ff ff 
Jöns Persson. Född Västerfärnebo Södra Gärsbo. Far: XI:1921, XII:3649 Pär Olofsson. 
 
Norrbo häradsrätt 13 juli 1613 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2252 (1593-1632) Bild 1330 / sid 
365 (AID: v420654.b1330.s365, NAD: SE/RA/42042202): Blev ock sakfälld gamle Jöns i Gärsbo för två blånader och för två 
blodsår som han hade slagit Olof Hansson ibidem 18 mark till treskiftes 
 
Vangsbro häradsrätt 26 augusti 1614 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2252 (1593-1632) Bild 1420 
/ sid 374 (AID: v420654.b1420.s374, NAD: SE/RA/42042202): Kom för rätten Jöns Pärsson i Bänneboda och klandrade ett 
hemman i Södra Gärsbo som var S Pär Olssons hemman det bemälte Pär Olsson åtte som var en broder, den andra 
brodern den var Anders Olofsson i Helleby, den tredje brodern var Hindrik olsson, den fjärde brodern var Lasse Olsson, nu 
äger denne Jöns Persson efter förbemälte sin fader S Pär Olsson en brodersdel och hans faderbroder Hindrik Olsson han 
haver sålt hans fader och sin broders del för ett halvt pund konr för en stekepanna och för ett lass hö, nu haver Mats 
Olsson sålt sin broders del den sammastädes till Anders Larsson i Helleby för ett skeppund järn och för en tunna korn för 
den brodersdelen så alldenstund och Jöns Persson äger halvparten oc den anddra är och födde av brodern och ägeroch 
sammaledes halvparten så dömdes och sades att var som de med godo icke kunna förlika sig var med annan om samma 
hemman så skulle de lotta om samma hemman, jag böd dem med en mun de ville det ingalunda göra. 
 
Vangsbro häradsrätt 17 februari 1625 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2252 (1593-1632) Bild 
2230 / sid 454 (AID: v420654.b2230.s454, NAD: SE/RA/42042202): Blev sakfällt Jöns Persson i Södra Gärsbo för det att han 
utur konungens fängelse hade utsläppt en knekt den .hela roten lejt hade utan deras samtycke lov och minne och emedan 
han denne knekten dem oveterligen släppt hade sades han saker till sina 40 mark och skaffa ock så samma karl eller en 
annan så god i samma stad och rum igen som förbemält är. 
 
 
 
Barn: 
IX:481, X:913 Johan Jönsson. Född 1594. Död 1673-07-27 Västerfärnebo Södra Gärsbo.  
Margareta Jönsdotter.  

 
 

 
 

X:965  mm mm ff fm ff 
Claes Larsson. 
 
Snevringe härad 22 mars 1620 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2252 (1593-1632) Bild 3030 / sid 
531: Kom för rätten Claus Larsson boendes i Fermansboda i Ramnäs socken och gav om samma hemman sålunda tillkänna 
att samma hemman Fermansbo det är fem öresland om samma fem öresland var en broder Jacob Jönsson bor i Vallesta i 
Svedvi socken han var arvtagen till halvtredje öresland hus och jord där haver han för anammat och uppburit av Claude 
Larsson fem skeppund stångjärn i gode nöje och Claude äger Jacob Jönssons farsyster Elin Andersdotter  farsyster Elin är 
den äldre Jacob Jönssons farsystrar och Carin hon är den yngre farsystern. äger där med arv ett öres och 6 pland, den 
andre systern är Carin Andersdotter Lasse Matssons i Norrby i Ramnäs äger där och ett öres och sex penningland det haver 
hon med hennes man Lasse Matssons ja och tillstående sålt och upplåtit Claude för halvtredje skeppund stångjärn, mera 
haver Claude Larsson betalt en gammal släkt och rot som var skylle till hemmanet som var Ingvald klockare i Fläckebo 
socken på sin hustru vägnar och en annan Per i Vreninge i Fläckebo socken på sin hustrus vägnar deras gamla börd bådom 
tillsammans åtta lod silver för 4 daler och därmed alla fem öresland som förbemält tillsamman löst. 
 
Mantalslängd 1600 Landskapshandlingar, LandskapshandlingarVästmanlands handlingar, SE/RA/5121/5121.09/1600: 14 
(1600), bildid: A0050806_00032 
Fermansboda Måns Olofsson 2 spann 1 fjärding/ 3 spann. //Claude Larsson ½ spann/ ½ spann, //Erik Jönsson ½ spann/3 
fjärding 
 
Barn med Elin Andersdotter (Död 1654 Ramnäs Fermansbo.). 
 
Barn: 
IX:483, X:915 Anders Claesson. Född 1609 Ramnäs Fermansbo. Död 1671 Ramnäs Fermansbo.  
Karin Claesdotter.  

 
 

 
 

X:966  mm mm ff fm fm 
Elin Andersdotter. Död 1654 Ramnäs Fermansbo. Far: XI:1931, XII:3659 Anders Persson. 

 
 



 
 

X:973  mm mm ff mm ff 
Per Jönsson. Se X:953. 

 
 

 
 

X:974  mm mm ff mm fm 
Brita Ingevaldsdotter. Se X:954. 

 
 

 
 

X:975  mm mm ff mm mf 
Jöns Eriksson. Död före 1645 Västerfärnebo Norrsalbo. 
 
Mantal 1645  - hu sn 
 
Vagnsbro 19 januari 1654: Emedan såsom sal Anders Tomossons söner Erik och Johan Andersson nu bekände och tillstå att 
deras salig fader Aders haver vid pass 30 år sedan tagit till låns av sin halvbroder Jöns Eriksson som och halv tunna råg och 
två tunnor korn Därför skola Erik och Johan Anderssöner med sina syskon betala samma spannmål och för den långa tiden 
säden borta varit haver gives en och halv tunna så att summan bliver 6 ½ tunna råg och 2 ½ tunna korn som betalas där 
med och hela den skuld skall vara fullgjord efter såsom Jöns Eriksson hava brukat på någon till deras fädernes arvjord uti 
Salsbo utan någon deras vedergällning därför. 
 
Vangsbro 26 juni 1682 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2286 (1682) Bild 8690 / sid 856 (AID: 
v420688.b8690.s856, NAD: SE/RA/42042202) tilldömdes Jöns Erikssons arvingar i Norrsalbo vilka här för rätten inkomna 
äro igenom Jöns Erikssons måg Anders Persson i Norrsalbo att ännu betala till fjärdingsmannen Lars Andersson i Islingby de 
20 daler koppmt som på dess broders del i Norrsalbo restera och Sacellanus loci vördige H Bertil är vittne till, det Jöns 
Eriksson på sitt yttersta bekänt haver, nämligen att på brodersdelen är 60 daler värd honom icke betalt hav än först 20 
daler koppmt sedan 2 tunnor säd a 10 daler tunnan varför och de övriga 20 daler fodersammats betalas skola. 
 
Barn med Anna Eriksdotter (Död 1662-03-09 Västerfärnebo Norrsalbo.). 
 
Barn: 
IX:488, X:920 Brita Jönsdotter. Född 1627 Västerfärnebo Norrsalbo. Död 1693-08-20 Västerfärnebo Norrsalbo.  
Mats Jönsson. Född Västerfärnebo Norrsalbo.  

 
 

 
 

X:976  mm mm ff mm mm 
Anna Eriksdotter. Död 1662-03-09 Västerfärnebo Norrsalbo. 
 
Förekommer i en längd från 1635 (LeRoyB) 

 
 

 
 

X:981  mm mm fm fm ff 
Anders Tomasson. Död efter 1627 Västerfärnebo Hedbo. 
 
I årlig ränta 1608-1613 
Älvsborgs lösen 1615 
 
Barn med NN. 
 
Barn: 
IX:491 Erik Andersson. Död 1650-03-21 Västerfärnebo Hedbo.  

 
 

 
 

X:982  mm mm fm fm fm 
NN. 
 
Färnebo socken 17 december 1617 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2252 (1593-1632) Bild 1640 / 
sid 396 (AID: v420654.b1640.s396, NAD: SE/RA/42042202) ärlig och välaktad man Per Håkansson i Västerås han kom för 
rätten och beklagade sig att han icke efter den avsagde dom kunde få sin betalning nämligen de 800 osmundjärn av Erik 
Anderssons moder i Hedebo därför vart avsagt att därsom de med gode icke vilja betala då skall det pantas och utmätas av 
hemman 

 
 



 
 

X:993  mm mm mf ff ff 
Anders Persson. Död Västerfärnebo Olsbenning. Far: XI:1985, XII:3695 Peder Jönsson. Mor: XI:1986, XII:3696 Karin 
Amundsdotter. 
 
Gamla Norberg 4 februari 1668  Matthis Påhl junior fullmäktig av framlidne Erland Amundssons arvingar i Olsbenning 
refererade att emellan sal Mats Johanssons och Anders Perssons hus? I Olsbenning på den ena och Erland Amundssons 
ibidem samt hans hustru Barbro Andersdotter på den andra är avskedat att för sin arvsrättighet som Erland där inne hade 
cederat, skulle bemälte Olsbenningsgrannar föda dem i dödedagar. Beklagandes det icke efterkommas. Emedan som 
Erlands barn, allt ifrån deras faders död nu på 9de året hava själva mest sin moder utan någon deras tillhjälp uppehålla. 
Begärandes rättens assistens uti denna måttom om någon understöd och vedergällning för det som henne påkostat är och 
än vidare behövas kan till terminum mortis. Till detta svarade Mats Johanssons och Anders Perssons arvingar att Erland var 
icke berättigad till mer jord i Olsbenning än en stugutomt. Och för samma plats hade Erland i sin hela livstid haft hemvist 
och föda hos Mats Johansson, varöfr förmente de intet vidare vara pliktiga. Men såsom Anders Perssons hus kunde icke 
bevisa med laga skäl, vad till gamle Erlands änkas uppehälle contribuerat var så sköts till nämndens utslag, vila arbitrerade 
att till hennes uppehälle skulle Anders Persson förskjuta en tunna säd årligen ifrån dato räknat till dödedagar // 
 
Norberg 19 januari 1680 Anders Eriksson i Prästhyttan som utlöst sal Anders Perssons barn i Olsbenning för deras möderne 
i Prästhyttan med 108 daler kmt item dessa sina syskon nämligen Per Eriksson för dess broders rätt och 2 systerdelar som 
han förr inlöst emot 15 skp stångjärn, Johan Eriksson i Ösby 8 skp, hustru Sara i Islingby 4 skp, hustru Margareta i Vretarna 
4 skp. 
 
 
 
Barn: 
IX:497 Per Andersson. Född 1636-06-05 Karbenning Olsbenning. Död 1697-06-26 Karbenning Olsbenning.  
Anna Andersdotter.  
NN Andersdotter.  
Kerstin Andersdotter.  
Jöns Andersson.  

 
 

 
 

X:995  mm mm mf ff mf 
Erik Tidiksson. Död 1666-02-18 Västerfärnebo Olsbenning. Far: XI:1989, XII:4021 Tidik Hermansson. Mor: XI:1990, XII:4022 
nn. 
 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIa:12 (1591-1679) Bild 14890 / sid 555 
Gamla Norberg 18 augusti 1631 fram kom en lagvad sak emellan Mats Persson i Olsbenning på den ena sidan klagande och 
Erik Tidiksson ibid på den andra sidan svarande, anlangande en  systerdel i bemälte Olsbenning den en gammal piga Karin 
Hermansdotter benämnd ägandes är och vill utgiva fö sin sytning efter hon gammal blind och oför är. Vilken del bemälte 
Mats och Erik är tvistiga om, henne lika del  till arv, vilja henne båda till sytning taga och således hennes jordedel under 
sig komma, blev lagfört på häradsting den 26 juli 1630 och tilldömt Erik för den orsak efter han är hennes broders son, 
ägandes i bemälte hemman tillförne en brodersdel. Mats äger hennes broder dotter, bekommit en broderdel i arv och en 
systerdel tillförne i köp. När nu bemälte Erik sin fader systers del till sin förra broderdel bekommer är de lika delaktiga i 
hemmanet. Mot denna dom inlade Mats sina vadepenningar sökandes i så måtto detta dato lagmansting viljandes jorden 
under sig komma. Resolutio  1 för den skälige och viliga förening där av kunna följa att hemmanet alltid kunna vara i tu 
både för skjutsning, utlagor, hägnat och all andre jord lika delning 2 är och en del av hemmanet utsatt i pant tillförne av 
föräldrarna den kunna de och lika delaktigt inlösa. 3  Vill och pigan hellre vara hos sin broderson Erik. Härför? Blev det 
omsider efter en flitig förmaning till förening lagläsrarens dom approberat dock med bägges deras goda ja och samtycke 
att Erik Tidiksson behåller pigan hos sig och sedan var till hemmanet lika delaktiga 
 
Gamla Norbergs häradsrätt 4 juli 1632: Anders Persson och Mats Johansson i Olsbenning fick brev på det sågställe 
västantill som de köpt av Erik Tidiksson för 4 skeppund tackjärn 
 
Boskapslängd 1633, Olsbenning, Erik Tidiksson, 1  häst, 3  ko, 3  kviga, 2  unga får, 3  gammal get, 2  ung get, 
Utsäde  ½ t:a 
 
Gamla Norbergs häradsrätt 6 mars 1637: Erik Tidiksson i Olsbenning och Mats Pärsson ibidem gav Michel Olsson lov att 
bygga ett torpställe väster om byn. 
 
Laga ting i Wästerfärnebo socken den 19 och 20 januari 1654 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) 
EXIe:2264 (1653-1655) Bild 1980 / sid 163 (AID: v420666.b1980.s163, NAD: SE/RA/42042202)Upbuds Kårbo hemman 3:e 
gången som klandrades af Erich Tidiksson i Olsbenning Dito Erick Tidiksson i Olsbenning giorde anspråk på Kårbo hemman 



thet hans hustrus broder Lars Jönsson ibidem hafva honom såsom föregifvas oweterligen försålldt hvilket hemman han will 
för byrderätten skull igenlösa. Men emedan Lars Jönsson nu icke war tillstädes eller stembd therföre låter Erich lagligen 
stemma säljaren och köparen till nästa ting dher dhe elliest emedhlertid icke kunna wänligen försonas. 
 
 
20 januari 1654 Ting i Västerfärnebo socken volum 9 sid 457 / Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) 
EXIe:2264 (1653-1655) Bild 5100 / sid 456 (AID: v420666.b5100.s456, NAD: SE/RA/42042202) Erik Tidiksson i Olsbenning 
Fernebo socken på sin hustrus Karin Jönsdotters wägnar nu påtalar såsom han Anno 1652 den 12 juni lagligen klander 
gjordt på Kårbo hemmanet som Lars Jönsson för 550 daler kmt /dock häraf 40 daler kmt för ängsteghar obetalat/ Hafver 
på pant och köp uppdraget och efterlåtit inspectoren Giösta Jonsson som icke är byrdeman dertill. Såsom och Erik 
Tidiksson hafver sin hustrus hemmansdel ibidem behållen så och hafver han lossat syskonens Måns Jönsson och hustru 
Mari Jönsdotters hemmansdelar ibidem för 9 skepp stångjärn och Erik Tidiksson på bemäte hustru Marits wägnar betalt 
Giösta Johnsson 30 daler kopparmynt som hon skyldig är. Fördenskull dömde rätten att Erik Tidiksson nu behåller sin 
hustru Karins, samt Mats Jönsson och hustru Marits andelar i Kårbo, som arft och inlöst är af bemälte Erik och där Giösta 
Johansson icke kan bliva vid Lars Jönssons köp så hafver han sine penningar igen, och Erik Tidiksson betalar sin 
hustrubroder Lars Jönsson för hans del i Kårbo efter mätsmanna orden och 3 cap i jordabalken eftersom förnimmes dhen 
iordedelen vara dess wärde och högre försåld till Giösta Johansson. 
 
Vagnsbro 1 oktober 1655 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2264 (1653-1655) Bild 5100 / sid 456 
(AID: v420666.b5100.s456, NAD: SE/RA/42042202): Erik Tidiksson i Olsbenningen Färnebo socken på sin hustru Karin 
Jönsdotters vägnar nu påtalar såsom han Ao 1652 den 12 juni lagligen klander gjorde på Kårbo hemmansdel som Lars 
Jönsson för 550 daler kopparmynt haver på pant och köp uppdraget och efterlåtit inspektoren Gösta Jonsson som icke är 
bördeman där till, såsom och Erik Tidiksson haver sin hustrus hemmansdel ibidem behållen, så och haver han lossat 
syskonens Mats Jönssons och hustru Marit Jönsdotters hemmansdelar ibidem för 9 skeppund stångjärn och Erik Tidiksson 
på bemälte hustru Marits vägna betalat till Gösta Jonsson 30 daler koppmynt som hon skyldig är. Fördenskull dömde 
rätten att Erik Tidiksson behåller sin hustru Karins, samt Mats Jonssons och hustru Marits jordedelar i Kårbo som arvt och 
inlöste är av bemälte Erik och där Gösta Jonsson icke kan bliva vid Lars Jönssons köp, så tager han sina penningar igen och 
Erik Tidiksson betalar sin hustru broder Lars Jönsson för hans del i Kårbo efter mätsmanna orden och 3 cap jordB 
 
Gamla Norbergs häradsrätt 1656 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:2 (1656-1659) Bild 190 / 
sid 15 (AID: v222894.b190.s15, NAD: SE/ULA/11711): Kom Erik Tidiksson i Olofsbenning och för rätten klandrade oppå ett 
jordebyte som för 40 år tillbaka var skett emellan hans fader Tidik Hermansson i Olofsbenning och fordom sin broder där 
samma städes begärandes att efter som den ena lotten var större att de måtte komma till jämkning. Emot denna begäran 
om del eller skifte framlade Mats Persson i Olofsbenning en vittnesskrift i Avestafors d 6 juli 1656 underskriven av en 
gammal man Lars Homman benämnd vilken fordom hade bott i Olofsbenning och förmältes i samma skrift att hans förre 
hustru som var född i Olofsbenning hade berättat det Norra Täkten var bytt till Tidik Hermansson och Söder täkten till hans 
bror .... vars efterleverska Lasse Homman fick och Mats Persson sedan genom giftermål tillkomit. Resol. Efter bytet hade så 
länge stått oklandrat och grannarna vittnade Mats Perssons lott eller täktarna bättre hävdat och uppbrukat än Erik ty 
kunna rätten honom till intet byte samtycka förr än Erik gör sin lott i rödjande och uppbrukande lika god emot Mats 
Perssons som lag finner 41 cap bbll 
 
Gamla Norbergs bergslag 10 mars1659: Erik Tidiksson i Olofsbenning lät 1 resan uppbuda salig Tidik Hermansson ibid 
hemman som för gäld hade varit bortsatt nämligen 29 skp stångjärn och skattat för 37 ½ skp som kommer alla arvingarna 
till, män för Erik uppburit för 29 skp inlösning, vilket hans syster klandrade och tillböd sig vilja lösa för den systerdel som 
hon hade där uti emot 2 bröder. 
 
Svea Hovrätt – Advokatfiskalen Västmanland EX1e:2271 Laga ting i Gamla Norberg 1 feb 1662 sid 479: Kom för rätten 
beskedlig man Erik Tidiksson i Olsbenning och gav tillkänna huru han med sin hustru Karin Jönsdotter hade ärvt och inlöst 2 
öresland hus och jord i Kårbo och Färnebo socken som följer. Först löst av sin hustrus fadersyster h Anna Larsdotter 9 
penningland för 5 skeppund stångjärn som köpebrevet av den 1 feb 1662 utviste. Sedan av sin hustrubroder Mats Jönsson i 
Nickebo 1 öresland för 6 skeppund stångjärn. Item av sin hustrusyster Marit Jönsdotter 6 penningland för 3 skeppund 
stångjärn Vidare beviste Erik Tidiksson sig hava efter förra häradsdomen inlöst i börd och inspektoren välb Gustaf Jonsson 
en brodersdel 12 penningland för 16 skeppund stångjärn. Dess förutana äger hans hustru arvjord 6 penningland som äger 
tillsammans arv och köpjord 2 öreslan och efter samma jord är lagbunden och lagstånden därför dömdes bemälta köp 
stadigt och fast. 
 
Gamla Norbergs bergslag 4 februari 1662  Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2730 (1662) Bild 5370 
/ sid 528 (AID: v420715a.b5370.s528, NAD: SE/RA/42042202): Framtedde och för rätten Erik Tidiksson i Olofsbenning och 
Färnebo fjärding en supplication till fordom landshövdingen välb Knut Kurck varutinnan han begärde förhjälpas ifrån 
tvenne sina systrars intention som ville instiga med honom i hemmanet Olofsbenning, den ena systern Karin på 1/10 del 
och den andra på 1/7 del uti ett fjärdedels hemman i Olofsbenning som supplikationen vidare förmälte. Så emedan 
förbemälte sak och supplicant befanns av landshövdingen vara remitterat till härads tings rannsakan och dom. Så 
undersöktes där om och befanns utav framtedd vittnesskrift dat och av gode män underskriven Olofsbenning in sept 1634 



att efter Tidika hade varit gäld på 29 skpd stångjärn och hemmanet efter skattning gångit i gälds betalning för 22 skpd, 
vilka Erik Tidiksson sedan har igenbördat. Varför så väl som och ett på ¼ dels hemman som detta var kunde ... flere 
uppehålla och föda än en allena, och många inbrukare äre hemmanets fördärv. Ty dömdes för rätta att så vida bägge Tidiks 
systrar kunna med enighet omsämjas med sin broder om boställe på gaml fädernes jorden i Olofsbenning kan det vara 
dem efterlåtit. Men så vida desse givna orsak till osämja skola de mista sin frihet och då efter gode mäns skattning på sina 
jordlotter, så väl som sitt arbete pliktiga taga lösning av Erik och draga dädan. Och detta vid vite 10 daler smt vilken dera 
den andra oförrättar och med skäl övertygas. 
 
Gamla Norberg 3 februari 1662 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2730 (1662) Bild 5390 / sid 530 
(AID: v420715a.b5390.s530, NAD: SE/RA/42042202) Olof Ersson i Nickebo lät 1 resan uppbuda Erik Tidikssons i 
Olofsbenning halva hemman i Nickebo löst för 14 skeppund stångjärn. Köpeskriften dat 4 feb 1662 
 
Gamla Norberg 18 augusti 1662 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2730 (1662) Bild 5510 / sid 542 
(AID: v420715a.b5510.s542, NAD: SE/RA/42042202) beviljade och rätten uppå Erik Tidikssons vägnar i Olofsbenning dt 
några gode män skulle värdera hans hemman ibidem på det att man veta skulle huru mycket som på  hans systers Karin 
Tidiksdotters del ibidem belöpa kunde, vilket skedde den 26 augusti näst efter ochs skattades hemmanet för 30 skeppd 
stångjärn, var av hennes quota på 1/5 del av 16 skpd 10 lsp stångjärn belöp sig skpd 3 6 lsp, vilka Erik lovade henne strax 
betala, sedan förmantes henne att så framt hon skulle där längre vid Olofsbenning i sitt förunte torp förbliva skulle hon 
ställa sig rolig, var och icke, skulle hon draga dädan. 
 
Barn med Karin Jönsdotter (Född Karbenning Kårbo. Död 1656-06-08 Karbenning Olsbenning.). 
 
Barn: 
Jöns Eriksson. Född 1631 Västerfärnebo Olsbenning. Död 1698 Karbenning Olsbenning.  
Johan Eriksson. Född 1636-05-18 Västerfärnebo Olsbenning. Död 1696-05-25 Karbenning Bennebo.  
IX:498 Birgitta Eriksdotter. Född 1640-02-09 Västerfärnebo Olsbenning. Död 1705-11-19 Karbenning Olsbenning.  
Elias Eriksson. Född 1650-09-29 Västerfärnebo Olsbenning.  
Hans Eriksson.  
X:1006 Anna Eriksdotter. Född Västerfärnebo Olsbenning.  

 
 

 
 

X:996  mm mm mf ff mm 
Karin Jönsdotter. Född Karbenning Kårbo. Död 1656-06-08 Karbenning Olsbenning. Far: XI:1991, XII:4023 Jöns Larsson. 
 
Vangsbro härad 1 oktober 1655 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2264 (1653-1655) Bild 5100 / sid 
456 Erik Tidiksson i Olsbenningen Färnebo socken på sin hustru Karin Jönsdotters vägnar, nu påtalar såsom han Ao 1652 
den 12 juni lagligen klander gjort på Kårbo hemmandel som Lars Jönsson för 550 daler koppmt / dock här av 140 daler kmt 
för änges tegar obetalt/ haver på pant och köpt uppdraget och efterlåtit inspektoren Gösta Jonsson, som icke är bördeman 
därtill , såsom och Erik Tidiksson haver sin hustrus hemmandel ibidem behålllen, så och haver han lossat syskonen Mats 
Jönssons och hustru Marit Jönsdotters hemmansdelar ibidem för 9 skepp stångjärn och Erik Tidiksson på bemälte hustru 
Marits vägnar betalar Gösta Jonsson 30 daler koppmt som hon skyldig är. Fördenskull dömde rätten att Erik Tidiksson 
behåller sin hustru Karins, samt Mats Jonssons och hustru Marits jordedelar i Kårbo, som arv och inlöste är av bemälte Erik 
och där Gösta Jonsson icke kan bliva vid Lars Jönssons köp, så tager han sina penningar igen och Erik Tidiksson betalar sin 
husru broder Lars Jönsson för hans del i Kårbo efter mätesmanna ordom  

 
 

 
 

X:997  mm mm mf fm ff 
Olof Hansson. Död 1676-12-17 Karbenning Hästbäck. Far: XI:1993 Hans Eriksson. 
 
Gamle Norbergs bergslag 1650-01-29 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:1 (1646-1656) Bild 
790 (AID: v222893.b790, NAD: SE/ULA/11711): Hans Olofsson i Hästbäck kärade till Olof Hansson ibidem i det han hade 
följt sin svärfader en gammal gubbe Herman benämnd att kola i obyttan skog och hade så lagt sin tröja ifrån sig. I det 
samma kom Olof Hansson rände omkull gubben och spann honom med fötterna tog så Hans Olofssons tröja och högg 
henne emot en stubbe i hundrade stycken, till detta allt kunde Olof icke neka, blev därför sakfällt för dess åtgärd och 
okytt? efter det 28 cap konungsb till 40 daler till treskiftes. 
 
Gamla Norbergs bergslag 1652-08-12 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:1 (1646-1656) Bild 
1620 (AID: v222893.b1620, NAD: SE/ULA/11711): Presenterades av Olof Hansson i Hästbäck ett köpebrev daterat år 1650 
den 24 mars, lydandes att han hade köpt av sin fadersyster h Anna Eriksdotter en systerdel uti Hästbäck för sex skp 
stångjärn. Och emedan såsom där å bägge sidor voro samse här om och intet klander eller åtal där på fanns dömdes detta 
köp stadigt att stånda och ej ågergånga. 
 



Gamle Norbergs bergslag 1657-08-17 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:2 (1656-1659) Bild 
830 / sid 79 (AID: v222894.b830.s79, NAD: SE/ULA/11711): Olof Hansson i Hästbäck lät uppbuda en systerdel jord ibidem 
den han hade köpt av sin syster Brita Hansdotter för ...järn samt en ko som köpebrevet daterat maj 1655 utvisar. 
 
Gamla Norbergs bergslag 1659-08-15: Peder Matsson i Hästbäck och Färnebo fjärding framlade för rätten en klagoskrift 
där uti han besvärade sig om sin fader faders Hans Erikssons i Hästbäck gjorda byte i löst och fast den 21 maj 1655 och 
efter som denne med sin medsyskon förmente sig igenom samma byte vara oanlåtet i det och dessa intet njuta sin sal 
faders Mats Hanssons brodersdel i Hästbäck den de äre bördige till. Utan deras faderbroder Olof Hansson söker dem 
uttränga emot ett torpeställe som dessa besitta uppå bolbyns ägor, ändock deras fader Mats själv av mark och mo det 
upptaget som deras framtedda attest under gode mäns vittnande viste därpå. Klandrades och farfaderns bytesskrift därför 
att farbrodern Olof Hansson sades hava olagligen värvt? sig några mäns namn under bytesskriften till vittnen som gamle 
Hans Eriksson aldrig visste av. 3 ... och detta torp skattelagt för än farfadern dödde 10 år. Förmoda att så av dessa skäl att 
torpet icke beräknas måtte denne och hans medsyskon emot brodersdelen i gamle ägorna. Till det svarade Olof och sade 
att om torpet icke är så gott så vill jag än upplåta dig av hemmanet 5 eller 6 tunnland jord att lägga där till. Peder matsson 
exciperade att de nye ägor är icke lika emot de gamla, där för kan han intet giva sig där med tillfreds med mindre han får 
något av gamle ägorna eller instängde ägor. Denna sak tog rätten i betänkande och tyckte likt voro att Per ställes med 
någon förbättring tillfreds och bytet bliver som gjort är. Här emot tillstod Per få vädja under lagmansrätten om han med 
nöjaktig jord av sin faderbroder icke bliver tillfredsställt och gavs Per en befallningssedel till landsmannen Per Olsson att 
jämka dem emellan. 
 
Gamla Norbergs häradsrätt 21 september 1666 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:4 (1665-
1666) Bild 1440 / sid 135 (AID: v222898.b1440.s135, NAD: SE/ULA/11711): Olof Hansson i Hästbäck vilken efter laga 
skattning hade emottagit sin framlidne broder Per Hanssons hemman ibidem för 30 skp stångjärn, utlovade för rätten att 
contentera av bemälte summa prästernas rättighet i Färnebo efter framvist räkning och för rätten approberad utan quota 
betalas skulle, Men de andra Per Hanssons creditorer betalas efter quota 
 
Gamla Norberg 14 juni 1676 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2739 (1675-1677) Bild 6870 / sid 658 
Per Matsson och hans broder Erik i Hästbäck talade till Olof Hansson ibid deras farbror om den jord som en deras faster sal 
Karin Hansdotter haft i Hästbäck och är  1/9 i ett 1/3 dels hemman den han njutit av henne i testamente för 18 års föda 
skötsel och begravningsomkostnad efter hennes brev av d 27 decemb 1675 villandes de rygga testamentet och gå i jorden 
med honom. Olof exiperade sig ej med denna ringa egendom vara betalt efter tiderna varit svåra och hn måst köpa säd så 
för henne som sig väl till 4 tunnor // 
 
Äktenskap med Brita Hansdotter (Född Västerfärnebo Norrhörende. Död 1676-12-03 Karbenning Hästbäck.). Vigsel 1647-
10-10 Västerfärnebo. 
 
Barn: 
Erik Olofsson. Född 1648-09-17 Karbenning Hästbäck.  
Anna Olofsdotter. Född 1649-01-06 Karbenning Hästbäck.  
Olof Olofsson. Född 1650-08-11 Västerfärnebo Hästbäck.  
IX:499 Hans Olofsson. Född 1652-01-25 Karbenning Hästbäck. Död 1734-05-10 Karbenning Hästbäck.  
Brita Olofsdotter. Född 1655-06-06 Karbenning Hästbäck.  
Kerstin Olofsdotter. Född 1658-03-12 Västerfärnebo Hästbäck.  
Karin Olofsdotter. Född Karbenning Hästbäck.  

 
 

 
 

X:998  mm mm mf fm fm 
Brita Hansdotter. Född Västerfärnebo Norrhörende. Död 1676-12-03 Karbenning Hästbäck. Far: XI:1995 Hans Olofsson. 
Mor: XI:1996 Brita Johansdotter. 

 
 

 
 

X:999  mm mm mf fm mf 
Mats. 
 
 
 
Barn: 
Karin Matsdotter. Född 1649-09-01 Hedemora stad. Död 1700-03-17 Karbenning Hästbäck.  
IX:500 Sara Matsdotter. Född 1652-09-29 Hedemora stad. Död 1722-08-01 Karbenning Hästbäck.  

 
 

 
 

X:1001  mm mm mf mf ff 



Peder Olofsson. Död 1675-09-12 Västerfärnebo Bennebo. Far: XI:2001 Olof. 
 
Mantal 1664 Per Olofsson m h 
Mantal 1666 Per Olofsson m h son 
Mantal 1667-1672 Per Olofsson m h 1 son 1 dotter 
Mantal 1673-1674 Peder Olofsson m h 2 söner 1 sonhustru 1 dotter 
Mantal 1675 Peder Olofsson m h 2 söner 1 sonhustru 
Mantal 1676-1677 Per Olofs änka 2 söner 1 sonhustru 
Mantal 1678 Per Olofs änka 2 söner 2 sonhustrur 
 
Gamla Norberg 3 september 1629 blev avsagt att efter Per Olsson, Olof Persson och Olof Andersson i Bennebo äger största 
delen i det hemman de påbo som är skattat för 10 läster järn och Lars Persson i Karbenning minsta delen 9 fat blev avsagt 
den mindre äger skall taga betalning av dem som mera äga. 
 
Gamla Norberg 30 september 1629 Olof Persson i Bennebo inlöser 2 systerdelar så äger han halvt och Per Olsson 3 
systerdelar så äga de var halvt om det 4 fat osmundsjärn skall goda män dem förlika 
 
Gamla Norberg 30 september 1629 Per Olsson i Bennebo som han haver köpt av Lars Larsson för 9 fat osmundjärn fick 
brev uppå bemälte Bennebo 
 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIa:12 (1591-1679) Bild 14890 / sid 555 
Gamla Norberg 18 augusti 1631 fram kom en lagvad sak emellan Lars Persson i Karbenning på den ena sidan klagande och 
Per Olsson, Olof Persson och Olof Anderson i Bennebo på den andra sidan svarande anlangandes en jordel Knutsdelen 
benämnd vilken helst belägen är in uti Bennebos ägor in om dera hägnad, lydande lika visst till Karbenning. Bemälte 
Bennebor sökte häradsting den 3 september 1629 viljandes bemälte jordedel till sig lösa efter han på deras egendom 
belägen är. Bekommo och de till lagläsarens dom och tillstånd. Emot vilken dom Lars Persson sin vadepenningar inlade 
sökandes i så måtto detta dato lagmansting viljandes sin jord behålla såsom syn gamla omutliga hävd. Så ändock 
lagläsarens dom där utinnan borde improberas för urminnes hävden skull efter d 1 cap jord bl likvist bleve de förmante till 
förening / efter jorden ligger Benneborna till skada in i deras ägor, ty när Lars Persson den bärga skall måste han sin usum 
fructum över deras ägor föra / att Lars Persson ville i så måtto låta sig där utlösa vilken också skedde. 
 
Rättsprotokoll Öster- och Västerbergslagens bergmästardöme E2f:1  1 februari 1666: Peder Olofsson i Bennebo 
pratenderar på belgarlön av sina hyttelagare. Resol. Såsom detta Peder Olofssons ärende finnes vara av samma 
beskaffenhet som det Olof Pedersson i Åvestbo framställte ty skall bergsfogden med andra goda män vid första skattning 
jämka och laga dem emellan som det bäst låter sig göra där med vore parterna å bägge sidor när så sker tillfreds. 
 
Bergsting i Gamla Norberg 27 februari 1667 Bergskollegium, Rättsprotokoll från Öster- och Västerbergslagens 
bergmästaredöme, SE/RA/420013/02/E II f/1 (1653-1686), bildid: A0067300_00338 Peder Johansson i Färnebo fjärding 
och Bennebo klagar över Peder Olofsson ibidem att han avhämat en skogholme som han köpt av sin granne Olof 
Pedersson Böös. // Peder Olofsson att Peder Johansson hämar ingen skog än Bösen, dock är jag lika nöjder antingen jag får 
igen min penning eller behålla skogen som avsked oss emellan haver varit bergm// resolverades: Peder Olofssons smijda 
gives lös och Peder behåller både den fälta och ofälta skogen och Lars ike mindre vara förpliktigad giva Peder uti förlikning 
1 skpt tackjärn där med de åtskilde. 
 
Gamla Norberg 1 augusti 1670 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2734 (1670) Bild 4400 / sid 433 
(AID: v420719.b4400.s433, NAD: SE/RA/42042202) Föruntes h Margareta och Kerstin Olofsdotter i Bennebo att åtnjuta sin 
lösningsrätt i den ena systerdelen ibidem Jässedelen benämnd som Per Olsson brodern allena vill sig tillägna. Angående 
den tomten de beklaga honom allena sig tillvälla emot någon pratention av bröllopskost samtycktes dem gode män att 
rannsaka om till nästa ting. 
Avsades och att Per Olofsson skall nu strax avträda till hustru Kerstin den tomten han haft av henne i underpant uti 9 års 
tid emogt 1 skpd stångjärn. Eftersom rätten väl prövar honom med dess avbärgning  å 2-5 bölor hö om året efter hans 
egen bekännelse vara så väl för kapital som intresse förnöjd. 
 
Gamla Norberg 6 mars 1671 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:6 (1670-1671) Bild 2060 / sid 
137 (AID: v222901.b2060.s137, NAD: SE/ULA/11711) Margareta Olsdotters i Örbäckssveden arvfallne jord i Bennebo 
försåld till brodern Per Olsson för 15 skpd  9½ lspd stångjärn köp dat 21 sept 1670 
 
Gamla Norberg 6 mars 1671 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:6 (1670-1671) Bild 2070 / sid 
139 (AID: v222901.b2070.s139, NAD: SE/ULA/11711) Olof Erikssons så och Karin samt Brita Eriksdöttrars arvfallne jordedel 
i Bennebo efter deras sal moder hustru Rikmor Persdotter inlöst av Per Olsson i Bennebo för 8 skeppd stångjärn dat 28 juli 
1670 
 
Barn med Anna Hansdotter (Död 1688-08-19 Karbenning Bennebo.). 



 
Barn: 
IX:501 Anders (unga) Persson. Född 1651-12-25 Västerfärnebo Bennebo. Död 1720-03-19 Karbenning Bennebo.  
Per Persson. Född Karbenning Bennebo.  
Kerstin Persdotter. Född Karbenning Bennebo.  

 
 

 
 

X:1002  mm mm mf mf fm 
Anna Hansdotter. Död 1688-08-19 Karbenning Bennebo. 
 
Förekommer som dopvittne Västerfärnebo E1:1 sidan 30 
Mantal 1664 Per Olofsson m h 
Mantal 1666 Per Olofsson m h son 
Mantal 1667-1672 Per Olofsson m h 1 son 1 dotter 
Mantal 1673-1674 Peder Olofsson m h 2 söner 1 sonhustru 1 dotter 
Mantal 1675 Peder Olofsson m h 2 söner 1 sonhustru 
Mantal 1676-1677 Per Olofs änka 2 söner 1 sonhustru 
Mantal 1678 Per Olofs änka 2 söner 2 sonhustrur 

 
 

 
 

X:1003  mm mm mf mf mf 
Mats Michilsson. Död omkring 1690 Karbenning Olsbenning. Far: XI:2005 Michil Persson. Mor: XI:2006 NN. 
 
Mantalslängd Västerfärnebo Olsbenning 
1643 Mickil Persson m sn snhu 
1645 Mats Mickelsson m h 
1651 Mats Mickelsson 2 
1654 Mats Mickelsson m h 
1655 Mats Mickelsson m 
1656 Mats Mickelsson m h 
1660-1666 Mats Mickelsson m h 
1667 Mats Mickelsson m h sn dtr 
1670 Mats Mickelsson m h sn dtr 
1676 Mats Mickelsson m h 2 son 2 dtr 
1677 Mats Mickelsson m h 2 sn 2 dtr 
1678 Mats Mickelsson m h 2 sn 1 dtr 
1679 Mats Mickelsson m h 1 sn 1 snh 
 
Gamla Norberg 17 augusti 1657 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2729 (1656-1658) Bild 3970 / sid 
386 (AID: v420714.b3970.s386, NAD: SE/RA/42042202) emellan Mats Mickelsson i Olofsbenning och hans syster Karin 
Mickelsdotter ibidem en ofärdig piga var avsagt att efter hon förmådde intet underhålla eller bruka sin systerdel där 
sammastädes så skall hon dem försälja till sin broder Mats och bekomma av honom innan pingstdag nästkommande 
stångjärn skeppd 3. Noch skall Mats betala det han var henne eljest skyldig 1 vikt T järn och henne efterlåte att bliva i 
husen boende över vintern. Där med de voro på båda sidor väl tillfreds efter de kunne icke förlikas uti byn.  
 
Barn med NN (Död 1683-04-22 Karbenning Olsbenning.). 
 
Barn: 
IX:502 Margareta Matsdotter. Född 1642-10-24 Karbenning Olsbenning. Död 1717-06-02 Karbenning Bennebo.  
Mats Matsson. Född 1645-09-14 Karbenning Olsbenning.  
Anna Matsdoter. Född 1653-01-30 Karbenning Olsbenning.  
Erik Matsson. Född 1655-03-04 Karbenning Olsbenning.  
Anders Matsson. Född 1657-11-08 Karbenning Olsbenning.  
NN. Född 1660-03-11 Karbenning Olsbenning.  
 
Äktenskap med Lisbet Matsdotter. Vigsel 1686-01-17 Västerfärnebo. 

 
 

 
 

X:1004  mm mm mf mf mm 
NN. Död 1683-04-22 Karbenning Olsbenning. 

 
 



 
 

X:1005  mm mm mf mm ff 
Mats Persson. Född Karbenning Bennebo. Död 1675-01-30 Västerfärnebo Olsbenning. Far: XI:2009 Per Larsson (Böös)?. 
 
Västerås domkapitel 9 januari 1622 A;3 sidan 17 - Mats Pärsson i Bennebo och Anna Eriksdotter i Olofsbenning i Färnebo 
socken är s kylle till tredje och fjärde och finge lov till att äkta var annan lovade till domkyrkan ett skepp stång järn eller 6 
daler. Lars Hofman i Olofsbenning är god där före. Havar utgivit. 
 
Gamla Norberg 8 mars 1658 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2729 (1656-1658) Bild 7160 / sid 693 
(AID: v420714.b7160.s693, NAD: SE/RA/42042202) noch uppböds första resan av Johan Persson, Mats Perssons jordedel i 
Olofsbenning som var hans andra broder, den han hade löst i Bennebo, samt sin del i Nickebo i Ödestäkten för stångjärn 5 
skp och råg 4 tunnor, där med säljaren var väl förnöjd som uti köpeskriften dat Bennebo den 29 mars 1649 förmäles. 
 
Farbrodern heter Anders Larsson 
 
Barn med Anna Eriksdotter (Född Västerfärnebo Olsbenning.). 
 
Barn: 
Olof Matsson. Född 1627-06-24 Västerfärnebo Olsbenning. Död 1697 Karbenning Nickebo.  
IX:503 Erik Matsson (unga). Född 1640 Västerfärnebo Olsbenning. Död 1710-06-01 Karbenning Olsbenning.  

 
 

 
 

X:1006  mm mm mf mm fm 
Anna Eriksdotter. Född Västerfärnebo Olsbenning. Far: X:995, XI:2011 Erik Tidiksson. Mor: X:996, XI:2012 Karin Jönsdotter. 

 
 

 
 

X:1007  mm mm mf mm mf 
Olof Hansson. Död omkring 1657 Hedemora Gränsjö. 
 
Jordebok 1609-1620 - sår 1 ½ tunna äng 8 lass 
 
Gamla Norberg 27 juni 1635: Uppböds Jöns Hanssons del i Meling tredje gången av Peder Matsson som hans svärfader 
Olof Hansson i Gränsjö igenlöst av oskylda för 43 skeppund tackjärn. 
 
Gamla Norbergs tingslag 27 juni 1635: Peder Matsson och Margareta Jönsdotter i Meling klandrade om en brodersdel 
ibidem som hennes fader Jöns Hansson haver sålt åt Mats i Storegården och några andra för 47 skeppund tackjärn, vilken 
Peders svärfader Olof Hansson i Gränsjö som åtte Jönses syster till hustru igenlöst för 46 ½ skp tackjärn blev avsagt att 
Peder Matssons hustru som är systerdottern skall lösa till sig samma brodersdel efter hon är bäst tillfäller såsom och 
närmast till. 
 
Hedemora sockenstuga 31 oktober 1636 uppb 2 Olof Hansson i Gränsjö en jordearvelott i Kian, noch uppb 2 Olof Hansson 
1 arvelott i Kian 
 
Hedemora 28 februari 1648 Kopparbergs o Näsgårds län/Säters o Tuna tingslags häradsrätt (W) AI:1 (1646-1652) Bild 1570 
/ sid 14 (AID: v222775.b1570.s14, NAD: SE/ULA/10593) Olof Hansson i Gränsjö fick fast på en halvpart uti Laggarhemmanet 
köpt av Peder Persson i Nås för stångjärn 28 skppd och till förlikning 10 daler kmt och 15 lsp stångjärn 
 
Hedemora 2 november 1649 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2263 (1649-1650) Bild 7020 / sid 
682 (AID: v420665.b7020.s682, NAD: SE/RA/42042202) Olof Hansson i Gränsjö för det han olagligen har hugget på 
Överstens skog böta 3 mark 
h Malin i Kolarbo anklagade Olof Hansson i Gränsjö för det han haver givit översten en kolmila, som han haver föregivit att 
h Malin  har hugget på sin egen skog, där hon likväl var på h Malins och måste därför h Malin köpa samma mila av 
översten som hennes egen var för 2 skeppd smide tackjärn och 3 stigar kol. Res. Olof skall giva hustru Malin samma 2 
skeppd och 3 stigar kol.  
 
Barn med NN Hansdotter (Född Norberg Meling.). 
 
Barn: 
IX:504 Karin Olofsdotter. Född 1644-07-29 Hedemora Gränsjö. Död 1746-03-02 Karbenning Olsbenning.  
NN Olofsdotter.  

 
 

 
 

X:1008  mm mm mf mm mm 



NN Hansdotter. Född Norberg Meling. Far: XI:2015 Hans Persson. 
 
Lagmansting i Västmanland 1643-08-07   Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIa:4 (1627-1645) Bild 1630 / 
sid 160 (AID: v405249b.b1630.s160, NAD: SE/RA/42042202)  En släktlinje från Melinge. Nils Hansson i Melinge är troligen 
NN Hansdotters bror. Deras far är Hans Persson. Hans far är Peder Nilsson i Melinge (levde 1584 och samma år finnes vara 
bevisligt att den 14 septembris hela hemmat med allt tillbehör i hus och jord alltsammans värt och skattat för 5 ½ läster 
järn. Peders far var Nils i Melinge och Peders bror hette Jöns Nilsson. 

 
 

 
 

X:1009  mm mm mm ff ff 
Olof Matsson. Död omkring 1680 Västerfärnebo Örbäck. Far: XI:2017 Mats Eriksson. Mor: XI:2018 Kerstin. 
 
Gamla Norbergs bergslag 16 juni 1679: Margareta Matsdotter i Örbäck klagade på sina bröder Johan och Olof Mattssöner i 
mellangården i Örbäck att de hennes systerdel i ett halvt hemman ibidem som är en femtedel  inne hos sig hava undan 
henne och det utan lön. Bröderna exciperade att vid föräldrarnas frånfälle var gälden så stor som egendomen, kan hon 
alltså intet ärva förrän hon betalar sin quota uti gälden. Resol. Såsom svarande intet kunna uppvisa något inventarium och 
uppsats av gälden som varit efter föräldrarna och rätten ej heller i hastighet kan sådant utsöka, dy remitterades de till 
gode mäns rannsakan därom och fasta egendomen går under värdering till prov huru den emot gälden uppå kunnat. ///De 
äger alltså arv i Mellangården i Örbäck 
 
Västerås domkapitel 1633: Olof Matsson i Örbäck penningar 2 mark för han i förtid sin fästemö besovit haver. 
 
Gamla Norbergs häradsrätt 4 februari 1668 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:5 (1668-1669) 
Bild 300 / sid 53 (AID: v222900.b300.s53, NAD: SE/ULA/11711): Framkommo så för rätten Olof och Johan Matsson i Örbäck 
och Färnebo fjärding, skriftligen sig besvärandes emot sockenlänsmannen Elias Bonde om hemfridsbrott på sig, sin hustru 
och barn uti sitt hus och hemvist i Örbäcken, begärandes till sin rätt förhjälpas måtte och saken till förhör komma. Då 
framkom länsmannen Elias Bonde och berättade med saken så vara tillgångit att den 17de söndagen Trintiatis förlidne år 
är han med några män kallad till bruksföreståndaren vid Högfors Lars Larsson Nyman att vara vittne till hans barns dop 
som bemälte söndag förrättas skulle vid sockenkapellet Karbenning. Men såsom något mer vid kyrkotjänstens förrättande 
föreföll att beställa som var med ett par brudfolks tillredande som fru Grevinnans tjänare Lars Larsson var på samma dag 
sinnad låta copulera och kyrkotij.... en del där av , en del och av regnväder tycktes förlängas, rotera sig några av 
sockenmännen tillsamman, göra råd tillhopa och borttaga kyrkonycklarna, gåendes så med nycklarna uti en brännvinskrog 
och sätta sig där till dricks med roos och triumph över sin manlighet som där igenom var bevist. Var igenom skedde att då 
prosten / som och där över pastor var / med hela följet kom till kyrkan som igenlåst var, i mening att förrätta gudstjänsten, 
måste stå utslängd och med oförrättad tjänst i en och annor måtto, som likväl tillärnad var, resa tillbaka och bemälte 
ceremonier i huset hemma förrätta. Som nu praepositus här över högeligen sig förundrade av vad förmätenhet detta var 
skett, och F grevinnans tjänare med hela comitaten indignanter sådant upptogo, icke vetandes vilken hade orsakat 
männerna sådant att göra, ty efter hållit samtal funnit gott igenom socken länsmannen låta kalla bemälte män till förhör 
till sig. När nu länsmannen Elias Bonde med Olof Jönsson bergsprofoss var till Örbäcken kommen / där principalerna till 
detta factum bodde/ och anmodde Olof att följa sig till prosten M Nils som än då var stadd i Högfors, strävade Olof intet 
emot utan sade sig godvilligen vilja följa, går länsmannen uti Johan Matssons stugu att kalla honom så att Olof och johan 
måtte följas åt,, men som nu Johan ställte sig alldeles ovillig därtill och han varken med locken eller hot för prostens 
ämbete ville bevekas att följa med sig hos prosten till svars då fattar länsmannen uti honom och drager honom fram på 
golvet. Men Johan får så Elias i håret och så bägge varandra, Som nu dessa så togos berättades att kvinnfolken av bägge 
stugorna där deras män bodde uti , komme inspringandes att hjälpa Johan Matsson och begynte hårdraga och slå på 
länsmannen i mening att köra honom ut då sliter han sig lös och i samma tumult skjuter undan sig kvinnfolken och stöter 
så Olofs sonhustru som stod där met ett barn på armen vilket stötande och uti klageskriften vidlyftigt av Johan Matsson 
utföres och skadan beklagas. Opplästes så de hos själva klageskriften som Johan Matsson inlade och förhördes om alla 
momentis som av värde vore, och såsom till Johans klagemål 1 att Johans hustru var blåslagen på hela sin kropp och tre 
blodsår i huvudet 2 slagit Olof Matssons sonhustru blå på sidan och två blånader i huvudet 3 trampat ett litet barn, s att 
både mun och näsan blödde och sedan allt jämt sjukligt där igenom 4 Rövat karlarnas Olof och Johans knivar och slidor 
ifrån dem. Till dessa beskyllningar funnes inga vittne mer än Olof bergsprofossen vilken följde Elias, och kvinnfolken som 
voro åter på andra sidan, kunde alltså desses vittnesbörd intet givas vitsord med mindre andra vittne icke framskaffas och 
lagligen synt vordet av opartiskt folk. 
Till den förra berättelsen framlade så Mattias Påhl den yngre fullmäkte av pastor och praeposito M Nils Prytz i Färnebo en 
libell bestående av 9 klagepunkter av vilka rätten de förnämste företog att examinera coh förfrågade så först om 
nycklarnas till sakristian och kyrkans borttagande, var igenom gudstjänsten, så väl med communicanternas absolution, 
barndopet, brudvigning, kyrkegångshustrur och predikan var förhindrat och tillbakasatt, av vad orsak det skedde? Svarades 
av Olof Matsson, att det skedde för den förvitelse igenom lösaktighet som sockenfolket måste höra om sin kyrkoherde i 
sina resevägar av utsocknes folk 2 åtspordes Olof och han kompanjoner, om de icke visste det deras kyrkoherde 
förmedelst tvenne rannsakningar och ågången dom, var för beskyllningen om horet frikänd och vite förelagt, att såsom 
han lagligen befriat var, borde han för den saken och misstanken vara okvald? Varför då dessa hava understått sig emot 
förbud och dessa honom qvälla och de facto tränga ifrån sin ombetrodda kyrka och gudstjänsts förrättande, honom till stor 



spott och nesa? Svarades att det är skett av dem i otänksamhet och andras tillrådande igenom rus av brännvin. 3 
Förhördes om Cronomärkes och Budkavlans missbruk som de hade brukat att hopkalla socken med, sig till råd och styrka 
uti sin villfarelse? Svarades att fjärdingsmannen Jöns Olofsson i Hästbäck gjorde det av eget betänkande, vilken såsom han 
intet kunde antastas och fås till svars för rätta, så blev rätten vid den bekännelse som gjordes, att Jöns var i lika skuld med 
de andra om nyckelns borttagande, och sin brott förökat med budkavlens missbruk samt cronomärkets omsändande uti en 
privat sak, där han dock till publik cronones viktiga ärender allenast brukas borde. 
Sist urgerade fullmäktigen om vedergällning för sin principals använda expenser på rättegångar som hans Principal hade till 
sin äras och goda namns befrielse måst hålla och söka för lag och rätt. Såsom nu parterna togo avträde och saken efter 
sina omständigheter i åtskilliga måttor befanns grov och obetänklig handlad, var på väl hade bort , androm till varnagel och 
rädslo följt ...,, helst att delinquenterne ingen laglig orsak syntes hava att föregiva utan excuserade sig vara tubbade där till. 
Sedan igenom rus, tredje av nyt igenom förvitelse för deras själasörjares onda rykte, vilka orsaker rätten icke kunde gilla 
såsom laglig och dera Processus så mycket oskäligare som Eventus utviste. Dock emedan före.... inföllo och förhoppning 
var till dessas emendation, så modererades straffet till böter på de gravamina som pastoren syntes mest omröra. Nämligen 
för vites överträdande 20 daler silvermynt, angående vidare beskyllning för hor sedan som pastoren lagligen är purgerad 
för, kändes Olof och Johan Matsson i Örbäck samt Jöns i Hästbäck och hans broder Per på Skogen var om sig att böta 20 
daler silvermynt dock för deras fattigdom förskonte av H N landshövdingen hr Ernst Johan Creutz conjunctim bemälte 
böter att fullgöra gör nämligen H Mtt vardera 80 mark. Jöns Olsson för budkavlans missbruk känd att böta 40 mark men för 
det mera att dessa hava brutit emot prästernas privilegier 22 p kändes de att plikta med kroppen i fängelse. 
 
Västerås domkapitel 1 april 1668: Inkommo för domkapitlet 3 bönder ifrån Fernebo nämligen Jöns Olofsson i Hästbäck, 
Johan Matsson i Örbäck och Olof Matsson i Örbäck vilka hava försett sig med kyrkodörrens igenstängande och nyckelns 
avhändande vid Färnebo kapell och säga sig hava därför politi pliktan endels med fängelse, endels och med penningaböte 
och begära nu komma in i guds församling. Sentent: efter de hava storligen förargat Guds församling så måste de och såt 
uppenbar kyrkoplikt och bekänna sin synd och bedja guds församling om förlåtelse, vilket skall ske på detta sättet: De skola 
stå en söndag i vapenhuset in loco där scandalum är skedd och sedan efter tisdagen intagas med en allvarsam förmaning 
att andra taga sig för sådant till vara. Men emedan bönderna ingalunda vilja undergå en sådan plikt, utan träget bedja att 
de skola bliva förskonte efter de så mycket politice pliktat hava så haver V Consistorium dem till lindring sig ännu sålunda 
resolverat nämligen att deras synd och förargelse måtte åtminstone på en söndag avkunnas till församlingen av 
predikstolen och andra förmanas att taga sig för sådant till vara...... 
 
Västerås domkapitel 6 maj 1668: refererar Dn Petrus Gangius sig hava fått brev från Mäster Nils Prytz i Fernebo uti vilken 
han besvärar sig över de 3 bönder som gjorde förargelsen med kyrkodörrens igenstängande, att de hava kommit tillstädes 
fulla och druckna då de skulle intagas i Guds församling, nekandes sig vilja undergå consistori sentens, hotandes och 
honom med hugg då han ville lägga sig emot dem. Då haver han avvist dem till en annan dag, att de nyktra skulle 
igenkomma. Nu efter det icke synes skicka att M Nils eller hans komminister dem intager ty begär han att någon annan 
prost måtte förordnas som dem intager. Slöts fördenskull att Herr Mats i Fläckebo de göra skulle och skall han först kalla 
dem fram i ... om söndag morgon att höra deras bekännelse coh sedan skall han samma deras bekännelse och deprocation 
till församlingen avkunna. 
 
Gamla Norbergs bergslag 16 juni 1679: Margareta Matsdotter i Örbäck klagade på sina bröder Johan och Olof Mattssöner i 
mellangården i Örbäck att de hennes systerdel i ett halvt hemman ibidem som är en femtedel  inne hos sig hava undan 
henne och det utan lön. Bröderna exciperade att vid föräldrarnas frånfälle var gälden så stor som egendomen, kan hon 
alltså intet ärva förrän hon betalar sin quota uti gälden. Resol. Såsom svarande intet kunna uppvisa något inventarium och 
uppsats av gälden som varit efter föräldrarna och rätten ej heller i hastighet kan sådant utsöka, dy remitterades de till 
gode mäns rannsakan därom och fasta egendomen går under värdering till prov huru den emot gälden uppå kunnat 
 
Bergsting i Norberg 1691-06-09: Anders Nilsson i Örbäck besvärade sig det han tillika med sina morbröder Olof Matsson 
och Johan Matsson köpt för 13 år sedan en hyttebälg men på den allenast givit 6 daler 4 öre kopparmynt uti vilken han 
likväl skulle intressera 4/5 och såsom han sedermera i hyttan intet brukat, vill han för bälgens nyttjande att de andra så 
mycket pratendera, att hans del i bälgen fullkomligen skall vara betalt. Av bälgmakarens Olof Erikssons i Lifsdal attest 
befanns det Olof Matsson och Johan Matsson allena betalt bälgen, men Anders Nilsson utom deras vetskap betalt de 6 
daler 4 öre till bälgmakarens dräng som intet behövs. Resol. Såsom efter bälgmakarens attest Olof Matsson och Johan 
Matsson bemälte bälg om vilken tvistas betalt så äro de och deras arvingar ägare till den och har Anders Nilsson något 
levererat till bälgmakarens drängkan han det söka av honom igen. 
 
Barn med NN (Död omkring 1677 Västerfärnebo Örbäck.). 
 
Barn: 
Sara Olofsdotter. Född 1654-03-05 Västerfärnebo Örbäck.  
Lisbet Olofsdotter. Född 1656-06-24 Västerfärnebo Örbäck.  
IX:505 Mats Olofsson. Död 1690 Karbenning Örbäck.  

 
 



 
 

X:1010  mm mm mm ff fm 
NN. Död omkring 1677 Västerfärnebo Örbäck. 

 
 

 
 

X:1011  mm mm mm ff mf 
Hans Persson. Död 1636 Västanfors Sundbo. 
 
Barn med Rikmor Nilsdotter (Född 1612 Västerfärnebo Nyhyttan. Död 1699-04-24 Norberg Ingolsbenning.). 
 
Barn: 
IX:506 Margareta Hansdotter. Född 1632-09-28 Västanfors Sundbo. Död 1697-09-28 Karbenning Örbäck.  
 
Barn med Anna Esbjörnsdotter. 
 
Barn: 
Per Hansson.  

 
 

 
 

X:1012  mm mm mm ff mm 
Rikmor Nilsdotter. Född 1612 Västerfärnebo Nyhyttan. Död 1699-04-24 Norberg Ingolsbenning. Far: XI:1873, XI:2023 Nils 
Nilsson. Mor: XI:1874, XI:2024 Brita Hermansdotter. 
 
Dödbok; Så är för detta och under livstiden den gudfruktiga dannekvinnan och hustrun sal Rikemor Nilsdotter ifrån 
Ingolsbenning, född i Färnebo församling och Nyhyttan när det skrevs år efter Christi börd 1612 av gudfruktiga och ärliga 
föräldrar, hennes saliga käre fader var ärlige och beskedlige bergsman Nils Nilsson moder uti livstiden gudfruktiga och 
dygdesamma hustru Brita Hermansdotter och är strax förmedelst dop och kristendom intagen uti nåde förbund med sin 
och allas vår återlösare Jesu Christo och en rätt lem och ledamot vorden i hans saliga och dyrt förvärvade församling här på 
jorden: har hos sina föräldrar haver hon ej länge varit utan när hon var på sitt nittonde år inträdde hon i äktenskap med sin 
första man som långt för detta igenom döden avgingo, bergsman Lars Pedersson ifrån Våla församling och Englikebenning 
med honom allenast sammanlevde uti 1 år och med honom avlat en son som avsomnad är, efter sin mans frånfälle haver 
hon en sörjande änka varit uti 1 år, åter begav hon sig i äktenskap med sin andra man Hans Pedersson från Västanfors 
församling och Sundbo med vilken hon mycket saktmodeligen sammanlevt haver uti 7 år och under samma tid haver gud 
dem välsignat med 1 son och 3 döttrar av vilka allenast en dotter efterlever. Efter sin mans död en ensörjande änka varit 
uti 7 år begav sig sedan i äktenskap med Hinse Pedersson i Ingolsbenning med honom mycket ljus- och vänligen 
sammanlevt haver och en rätt äktenskkaps... och ...uti 10 år och under samma tid blivit välsignad med 1 son och 3 döttrar, 
döttrarna är före sin moder avsomnade men sonen ännu efterlever. Vad hennes förda leverne med grannar och nägrannar 
vidkommer så lärer ingen något annat om henne hava att berätta än att hon nu alltid varit en from gudgruktig och 
saktmodig hustru som alltid haft sin gård för ögon......sjukdomen anlangande så har hon nu mestadels dragits på 2 års tid 
med åtskilliga krämpor som på ålderdomen följer och under samma tid måst hålla vid sängen 
 
Norbergs häradsrätt 3 februari 1662 Mats Nilsson i Färnebo Nyhyttan lät 1 resan uppbuda sin systers h Rikemor Nilsdotters 
systerdel för 200 daler koppmt köpeskriften dat Norberg den 24 aug 661 
 
Äktenskap med Lars Pedersson (Född Västervåla Änglikebenning. Död 1632-02-02 Västervåla Änglikebenning.). Vigsel 
1630. Västervåla (U) LI:1 (1628-1726) Bild 48 (AID: v74857.b48, NAD: SE/ULA/11723) 
 
Äktenskap med Hinse Persson (Död 1656-06-15 Norberg Ingolsbenning.). Vigsel 1645-10-12 Norberg. 
 
Barn: 
Peder Hinsesson. Född 1646-08-02 Norberg Ingolsbenning. Död 1702 Norberg Ingolsbenning.  
Karin Hinsedotter. Född 1648-01-16 Norberg Ingolsbenning.  
Anna Hinsedotter. Född 1651-05-25 Norberg Ingolsbenning.  

 
 

 
 

X:1013  mm mm mm fm ff 
Erik Olsson. Död 1663-05-03 Gunnilbo Norbyn. 
 
Mantal Norrbo i Gunnilbo Erik Olsson 
1656 - 1660 
 
Byn är skattlagd 4 oktober 1647 
1649- Brofogden fritt på sin tjänst 



 
 
 
Barn: 
Karin Eriksdotter. Född omkring 1636. Död efter 1698 Gunnilbo Norbyn.  
IX:507 Olof Ersson. Född 1639-11-19 Gunnilbo Norrbyn. Död 1705-11-25 Norberg Livsdal.  
Erik Ersson. Född omkring 1655.  
Mats Eriksson.  
Lars Eriksson.  

 
 

 
 

X:1015  mm mm mm fm mf 
Jonas Jönsson. Se X:943. 

 
 

 
 

X:1016  mm mm mm fm mm 
Elisabet Eriksdotter. Se X:944. 

 
 

 
 

X:1017  mm mm mm mf ff 
Hans Olofsson. Död 1668-05-05 Karbenning Landforsbacken. Far: XI:2033 Olof Jönsson. Mor: XI:2034 Elin. 
 
1633 var Hans i Landforsen fjärdingsman för Färnebo bergsfjärding 
 
Vangsbro härad 19 september 1610 Kom för rätten Lasse Olofsson i Långsjö och krävde utur Norre gården två öresland 
jord som var fallet hans moder hustru Elin Anders Larssons till arvs efter ett hennes barn med bröstarv och samma 
penningar krävde han av Anders Lasson och så kunde Anders Larsson un icke heller neka därtill att Lasse Olssons syster 
hade fått 6 alnar engelskt  och att hennes fader hade därför bliven krävd och hade icke betalat så lovade han för den 
skuld här för rätten uti alle mans närvaro att han ville förnöja och betala honom. 
 
Gamla Norberg 22 februari 1613 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 5150 / sid 
502 (AID: v420705a.b5150.s502, NAD: SE/RA/42042202) kom Hans Olofsson i Långsjö och gav tillkänna huru han ville 
bygga sig ett torp på en vall Landfors backen benämnd men hans hustru bröder som är Hans Eriksson i Hästbäck och 
Herman Eriksson ville honom det förhindra men nu vittnade nämnden att samma plats var ingen bolby förnär. Tå tillsades 
honom var att bygga och göra kronan där av rättighet 
 
1633 var Hans i Landforsen fjärdingsman för Färnebo bergsfjärding. 
 
Boskapslängd 1633, Landforsen, Hans Olofsson, 1 häst, 4 ko, 2 kviga,2 gammal get, 2 ung get, 1 ungt svin,Utsäde ½ t:a, 
Mantal 3 
 
Västerås domkapitel A:3 1624-11-24 sidan 106 Hans i Landforsbacken i Ferneboda pro 3 et 4 gradu .....14 mark skall 
leverera i nyåret, Haver satt en förgyllt sked i pant. (Han är alltså i släktskap med sin hustru) 
 
Gamla Norbergs bergslag 4 augusti 1656: Johan Hansson i Landforsbacken besvärade sig emot sin fader om jordägor som 
han förmente sig vara nu inlåtit uti efter sin moder som död är, efter vilken honom tillkom en treding i torpet och efter 
samma jordedel ... honom Johan icke efter stång tilldelt utan på höft avsatt, förmente han sig där av skett ...... Resolution 
efter fadern bekände det honom en systerdel av torpet ...tillställt var avsagt att där de eljest icke kunna förlikas skola 
jorden igenom några goda män revas och delas dem emellan. 
 
Gamla Norberg 21 augusti 1665 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:4 (1665-1666) Bild 650 / 
sid 129 (AID: v222898.b650.s129, NAD: SE/ULA/11711) Uppå Lars Larssons bruksföreståndarens vid Högfors utförande om 
Johan Hanssons rätt till Landforsbackehemmanet som fadern Hans Olofsson väl först haver uppgjort. Men sonen som ägde 
tvådelarna där uti förmedelst sin påkostning och lösning på 398 daler så kändes han den få njuta och behålla okvald för sin 
fader. 
 
Äktenskap med Sara Eriksdotter (Död 1677-05-06 Karbenning Landforsbacken.). Vigsel 1624. 
 
Barn: 
Kerstin Hansdotter. Född 1626 Karbenning Landforsbacken. Död 1710-03-01 Karbenning Landforsbacken.  
Joen Hansson. Född 1632 Karbenning Landforsbacken. Död 1698-01-21 Karbenning Bennebo.  
Elisabet Hansdotter. Född 1636 Karbenning Landforsbacken. Död 1702 Karbenning Bennebo.  



Margareta Hansdotter. Född 1636 Karbenning Landforsbacken. Död 1694 Svedvi Nytorpet.  
Anna Hansdotter. Född 1638 Karbenning Landforsbacken. Död 1699 Karbenning Snytsbo.  
IX:509 Hans Hansson. Född 1640-01-30 Karbenning Landforsbacken. Död 1708-05-09 Karbenning Landforsbacken.  
Mats Hansson.  
NN Hansdotter.  
Per Hansson.  
 
Barn med Malin Eriksdotter. 
 
Barn: 
Johan Hansson. Född Karbenning Karbenning.  

 
 

 
 

X:1018  mm mm mm mf fm 
Sara Eriksdotter. Död 1677-05-06 Karbenning Landforsbacken. Far: XI:2035, XII:3753, XII:3985 Erik Persson. Mor: XI:2036, 
XII:3754, XII:3986 Ingrid. 
 
Gamla Norberg 5 mars 1641  Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2258 (1641) Bild 700 / sid 237 
(AID: v420660.b700.s237, NAD: SE/RA/42042202) Item skall och bliva en syn fallit i sommar uti Bennebo och Hanses 
hustrus del i Landforsbacken skall och avrevas och alla parterna skola citeras i rättan tid och på en viss dag.  

 
 

 
 

X:1019  mm mm mm mf mf 
Per Larsson. Född Norberg Andersbenning. Död 1690-06-22 Norberg Andersbenning. Far: XI:2037 Lars Olofsson. Mor: 
XI:2038 Anna Narvedotter. 
 
Boskapslängd 1633. Andersbenning, Per Larsson, 1 häst, 2 oxe. 5 ko. 3 kviga, 1 gamla får, 1 unga får, 1 risbit, 6 gammal get, 
1 ungt svin, Utsäde ½ t:a Mantal 3 
Årlig ränta 1645: Andersbenning, Peder Larsson ½ R, 4 stigar kol, 2 lass malm, 4 dagsverken 
 
Gamla Norbergs häradsrätt 7 augusti 1657: Hans Kisell skogvaktare anklagade Per Larsson Andersbenning för skogselds 
släppandet. Till denna klagan om skogeldssläppandet nekade Per men bekände väl det han lät bränna upp ett av mylände? 
dock igenom samma eld ingen skada skett efter han den var av regn utsläckt 
 
Gamla Norbergs häradsrätt 15 februari 1665:Oppå Andersbenningsfolkets i Norrhemmanet tvist emot sina grannar, Anders 
och Per Larssons hemman ibidem angående några utlagor som klaganden förmente sig hava skattat för, med de brukat 
jorden. Resol. Efters som rätten icke kunde veta huru mycken skatt belopp sig på den jordelott som de över klagade undan 
sal . Olof Michaelssons hemman vara kommit för gäld 16 skp som vidare finnes omrört på förre Norbergs ting den 15 
augusti 1664 Alltså vistes klaganden till fogden att förnimma om utlagorna är påökta eller icke, men där sådant icke är , så 
bevisas att Olof Michelssons arvingar hav continuerligt behållet skatten och de brukat jorden varpå då beviljades dem 
rättens assistans uti sin sak 
 
Rättsprotokoll Öster- och Västerbergslagens bergmästardöme E2f:1 14 februari 1665 A0067300_00264: Peder Larsson i 
Andersbenning gav tillkänna huru såsom han nu mera blivit försvagat och kan här efter intet svara ut med att förestå sitt 
masmästareämbete begärde därför att honom måtte tillåtas samma ämbete få lära Mats Eriksson i Frebbenbo och som 
hans …sätt igen tillförende varit efter han till det ämbete kapabel finnes. Detta ärendet tog rätten uti betänkande och så 
vida förbemälte Mats Eriksson till masmästareämbetet fanns tjänlig och duglig blev Peder Larsson tillåtit honom lära. 
 
Gamla Norbergs häradsrätt 21 september 1666: Per Larsson i Andersbenning lät 2 resan uppbjuda sin svågers Per 
Anderssons i Blomdal hus och jord för 24 skp tackjärn 
 
Bergsting Gamla Norberg 27 februari 1667: Resolution: Lars Andersson som prövas hava gjort åverkan på sin grannes 
Peder Larssons kolning skall för den samma böta 20 mark smt, men vad hans svordom på hyttebacken vidkommer och 
böter man skäliga därför kunde fälla honom till bliver han förmedelst rättens betänkande nu denna resan förskonter med 
Lars Andersson i Andersbenning som sin granne Peder Larsson gjort åverkan på hans kolning med olaga skogshygge bötar. 
 
Norbergs häradsrätt 15 februari 1669: Besvärade sig herredagsmannen Per Larsson i Andersbenning högeligen hotas och 
medsägas av bergsfogden Mattis Pål för den 3die punkten han på sonens vägnar och bästa hade utvärkat varuti eftergives 
bergsmännen att utsmida tackjärn på sina proprie hamrar med sina egne kol och omkostnad den han säger skola kosta 
hans liv, vilken och några av nämnden samt andre flera av allmogen bekände sant vara. 
 
Gamla Norbergs häradsrätt 25 februari 1670 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:6 (1670-



1671) Bild 660 / sid 125 (AID: v222901.b660.s125, NAD: SE/ULA/11711): Fodrade Per Larsson i Andersbenning av sina 
brodersbarn ibidem salig Olof Larssons arvingar 13 skp tackjärn som han hade betalt till Johan Bengtsson i Västerås till 
Olofs obligations inlösande dat 9 feb 1631 varför han berättade sig haft i underpant ett täktestycke på 6 års tid, men 
såsom obligationen varit för Per Larssonn bortkommen skulle barnen tagit jorden igen och när Per för rätta uti Anders 
Anderssons lagförarens tid velalt sökt dem om sin betalning skulle de svurit honom tillbaka efter han då intet bevis hade 
dem att fulltyga med och allt sedan skogen stått honom utur händerna varför han pratenderade nu vedergällning av 
Anders Larsson som den i mellertid i brukning och bärgning haft haver. 
Resolution Per kändes berättigad att åtnjuta obligationen som sig klar är, jord utan intresse efter som han den själv i en så 
lång tid förlagt och då nästan/efter egen bekännelse/ varit i mening deserera sin talan om själva kapitalet. 
 
Norberg 19 januari 1680 Gavs Joen Olofsson i Bennebo fasta på Per Larssons i Andersbenning hustrus arvsrätt uti Olof 
Anderssons hemman i Bennebo item på den del han köpt av hust Kerstin Andersdotter i Nås och Hedemora socken sin 
brors dotter. Noch på brodersmans Mats Erssons i Ingolfsbenning arvsrätt i Bennebo efter dess fader. 
Olof Larsson i Håkanbenning är en bror 
 
Barn med NN Andersdotter (Född Karbenning Blomdal. Död 1689-05-22 Norberg Andersbenning.). 
 
Barn: 
IX:510 Anna Persdotter. Född 1629 Norberg Andersbenning. Död 1705-01-31 Karbenning Landforsbacken.  
Mats Persson. Född 1647-01-31 Norberg Andersbenning.  

 
 

 
 

X:1020  mm mm mm mf mm 
NN Andersdotter. Född Karbenning Blomdal. Död 1689-05-22 Norberg Andersbenning. Far: XI:2039 Anders Tidiksson. 
Mor: XI:2040 Ingeborg. 
 
Gamla Norberg 18 januari 1677  Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2740 (1672-1679) Bild 4400 / 
sid 434 (AID: v420924.b4400.s434, NAD: SE/RA/42042202) Per Larssons i Andersbenning hustrus jord i Bennebo item Mats 
Erssons i Ingolfsbenning, noch hustru Kerstin Andersdotters i Nås och Hedemora socken arvfallne jordedelar i Bennebo, 
den Jon Olofsson i Bennebo inlöst har 

 
 

 
 

X:1021  mm mm mm mm ff 
Per Knutsson. Död 1668 Karbenning Nickebo. Far: XI:1845, XI:1911, XI:2041 Knut Eriksson. Mor: XI:1846, XI:1912, XI:2042 
NN. 
 
Vagnsbro häradsrätt 1660-05-28  Johan Knutsson i Larsjö köpt  4 öresland hus och jord i Västerby efter sin döda broder 
Erik Knutsson som köpt denna jordedel.  Johans syskon är : halvbrodern Knut Jönsson och sambrodern hr Lars i 
Fellingsbro, Anders Knutsson i Västerbykil, Per Knutsson i Nickebo, Mats Knutsson i Västerby, Lars Persson i Snusbo?, Mats 
Nilsson i Rysshyttan, systern Karin Knutsdotter och systerdottern Elisabet Eriksdotter.... 
 
Norbergs häradsrätt 18 augusti 1662 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2730 (1662) Bild 5460 / sid 
537 (AID: v420715a.b5460.s537, NAD: SE/RA/42042202): Uppå Olof Erssons besvär i Nickebo mot sin granne Per Knutsson 
och hans mågelager Lars Olofsson angående en broders del jord som är 1/8 ibidem som Olof brukar och hans grannar 
föregiva honom intet hava löst, helst efter han sin del icke kan bevisa med fastebrev. Är rättens dom: Efter som med skäl 
och skrifligt vittnesbörd av Per Staffanssons söner i Karbenning dat ibidem den 10 augusti 1662 bevistes att deras fader Per 
hade aldrig löst Olof Erikssons del uti Nickebo utan hans broders Anders Erssons ¼ del i Nickebo hemman: Nock köpt av 
Lars Homman en halvpart uti halva hemmanet ibidem, och givit därför 58 skeppund stångjärn, vilken jord Per Staffanssons 
mågar Per Knutsson och Lars Olofsson nu åbo. Varför kändes Olof Ersson för deras åtalan i denna saken fri och njuta sin 
hemmandel i Nickebo oklandrat för Per Staffanssons mågar. 
 
Gamla Norbergs häradsrätt 1 mars 1666: Matthis Pahl junior tvistade och med sin granne Per Knutsson i Nickebo om 
rättigheten uti en mjölkvarn som de bägge pratenderade majoriteten uti. Resol. att såsom gode män vore förordnade till 
jordejämkning grannarna emellan i Nickebo tillkommande vår, så skola de vid samma tillfälle likvidera intressenterna 
emellan om rättigheten uti bemälte mjölkvarn efter vardera partens majoritet i hemmantalen och dess bevisliga 
påkostning med kvarnens bebyggande. 
 
Gamla Norbergs häradsrätt 21 september 1666: Per Knutsson i Nickebo anklagade och Erik Hansson smedsåldersmannen 
att hava fördärvat hans häst och slagit honom ögat ut. Resolverades: att Erik Hansson skall betala hästens värde och Erik 
tager den ofärdige igen. 
 
Barn med NN Persdotter (Född Karbenning Karbenning by. Död 1680-11-31 Karbenning Nickebo.). 



 
Barn: 
IX:511 Jöns Persson. Född 1646-09-01 Karbenning Nickebo. Död 1728-05-21 Karbenning Nickebo.  
NN Persdotter. Född Karbenning Nickebo.  

 
 

 
 

X:1022  mm mm mm mm fm 
NN Persdotter. Född Karbenning Karbenning by. Död 1680-11-31 Karbenning Nickebo. Far: XI:2043 Per Staffansson. 
 
Vittne vid dop hos Mats Persson i Karbenning 
 
Gamla Norberg 20 januari 1676 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2739 (1675-1677) Bild 6620 / sid 
633 Olof Erssons änka i Nickebo talade till Per Knutssons änka ibidem om tvenne bodar som hon för 10 år sedan fått av 
henne till låns men nu vill göra sig hävd uppå och tillägna sig dem såsom sin egendom. Inlade därpå Erik Larssons och Mats 
Jönssons sina grannars attest som och beropade sig på Hermans i Broarna vittnesbörd vilken och betygade samma bodar 
höra Olof Erssons änka till Per Knutssons änka sade sig köpt bodarna med sin hemmansdel, det hon ville bevisa med 
köpebrev av d 27 juli 1651 dock funnes icke bodarna däruti specificerade. Där emo inlade Olofs änka en häradsdom av d 17 
aug 1662 varuti förmäles att hennes hemmansdel hörer henne ograverad till som och nämnden det samma bevittnade. // 

 
 

 
 

X:1023  mm mm mm mm mf 
Nils Larsson. Död 1651-07-27 Karbenning Bennebo. 
 
Bosatt i Bennebo mtl 1651 sista året 
 
Gamla Norberg 6 mars 1637 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1782 (1637-1639) Bild 970 / sid 90 Nils 
Larsson i Nickebo klandrade på en brodersdel i Nickebotäkten eller en tredjepart som h Margareta i Bennebo haver bytt 
med Knut Jönsson i Bennebo för en del i Matsbo. Då framlades s Albrekt Hanssons dombrev daterat 1611 den 11 oktober 
förmälandes att tvenne bröder Per Larsson och hans broder Jöns Larsson i Bennebo haver lossat tvådelarna uti den östra 
gården i Nickebo av h Marit och s Jöns Olsson i Nickebo, vilken intet var i släkt med bemälte bröder och alldenstund de 
voro oskylle och brevet icke förmäles vara mera än som två bröder och icke finnes att de andra bröderna äro där uti 
intresserade, därför avsades att brevet och domen ska hållas och gillas efter bokstaven och de andra bröderna vare där 
ifrån. Därför träder bemälte Nils Larsson till sin del som honom efter domen bör tillfalla, till dess de andra med bättre skäl 
kunna bevisa de andra bröderna som intet äro antecknade böra vara och ägande där uti med ej heller finnes här nu någon 
som vill gå ed att oftabemälte bröder åtte jord i Tröslan. Här emot vadde Per Jönsson med tre mark. 
 
Västmanlands lagmansting 1639 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIa:3 (1625-1639) Bild 2300 / sid 199 
(AID: v405244b.b2300.s199, NAD: SE/RA/42042202): Peder Jonsson i Bennebo gav tillkänna sig hava lagligen vedt emot en 
dom avsagd G Norberg den 6 mars 1637 varutinnan tilldömes Nils Larsson en tredjedel i Nickebotäkten intet avseendes att 
han uti bolbyn Bennebo icke åtte eller borde äga mer än 1/5 del efter såsom de hava varit 5 bröder Per, Jöns, Anders, Erik 
och Jon, vilkom så hemmanet Bennebo såsom Nickebotäkten är arvfallen, och såsom Nils Larssons svärmoder i Bennebo 
hustru Margareta i Matsbo icke hade sig mera tillbytt än en brodersdel som Jönses son Knut med henne bortbytt där hos 
inliggandes en vittnesskrift given den 25 juli 1638 av Herman, hustru Kerstin och hustru Karin i Nickebo under deras namn 
och bomärken varutinnan förmäles att bemälte 5 bröder hava alla tillika inlöst var sin del uti Nickebo oansett icke mera än 
2 av dem är nämnda uti S Albrekt Hanssons dombrev den 11 oktober 1600 vilket och där av ses att det sedan hava 3 
bröder bott uppå. Där emot kom till svars Nils Larsson i Bennebo på sin svärmoders vägnar inlade en vidimerat kopia av 
Johan Olofssons dombrev den 11 juli 1632 på det byte Knut Jönsson med h Margareta i Matsbo gjort hade beropandes sig 
på ovanbemälte Albrekt Hanssons dombrev under lagmannens confirmation den 18 augusti 1631 och där på den högt 
ärade konungsliga hovrätts dom den 11 mars 1633 att såsom där uti icke mera än 2 bröder nämnes och hans svärmoder 
den enas del sig tillbytt hade alttså förmente han sig tillkomma ½ part uti bemälte täkt och såsom Per Joensson och Johan 
Pedersson sig så högt på vittnen refererade svarade Nils Larsson att där de sådant med ed hålla kunne ville han där med 
väl vara tillfreds. 
 
Lagmansting 7 augusti 1643: Uti det tvistiga ärende mellan Nils i Bennebo klagande och Per Jansson samt Johan Pedersson 
i Bennebo svarande, anrörande en stor andel i Nickebo, den han nu genom dess svärfader Olof Hanson med Knut Joensson 
i Matsby gjorda byte på sin och sina medarvingars vägnar, innehaves, blev resotuerat och avsagt, att eftersom klagande 
haver tillika med sina arvingar fylles för anrörde byte och han icke är vidare berättigat till , än så vida som Knut Joensson 
kom, tillkomer att lösa uti Bennebod och Nickebod, och icke vidare fullmakt haver på något sätt att klandra å köpet uti 
Nickebo efter fastebrevets innehåll dat. 1600 d 11 october: Såsom och befanns att ..... svarade Peder Joensson smat Johan 
Pedersson haver utlöst uti Nickebo och Bennebo 2 brodersdelar för 30 skeppund stångjärn. Vilket ytterligare med 
köpebrev bevisas skall, därför måste kärande sig låta benöja med sin del för bytet och så snart tredingen av det utlade järn 
till Peder Jonsson och Johan Pedersson i Bennebod betalt bliver skall genast Nils och Hans med arvinges tilltrohet  av 



sådnat förhavne 2 brodersdelar 1/3 uti Nickebo och 1/3 uti Bennebo i all tilligande lägenhet och anpart varemot svarande 
ingen gensaga hade. 
 
Barn med NN Jonsdotter. 
 
Barn: 
Anna Nilsdotter. Född 1648-07-16 Karbenning Bennebo.  
IX:512 Margareta Nilsdotter. Född Karbenning Bennebo. Död 1689-06-30 Karbenning Nickebo.  

 
 

 
 

X:1024  mm mm mm mm mm 
NN Jonsdotter. Far: XI:2047 Jon Olofsson. Mor: XI:2048 Margareta Persdotter. 

 
 
 
Generation XI 
 

 XI:5  ff ff ff ff mf f 
Anders. Död Karlskoga Sibbo. 
 
Älvsborgs lösen 1613, Kommissariernas m.fl. räkenskaper för den lokala uppbörden av Älvsborgs lösen, SE/RA/5117/IV/69 
(1613-1616), bildid: A0066074_00117 
 
 
 
Barn: 
X:3 Anders Andersson. Född 1600. Död 1670 Karlskoga Sibbo.  

 
 

 
 

XI:17  ff ff ff mf ff f 
Anders Nilsson. Se X:21. 

 
 

 
 

XI:18  ff ff ff mf ff m 
NN Persdotter. Se X:22. 

 
 

 
 

XI:41  ff ff fm fm ff f 
Nils. Född omkring 1536. 
 
 
 
Barn: 
X:21, X:49, XI:17, XI:57, XII:805, XII:971 Anders Nilsson. Född omkring 1562 Karlskoga Stora Strömtorp.  
Per Nilsson. Född 1564 Karlskoga Stora Strömtorp.  
Gunnur Nilsdotter. Född 1568 Karlskoga Stora Strömtorp. Död Karlskoga Ålkärr.  
Jon Nilsson. Född 1570 Karlskoga Stora Strömtorp. Död Karlskoga Strömed.  
Malin Nilsdotter. Född 1574 Karlskoga Stora Strömtorp. Död Karlskoga Valåsen.  
Karin Nilsdotter. Född 1578 Karlskoga Stora Strömtorp. Död Karlskoga Utterbäck.  

 
 

 
 

XI:43  ff ff fm fm fm f 
Peder Håkansson. Död. Bo, Karlskoga 
 
 
 
Barn: 
X:22, X:50, XI:18, XI:58, XII:806, XII:972 NN Persdotter. Född Karlskoga Bo. Död.  

 
 

 
 

XI:51  ff ff fm mf fm f 



Tomas Andersson. Född omkring 1568. Död Karlskoga Gräsmossen. Gräsmossen, Karlskoga 
 
Barn med Karin Arvidsdotter (Född omkring 1572. Död Visnum Sälsjön.). 
 
Barn: 
X:26 Kerstin Tomasdotter. Född omkring 1594 Visnum Sälsjön. Död efter 1676 Karlskoga Gräsmossen.  
NN Tomasdotter. Född omkring 1596 Visnum Sälsjön. Död Visnum Sälsjön.  
Marit Tomasdotter. Född omkring 1603 Visnum Sälsjön. Död Karlskoga Gräsholmen.  
NN Tomasdotter.  
NN Tomasdotter.  

 
 

 
 

XI:52  ff ff fm mf fm m 
Karin Arvidsdotter. Född omkring 1572. Död Visnum Sälsjön. 

 
 

 
 

XI:57  ff ff fm mm ff f 
Anders Nilsson. Se X:21. 

 
 

 
 

XI:58  ff ff fm mm ff m 
NN Persdotter. Se X:22. 

 
 

 
 

XI:61  ff ff fm mm mf f 
Nils Svensson. Se IX:113. 

 
 

 
 

XI:62  ff ff fm mm mf m 
Ellika Påvelsdotter. Se IX:114. 

 
 

 
 

XI:63  ff ff fm mm mm f 
Jon Björnsson. Se X:207. 

 
 

 
 

XI:64  ff ff fm mm mm m 
Karin Månsdotter. Se X:208. 

 
 

 
 

XI:97  ff ff mm ff ff f 
Nils. Se XI:41. 

 
 

 
 

XI:99  ff ff mm ff fm f 
Peder Håkansson. Se XI:43. 

 
 

 
 

XI:129  ff fm ff ff ff f 
Mats finne. Död. Björskogsnäs, Grythyttan k. 1596 
 
 
 
Barn: 
X:65 Olof Matsson. Född Grythyttan Björskogsnäs. Död omkring 1650 Grythyttan Björskogsnäs.  

 
 

 
 

XI:133  ff fm ff ff mf f 
Per Persson. Född omkring 1569. Död. Östervik, Karlskoga 
 
Karlskoga häradsrätt  17 juli 1605 Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län (S) EVIIAAAL:1 (1602-1632) Bild 91 / sid 



21 (AID: v81392.b91.s21, NAD: SE/VALA/0382503): Pers son  i Östervik är vitt av Lars i Knutsbol att han skulle hava tagit 
ett djur undan Lasse. Starkt nekar Per för sin son och fäste vittnesmål med 12 män till nästa ting 
 
Karlskoga häradsrätt 7 juli 1607: Kom för rätta P i Östervik var vitt av Lars i Knutsbo att P skulle hava tagit ett djur undan 
hans stock och hade P fäst lag och vitemål därför 1605 och nu stod P ...med samma beskedliga laggärdsmän och ville göra 
sig fri för samma vitemål som .... P i östervik, Olof i Slätbråten, P i Backa Olof i Abborrkärn, Jon i Kexsund, Eskil I Kexsund, 
Lars  klockare, Jöns i Granberg, Sigfrid i K... Anders i Åsbergsviken, Lars i Loberg? Mårten ibidem 
 
(Värmlands handlingar 1607:3) 
 
Karlskoga häradsrätt 7 juli 1607: Per Persson i Östervik haver lovat en ärlig änka Marit Nilsdotter att han ville hava henne 
till hustru och sedan belägrade henne och nu .... henne och det kan han icke neka till att han ju lovade henne äktenskap 
förr än han fick belägra hennea och efter han så otillbörligen bedrog en ärlig kvinna ...saker han 18 mark (Värmlands 
handlingar 1607:3)  //Detta är sannolikt en son till Per Persson // 
 
Boskapslängd 1621 A0052702_00152 Päder i Östervik 
häst 1 
sto 1 
oxe 2 
tjur 1 
kor 20 
stut 1 
kviga 1 
bockar 5 
risbitar 7 
getter 9 
får 9 
u får 6 
svin 1 
utsäde 2skpr 
fall 4 skpr 
 
Karlskoga häradsrätt 26 mars 1634:Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län (S) EVIIAAAL:2 (1633-1640) Bild 101 / sid 
58  Framträdde för rätten en gammal gråhårig man Per Persson i Östervik och tillkännagav huru han hade köpt av kronan 
1/3 uti halva gården Östervik för sina egna värvade penningar sig därhos besvärades huru hans egna barn honom ville 
förskjuta det de allareda gjort hava. Så att han för den orsak skull måsta hava tagit sig hustru och som samma hans hustru 
haver en ung son Nils Olsson benämnd som gärna tillbuder sig sin styvfader vela syta uppehålla och i hans ålderdom sköta, 
dy begärte han av rätten att han samma treding måtte få lov honom att skänka och förära sig uti sin ålderdom till 
uppehälle och förfordring, vilken hans begäran efter hon var skälig och lagen likmätig blev han av rätten honom tillstatt 
efterlåten och bekräftat dock så framt samma hans styvson håller sin loven och tillsägelse.  
 
 
 
Barn: 
X:67 Olof Persson. Född 1599 Karlskoga Östervik. Död.  
Lars Persson.  

 
 

 
 

XI:179  ff fm fm mf fm f 
Sten Olofsson till Våla. Född 1440. Död 1510. Våla Far: XII:357 Olof Jönsson. Mor: XII:358 Kerstin Larsdotter. 
 
Sten Olofsson (böjd arm), f (c1440-tal) i Våla, Munktorps sn, d (c1510-tal) i Våla, Munktorps sn. Frälseman, väpnare i Våla, 
Munktorps sn 
 
Barn med Karin Matsdotter (Död omkring 1540.). 
 
Barn: 
X:90 Anna Stensdotter. Död 1574 Nora.  

 
 

 
 

XI:180  ff fm fm mf fm m 
Karin Matsdotter. Död omkring 1540. Våla Far: XII:359 Mats Trulsson. Mor: XII:360 Brita Jönsdotter. 



 
Karin Matsdotter (gaffelstyckad sköld), f (c1480-tal) i Sjösa, Svärta sn, d (c1540-tal). G (2:o) 
m Mats Finbo 
År 1538 på sancte Matthisse dag om hösten sålde Karin Matsdotter till Vålö med sin älsklig kära dotters Anna Stensdotter 
och med sin älsklig kära måg Torbjörn Pederssons råde godvilja och samtycke till sin broder // Jon Olsson på Hakesta sina 
fäderne och mödernegods i Nyköpings län i Svarta socken// 

 
 

 
 

XI:185  ff fm fm mm ff f 
Anders Svensson. Död. Skrikarhyttan, Nora Far: XII:369 Sven Larsson. 
 
Boskapslängd 1620 Hästar 2, kor 7, kviga 1, stut 2, utsäde 2 tunnor 
 
Älvsborgs lösen 1613 
 
Noraskoga häradsrätt 27 augusti 1611 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1776 (1612-1630) Bild 70 / sid 4 
Lasse Persson på Skrikarhyttan klagar att hans granne Anders Svensson haver bärgat en höstack uppå hans skogsäng. Blev 
sagd ifrån ängen och höstacken. 
Noraskoga häradsrätt 3 februari 1612 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1776 (1612-1630) Bild 100 / sid 7 
(AID: v420567.b100.s7, NAD: SE/RA/42042202) Anders Svensson på Skrikarhyttan och Sven skomakare kyrkobolet tala 
efter en bördsrätt som de skulle äga i Hans Anderssons tomt vid kyrkobolet och efter s. Hans Andersson haver köpt samma 
tomt utav kronan hava de intet att kräva. 
 
Nora häradsrätt 5 oktober 1618 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1776 (1612-1630) Bild 960 / sid 93 
Anders Svensson på Skrikarhyttan klagar efter en malmdel uti Stripeberget som han säger han haver unt sin mågelage 
Hindrik på Risbacken och Hinrikz efterleverska säger att han haver givit honom malmdelen  blev sagt att de skola behålla 
halvparterna vardera 
 
Nora häradsrätt 19 februari 1623 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1775 (1622-1625) Bild 1780 / sid 197 
Anders Svensson på Skrikarhyttan uppbjuder andra gången Brunnsängen den han haver köpt av Gottskalk Ivarsson för 4 fat 
järn 
 
 
 
Barn: 
X:93 Jakob Andersson. Död.  

 
 

 
 

XI:187  ff fm fm mm fm f 
Lars. 
 
 
 
Barn: 
Sven Larsson.  
X:94 Kerstin Larsdotter. Död.  

 
 

 
 

XI:253  ff fm mm mm mf f 
Erik Botvidsson. Död Karlskoga Vibäck. 
 
 
 
Barn: 
X:127 Gunnar Eriksson. Född 1590 Karlskoga Vibäck. Död 1652 Karlskoga Vibäck.  

 
 

 
 

XI:275  ff mf ff mf fm f 
Jöns Nilsson. Född omkring 1560. Död 1628 Karlskoga Granberga. 
 
Fick 14/2 1596 fastebrev på Granberga 
 



Boskapslängd 1626; utsäde 1 1/2 tunna, häst 1, kor 10, stutar 2, kvigor 2, risbitar 2, getter 7, u get 1, får 4, u får 5. 
 
Karlskoga häradsrätt 27 september 1641: Än befalldes Nils i Gälleråsen, Bonde i Utterbäck, Nils i Brickegården och Jon i 
Stråbergsmyran att skifta jorden emellan Jönses hustru i Granberga och hans arvingar efter som de äre rättige till efter lag. 
 
Barn med Kerstin Andersdotter (Född omkring 1564. Död Karlskoga Granberga.). 
 
Barn: 
X:138 Kerstin Jönsdotter. Född 1586 Karlskoga Granberga. Död.  

 
 

 
 

XI:276  ff mf ff mf fm m 
Kerstin Andersdotter. Född omkring 1564. Död Karlskoga Granberga. Granberga, Karlskoga 
 
Karlskoga häradsrätt 27 september 1641 än befalltes Nils i Gälleråsen Bonde i Utterbäck, Nils i Brickegården och Joen i 
Stråbergsmyren att skifta jorden emellan Jönses hustru i Granberga och hans arvingar efter som de äre rättiga till efter lag. 

 
 

 
 

XI:277  ff mf ff mf mf f 
Simon. Död. Björskogsnäs, Grythyttan 
 
 
 
Barn: 
X:139 Bertil Simonsson. Född 1582. Död omkring 1653 Karlskoga Agen.  

 
 

 
 

XI:393  ff mm ff fm ff f 
Jon Hindriksson. Död. Västra Kärne, Karlskoga 
 
Karlskoga häradsrätt 1600:Kom för rätta Jon i Kärne vilken hade hävdat en legopiga Anna .... var hon bliven med och barn 
och rymde så Jon i hemulsmål ..... uppskjuts till vidare rannsakning och han kan komma till städes (Landskapshandlingar 
1600:14) 
 
 
 
Barn: 
X:197, X:227, XI:411, XII:123 Påvel Jonsson. Född 1592 Karlskoga Västra Kärne. Död 1668 Karlskoga Västra Kärne.  
Marit Jonsdotter.  
Olof Jonsson. Död Karlskoga Skråmmen.  
X:217 Hindrik Jonsson. Född Karlskoga Västra Kärne. Död 1651 Karlskoga Västra Kärne.  
 
Barn med Gertrud Larsdotter. 
 
Barn: 
Lars Jonsson. Död Karlskoga Trehörningen.  

 
 

 
 

XI:399  ff mm ff fm mm f 
Nils Jonsson. Se X:229. 

 
 

 
 

XI:400  ff mm ff fm mm m 
Elin Olofsdotter. Se X:230. 

 
 

 
 

XI:401  ff mm ff mf ff f 
Jöns Andersson. Se X:231. 

 
 

 
 

XI:402  ff mm ff mf ff m 
Anna Hansdotter. Se X:232. 



 
 

 
 

XI:403  ff mm ff mf fm f 
Håkan Andersson. Se IX:11. 

 
 

 
 

XI:409  ff mm ff mm ff f 
Svening Nilsson. Se X:225. 

 
 

 
 

XI:411  ff mm ff mm fm f 
Påvel Jonsson. Se X:197. 

 
 

 
 

XI:412  ff mm ff mm fm m 
Marit Simonsdotter. Se X:198. 

 
 

 
 

XI:413  ff mm ff mm mf f 
Björn Andersson. Död. Högberg, Östra Ämtervik Far: XII:825, XIII:249 Anders. 
 
Tionderegister Högeberg Ämtervik 1620 - Lasse / A0051207_00347 
 
 
 
Barn: 
X:207, XI:63 Jon Björnsson. Född Östra Ämtervik Högberg. Död Karlskoga Stråbergsmyren.  

 
 

 
 

XI:417  ff mm fm ff ff f 
Lars Olofsson. Född omkring 1610 Amnehärad Brunsrud. 
 
Mantalslängd Gunnarstorp i Amnehärad 1659 1660 
 
Karlskoga häradsrätt 16 maj 1642 C0105113_00057 än gjorde Lars Olofsson i Blinäs märkeligt oljud på tinget varför han 
sakfälltes till sina 3 mark 
 
Karlskoga häradsrätt 1646 Näst hade Henrik Anderssons i Tällekulla häst bitit ihjäl Lars Olofssons i Blinäs häst varför kändes 
Henrik skyldig att giva Lasse i skadestånd 1 1/2 Rd 
 
Karlskoga häradsrätt 1654-05-02 Karlskoga häradsrätt, Domböcker, SE/ULA/10514/A I a/1 (1629-1662), bildid: 
C0105113_00122: Näst klagade Lars Olofsson i Blinäs det han för några år sedan haver sig till hjälp och tröst uti sin och sin 
hustrus höga ålder tagit hem till sig sin son Påvel Larsson nu boende i Granbergsdalshyttan, inrymt och efterlåtit honom 
halva gården med sig uti bemälte Blinäs det han av skogroten upptagit hade uppå kronans allmänning men han Påvel 
sedan honom oveterligen och utan hans samtycke sålt samma hälften, lika som sitt eget till Karl Björnsson skomakare för 
24 rd vilken sedan haver trängt sig där inpå och fuller i förstone givit honom 10 Rd på det han skulle giva sig tillfreds men 
sedan låtit Erik Folkesson i Backeberg skriva sig ett köpebrev uti hans och hans sons såsom salumäns och Nilses i Strömed 
och Nilses i Ölsdalen såsom vittnens namn och närvaro och stätt det med Johan Matsson till Stockholm till den andre att 
han skulle köpet till skatte. Erik Folkesson bekände fuller sig hava sålunda skrivit men av enfaldighet och den andres 
förledning och Johan Matsson att han hade till Stockholm dock förgäves Ty fann rätten skäligt att emedan bemälte Lars 
skomakare haver så svikligen där med umgåtts ty skall han taga sina utlagda penningar igen och vara alldeles därifrån. 
 
Osäkert om dessa är barn C0105115_00165 
 
Barn med Ingrid Andersdotter (Född omkring 1614 Gunnarstorp.). 
 
Barn: 
X:209 Erik Larsson. Född Karlskoga Blinäs. Död 1692 Karlskoga Blinäs.  
Ingeborg Larsdotter. Född Karlskoga Blinäs.  
Påvel Larsson. Född Karlskoga Blinäs.  

 
 



 
 

XI:418  ff mm fm ff ff m 
Ingrid Andersdotter. Född omkring 1614 Gunnarstorp. 
 
Karlskoga häradsrätt 1691 31 augusti till 3 september U0000199_00120: Hustru Ingrid Andersdotter nu en gumma utan 
någon viss hemvist lät genom sin dotter Ingeborg Larsdotter insinuera en ( ) till högvälborne Hr Landshövdingen, ingivne 
och sedermera hit till tinget remitterade supplik var med hon söker komma till halva fjärdings kronohemmanet Blinäs det 
hennes man Lars Olofsson med henne av skogroten skall upptagit och sedan låtit till sal. Borgmästaren Georg Camitz 
utlaga med så skäl att hans barn skulle få det lösa igen vid sin myndighet, det hon Ingeborg Larsdotter nu sökte men som 
för långlig tid och över 30 år sedan hände att Erik Larsson som nu besitter Blinäs, då var besutten av stubberättighet på 
kronohemmanet Degernäs, blev intalte samma bortbyte med borgmästaren Georg Camitz som fått Blinäs av Ingeborg 
Larsdotters fader Lars Olofsson, det han bekom igen för Degernäs med lika rätt, vilket Camitz gorde för bekvämlighet till 
sitt bruk han då byggde vid Degernäs och Lars Olofsson flytte till Annehärad på sin hustrus jord hon där ägde i hemmanet 
Gunnarstorp, förden skull kan rätten ej attendera denna kärandes ansökning som han med inga skäl eller rätt göra kan å 
sådan cronojord. 

 
 

 
 

XI:429  ff mm fm fm mf f 
Arvid Olofsson. Se X:199. 

 
 

 
 

XI:430  ff mm fm fm mf m 
Marit Nilsdotter. Se X:200. 

 
 

 
 

XI:433  ff mm fm mf ff f 
Jon Hindriksson. Se XI:393. 

 
 

 
 

XI:437  ff mm fm mf mf f 
Anders Leekson. Född omkring 1575. Död före 1656 Eda Hammar. 
 
Jösse häradsrätt 11 juni 1656: Näst emedan Olof Örjansson i Väsby beviste med kyrkoherdens Sal Herr Svens Beronis i 
Kiölen vittnesskrift det sal Anders Leeksons barn i Hammar, med förra hustrun hade icke fått ut sitt möderne, när bytet 
stod efter honom och fingo dock icke mer än 2/3 av lösören emot änkan h Karin Gregersdotter och (utan i de 2/4 i 
Kortlanda i Eda s som han till hälften hade löst med sin senare hustru benämnd Karin Gregersdotter) och allt fast följde 
den äldre kullen till fyllnad. Så låter rätten bero där vid, helst emedan jordeparten 4 år förr än bytet skedde var köpt och 
kostade på bemälte Karins treding icke mer än 6 Rd 18 öre 
 
Barn med Karin Gregersdotter (Död efter 1656 Eda Hammar.). 
 
Barn: 
Hans Andersson. Född Eda Hammar.  
X:219 Leek Andersson. Född Eda Hammar. Död 1686 Kroppa Skarphyttan.  
Måns Andersson. Född Eda Hammar.  
Olof Andersson. Född Eda Hammar.  
Kerstin Andersdotter. Född Eda Hammar. Död Eda Väsby.  

 
 

 
 

XI:438  ff mm fm mf mf m 
Karin Gregersdotter. Död efter 1656 Eda Hammar. 

 
 

 
 

XI:453  ff mm mf ff mf f 
Jon Hindriksson. Se XI:393. 

 
 

 
 

XI:457  ff mm mf fm ff f 
Joen. Död Karlskoga Gälleråsen. 
 
1559 års jordebok; Joen i Gälleråsen, åker till 6 1/2 spanns utsäde 
och äng till 15 lass hö 



 
 
 
Barn: 
X:229, XI:399, XII:859 Nils Jonsson. Född omkring 1570. Död omkring 1649 Karlskoga Gälleråsen.  

 
 

 
 

XI:485  ff mm mm ff mf f 
Anders Persson. Född Karlskoga Stora Strömtorp. Död. Västansjö, Karlskoga Far: XII:969 Per Håkansson. 
 
Barn med Karin Andersdotter (Född 1615. Död.). 
 
Barn: 
X:243 Anders Andersson. Född 1637 Karlskoga Västansjö. Död 1709 Karlskoga Västansjötorp.  

 
 

 
 

XI:486  ff mm mm ff mf m 
Karin Andersdotter. Född 1615. Död. Västansjö, Karlskoga Far: X:21, X:49, XI:17, XI:57, XII:805, XII:971 Anders Nilsson. 
Mor: X:22, X:50, XI:18, XI:58, XII:806, XII:972 NN Persdotter. 
 
Karlskoga häradsrätt 25 augusti 1652:  Näst stadfästes efter Sveriges lag och landsens bruk det jordeköp som Nils Persson 
i Strömtorp hade gjort med sin hustrusyskon och deras män om deras arv och köpelotter i bemälte Strömtorp och givit 
dem därför efter som följer, nämligen Sven Björnsson i Valåsen 4 ½ Rsd h Karin Nilsdotter i Utterbäck 2 Rsd, Hendrik 
Anderssons barn i Tällekullen 1 ko och 2 ½ Rsd. H Karin Andersdotter i Västansjö 12 Rsd,  Arvid Andersson i Strömtorp 8 
Rsd, Huge Andersson i Finnebäck 1 ko och sin fädernesjord i Finnebäck och h Ingrid Andersdotter i  Skenninge stad skötsel 
och föda åt tu hennes barn och eljest till hjälp, till henne själv uti den dyre tiden. Med vilka köpelotter och sin egen hustrus 
arvelott han Nils Persson nu äger halva Strömtorp så innan gårds men i skog och fiskevatten allenast tredingen efter som 
själva fastebrevet vidlöffligen utvisar. 

 
 

 
 

XI:489  ff mm mm fm ff f 
Nils Andersson. Se X:233. 

 
 

 
 

XI:491  ff mm mm fm fm f 
Bengt Björsson. Född omkring 1608 Rudskoga Edet. Död Nysund Klippan. Far: XII:981, XII:997 Björn Nilsson. Mor: XII:982, 
XII:998 Elin Andersdotter. 
 
Visnums häradsrätt 26 september 1631: Blevo förlikte denna gången in för r ätten Bengt i Klippan och Mats i Bierken om 
något som Bengts boskap haver fördärvat för Mats att Bengt giver honom en rd 
Giäler och Nils i Boda kärade till Bengt i Klippan ....sig att hann haver fördärvat en ...för dem vilket den andre icke neka 
kunde att elden av hans folk genom försummelse och vanvård haver det gjort men icke att fallet var fördärvat efter att de 
nu uti hava sått, därför vart avsagt att rannsakas skall huru mycket fördärvat och osått är, att Bengt dem hugger fall så 
mycket igen eller med vad annat han dem cententera och förnöjer 
 
Visnums häradsrätt 24 juli 1648: Näst sakfälltes Bengt Björnsson i Klippan i Rudskoga socken å skatte för stämnings 
försittande 3 mark 
 
Visnums häradsrätt 9 november 1657: Näst kändes Bengt Björnsson i Klippan i Rudskoga socken berättigat att få 3 rd av 
arven efter Nils Ingevalsson i Backa för han hade tagit så många till Stockholm, att fordra något med för honom men gjorde 
det intet ej heller betalte penningarna tillbaka 
 
Visnums häradsrätt 21 november 1661 Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län (S) EVIIAAAL:9 (1661-1663) Bild 87 / 
sid 145 (AID: v81400.b87.s145, NAD: SE/VALA/0382503): Då sakfälltes Bengt Björnsson i Klippan å frälse för en pust 
tillfogat Olof Joensson i Tomasbråten till 3 mark. Såsom och för det han haver uppryckt för bemälte Olof hans nedsatta 
katsar, kastat dem på landet och nedsatt sina i stället igen till 20 mark. 
Näst klagade Bengt Björnsson i Klippan att då han var nästförlidne den 12 maj uti barnsöl hos Måns Arvidsson i Bittinge då 
kastade Karl Bengtson i Bräckan honom i huvudet med en tallrik, därigenom tillfogat honom en pust därför sakfälltes Carl 
till 3 mark. 
Näst sakfälltes Bengt Folkesson i Åtorp å frälse att böta för en pust tillfogat Bengt Björnsson i Klippan till 3 mark 
Näst sakfälltes Olof Matsson i Bräckan  för ett hårdrag tillfogat Bengt Björnsson i Klippan till 3 mark 
Näst sakfälltes Lars Bengtsson i Åtorp för ett hårdrag å Bengt i Klippan till 3 mark 



 
Visnums häradsrätt 30 januari 1662: Sedan kom för rätten Bengt Björnsson i Klippan i Rudskoga socken och begärde 
rättens utslag uppå den syn och rannsakning som jag undertecknad tillika med nämnden i Rudskoga socken hade gått och 
hållit på och om rået kring om bemälte Klippan. Och ehuruväl dess hävde kunde för detta hava sträckt sig vidare än här 
efter sättes emedan det uti en öppen skog och ödemark upptagit är. Likväl såsom bemälte Klippan var nu skattlagt för en 
halv gård och hade jämte sig ett fjärdings hemman Tomasbråte å samma hävd ; så .. samtliga rätten det de bägge hemman 
Klippan och Tomasbråten skola efter denna dag hav njuta och behålla för sina enskilta ägor inom denna omkrets och rå 
som följer. Nämligen utur älven i Brekärnen, dädan i Lämåsen, dädan i Stubagoberg, dädan i Simblerbäcken, dädan söder 
om Klippemossen, dädan i Tomasbacken och så utåt älven igen 
 
Visnums häradsrätt 16 maj 1664: Näst vittnade Håkan Joensson i Håkanbol och Per Eriksson i N Billinge att det skogfällande 
som i förår och i fjord skett är av Bengt Björnsson i Klippan är av dem så som kyrkans sexmän synte och lovgivne och 
Georgen Camitz attesterar d 15 maj 1664 att samma Bengt haver av sin skog tillfört honom 25 ½ stigar kol i förlidet år 
1663. 
Näst angavs det Nils Holländer i Vänersborg haver tillförende huggit 12 master hos Bengt i Klippan och nu sedan Michaeli 
23 på nytt som höra inspektorer välb. Erik Larsson Malmen till och äre krönte samt ligga behållna vid Lieforsen 
 
Visnums häradsrätt 19 oktober 1665 Visnums häradsrätt (S) AIa:2 (1640-1666) Bild 164 / sid 321 (AID: v66323.b164.s321, 
NAD: SE/VA/11180): Näst kom för rätten Bengt Björnsson i Klippan i Rudskoga s och så med skäliga köpebrev som 
nämndens och flera goda mäns vittnesbörd beviste huru som han hade löst och köpt av sin broder Lars Björnsson i 
Kristinehamn halva hans del i Edet i Rudskoga socken för 12 Rd och av sin syster Kerstin Björnsdotter i Hova ½ hemmansdel 
i bemälte Edet för 6 Rd samt av sin syster Marit Björnsdotter i Knutsbo hela hennes del i Edet för 12 Rd Eljest hade Bengt 
själv ärvt en brodersdel efter sina föräldrar Björn Nilsson och Elin Andersdotter så att han nu med arv och köp äger 1/3 i 
hela gården Edet 
 
Kronoskytt 1648 
 
1676 kyrkoräkenskaper: Bengt i Klippa givit 3 daler kmt 
 
Karlskoga häradsrätt 14 november 1676: Näst lovade Nils Larsson i Duvedalen i Karlskoga socken att han skall ofördröjligen 
betala till Bengt Björsson i Klippan i Rudskoga socken 2 Rd som befanns restera på ett oxeköp 
 
 
 
Barn: 
Björn Bengtsson. Född Nysund Klippan.  
X:246, X:250 Marit Bengtsdotter. Född Nysund Klippan.  

 
 

 
 

XI:497  ff mm mm mf ff f 
Nils Andersson. Se X:233. 

 
 

 
 

XI:499  ff mm mm mf fm f 
Bengt Björsson. Se XI:491. 

 
 

 
 

XI:865  fm mf mm ff ff f 
Anders Ersson. Död 1648-10-08 Västervåla Prästtorpet. 
 
Barn med Kerstin Andersdotter. 
 
Barn: 
Anders Andersson. Född 1648-08-13 Västervåla Prästtorpet. Död 1716 Västervåla Dunshammar.  
X:433 Erik Andersson. Född Västervåla Prästtorpet. Död omkring 1683 Västervåla Prästtorpet.  
Mats Andersson. Född Västervåla Prästtorpet.  

 
 

 
 

XI:866  fm mf mm ff ff m 
Kerstin Andersdotter. 

 
 



 
 

XI:867  fm mf mm ff fm f 
Anders Nilsson. 
 
 
 
Barn: 
Kerstin Andersdotter. Född 1620 Västervåla Västanberg. Död 1697-02-24 Västervåla Muren.  
Anders Andersson. Född 1622 Västervåla Västanberg. Död 1697-09-01 Västervåla Västanberg.  
X:434 Anna Andersdotter. Född 1623 Västervåla Västanberg. Död 1697-08-08 Västervåla Prästtorpet.  

 
 

 
 

XI:869  fm mf mm ff mf f 
Lars Nilsson. Död 1635-03-01 Västervåla Vretarna 5). Far: XII:1737 Nils. 
 
Sönerna enligt gamla norbergs häradsrätt  sidan 61 
 
 
 
Barn: 
X:435 Lars Larsson. Född 1618 Västervåla Vretarna. Död 1698-03-27 Västervåla Vretarna.  
Nils Larsson. Född 1630-03-07 Västervåla Vretarna.  
Sven Larsson.  
Erik Larsson.  

 
 

 
 

XI:871  fm mf mm ff mm f 
Mats Olsson. Död före 1636 Gunnilbo Brickan. 
 
Laga ting i 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): Brickan uppböds tredje gången och fastade Hans Larsson och 
hans dotter Elin Hansdotter Mats Olsson förbemälte Brickan och bekände sig vara förlikta att Hans Olsson bekom stångjärn 
3 skeppund och Elin Hansdotter ett skeppund och lovades honom fastebrev. 
 
Laga ting Skinnskatteberg 5 september 1615 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2254 (1593-1632) 
Bild 600 / sid 752: Mats i Brickan haver skällt Nils Tomasson i Naddeboda för en tjuv och sagt att han haver stulit något 
näver ifrån honom.vilket Olof i Flena, Per Hansson i Bastmora honm över vittna att han honom skällt hava.och efter han 
kan honom icke sådant övertyga och till saken binda blev han saker till 40 daler. Uppgivet för hans fattigdom och gode 
mäns bön skull uti 24 daler 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 10 mars 1684: Om torpet Rödningen: Till bevis ..sin rättighet är ingen instämder, utan Olof 
Matsson i Rödningen allena, vilkens moderfader Mats Olofsson i Brickan som och avgärdes är av Erlandsbo skall hava givit 
hans fader lov att sätta sig här på Rödningen neder och torpet bebygga... 
 
Barn med Karin. 
 
Barn: 
X:436 Malin Matsdotter. Född 1604 Gunnilbo Brickan. Död 1698-08-02 Västervåla Vretarna.  
Ingeborg Matsdotter. Född Gunnilbo Brickan. Död 1679-06-01 Gunnilbo Brickan.  
Erik Matsson.  
NN Matsdotter.  

 
 

 
 

XI:872  fm mf mm ff mm m 
Karin. 
 
I mantalslängd 1636 och 1638. Nämnd som h. Karin i Brickan mantal 3 Länsstyrelsen i Västmanlands län. Landskontoret I 
1635-1915 (U) EIII:2 (1638-1644) Bild 1670 

 
 

 
 

XI:873  fm mf mm fm ff f 
Olof Hansson. Död Västerfärnebo Finnbo. Far: XII:1745, XII:3697 Hans Olofsson. 
 



Årlig ränta 1630 Olof Hansson i Finnbo räntar 2 hund. osmundjärn och 1 ½ dagsverke 
 
Olof i Finnbo mtl 1636-1642 
 
 
 
Barn: 
X:437, X:925 Erik Olofsson. Född Västerfärnebo Finnbo. Död 1689-11-03 Västerfärnebo Muren.  

 
 

 
 

XI:875  fm mf mm fm fm f 
Olof Jönsson. 
 
Moren Västerfärnebo mtl 1636 
 
 
 
Barn: 
X:438, X:926 Karin Olofsdotter. Född 1626 Västerfärnebo Muren. Död 1699-04-12 Västerfärnebo Muren.  

 
 

 
 

XI:877  fm mf mm fm mf f 
Hans Isaksson. Död 1655-09-02 Västerfärnebo Ösby. Far: XI:1913, XII:1753, XII:3705 Isak Larsson. Mor: XI:1914, XII:1754, 
XII:3706 NN Matsdotter. 
 
Boskapslängd 1633 Ösby Hans Isaksson 1  häst 2  oxe 3  stut 5  ko 3  kviga 1  gamla får 2  unga får 1  gammalt 
svin 
2  ungt svin Utsäde  6½  t:a 
 
Västerfärnebo 25 februari Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2725 (1651-1653) Bild 1210 / sid 652 
Ställtes för rätten Erik Andersson i Gränmoratorp skatte i Färnebo socken ssom och bekände sig hava för halvannan vecka 
sedan stulit ifrån Hans Isaksson i Ösby tre fjärdingar råg utur en badstuga om natten, vilken råg nu blev värderat för tre 
daler silvermynt. Fördenskull och emedan han Erik Andersson bekänner sig denna tjuvnad begångit hava därför han 
dömdes efter det 6 kap tjuv balk 
 
Barn med Elin Pedersdotter. 
 
Barn: 
Isak Hansson. Född 1635 Västerfärnebo Ösby. Död 1713-08-23 Karbenning Kårbo.  
X:439, X:927 Lars Hansson. Född Västerfärnebo Ösby. Död 1683-01-14 Västerfärnebo Ösby.  

 
 

 
 

XI:878  fm mf mm fm mf m 
Elin Pedersdotter. 

 
 

 
 

XI:879  fm mf mm fm mm f 
Johan Germundsson. Född Norberg Livsdal. Död 1649-01-07 Norberg Livsdal. Far: XII:1757, XII:3709, XII:3759 Germund 
Bengtsson. Mor: XII:1758, XII:3710, XII:3760 Margareta Larsdotter. 
 
Västerås domkapitel 11 april 1626 Utredning om släktskap Denne Johan Germundsson i Lifsdal, Pär Larssons styvson begär 
Karin Hansdotter i Vad och fick lov där till och skall giva ett skeppund stångjärn 
Karin Hansdotter 
f Hans i Vad 
ff Holsten i Vad 
fff Pär Henekasson 
ffff Heneka 
Johan Germundsson 
m Margareta i Lifsdal 
mm är Karin i Hagge 
mmm Marit Henekadotter i Stimmensboda 
mmmf Heneka 



I juni samma år redogörs för ytterligare en släkt linje och Johan ger 6 daler till domkapitlet 
Johan Germundsson 
m Margareta Larsdotter 
mf Lars Svensson 
mff Godsven i Hagge 
Karin Hansdotter 
f Hans Holstensson 
ff Holsten Karinsson 
ffm Karin Svensdotter 
ffmf Godsven i Hagge 
 
Gamla Norberg 6 september 1637 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1783 (1639) Bild 1700 / sid 158a (AID: 
v420574.b1700.s158a, NAD: SE/RA/42042202) Olof Germundsson, Johan Germundsson i Lifsdal och deras syster h Johanna 
i Hörende gjorde sig emellan ett väligt och broderligt jordskifte i så måtto och bemälte Olof och Johan upplät henne en 
tredjsepart i Hästeby undantaget en tredjepart i trägårdstomte som står för tu skpd sångjärn, och när bemälte Johanne där 
tu skpd järn betalar så får hon där tredjeparten med och Johannes upplät H Johanna sin hustrus del i Norrhörende för 
hennes del i Lifsdal efter den var bättre. 
 
Gamla Norberg 22 juni 1647 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1787 (1647) Bild 6510 / sid 624 (AID: 
v420578.b6510.s624, NAD: SE/RA/42042202) Olof Germundsson i Lifsdal och Norberg socken inlade i rätten ett köpebrev 
daterat Lifsdal den 26 feb 1645 av innehåll att Anders Persson fordom boendes i Lifsdal haver sålt och upplåtit sina 
halvbröder Olof och Johan Germundssonn i Lifsdal all den jord som han efter sina sal föräldrar och sal broder tillfallen är 
för stånjärn sjuttio 6 skepp vilka 76 skepp han tillsteg och bekände sig till fulle nöjo uppburit och anammat haver: och efter 
bemälte jord var både lagbuden och lagstånden ty äskade han där på härads fasta vilket och honom beviljat blev. 
 
Gamla Norberg 9 oktober 1671 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:6 (1670-1671) Bild 2750 / 
sid 275 (AID: v222901.b2750.s275, NAD: SE/ULA/11711) Lifsdalsborna inlade en förening emellan gl Kälvast Olsson samt 
Olof och Johan Germundsssöners arvingar i Lifsdal om Hönsegärdet ingått d 25 aug 1652 viljandes därmed bevisa 
Hönsegärdet alltid varit räknat under Lifsdal. Vad åverkan de beklagas eljest göra, besvära de sig Lars Nyman söka pådraga 
dem straff för de bruka och nyttja sin egendom, den Högfors bruksskrivaren ville dem undangå, begärte och högeligen 
bliva en gång väl åtskilda ifrån denna långliga träta beklagade ock att skrivaren aldrig stanna vid det som för rätta görs utan 
söka alltid nya smidigheter med dem om rågången. // 
 
Gamla Norberg 7 februari 1673 Förliktes igenom gode män av rätten därtill förordnade hustru Johanna ifrån Forsbyn och 
Färnebo socken med Johan och Olof Germundssons arvingar i Lifsdal om den pratention hon moverade emot dem 
angående fulll utlösning av en smedjehytta, kvarn och en tomt i byn, således att de skulle tillställa hustru Johanna i ett för 
allt 2 skeppd stångjärn nu strax, än andra 2 skeppd på åkeföret Ibm 2 sk till Michaelis i höst bliver 6 skeppd in alles och 
därmed voro ifrån varannan skilda ////besvärade sig hust Ingrid sal Lars Nilssons på Högen att hon och hennes man samt 
fader hava måst skatta för en tomt Lille Högtomten benämd sedan 1647 d 3 feb då sal Nils Larsson på Högen först  
köpstadde om en del uti henne med Johan Germundsson i Lifsdal, och sedan om en annan del med Olof Germundsson ibid 
d 14 okt 1650 // 
 
Äktenskap med Karin Hansdotter (Född Söderbärke Vad.). Vigsel 1626. 
 
Barn: 
Anna Johansdotter. Född 1645-01-19 Norberg Livsdal.  
Erik Johansson. Född 1647-05-02 Norberg Livsdal.  
NN Johansson. Född Norberg Livsdal. Död 1643-10-01 Norberg Livsdal.  
Hans Johansson. Född Norberg Livsdal.  
X:440, X:928 Karin Johansdotter. Född Norberg Livsdal. Död 1691-07-09 Västerfärnebo Ösby.  

 
 

 
 

XI:880  fm mf mm fm mm m 
Karin Hansdotter. Född Söderbärke Vad. Far: XII:1759, XII:3711 Hans Holstensson. Mor: XII:1760, XII:3712 Elin Matsdotter. 
 
Söderbärke 30 januari 1680 /Johan Germundssons hu/ hust Karin Hansdotter Nils Isakssons i Lifsdal och Norberg har 
upplåtit till Hans Hemmingsons och Per Hanssons arvingar i Vad så och Anders Hansson ibidem sin arvsrätt ibidem emot 24 
skd tackjärn item haver de uppdragit till henne igen en deras arvsrätt i Lifsdal Hörendedelen kallad uppå samma 
köpekontrakt och att hust Karin må inbekomma hela den delen skall hon lösa sin syster boende i Fermansbo själv och 
därtill hennes// broderns Lars Hanssons arvingar dat d 30 sept 1673 

 
 

 
 



XI:889  fm mf mm mm ff f 
Olof Ersson. Död. Ulvesta, Säby Far: XII:1777 Erik. 
 
Häradsrätten 1637 
 
Olof Ersson i Ulvesta slagit sin måg 3 blodsår och 3 blånader 
 
Snevringe härad 30 augusti 1616: Olof i Ulvesta för sin son lade ut för ett köttsår penningar 6 mark 
 
 
 
Barn: 
X:445 Anders Olofsson. Död omkring 1659 Säby Klockartorp.  

 
 

 
 

XI:895  fm mf mm mm mm f 
Byril Nilsson. Död. Morkarl by, Mora 
 
Kyrkotionde 1608 Dalarnas handlingar. Är också omnämnd i tiondelängd från 1628. 
 
Barn med Carin Andersdotter (Död.). 
 
Barn: 
X:448 Brita Byrilsdotter. Född 1610 Mora Morkarlby. Död 1700-08-24 Svedvi Årby.  
Nils Byrilsson. Född Mora Morkarlby.  

 
 

 
 

XI:896  fm mf mm mm mm m 
Carin Andersdotter. Död. Morkarl by, Mora 

 
 

 
 

XI:925  fm mm ff mm mf f 
Nils Pedersson. Född Villberga Enhälja. Död Villberga Enhälja. Far: XII:1849 Peder Nilsson. 
 
Mantalslängd Enhälga Villberga socken 1643 
 
Trögd härad 17 februari 1647  Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIe:653 (1647-1648) Bild 2410 / sid 225 
(AID: v420470a.b2410.s225, NAD: SE/RA/42042202) Nils Persson i Enhelga gavs fast jordebrev uppå ett skattehemman i 
Enhelga som är 10 öresland hus och jord 4 öresland äger han själv som är hans arvejord och 4 öre köpte han av sinom 
broder Anders och gav honom för dem kopparmynt 225 daler Men 2 öresland lösta han utav sin syster h Brita och 
avbetalte henne med kopparmynt 8 daler en ko för 15 daler och en tunna malt för 5 daler såsom jordabrevet utvisandes 
varder. 
 
Barn med Malin. 
 
Barn: 
X:463 Staffan Nilsson.  
Hans Nilsson.  
NN Nilsdotter.  
Karin Nilsdotter.  

 
 

 
 

XI:926  fm mm ff mm mf m 
Malin. 
 
Mantalslängd Enhälga i Villberga 1650-1656 

 
 

 
 

XI:927  fm mm ff mm mm f 
Erik Hansson. Född Villberga Enhälga. Död Villberga Håra. Far: XII:1853 Hans. 
 
Landskapshandlingar årlig ränta 1612 Erik Hansson i Enhälga A0045671_00029 



 
Jordebytet med Per Nilsson sker 1612/1613 
 
Landskapshandlingar Tionde 1616 Erik Hansson i Håra A0045745_00098 
 
Trögd härad 4 juli 1614 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIe:645 (1605-1634) Bild 200 / sid 16 (AID: 
v420462a.b200.s16, NAD: SE/RA/42042202) Kom för rätten Erik Hansson i Håra och Erik Persson som äger hans syster 
hustru Margareta i Hässleby och gåvo tillkänna nu och de hade gjort med varandra en vänligt och lagligt jordeköp skifte 
eller byte uti så måtto att förbemälte Erik Hansson med sin syster upplåter Pär Nilsson i Enhälga 10 öresland jord i Enhälga. 
Däremot upplåter Per Nilsson Erik Hansson och hans systern igen ( ) öresland hus och jord i Håra och för det att Peder 
Nilssons hemman var mindre i Håra, och han fick större och mer jord igen nämligen 4 öresland gav han honom reda 
penningar 50 daler, en häst ( ) tio daler och för god vilja systern hustru Margareta tre daler, men han åstundar och ville 
hava mer och icke ville giva sig till freds med mindre han kunde få en teg men han ville icke. 
 
Trögd härad 19 april 1615 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIe:645 (1605-1634) Bild 270 / sid 23 (AID: 
v420462a.b270.s23, NAD: SE/RA/42042202) kom för rätten Erik Hansson i Håra i Villberga socken med sin syster hustru 
Margareta i Hessleby samt med hennes man Erik Persson och gjorde här ett lagligt och // jordebyte med Pär Nilsson i 
Enghelga i så motto att desse upplåte Pär Nilsson deras fädernes fasta ärvda hemman i Enhelga som är tio öresland hus 
och jord däremot så upplät Pär Nilsson dem igen ett hemman liggandes i Håra som är 6 öresland hus och jord och för det 
att Enhelga hemmanet var större och bättre än det andra hemmanet i Håra haver Pär Nilsson // emellan 52 daler som han 
gav en knekt som utgick i knektehopen för Erik Hansson i Håra och sedan haver Pär Nilsson givit Erik Hansson för mäld 6 
daler och systern och stod Erik Hansson på sina systrars och systermans vägnar och gjorde honom upplåtelse både med 
han och mun uppenbarligen i allemans närvaro. 
 
 
 
Barn: 
X:464 Kerstin Eriksdotter. Född Villberga Håra.  

 
 

 
 

XI:1061  mf ff fm ff mf f 
Jöns. Död före 1530 Haraker Färdskär. 
 
SDHK-nr: 38925, 1530  mars, Lundby i Tortuna sn 
Katarina Mattsdotter i Lundby i Tortuna socken och Birgitta, änka efter Jöns, i Färdskär (”fiardeskal”) i Harakers socken 
säljer till välb. sven Johan Larsson 1/2 markland jord i ”hágsle i balinge soken”1 för 24 mark ört. stockholmsmynt. 
Köpvittnen var Bengt i Nortuna i Tortuna socken och Peder Hansson i Ulvsta i Harakers socken. Jorden ligger i Siende härad 
i Västerås biskopsdöme.. 
 
Norrbo härad 8 maj 1661 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2270 (1661) Bild 4850 / sid 473 (AID: 
v420672.b4850.s473, NAD: SE/RA/42042202) Uträkning på Färdskäl 14 öresland Västergården där ibland äga  Jöns 7 
öresland och 7 öresland annor släkt. 
Jöns 3 öresland 
barn: 
Jöran 1öre 10 pl 
Olof 1 öre 10 pl 
Anders 1 öre 10 pl 
Kerstin 17 penningland 
Brita 17 penningland 
Marit 17 penningland 
Anna 17 penningland 
 
Hr Jöran först arvjord 1 öre 10 pl, dito löst av broder Olof 2 öre 10 pl, dito löst syster Marit 17 penningland 
Anders först arvjord 1 öre 10 pl, dito löst Kerstin 17 pl dito löst Brita 17 pl dito löst Anna 17 pl 
Hr Jörans arvingar i Kumla begärde att få lösa halvparten i 7 öresland av annor släkt efter de är förr lika rådande med arv 
och köpjord uti 7 öresland emot Anders Jönssons arvingar. Anders Johanssons söner uppviste där emot 3 ½ öresland vara 
först inlöst av Olof Nilsson i Skråmsta och hans syster som är lagbudit 1648 och de andra 3 ½ öresland av h Brita i 
Snetorpet för 200 daler. H Britas son sade sig med sin syster icke vara förnöjd utan efter deras styvfader icke lade de 
penningar uti jord i Hälla igen så vilja de giva penningar igen, och själv behålla sin jord efter modern haver aldrig lagligen 
det sålt utan styvfadern 
 
Norrbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11105/A I a/2 (1655-1674), bildid: U0000383_00119 
 



Barn med Birgitta. 
 
Barn: 
XIV:15321 Lars Jönsson. Född Haraker Färdskäl.  
X:531, XI:1147, XIII:7387, XIII:7655, XIV:7015, XIV:14823 Jöns Jönsson.  

 
 

 
 

XI:1062  mf ff fm ff mf m 
Birgitta. 

 
 

 
 

XI:1063  mf ff fm ff mm f 
Lars Matsson. 
 
Älvsborgs lösen 1613 Hummelsta - Lasse, hustrun sjuklig Älvsborgs lösen 1613, Kommissariernas m.fl. räkenskaper för den 
lokala uppbörden av Älvsborgs lösen, SE/RA/5117/IV/40 (1613-1617), bildid: A0066044_00176 
 
Norrbo härad 9 maj 1664 Norrbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11105/A I a/2 (1655-1674), bildid: 
U0000383_00104 Uträkning på Hummelsta 16 öresland efter nya reven som gamla Lars Matsson ägde, där inräknat 5 1/3 
öresland utjord uti Bålsta gärde som sedermera ifrån Per i Översta löst är och hans barn äre dessa: 
Lars Matsson 
son Per Larsson i Ölkonbo – son Sven Persson – Son Johan Svensson i Bålsta 
son Anders Larsson i Qvarnarna (gift med Margareta Olofsdotter/syster Ursila Olofsdotter) son Hr Joanni i Ängsö – son Olof 
Andersson – dotter Brita Andersdotter Hr Lenards hustru (1) – Kerstin Andersdotter gift med Erik Persson (2) 
(1) Brita Andersdotters barn- Hr Johan – Christopher – Cicilia – Margareta – Brita 
(2) Kerstin Andersdotters barn Hr Lars – Per – Johan – Margareta – Karin i Ramnäs – Brita – Marina 
Son Olof Larsson i Åby, Sala socken - Son Germund – Lars – Erik – Hans 
Son Erik Larsson  i Nortuna – son Per Eriksson – son Erik Eriksson i Näs, dtr Margareta Eriksdotter i Tuna s:n 
son Mats i Hummelsta – son Olof Matsson – son Lars i Febrenbo – son Per Matsson i Febrenbo – dtr Karin Matsdotter i 
Jogby – dtr Anna Matsdotter i Storholm 
dtr Anna Larsdotter i Fälskär – son Hr Jöran i Kumla – son Anders i Fälskär – son Olof – dtr Marit – dtr Kerstin – dtr Brita 
dtr Ingeborg Larsdotter i Mostad – son Lars Persson i Mostad – son Erik Matsson i Wad 
dtr Marit Larsdotter i Råby – son Anders i Råby – dtr Anna i Råby 
dtr Brita Larsdotter Nyby i Tortuna s:n – dtr Kerstin – dtr Ramborg 
Företogs rätten släktlinjen och jordräkningen på Hummelsta hemman 16 öresland i Haraker socken och prövades först, att 
gamla Lars Matssons arvingar i Hummelsta, voro 9 barn, fem bröder och fyra systrar. Nämligen Per i Bålstad, Anders i 
Qvarnarna, Olof i Åby, Erik i Nortuna, Mats i Hummelsta, Anna i Fälskär, Ingeborg i Mostad, Marit i Råby och Brita i Nyby 
och Tortuna socken, vilka ägde tillsamman 10 2/3 öresland uti 16 öresland i Hummelsta, belöpandes på en broderslott 1 
öre 12 penningland och systerdelen 18 penningland och en systerlott 15 1/3 emot bemälte Lars Matsson, // systern Marit 
Matsdotter i Översta som var Jönses i Sösta svärmoder och Per Larssons moder i Översta. Sedan befanns att Anderses måg 
i Qvarnarne Erik Persson i Hummelsta, haver sedermera med sin hustru h. Kerstin Andersdotter ärvt och inlöst av mest alla 
släkten såsom och av Per i Översta och hans medarvingar, systerdelen 5 1/3 öresland och givi därför 22 riksdaler som 
häradsdombrevet av den /// förmäler. Och befanns nu alla gamla släkten vara mest betalt undantagandes hu Anna 
Larsdotters arvingar i Fälskär 18 penningland som Erik Perssons arvingar skola betala med 75 daler kmt och till Olof 
Larssons arvingar i Åby och Sala socken som på 1 ½ öresland hava bekommit allenast 11 daler konung Gustafs mynt, skola 
till fyllnaden emot de andra bröderna bliva nu förlikta med 12 daler silvermynt. Item Olof Matsson som säger sig vara 
obetalt, skall för all sin pratention till förlikning bekomma 2 tunnor spannmål eller 20 daler kmt och avvittra därjämte 
Översta släkten med någon förbättring för de 5 1/3 öresland som de kunna förlikas om. Och sedan skola Erik Perssons barn 
i Hummelsta lösa av sina fadersyskon Olof Anderssons  arvingar i Qvarnarna ½ öresland för 50 daler kmt efter värdering. 
Item en systerdel av Hr Lennarts arvingar i Haraker 6 penningland och giva dem därföre 25 daler kmt och när dessa 
personer och släkter äro betalta för 2 öresland med 200 daler vid pass som förbemält är äga då Erik Perssons arvingar i 
Hummelsta 3 bröder och 4 systrar 16 öresland tillsammans //skada// 
 
 
Västmanlands lagmansrätt 5 september 1665 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIa:9 (1663-1666) Bild 1380 / 
sid 133 (AID: v405270b.b1380.s133, NAD: SE/RA/42042202): Uti lagvadde sak ifrån Norrbo härads ting den 10 mars 1664 
angående Hummelstads gamla släktlinjen som föregives det gamla Lars Matssons arvingar hava 5 bröder och 4 systrar och 
tillsammans ägt 10 2/3 öresland jord i Hummelsta belöpandes sig på en brodersdel 1 öre 12 2/7, systerdelen 18 2/7 som 
detta i bemälte dom uträknande jämväl och avsagt är, att dels av bemälte gamla släkten är obetalta för deras delar 
varemot Pär Eriksson haver appelerat men i det övriga om Hällie Erikssons stora skuldfordran som Johan Eriksson skall 
gjort hava ifrån år 1643 belöpandes sig till 781 dlaer 18 öre Item Abraham Schlieferts fordran av Johan Eriksson 319 ½ 
dalare och att de skola efter gjord likvidation jordägaran hava lovat pro quota till betala R  är detta lagmansrätten R 



Alldenstund häradsfasta uppå hela Humlestad om 16 öresland jord till sal Per Eriksson år 1637 är givet och för längst är 
oklandrat gånget Ir rem judicatam ty borde varutinnan bemälte anställte inqvisition och dom icke bliva committerad 
mindre någon betalning den borde tillerkänna, vilket procidera därför förmedelst appelation bliver ännu // och hävet men 
det övriga om gäldens betalning måste förbliva därme, eftersom häremot ingen appelation interpnerat är, dock synes vara 
oskäligt, det att förmedelst Johan Perssons förorsakade otidighet, stora gäld de andra syskonen skola utan deras gode 
egen vilja betala annors skuld. 
 
 
 
Barn: 
X:532, XI:1148, XIII:7388, XIII:7656, XIV:7016, XIV:14824 Anna Larsdotter. Född Haraker Hummelsta.  

 
 

 
 

XI:1085  mf ff fm mm mf f 
Mårten. Se X:661. 

 
 

 
 

XI:1105  mf ff mf mf ff f 
Jon. 
 
Barn med Kerstin. 
 
Barn: 
X:553 Jöran Jonsson. Född Kumla Ransta. Död omkring 1623 Kumla Ransta.  

 
 

 
 

XI:1106  mf ff mf mf ff m 
Kerstin. 

 
 

 
 

XI:1107  mf ff mf mf fm f 
Anders Nilsson. 
 
Dalarnas handlingar 1590:5  Sår årligen 7½  spann 
 
Folkärna socken 9 juli 1592 Hela Dalarnas tingslags häradsrätt (W) AI:2 (1591-1593) Bild 680 / sid 58 (AID: 
v222729.b680.s58, NAD: SE/ULA/10391):Kom för rätta Anders i Gålsbo och klagade efter ett änge Per Matsson i Vattebo 
hade en lång tid haft i pant, blev avsagt att Anders skulle giva Per 6 hundare och gå till änget igen 
 
 
 
Barn: 
X:554 Anna Andersdotter. Född By Gålsbo.  
Johan Andersson. Född By Gålsbo.  

 
 

 
 

XI:1111  mf ff mf mf mm f 
Mats Eriksson. Död Möklinta Visbäck. 
 
Omnämnd i årliga räntan 1549-1582 
 
 
 
Barn: 
Mats Matsson. Född Möklinta Visbäck.  
X:556 Elin Matsdotter. Född Möklinta Visbäck.  

 
 

 
 

XI:1145  mf ff mm mm ff f 
Hans Johansson. Död Haraker Söderspånga. 
 
Västmanlands handlingar 1595:7 Hans i Spånga 16 öre 16 penningland 



Västmanlands handlingar  1596:6 Hans i Spånga 16 öre 16 penningland 
 
Västmanlands handlingar 1599:2b tionderegisterLandskapshandlingarVästmanlands handlingar, 
SE/RA/5121/5121.09/1599: 2B (1599), bildid: A0055074_00043 Hans i Söderspånga Korn 3 spann 
 
Kyrkotionde 1603 Hans i söderspånga LandskapshandlingarVästmanlands handlingar, SE/RA/5121/5121.09/1603: 10 
(1603), bildid: A0050818_00023 
 
Ägde 12 öresland i Söderspånga Haraker 
 
Norrbo häradsrätt 20 april 1620 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2252 (1593-1632) Bild 1780 / sid 
410  Kom för rätten Hans Johanssons son i Söderspånga i Haraker socken och här bevisade med sina bevis och brev dem 
han i rätten inlade att hans fader både med arv och köp hade på sin hustrus vägnar in uti samma hemman Söderspånga 
tolvöres land jord, hans hustrus rätta fasta mödernes arv. Och tu öresland hade han lossat av sin hustrus syster hustru 
Margareta uti Hummelsta hennes systerdel lossat och till sig köpt för tolv mark reda penningar efter gamla gången, item av 
Olof Jönsson i Konungs Barkarö boendes, så och av Jöns Persson i Telligsta uti Köping socken av dessom bådom haver han 
lossat ett halvt markland hus och jord uti förbemälte Söderspånga därför dem givit till samman penningar sex daler som 
hans köpebrev det samma utvisar.  Än haver bemälte Hans Jonsson hans fader lossat av Jöns Persson i Senesta i 
Munktorp socken och Lasse Ersson i Björunda i samma socken som haver varit myndiga och mäktiga på deras hustrurs 
vägnar Såsom och där bredvid på deras medarvingars vägnar som vore Erik Iliansson i Munktorp socken och hustru Karin 
uti Rissbro ibidem uti Munktorp sockens vägnar av desseom förbemälte så haver och Hans Joensson i Spånga lossat och 
köpt ett halvannat land eller 4 öresland hus och jord och dem därför givit reda penningar sju daler gott mynt som 
sammaledes Hans Joenssons köpebrev det utvisa och det samma förmäla Nu haver Hans Joensson samma hemman en 
lång tid besuttit och brukat utan all klander okvald och någon mans tilltal och ehuru väl han haver haft en hustru broder så 
haver dock den sig icke vinnlagt eller velat beflita att igen låssa hemmanet och komma detta hemmanet tillsamman såsom 
Hans Joensson gjort och sig så mycket därom vinnlagt och beflitat haver att hemmanet vid makt att hålla, Så emedan allom 
i hela häradet det nogsamt  är veterligt att Hans Joensson haver ...makta tung upprättat och väl hävdat och byggt 
hemmanet. Nu finnes trenne hans hustrus brodersbarn som äre trenne gifta hustrur de där hava sina män vilka nu tale för 
dem och är deras målsmän, och ville veta deras bästa och stå efter deras hustrurs del i hemmanet allt emedan de nu äre 
tillsamman komne, och ville sig intränga på samma hemman, därför tillböd sig Hans Joensson  ... som att ville utlösa och 
betala dem till den yttersta och dyraste fyrken och penningen för deras del som de därsammastädes kunde hava att fordra 
och kräva på deras faders vägnar. Men de föregåvo och sade sig inga penningar ville taga ej heller honom deras jord sälja 
och upplåta, därför sade han att han ville fly dem så mycken jord igen annorstädes uti så goda läge och lägenhet och 
därmed ville de då icke heller sig låta åtnöja, och föregav fogden Carl Larsson efter det var allt gott väl hävdat och väl 
besittit hemman som i många år hade väl gjort lika och rätt för sig så ville han det icke låta sönder riva utan hemmanet de 
skulle bliva tillsamman ofördärvat och härmed uppsattes det här ärende denna gången att de sig vidare härom skulle 
omho.... och väl betänka 
 
Barn med Malin Jönsdotter (Död Haraker Söderspånga.). 
 
Barn: 
X:573 Jöns Hansson. Född Haraker Söderspånga.  
Karin Hansdotter. Född Haraker Söderspånga.  
Margareta Hansdotter.  
Anders Hansson. Född Haraker Söderspånga.  

 
 

 
 

XI:1146  mf ff mm mm ff m 
Malin Jönsdotter. Död Haraker Söderspånga. Far: XII:2291 Jöns Olofsson. 

 
 

 
 

XI:1147  mf ff mm mm fm f 
Jöns Jönsson. Se X:531. 

 
 

 
 

XI:1148  mf ff mm mm fm m 
Anna Larsdotter. Se X:532. 

 
 

 
 

XI:1189  mf fm fm ff mf f 
Per Olofsson. Död 1656-05-15 Dingtuna Näsby. Far: XII:2377 Olof Joensson. 
 



 
 
Barn: 
X:595 Johan Pedersson. Död 1675-12-08 Dingtuna Näsby.  

 
 

 
 

XI:1191  mf fm fm ff mm f 
Näsbo Bengtsson. Född omkring 1585 Lundby Bärby. Död efter 1664 Lundby Bärby. Far: XII:2381 Bengt Nilsson. 
 
Folkalängd 1631 Västerås Lundby (U) OIa:1 (1626-1628) Bild 27 (AID: v74952.b27, NAD: SE/ULA/10866) 
Kyrkvärd 1611-1625 
 
Årliga räntan Näsbo i Bärby 20 öresland 
 
Tuhundra härad 24 januari 1612 Tuhundra häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11594/A I a/1 (1598-1631), 
bildid: C0106005_00077 Efter det att Näsbo i Bärby han hade stött Vaste i Skälby uti kyrkan så för nämndens förbön 
samtyckte befallningsmannen Joen Sonesson att han måtte giva boten till Lundby Kyrka 
 
Sakören i Tuhundra härad 1620, LandskapshandlingarVästmanlands handlingar, SE/RA/5121/5121.09/1619: 6 (1619), 
bildid: A0050922_00091 Näsbo i Bjärby och Esbjörn Ranike Lundby för blånad och blodsår 9 mark 
 
Tuhundra härad 23 april 1625 Tuhundra häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11594/A I a/1 (1598-1631), 
bildid: C0106005_00127 kom för rätten Näsbo i Bärby och upplade // och sockn böte med hand och med mun Esbjörn 
Bengtsson i Åsicke uti Barkare socken ett öresland huis och jord uti förbemälte Åsicke i Barkare socken och därför bekände 
sig nöjaktligen hava av Esbjörn uppburit sju daler penningar mindre en mark och togos här på i händer att det om samma 
öresland skulle vara dem emellan en övertala 
 
Västmanlands lagmansting 5 september 1642 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIa:4 (1627-1645) Bild 2220 
/ sid 231 (AID: v405249b.b2220.s231, NAD: SE/RA/42042202) Näsbo Bengtsson i Biärby beviste med lagliga goda skäl och 
fastebrev huruledes dess salig fader Bengt Nilsson som genom vådeld hade mist sina jordebrev hade bekommit å 
häradsting andra brev igen, förmälandes att Bengt Ns hade inlöst av sin hustrus syskon all dess arvejord i förbemälte 
Biärby som är 16 ½ öresland i jord och hus och att Sven Davidsson i Fälbroo hade bekommit 5 daler Joen i Frenestad och 
Lars Olsson borgare i Torsilia  och deras syster Margareta för deras andel hade bekommit 433 daler och h Ingeborg i 
Fälbroo 5 öresland i hus och jord som hon med bröstarv med sitt barn efter sin s man Pär Olsson ärvt haver för 13 daler 
och är Bengts hustrus arvejord i Biärby 2 ½ öre land hus och jord så att allt tillhopa var de Bengt Nilsson med sin hustru 
ärvt haver är 3// Item bevistes ytterligare huru Näsbo hade köpt av sin syster Brita hennes systerdel ibidem för 56 daler 
nämlige 4 öresland i hus och jord och av sin broder Johan Bengtsson 8 öresland hus och jord ibidem för 80 daler. Så och en 
äng igenlöst för 83 daler dock icke dess mindre haver merbemälte Näsbo // sin broder uti dess livstid att behålla 4 tunn 
land och 13 lass äng och är Näsbos arvelott uti samma Biärby 8 öresland vilket förbemälte köp befans lagligen gjort vara 
och till mer trygghet konfirmerat blev. 
 
Västmanlands lagmansting 5 september 1642 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIa:4 (1627-1645) Bild 2220 
/ sid 231 (AID: v405249b.b2220.s231, NAD: SE/RA/42042202) Erik Nilsson i Västerby beviste med lagliga skäl huruledes 
dess fader Nils Pärsson hade köpt av Näsbo Bengtsson i Biärby och dess broder Johan Bengtsson med deras syster Brita 
Bengtsdotter i Nortuna 6 öresland hus och jord i förbemälte Västerby i Västergården för 80 daler. Noch av Mårten 
Hindriksson på Ramshyttan 3 öresland hus och jord ibidem för 38 daler. Så ehuruväl Jöran Bengtsson i Näs på förbemälte 
köp förmente att klandra så befans dock allt sådant oskälige vore, det s Hans Dobbertz utgivna dombrev 1627 utviste och 
Näsbo Bengtsson övertygade honom det Jöran Bengtsson nogsamt visste när bemälte köp gjordes. Därför blev sådant 
konfirmerat. Men belangandes de 3 öre som bemälte Jöran föregav sig dessförutan äga i samma Näs det remitteras till 
häradsting. 
 
Tortuna härad 8 februari 1661 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2270 (1661) Bild 3410 / sid 331 
(AID: v420672.b3410.s331, NAD: SE/RA/42042202) avträdde domaren Näsbo i Bärby från rätten för sin ålder och 
opasslighet skull och beviljades honom ett gott pass som han och med all ära i 40 år uti rätten tjänt haver // Bengt 
Näsbosson trädde till i nämnden igen i Lars ställe efter avlagd ed 
 
Tuhundra härad 3 juni 1664 Tuhundra häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11594/A I a/4 (1634-1668), bildid: 
C0106007_00127 avsades att Näsbos i Bärby son Lars Näsboson skall hjälpa faders att betala syns-expencer som han till 
Hustaborna är dömder till att refundera kontinuerades därtill av sina egna medel 5 rd // 
Upplästes ett testamentsbrev upprättat av Näsbo Bengtsson i Bärby uti gode mäns närvaro under dess subscription av dat 
d 16 september 1663 förmedelst vilket han efter sin förriga gjorda loven som han då han med denne sin andra hustru Anna 
Tomasdotter trolovandes utfäste månde, tillsäger och förordnar till sin k hustru ett tunnland åker i vardera gärdet på vad 
ort och ställe hon desse åkrar helst utväljandes varder, densamma åkern uti sin livstid att bruka och behålla, i fall hon 



honom överlever. På vilken händelse hon och ett år efter hans död skall få behålla och bruka den fördelen som han Näsbo 
nu brukar. Henne bekomma tjugo Rd in specie till morgongåva av oskifto efter hans död. Begärandes att denne hans 
gjorda disposition måtte av Rätten ratificeras och bekräftas. Varför såsom ingen av hans barn fanns som denna deras 
faders gjorda förordnng disputerade ej heller prövas sträva emot lag , alldenstund han förmedelst denna sin yttersta vilja 
ej söker sina barn någon arvejord alldeles att avhända utan allenast dess usumfructum hävd och bruk sin k hustru som är 
en ålderstigen kvinna  uti varande hennes livstid unnar och efterlåta.  
 
Barn med Dordi Olofsdotter (Död omkring 1660 Lundby Bärby.). 
 
Barn: 
X:596 Valborg Näsbodotter. Född 1629-05-02 Lundby Bärby.  
Lars Näsbosson. Född Lundby Bärby.  
Bengt Näsbosson. Född Lundby Bärby.  
Brita Näsbodotter. Född Lundby Bärby. Död Berg Vallberga.  
Kerstin Näsbodotter. Född Lundby Bärby. Död Dingtuna Vångsta.  
 
Äktenskap med Anna Tomasdotter (Död 1687 Lundby Bärby.). Vigsel 1663 Lundby. 

 
 

 
 

XI:1192  mf fm fm ff mm m 
Dordi Olofsdotter. Död omkring 1660 Lundby Bärby. 

 
 

 
 

XI:1205  mf fm fm mf mf f 
Johan Jonsson. Död omkring 1658 Svedvi Tuna. 
 
Snevringe häradsrätt 3 november 1656 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2265 (1656) Bild 3000 / 
sid 267 (AID: v420667.b3000.s267, NAD: SE/RA/42042202): Nils Fastesson på Nedervi talar till Johan Jonsson i Tuna och 
fordrar av honom som sig tillkommer några persedlar efter en arvslängd dat  14 aug 1621 och denne Johan ännu skall 
inne hos sig hava, som ock några öresland jord i Tuna som han Nils efter sin fader ärvt haver. Till vilket Johan svarar sig 
lösöron är och icke under betalt hava, och det fasta hava köpt av Nils ... vilket allt de äre förlikta av, på den tiden 
befallningsmannen välbemälte Abraham Hult nämligen den 5 octob 1654 vilket han vill bevisa med Hultens skrift de dato 
sålydandes: att för allt arv som Johan inhade och Nils tillkom som och praetension Nils hade i hemmanet Tuna skulle Johan 
giva Nils 7 skeppund järn på 3 års tid, 55,56, 57 var med Nils fullkomlig var betalt, för sig sina arvingar i löst och fast. Här till 
säger Johan sig betalt hava kronans utlagor efter Nils sal fader till 171 daler och vill det avräkna, denna upprättade 
förlikning av Abraham Hult tillstår Nil, om och uti det fasta, men det lösa säger han den gången icke vara avhandlat, icke 
heller böra förstår under de 7 skeppund järn som och att Johan ingen penning hava utlagt efter upprättad förlikning. 
Resolv. Emedan den skuld av 171 daler Johan pratenderar på  Ao 1631 gjord och betalt är och sedermera acord parterna 
emellan upprättat ao 1654 uti vilket dessa penningar äro infattade eller ömrörda ty finner rätten skäligt att Johan giver Nils 
7 skepp jern efter ackords lydelse för det fasta och söka sig Johan bevis att de 171 daler bör räknas  i de 7 skeppund järn 
där han kan och Nils söka till nästa ting sufficient bevis att parterna bägge ej äre överens komne Ao 1654 om lösörena så 
väl som det fasta. 
 
Snevringe häradsrätt 11 februari 1657: Förlikte sig godvilligen Johan Jonsson i Tuna och Svedvi socken med Nils Fastesson 
på Nedervi i Lillhärad socken om allan praetention som Nils emot Johan haver händer emellan eller haft haver, sålunda , ... 
Johan skall giva Nils 4 tunnor spannmål 1½ år det övriga.. år. Item en sölver sked eller annat sölver om 4 ½ lod och detta i 
ett för allt: som och skola alla .... med vilka Johan bevisar sig Nilses salig fader gäld hava betalt här med .... Och detta skall å 
bägge sidor oryggelige barn efter barn helst varse vid 20 smt vite att utlägga som först här åkallar gör här emot eller 
klandrar 
 
Snevringe härad 17 september 1657 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2266 (1657) Bild 3670 / sid 
325: Blev avsagt emellan Johan Jonsson i Tuna och Svedvi socken och Anders i Tå och Munktorps socken hans fränkas 
Marit Mårtensdotters vägnar att Anders på Marits vägnar skall giva Johan Jonsson 5 tunnor Spannmål för det han haver 
fött hennes fader Mårten uti 2 ½ års tid Så som ock skall han giva honom 1 ½ tunna spannmål för 
begravningsomkostnaden. 
 
Snevringe häradsrätt 10 december 1657 Olof i Valsta Svedvi socken samt Lars Olofsson ibidem klagar till Johan i Tuna om 
en skogseld som igenom hans svedjande skall vara utkommen. Denne svarar Nej utan elden kom ut av Engelbrekts i Nybble 
svedjande. Dock vela käranden bevisa elden av Johans svede vara utkommen härme att när elden begynte i deras skog 
brinna kom bud av Johans gård / då Johan säger sig fullt intet haver varit hemma utan till Västerås rester / till käranden 
bedjandes dem komm ut och hjälpa till att släcka elden. Men den som budade är nu icke här tillstädes. Eljest övertygar 
fuller och Engelbrekt, Johan att han hade begärt hans folk att släcka elden, men denne invänder att han mente Engelbrekts 



eld som av hans sveda utkom, men icke sin eld: sägandes fuller sin eld vara samma gång utkommen i Nybble men icke uti 
Vallsta skogen detta sköts upp till dess den som budade kan komma tillstädes och kärande kunna finna mera skäl 
 
Snevringe härad 6 september 1675 angav Joen Johansson i Tuna någon förment arvspratention uti skattehemmanet 
Östuna i Svedvi socken efter sin framlidne fader Johan Joensson och efter såsom hans halvsyskon ännu är omyndiga så att 
han samma sin pratention för tiden ej kan få lageligen emot dem utföra ty förbehöllt han sig per protestationen emot dem 
all sin rätt den framdeles vid deras myndiga år emot dem alltså yrka  
 
Barn med Malin Siggesdotter (Död omkring 1681.). 
 
Barn: 
Jon Johansson. Född 1643 Svedvi Tuna. Död 1710-05-15 Svedvi Åby ägor.  
 
Barn med Karin Fastedotter. 
 
Barn: 
X:603 Jöns Johansson.  

 
 

 
 

XI:1206  mf fm fm mf mf m 
Karin Fastedotter. Far: XII:2411 Waste Michilsson. 
 
Snevringe häradsrätt 2 maj 1659  Kom för rätten Hans Ingelsson och begärde på sin hustrus vägnar med 3 sina syskon att 
få tillträda och inlösa hemmanet Östuna i Svedvi socken emot hustruns styvmoder h Malin Siggesdotter vilken jord var 
hans hustrus egendom till 4 öresland och de andra 8 öresland haver hennes hustru Karins broder Nils Fastesson benämnd 
sålt till Jon Jonsson som sedan ägde h Malin. Hust Malin uppvisar under lagmans ...dom dat 1651 d 6 aug varest hon 
tilldömes henne med sin man Jon Jonsson att behålla och köpa samma 8 öresland på vilket köp allt tillhopa 4 skeppund 
stångjärn restera som till Nils Fastesson levereras skall och han kräver av dem som hemmanet köpa får och lösa vill allenast 
veta av vem han fordra skall. Styvmodern haver en tredjedel av de 8 öreslanden som hon med sin man avlat haver och så 
hennes son 2 systerdelar item av den omyndiga dottern efterlåtes hennes del. / / Res. Alldenstund sal Jon Jonssons barn av 
förra kull är rätta byrdemän till Östuna östragård såsom till sin rätta mödernes jord alltså efterlåtes dem härmed att inlösa 
de 8 öresland som Nils Fasteson deras moderbroder till sal John sålt haver 

 
 

 
 

XI:1209  mf fm fm mm ff f 
Per Eriksson. Död 1627 Haraker Bengtsbo. 
 
Barn med Marit Persdotter (Död 1627 Haraker Bengtsbo.). 
 
Barn: 
X:605 Lars Persson. Född 1611-12-25 Haraker Bengtsbo. Död 1700-03-23 Haraker Bengtsbo.  

 
 

 
 

XI:1210  mf fm fm mm ff m 
Marit Persdotter. Död 1627 Haraker Bengtsbo. 

 
 

 
 

XI:1225  mf fm mf fm ff f 
Nicolai Erici Alm. Död 1674 Frötuna. Kyrkoherde 
 
Uppsala domkapitel 21 maj 1645 Några studioso smolandi besvära sig över herr Nils Kyrkoherden uti Fasta sägandes 
honom något vara skyldig, det han intet vill betala, därför han och blev vocerad till capitlet, men för sjukdom intet kunnat 
komma, såsom han haver till Rdm M Stigzelii skriver. Saken är sålunda: Jonas Turdinius Smolandus förbemälte Dn Nicolai 
Pastoris uti Fasta fili praeceptor blev död här uti Uppsala och efter han var en fattig person, uttogo hans landsmän kläder 
att svepa honom och kläda kistan med. När de det hade uttagit kom ifrån Fasta att det som därtill behövdes med 
svepeklädet och allt annat. Då revo Smolandi av kistan det hon var klädder med, vecklandes det tillhopa och försände det 
till Fasta med liket, och vilja nu att Pastor skall det betala. Detta uppsköts till dess Pastor kommer själv hit till consistorium 
 
Uppsala domkapitel. 1659: Blev slutet att Hr Nils i Frötuna skall handla med Grevinnan Beata de la Gardie och församlingen 
i Sejala? att kapitlet bliver där det nu är och ej på Ljusterön och att den person där ofta neder predikat haver må draga där 
ifrån igen. 
 



Uppsala domkapitel 1674-02-04: Upplästes sal pastoris i Frötuna Dni Nicol Alms änkas brev där uti hon intercederar för sin 
måg H Nils Rialio capellan ibid att få komma till pastoratet. R efter sal Pastor så nyligen är bleven död så hastas intet här 
med. 
 
Barn med Margareta Johansdotter Trast (Död omkring 1680.). 
 
Barn: 
X:613 Johan Nicolai Fast. Född 1630-12-07 Fasta. Död 1678-01-20 Länna.  
Nils Fast.  

 
 

 
 

XI:1226  mf fm mf fm ff m 
Margareta Johansdotter Trast. Död omkring 1680. Frötuna Far: XII:2451 Johannes Oestonis Turdinius. Mor: XII:2452 
Cecilia Hansdotter. 
 
Uppräknad som en av änkorna i Länna pastorat 1680 Uppsala domkapitel 
EV86:1 bild 20 

 
 

 
 

XI:1229  mf fm mf fm mf f 
Johan Hogg. Far: XII:2457 Olof Larsson Hogg. Mor: XII:2458 Elisabet Persdotter Helsingia. 
 
Barn med Elisabet Roland. 
 
Barn: 
X:615 Johan Johansson Hogg. Död 1697-09-01 Stockholm.  

 
 

 
 

XI:1230  mf fm mf fm mf m 
Elisabet Roland. 

 
 

 
 

XI:1233  mf fm mf mf ff f 
Per Matsson. Se X:813. 

 
 

 
 

XI:1234  mf fm mf mf ff m 
Margareta Persdotter. Se X:814. 

 
 

 
 

XI:1235  mf fm mf mf fm f 
Olof Jonsson. Född 1588. Död 1676-04-14 Floda (W) Tallriset. 
 
Barn med Anna Persdotter (Död Floda (W).). 
 
Barn: 
X:618 Anna Olsdotter. Född 1638 Floda (W) Tallriset. Död 1715 Floda (W) Björbo.  
Olof Olofsson. Född 1639 Floda (W) Tallriset.  
Brita Olofsdotter. Född 1641 Floda (W) Tallriset.  
Jan Olofsson. Född Floda (W) Tallriset.  
Kerstin Olofsdotter. Född Floda (W) Tallriset.  

 
 

 
 

XI:1236  mf fm mf mf fm m 
Anna Persdotter. Död Floda (W). 

 
 

 
 

XI:1237  mf fm mf mf mf f 
Halvar Jonsson. Född Floda (W). Far: XII:2473 Jöns Andersson. Mor: XII:2474 Marit Ersdotter. 
 
Barn med Margareta Persdotter (Född 1619. Död 1690 Floda (W) Hansbyn.). 



 
Barn: 
X:619 Jon Halvardsson. Född 1647 Floda (W). Död.  
Karin Halvardsdotter. Född 1654 Floda (W) Hansbyn.  

 
 

 
 

XI:1238  mf fm mf mf mf m 
Margareta Persdotter. Född 1619. Död 1690 Floda (W) Hansbyn. 

 
 

 
 

XI:1241  mf fm mf mm ff f 
Jon Nilsson. Död Floda (W) Handbacken. Nämndeman 
 
 
 
Barn: 
Pär Jonsson. Född 1624 Floda (W) Handbacken.  
X:621 Anders Joensson. Född 1626 Floda (W) Handbacken. Död 1673 Floda (W) Björbo.  
Lars Jonsson. Född 1630 Floda (W) Handbacken.  
Nils Jonsson. Född 1633 Floda (W) Handbacken.  
Erik Jonsson. Född 1636 Floda (W) Handbacken.  

 
 

 
 

XI:1243  mf fm mf mm fm f 
Christoffer Larsson. Död 1672 Floda (W) Björbo. 
 
Barn med Anna Knutsdotter (Död Floda (W) Björbo.). 
 
Barn: 
X:622 Anna Christoffersdotter. Född 1624 Floda (W) Ovanmäjda. Död.  

 
 

 
 

XI:1244  mf fm mf mm fm m 
Anna Knutsdotter. Död Floda (W) Björbo. Björbo, Floda 

 
 

 
 

XI:1247  mf fm mf mm mm f 
Per. 
 
 
 
Barn: 
X:624 Ingeborg Persdotter. Född 1616. Död Floda (W) Kyrkobyn.  
Olof Persson.  

 
 

 
 

XI:1361  mf mf mf mf ff f 
Anders. 
 
Årliga räntan 1566-1577 Jöns i Tösta 16 öresland 
Tionde 1570 Jöns i Tösta 
Tionde 1572 -1578 Anders i Tösta 
Årliga räntan Tösta 1578-1597 16 öresland 
 
Tionde 1599 hustru Marit i Tösta 
Årliga räntan 1601-1608 änkan i Tösta 
 
Undertecknar en skrivelse från 9 fattiga bönder i Norrbo härad till Johan III cirka 1580 R0000486_00056 
 
Barn med Marit. 
 
Barn: 



Olof Andersson. Född Romfartuna Tösta.  
X:681 Christoffer Andersson. Född Romfartuna Tösta. Död 1653-05-01 Romfartuna Åby.  
Lennart Andersson. Född Romfartuna Tösta.  
Sisilla Andersdotter. Född Romfartuna Tösta.  

 
 

 
 

XI:1362  mf mf mf mf ff m 
Marit. 

 
 

 
 

XI:1381  mf mf mm ff mf f 
Erik Persson. Död före 1671 Dingtuna Husta. 
 
I roteringslängd 1631 
 
Snevringe härad 18 augusti 1648 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2262 (1648-1698) Bild 110 / sid 
6: Erik Pedersson i Husta i Dingtuna socken klagade till Mats Eriksson i Utnäs i Säby socken som haver kallat honom skälm 
och hund på vägen, var av är hans granne Johan i Husta vred bliven, ridit så tillbaks och slagit Mats en yxhammars slag, där 
till kommo Anders Eriksson och Per Eriksson med var sin stör och slå yxan av handen på Johan och slå honom var sitt slag 
med störarna efter såsom drängarna som parlamentet öppet och gjort hava, intet var tillstädes, därför sattes upp till nästa 
ting. 
 
Tuhundra härad 30 juni 1654 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2264 (1653-1655) Bild 2380 / sid 
201 (AID: v420666.b2380.s201, NAD: SE/RA/42042202) Erik Persson i Husta lovade till förbättring på sin styvdotters Karin 
Nilsdotters fäderne och mödernearv ett ungt får och 1 halvspann spannmål här på de handräckning gjorde att bliva utan 
mer påtal 
 
Barn med Kerstin Larsdotter (Död Dingtuna Husta.). 
 
Barn: 
X:691 Johan Ersson. Född 1611 Dingtuna Husta. Död 1687-03-06 Dingtuna Husta.  
Peder Eriksson.  

 
 

 
 

XI:1382  mf mf mm ff mf m 
Kerstin Larsdotter. Död Dingtuna Husta. 
 
Äger arvejord i Munktorp socken 

 
 

 
 

XI:1417  mf mm ff fm ff f 
Olof Nilsson. Död Skinnskatteberg Godkärra. Far: XII:2833 Nils Olofsson. 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 17 september 1605 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2253 (1593-
1632) Bild 50 / sid 580 (AID: v420655.b50.s580, NAD: SE/RA/42042202): Skinnskattebergs häradsrätt 17 september 1605: 
Klagade Jöns Eriksson befallningsman till Olof Nilsson i Godkärra för han hade slagit sönder ett konungens lås och 
uppbrutit konungens fängelse och med vilje uttagit en rånsman Lasse Narvesson vilken hade givit en tiggare ett pass att 
draga i landet omkring med och haver samma tiggare flytt sig något smått swaltzeri sedan och sålde hos allmogen och 
något annat tingest som han hade tagit ifrån honom och var förbemälte Lasse narvesson intet tillstädes.och ursäktade 
förbemälte Olof i Godkärra sig attt hava det gjort i sin dryckenskap vilken blev dömd för sin rånsgärning efter d 10 cap dråp 
med vilja till edsöres brott och sköts till hovrätten 
 
 
 
Barn: 
X:709 Hans Olofsson. Född 1606 Skinnskatteberg Godkärra. Död 1673-05-19 Skinnskatteberg Godkärra.  
Nils Olofsson. Död 1640-04-19 Skinnskatteberg Godkärra.  
Brita Olofsdotter. Död 1623-12-29 Skinnskatteberg Godkärra.  

 
 

 
 

XI:1419  mf mm ff fm fm f 
Evert Johansson. Född Lubeck. Död före 1654 Hed Sörtulinge. Far: XII:2837 Johan Stam. 



 
Finns i Tulinge 1612 då han döms till sakören för hemgång. 
 
Skinnskattebergs bergslag 13 september 1605 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2253 (1593-1632) 
Bild 50 / sid 580 (AID: v420655.b50.s580, NAD: SE/RA/42042202): Evert Johansson i Calmarsboda hade hugget Bastian i 
Jönsarbo ett köttsår uppå hemvägen från kyrkan och är tillkommet av brådom skillnad blev dömd uti det 13 i Edsöret till 40 
mark och efter det 10 cap i såramål med vilja till ..... 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 2 mars 1612 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2253 (1593-1632) Bild 
900 / sid 658 (AID: v420655.b900.s658, NAD: SE/RA/42042202): Klagade bergsföreståndaren Peter von Binningen till dessa 
efterskrivne som hava gjort hemgång till kronans gård Boren och överfallit befallningsmannen Olof Michelsson samt Olof 
Iliansson, bergsfogden, Jakob Tomasson skrivaren och Per i Broby fjärdingsmannen, nämligen Olof i Tomasboda, Olof 
Larsson i Silleboda, Lasse i Tulinge, Johan i Tarmansboda, Evert i Tulinge och Per Eriksson tjänandes i Silleboda, Johan i 
Karmansboda, Hans i Silleboda och Jöns i Täkten, och haver sig tilldragit att Olof i Tomasboda, Olof i Silleboda och Lasse i 
Tulinge kommo när menige man upprestes och det sades att fienderna de danske voro infallne i Dalarna till Silleboda och 
Lasse i Silleboda gav hum?  där på danska och bad dem att gå med sina söner till kongens gård och med våld igentaga de 
kläden som han dit lånt hade och då de kommo dit överföllo de fogden och kallade honom Tors herren, och bergsfogden 
kallade de Krumfoten, och skrivaren Satan och satt smuten uppå dem och trugade dem att de skulle följa och att de skulle 
giva dem lod och krut och emedlertid att dessa så handlade kom Evert i Tulinge Johan i Tarmansboda Hans i Silleboda och 
Jöns i Täkten och överföllo bergsfogden för lod och krut skjuto och stötte honom sig emellan och omsider kom 
hyttefogden hatte lös undan och bergsfogden kom och gömde sig i hemlighuset, skrivaren kröp under ladulogen, vilken de 
sedan uppsökte och satte honom på en häst och kom likväl undan till skogs. Och vittnade Jöns i Täkten, Olof Iliansson 
bergsfogden och Evert i Tulinge att Per Eriksson sade när fateburshustrun bad dem icke så ställa sig uppå drottningens 
gård då svarade han, drottningen är vållandes till allt det onda kriget gud give hon hade varit i helvetet när hon kom hit i 
landet, hon haver låtit föra de djävlarna det främmande krigsfolket hit i landet och sade ej ...... den överhet vi nu haver den 
giva vi alla de tusande djävlar och spillde ut .... på golvet och togo med våld källarnyckeln och de kläder dit voro lånta och 
denne Per Eriksson bröts sedan utur fängelse vilket nämnden för....våldsverkare därför icke fria kunne och de skällte Carl 
Bonde och Peter von Binningen för förräder och sade om de hade dem fatt skulle de skjuta åt dem till måls, blevo de 
fördenskulld för sådan rote....och för de med berått mod överföllo befallningsmannen och konungens tjänare och togo 
med våld kläderna bort och trugade dem att de skulle giva dem lod och krut och hade ärerörige ord om höga överheten, 
blev Olof i Tomasboda, Olof i Silleboda och Lasse i Tulinge Per Eriksson dömda ifrån livet efter det 9 cap i kon B Kong 
Magnus Erikssons stadga och K Carls gårdsrätt den 36 art. Men Evert i Tulinge Hans i Silleboda Johan i Tarmansboda Lasse i 
Silleboda och Jöns i Täkten sake för hemsökningen efter ........till 40 mark 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 3 januari 1615 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2254 (1593-1632) 
Bild 510 / sid 743 (AID: v420656.b510.s743, NAD: SE/RA/42042202): Samma tid framkom Jöns i Täkten och sade att Hans i 
Karmansboda, Evert i Tulinge och Johan Johansson haver efterlåtit deras syster som Jöns äger till hustru att gå uti lika arv 
med dem efter deras föräldrar där till de svarade att efter de åtte icke mera än som den ena systern unde de henne uti 
lösörena lika med sig men intet uti det fasta 
 
 
Laga ting i Skinnskatteberg 16 augusti 1624:Kom för rätten Anders i Mortorp och klagade till Evert i Tulinge att han hade 
slagit hans son Abraham Andersson i huvudet med yxhammaren så utur samma sår vore uttagan två stycken ben doch är 
han av samma sår kommen till sin hälsa och sundhet igen därför så vart nu samma Evert i Tulinge sakfällt till att böta sina 
penningar 20 mark 
 
Västerås domkapitel A:37 oktober 1626 sidan 143 Evert Johansson i Tulinge vid Heds kapell haver en söndag när mässan 
skulle begynnas trätit med Erik Fransson sin granne om en sak på kyrkovallen att pastor måste ur kyrkan till att förlika dem. 
Han skall antingen giva 6 daler till domkyrka och socken eller ock stå i vapenhuset 2 söndagar 
 
Västerås domkapitel A:3 26 januari 1627 sidan 147 Evert i Tulinge ock för några saker som de ock talas om, skall stå i 
vapenhuset 2 söndagar och giva 2 daler // 
 
Skinnskattebergs tingslag 1628 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2251 (1593-1632) Bild 2350 / sid 
223 (AID: v420653.b2350.s223, NAD: SE/RA/42042202): Hans Johansson i Giersebo, Evert Johansson i Tulinge och Johan 
Johansson i Bysala samt deras syster Carin Johansdotter i (Täkten) haver sålt väl:te Anders Hindersson och Erik Hindersson 
i Stockholm (Täktebyn) med alla dess tillliggandes ägor för 210 daler löper på broderen 60 daler, systern 30 daler tages i 
händer, Anders Hindersson fick brev därpå 
 
Västerås domkapitel 19 september 1629: Evert Johansson i Heds socken i Tulingebyn skyllt för trolldom, uppläsningar, 
svartkonst sedlar, för svärd för ( ) När Renendis Dn Episk. Frågade var Evert hade bekommit dessa trolldoms saker, Han 
svarade sig hava bekommit dem av en Dreffstuut vilka saker skulle hjälpa honom att han järnbruk skulle gå honom 
lycksamligen, han sade sitt järnbruk tillförne uti hela tre år hava gått så illa att han bekom icke en stång, Att han dessa 



saker bekom därför gav han Evert till honom några kannor öl. 20 juli 1628 haver Evert dessa saker bekommit. Skriver Dn 
Johanni uti Floda till att han uppvisar vad för en djäkne som haver läst för hans barn vad han haver hädan han är kommen, 
den därför bedragit Evert i Tulinge med sina trolldomskonster. Skriver Dng Michaeli i Munktorp till att han förreser till Heds 
socken och ingriterar om Everts sak uti socknen om han något med honom vet och socknen giver honom vittnesbörd. Evert 
skall taga besked av Hans Olsson Domaren vad han haver på tinget fått för besked 
 
Skinnskattebergs tingslag 30 september 1629 Västmanland 1 b sidan 247 (12): Blev avsagt att Lars Nilsson skall smida 12 
söckendagar och Evert i Tulinge 18 dagar när något går sönder hjälpe varandra, sattes dem vite vid 100 daler 
 
Västerås domkapitel 24 oktober 1629: Evert Hansson i Tulinge i Heds socken kom och sade Kro M Michaelis praepositi in 
Munktorp inqvisition som skedd är av M Michaeli närvarande uti Hed med socknen förmän, att det var sant att Trollbreven 
vore hos honom funne men kunde Evert intet läsa vid. Plura et sept, haver och hyst Jon Werme en Bandlist. Sententia 
Antingen giva gärn ett halvt skeppund och stå i vapenhuset en söndag heller och giva ett helt skepp. Och intet stå i 
vapenhuset; vilken den han utväljer må han göra. N vill priorem sententian och lovade leverera det halva skepp hos Michel 
Hising i Köping. 
 
Västerås domkapitel 17 april 1630 s. 17 Evert i Tulinge haver levererat det järnet han är bliven skylidig kapitlet uti Köpings 
prästgård hos s Magister Petri efterleverska två skeppund och 4 lisp. Detta järnet betalades strax med penningar av Evert 
och Jon Olsson i Flodhammar 22 daler vilka är införda uti 1629 års räkenskap. 
 
Västerås domkapitel 1631 15 okto Dng Benedictus pastor uti Hed berätta några saker som skedde är där vid kapellet. 
Nämlig 1/ att Evert i Tullinge hvar kommit uti buller på Baanan? Uti sockenstuga när mantals skrivningen hölls haver 
sprungit upp med en yxa och gjort mycket buller dock ingen slag. Sententia: Evert skall efter som han själv tillbudit haver 
förskaffat igen de fyra tunnor vederlagor som fööre av arrendatorerna till pastorn vid Hed kapell ( ) var eller hans sak skall 
stå öpen 
 
 
Skinnskattebergs häradsrätt10 april 1635: Evert i Tulinge blev sakfällt till sina 40 mark för han skällde Hans i Sillebo en 
nämndeman på en syn det han intet kunde bevisa. 
 
Skinnskatteberg 3 juli 1637 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1782 (1637-1639) Bild 1200 / sid 113  förliktes 
h Gertrud i Gotierra och Evert i Tulinge om en smedja som hennes fader salig Staffan i Skärviken haver huset uppbyggt och 
Evert byggt indömet nämligen att Evert smider tre dagar och änkan två dagar 
 
Skinnskatteberg 1637 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1782 (1637-1639) Bild 1210 / sid 114 (AID: 
v420573.b1210.s114, NAD: SE/RA/42042202) Hindrik Sollenberg en gammal hammarsmed gav sig till sytning hos Evert i 
Tulinge att han skall föda och kläda ( ) och syta honom int till döddag. Därför utpantade han honom allt sitt avlingegods 
som är ( här följer en näst intill oläsbar uppräkning av ägor på Norrtulinge) 
 
I mantalslängden 1645 hustrun död 
 
Lagmansting i Söderbärke 12 augusti 1651(Uppsala Ex1a:6) Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIa:6 (1643-
1652) Bild 3920 / sid 385 (AID: v405260b.b3920.s385, NAD: SE/RA/42042202) blev förlikning gjort mellan hustru 
Margareta Wik å den ena sidan och Evert i Norrtulinge samt dess brorbarn på andersidan således att hon skall hava av 
Hans Johanssons testamente 8 skepp tackjärn som henne och allarede är anvist och betalt. Sammaledes och behöllt hon 
och ett silfpantzar bälte och allt det övriga som kan vara till efter s Hans Johansson tillträda hans arvingar. Desslikest är 
Anders Larsson i Grisbo förenat med bemälte Evert och dess medarvingar att de skulle träda till byte med det allraförsta 
om husen i Grisbo men anlangandes Engelboda haver lagföraren lovat att ville förmedelst rannsakning dem emellan 
rättmätig åtskillnad göra.// 
 
Barn med Malin (Född Jämtland.). 
 
Barn: 
X:710 Gertrud Evertsdotter. Född 1614 Hed Norrtulinge. Död 1693-03-07 Skinnskatteberg Godkärra.  
Hindrik Evertsson. Född Hed Norrtulinge.  
Anders Evertsson. Född Hed Norrtulinge. Död omkring 1670 Hed Norrtulinge.  
Johan Evertsson. Född Hed Norrtulinge.  
Erik Evertsson. Född Hed Norrtulinge.  

 
 

 
 

XI:1420  mf mm ff fm fm m 
Malin. Född Jämtland. 
 



Skinnskatteberg 1640 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län (D) EXIe:1106 (1640) Bild 1770 / sid 169 (AID: 
v420538a.b1770.s169, NAD: SE/RA/42042202) här nämns hustru Malin, Everts hustru i Tulinge 
 
1674 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2737 (1674) Bild 6650 / sid 655 (AID: v420722a.b6650.s655, 
NAD: SE/RA/42042202) // Everts änka i Tulinge 

 
 

 
 

XI:1425  mf mm ff mf ff f 
Peder Olsson. 
 
Snevringe härad 13 maj 1607: Kom för rätten Ilian Andersson i Ballsta i Odensvi socken bekände här för rätten och tillstod 
att hava upplåtit och sålt Per Olsson i Rallesta sex öreland hus och jord med alla jord... ägor i Rallesta och därför anammat 
penningar sexton daler till en fullkomlig betalning. 
 
Snevringe härad 30 oktober 1607: Blev och uppläset för rätten Per i Rallestad i Svedvi sockens fasta jordebrev lydandes på 
öre köpejord och två öre och 9 penningland arvejord som han och hans broder efter deras salige fader därsammastäds ärvt 
hade och varit beseglat och confirmerat. 
 
Snevringe härad 18 februari 1617: Kom för rätten Hans Ingvaldsson i Rallesta och anklagade Per i Rallesta fjärdingsmannen 
i Svedvi socken att han för tio år sedan skulle hava bedrivit tidelag med en vit ko där hemma när sig uti ett vagnslider 
morgonvals tid och där var han överkommen till måtto och det hade han hos sig hållti fördold, allt intill denna här 
närvarandes dag och icke förr uppenbarat detta ärendet ställtes nu inför de gode män som här för rätten såte att 
rannsakas och där om döma efter deras yttersta skäl, förstånd och samvete. Men när man nu rannsakade vad för ...som 
han var befanns både efter de andeligas och de världsligas enhälliga vittnesbörd att han var en Guds ords föraktare en 
sakraments försmädare och en stor drinkare och en obotfärdig människa såsom och en mandråpare som sin svåger och 
egen systers man haver ihjäl stuckei och tarmen utur kroppen vist omänskligen ombrakt ville de ingalunda ... till hans 
vittnesbörd. Utan han ogillades med sin vittnesbörd. Per uti Rallesta vart tillsport om denna stora missgärningen men han 
nekade och sade nej för sig, därtill hade han av allom både andeligen och världsligen grannar och nägrannar ett berömligt 
namn och rykte att han var gudfruktig ärlig uppriktig ärlig och rättrådig i alla sina handlingar. Och befanns i sanning att 
denne Hans hade av hat, avund och illvilja kommit detta tal på .... för det att han miss... honom sin goda lycka och 
framgång och ville gärna hava honom av vägen fär avund skäl och emedan han var hans avundsman och denne Per icke var 
tagen med gärningen..... Hans tillstod och själv bekände för rätten att han av hat och avund hade detta upptänkt och 
utsagt. Sattes böter 40 mark till treskiftes 
 
 
 
Barn: 
X:713 Lars Pedersson.  

 
 

 
 

XI:1427  mf mm ff mf fm f 
Per Matsson. Född Svedvi Rallsta. Far: XII:2853 Mats Persson. 
 
Lagmansting odaterat 1590-tal Strödda domböcker och rättegångshandlingar 6 (1550-1621) Bild 1830 (AID: 
v797269.b1830, NAD: SE/RA/130) Peder i Ralsta haver haft cammererens sedel lydandes att han skattade mer än hans 
jordedel var och lagmannen haver tillsagt honom hjälp hos drottningen 
 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2252 (1593-1632) Bild 2510 / sid 481 (AID: v420654.b2510.s481, 
NAD: SE/RA/42042202)  kom för rätten Mats i Årby och Per i Rallesta kungjorde och bekände att för fem år sedan hade 
Mårten Jonsson i Rabbesta kommit uti skada för manslag och dräpt Per Matsson i Brånsta och sedan kommit överens om 
en vänlig förlikning och kristlig mansbot att förbemälte målsäganden på Per Matssons dotter vägnar hade anammat och 
uppburit för mansbotspenningar sjuttio daler vilka penningar Peder i Rallesta hade fyllest bekommit till gode åtnöje och 
hade tå lovat honom frid och säkerhet och nu begärde Mårten Jonsson brev och bevis därpå helst emedan konungssaken 
sammaledes och häradshövdingens och häradssaken var utgivit och förlikt och nu räckte Mats i Årby och Per i Rallesta 
Mårten Jonsson händerna här för rätten på en fullkomlig förlikning på den dödes dotters vägnar 
 
Snävringe härad 30 oktober 1607 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2252 (1593-1632) Bild 2570 / 
sid 487 (AID: v420654.b2570.s487, NAD: SE/RA/42042202) blev ock uppläst för rätten Per i Rallsta i Svedvi socken faste 
jordebrev lydandes på 6 öre köpejord och två öre och 9 penningland arvejord som han och hans broder efter deras salige 
fader därsammastäds ärvt hade och varit beseglat och konfirmerat. 
 
Barn med NN Persdotter. 



 
Barn: 
X:714 Ingeborg Pedersdotter.  
Hans Persson.  

 
 

 
 

XI:1428  mf mm ff mf fm m 
NN Persdotter. Far: XII:2855 Per Matsson. Mor: XII:2856 Karin. 

 
 

 
 

XI:1429  mf mm ff mf mf f 
Erik Persson. Död Svedvi  Berga. 
 
 
 
Barn: 
X:715 Olof Eriksson. Död Svedvi Berga.  

 
 

 
 

XI:1437  mf mm ff mm mf f 
Erik. 
 
Barn med NN (Död Kungsåra Ansta.). 
 
Barn: 
X:719 Valerian Eriksson. Född Kungsåra Ansta. Död omkring 1642 Björksta.  

 
 

 
 

XI:1438  mf mm ff mm mf m 
NN. Död Kungsåra Ansta. 

 
 

 
 

XI:1449  mf mm fm fm ff f 
Bengt Larsson. Se X:533. 

 
 

 
 

XI:1450  mf mm fm fm ff m 
Karin. Se X:534. 

 
 

 
 

XI:1459  mf mm fm mf fm f 
Nils. Död Skerike Norrberga. 
 
 
 
Barn: 
X:730 Marit Nilsdotter. Född Skerike Norrberga. Död före 1630.  

 
 

 
 

XI:1461  mf mm fm mf mf f 
Bengt Larsson. Far: XII:2921 Lars Bengtsson. 
 
Västerås domkapitel 20 maj 1597 Bengt i Fjällsta uti Svedvi socken efter världslig dom och avsagd sententia bötte sin 
grannhustru där sammastädes Jons hustru för någon hugg oför… olagligen att giva på sin grannhustru haffnäck gående 
henne till förlikning stångejärn ett skeppund osmundjärn 400 nu strax att giva, och tre spann råg i höst till läkarelön och 
allt å vara nu förlikta, där de räckte och händer alla på båda sidor men vilken vardera som först varder sig på nytt förbruten 
uti denna förlikning bötte till …. 5 daler till Svedvi 5 daler till straff 
 
Snevringe härad 28 april 1605 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2252 (1593-1632) Bild 2450 / sid 
475: Kom för rätten Mats Larsson i Hockesta i Säby socken och bekände sig att hava efterlåtit sin broder Bengt Larsson i 
Fiellesta i Svedvi socken sin del  både i hus och jord i förbemälte fiellesta som är 2 öre och några penningar för 11 daler 



penningar. Dock med sådana besked och förord att var som han med någon sjukdom av Gudi hemsöks varder vill han uppå 
Vallen bygga sig en stuga och hava där sin hemvist. Item Mats Bengtsson i Ytterskälby i Munktorps socken kom för rätten 
upplät och sålde sin broderson Bengt Larsson i fiellesta fem öresland jord i fiellesta  för penningar 16 daler penningar 
vilka han bekände haver anammat och uppburit och tillförende så haver Bengts fader utgivit på samma hemman 
penningar 20 mark Ut patet ox citeris testimoni. 
 
Snevringe härad 1628 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2251 (1593-1632) Bild 2180 / sid 206 (AID: 
v420653.b2180.s206, NAD: SE/RA/42042202): Bengt i Fjällsta i Svedvi socken fick brev på 3½ öreland allt i det hemman han 
på bor som han haver köpt av Bengt i Nedervii i Fellningsbro socken och av Erik Hansson i Körninge i Bergs socken för 10 
Riksdaler och 1 skpds stångjärn 
 
Västerås domkapitel A;3 juni 1628 sidan 12: Kom Bengt i Fjällsta uti Svedvi socken och begärde av kapitlet att hans son 
Anders Bengtsson måtte få binda äktenskap med sin fränka /båda skyll till femte/ h Karin boendes uti Ekeby uti förbemälte 
Svedvi. Bengt lovade därför bono p auino till domkyrkan 3 daler 
 
Ägde norra gården i Fjällsta 
 
Nämndeman 
 
Barn med ??Kerstin Mårtensdotter. 
 
Barn: 
X:731 Ingevald Bengtsson. Född 1594. Död 1694-10-26 Svedvi Fjällsta.  
Jon Bengtsson.  
Ingrid Bengtsdotter. Död omkring 1688 Svedvi Vallby.  
Anders Bengtsson. Död före 1661.  

 
 

 
 

XI:1462  mf mm fm mf mf m 
??Kerstin Mårtensdotter. 
 
Denna ana är ett antagande som behöver mer bevis för att kunna godtas 
 
Snevringe härad 30 januari 1609 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2252 (1593-1632) Bild 2610 / 
sid 491 (AID: v420654.b2610.s491, NAD: SE/RA/42042202) Kom för rätten hustru Kerstin i Fiellesta och begärde brev och  
bevis på 8 örtrugar land jord som hon ärvt haver uti ett hemman Löpdal i Säby socken efter hennes salige fader Mårten 
Olsson i Löpdal. Item för 23 daler haver hon lossat av hustru Karin i Långeby i Långtibble i Balungs socken hennes del 5 öre 
och 8 penningland vilken hustru Karin ärvt haver efter hennes son med bröstarv. Som var förenämnde hustru Kerstins 
brors son och efter hemmanen är lagbundet och lagståndet 1605 d 28 april och den 27 september ejusdem .... och första 
gången uti s. Hans Erssons tid. Sades henne och till fastebrev och Sigfrid Hansson som nu bor på hemmanet och äger 
hustru Kerstins dotter Ingiel, Olof Larssons dotter haver av sina egna penningar utlagt till att lossa hemmanet 9 ½ daler 
penningar 

 
 

 
 

XI:1521  mf mm mm mf ff f 
Måns Nilsson. Död före 1608 Aspeboda Korsgården. Far: XII:3041 Nils Olsson. 
 
Lagmansting 10 februari 1596 Strödda domböcker och rättegångshandlingar 6 (1550-1621) Bild 1220 (AID: v797269.b1220, 
NAD: SE/RA/130) unge Lasse Hansson i Werbo? talade till Måns Nilsson i Korsgården om en systerdel som hans fader Hans 
Larsson haver pantsatt Jakob Knutsson i Kårarvet med sådana förord och villkor att hans barn skulle få lösa den igen och 
Måns Nilsson i Korsgården vilken är Hans Larssons modersbroders son löste så samma systerdel till sig av förenämnde 
Jakob Knutsson och tagit fastebrev uppå att han det köpt hade, efter han var bördig där till, Svaranden lade fram Tomas 
Simonssons dombrev utgivit år 1588 den 15 maj innehållandes att samma systerdel skulle vara lagligen sålt och förhandlat 
som lag förmäler. Lasse Hansson föregav att han på den tid där togs fasta uppå hade varit omyndig och förty icke blev 
klandrat. Blev dömt och avsagt att Måns Nilsson skulle taga sina penningar igen och få unge Lasse Hansson sin fädernes 
jord igen // 
 
Kopparberget 10 augusti 1602 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 1040 / sid 
92 (AID: v420705a.b1040.s92, NAD: SE/RA/42042202): Kom Måns Nilsson i Korsgården och gav tillkänna huru han var 
kommen i rykte att vara vållande att Nils Hansson hans granne skulle hava någon död gång med brott och annat, nämnden 
samt menige man gjorde Måns Nilsson fri den som Måns eller hans barn därför vittnar efter denna dag böte 40 mark. 
 



Laga ting vid Kopparberget 27 augusti 1602: Måns Nilsson i Korsgården bjuder upp en systerdel i Jacob Hanssons hemman i 
Asbod köpt av Staffan Persson och hans hustru för penningar 100 daler. Item en brodersdel på Gamla berget köpt av Jacob 
Larsson i Bultebod? Kopparberg 25 februari 1603: Måns Nilsson i Korsgården bjuder upp en systerdel i Jakob Hanssons 
hemman i Aspebo köpt av Staffan Persson och hans hustru Anna Eriksdotter i Västerås för gott mynt 100 daler. 
 
Stora kopparberg 27 augusti 1602 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 1100 / 
sid 98 (AID: v420705a.b1100.s98, NAD: SE/RA/42042202) : Måns Nilson i Korsgården bjuder upp en systerdel i Jakob 
Hanssons hemman i Aspeboda köpt av Staffan Persson och hans hustru för penningar 100 daler. Item en broders del på 
Gamleberget köpt av Jakob Larsson i Bultebod 
 
Kopparberg 25 november 1602 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 320 / sid 
20 Måns Nilsson i Korsgården bjuder upp andra gången en systerdel i Övre varggårdstäkten igenlöst av Knut Pedersson i 
Varggården för 2 ½ skeppund råkoppar som Peder Larsson i Korsgården pantsatt haver Knut Pedersson 
 
Laga ting vid Kopparberget 16 maj 1607: Hans Abrektsson bjuder upp andra resan en systerdel i Ingemars hemman i 
Aspebo som Måns Nilsson köpt hade av Staffan Pedersson som är hans hustrus syskonbarn som köpebreven innehåller och 
nu samtycker Lars Christiansson samt nämnden att Hans på sin hustrus vägnar skulle giva sin hustrus styvbarn samma 
penningar igen efter det ärhennes börd och ej Måns Nils i Korsgården 
 
Kopparberg 19 augusti 1607 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 3750 / sid 362 
Måns Nilssons barn i Korsgården bjuder upp 2 gången glensar i pant av hustru Anna ibidem och hennes son för 2 skp, än all 
Jacop Larssons del på Gamle berget för 3 skeppund, än Olof Larssons del p Gamle berget för 2 skp 
 
Kopparberg 1 april 1608 Måns Nilssons arvingar i Korsgården bjuder upp 3 gången Jacop Larssons del på Gamle berget för 
3 skeppund 12 lisp 15 mark 
 
Barn med Kerstin Ingemarsdotter. 
 
Barn: 
Nils Månsson. Född Kopparberg Korsgården.  
X:761 Hans Månsson. Född Kopparberg Korsgården. Död 1667-01-27 Aspeboda Stråtjärn.  
Anna Månsdotter. Född Kopparberg Korsgården.  

 
 

 
 

XI:1522  mf mm mm mf ff m 
Kerstin Ingemarsdotter. Far: XII:3043 Ingemar Olsson. Mor: XII:3044 Agneta Jakobsdotter. 

 
 

 
 

XI:1523  mf mm mm mf fm f 
Albrecht Hansson. Död 1631-04-12. Far: XII:3045 Hans Persson. Mor: XII:3046 Anna Månsdotter. 
 
Förde samma vapen som sin far. Gift med Bengta Nilsdotter, dotter till Nils Ottesson (Hästhuvud) till Holm och hade med 
henne 3 söner och 9 döttrar.* Tillträdde ämbetet som domare i Dalarna 1591 och skötte det med stor plikttrohet i nära 34 
år och under fyra kungar; Johan III, Sigismund, Karl IX och Gustav II Adolf. År 1603 ändrades titeln till Häradshövding.* Av 
sin bror Peder hade Albrecht fått överta gamla domböcker och lagtexter efter sin farbror Jöns Persson på Risholn, som 
varit domare 1544 - 1564. På eget initiativ utarbetade han också ett alfabetiskt register till Kristoffers landslag, som var det 
rättesnöre som gällde i slutet av 1500-talet. Noggranhet, opartiiskhet och omutlighet, men ändå en stark humanitet är de 
egenskaper som visar sig i Albrechts rättegångsprotokoll.* Forskaren Bror Lindén, som grundligt studerat Dalarnas äldsta 
domböcker, ansåg att Albrecht "uppenbarligen varit en gemytlig person". I de personligt utformade anteckningarna på 
försättsbladen syns också domarens funderingar kring arbetet. År 1593 står t ex präntat: "Gör väl och rätt och låt allt vett 
bestå". Någon sm Albrecht uppenbarligen var road av, var att upprätta "genealiska linjer" som han kallade det, d v s 
släkttavlor ! Domböckerna är fyllda av omsorgsfullt utförda sådana i samband med arvsjordstvister. Det sägs att han ven 
upptecknade sägner om fornminnen m m, som han fick höra under sina resor, och att rådman Jacob Ingelsson fått låna 
Albrechts efterlämnade anteckningar, när han skrev sin berättelse on St Kopparberget år 1716.* Albrecht Hansson blev 
med tiden en förmögen och mäktig man. Han och hustrun skänkte år 1618 ett vackert lubeckiskt altarskåp till den nya 
kyrkan - kanske ett utslag av domarens historiska intresse, eftersom saker från den katolska tiden annars rensades ut ur 
kyrkorna ! På altarskåpets sockel lät han måla makarnas vapenbilder, ett svinhuvud och ett hästhuvud. Albrecht och 
Bengta donerade också merparten av två kyrkklockor, av vilka mellanklockan bär deras vapen ingraverade.* Innan Albrecht 
dog såg han till att alla barnen fick varsin gård. Han testamenterade 50 daler kopparmynt till St Kopparbergs kyrka.* 
Albrecht Hansson och Bengta Nilsdotter fick sina gravplateser i Aspeboda kyska, under en gravhäll med texten: "I.N.R.I Här 
under ligger begrafwen en ädel och wälbördig man Albert Hansson i Aspeboda, fordomHäradshöfding öfwer Kopparberget 
och Jernbergslagen samt öster och wäster Dalane samt hans hustru Bengta Nilsdotter till Holm. Han förde Sweriges lag och 



dom rättrådeligen öfwer 33 åhr och afsomnade i en salig stund 4 december 1631. Gud gifwe dem med alle gudstrogne en 
fröjdefull uppståndelse."* Vid kyrkorestaureringen 1931 öppnades graven och man fann, som förmodades vara Bengtas 
balsamerade kropp med en glacéhandske på ena handen. 
 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIa:12 (1591-1679) Bild 14240 / sid 490 
 
Kopparberget 10 maj 1615 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 6000 / sid 587 
(AID: v420705a.b6000.s587, NAD: SE/RA/42042202): Jag Albrekt Hansson bjuder upp nu andra resan en halv systerdel i 
Surarvet köpt av Jöran Olofsson och hans hustru Margareta Olofsdotter som köpebrevet utvisar. 
 
Kopparberget 9 augusti 1615 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 6060 / sid 
593 (AID: v420705a.b6060.s593, NAD: SE/RA/42042202) Jag Albrecht Hansson bjuder upp första resan ett hemman 
benämnt Stråtentierna köpt av min broder Jonas Hansson för råkoppar 25 skepp. 
 
Kopparberget 16 januari 1617 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 6220 / sid 
609 (AID: v420705a.b6220.s609, NAD: SE/RA/42042202): Jag Albrekt Hansson bjuder upp första resan en systerdel i 
Surarvet köpt av Olof Simonsson i Vargegården och hans hustru som är min systerdotter, Malin Olofsdotter av henne köpt 
för råkoppar – tolv skeppund 
 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIa:12 (1591-1679) Bild 13250 / sid 390 (AID: 
v405286c.b13250.s390, NAD: SE/RA/42042202) 
Kopparberg 27 juni 1618 tilltalade välaktad man Albrekt Hansson i Aspebo sin broder Jonas Hansson i Wargebo, om han nu 
ville hemula honom det hemman Stråtjärnen i Kopparbergs socken på Åsbobygden, som förbemälte Albrekt Hansson av sin 
broder Jonas Hansson köpt haver för 4 år sedan, då svarade han där till, Ja, och bekände förenämnde Jonas sig redeligen 
bekommit hava efter sin egen vilja tjugu och fem skeppund koppar, och togos i handen, // 
 
Kopparberg 16 oktober 1632 Kopparbergs,Säters, Näsgårds län+Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:2 (1631-1633) Bild 
1730 / sid 168 voro s välb Abrecht Hanssons arvingar, som äre Erich Månsson, Johan Abrechtsson, Olof Jönsson på 
Slaggen?, Jöran Andersson på Backa, hustru Anna i SmXXXtierna och hustru Margareta i Utanmyra /// deras moder och 
svära ädla /// hustru Bengta s. Albrecht Hanssons dem arvs fallna voro efter förenämnda deras /// och än samtliga av 
barnen hava besittit /// icke allenast jorden, utan gårdarna mycket /// påkostat haver, därför var moderns betänkande?, 
att vart barn behåller den gård de här till besuttit haver såsom efterskrivit står, dock så att de andra så lika goda lotter och 
lägenhet, jorden revas och jämkas dem emellan, att var får efter sin anpart fullt genfullo?. Johan Albrechtesson behåller 
sin broders del i Sunarvet?, och systrarna h. Bengta Jöran Anderssons och h Justina Olof Jönss tillhopa där sammastädes 1 
broders del och brodern 2/5 och var syster 1/5 i hyttan, den ena femtedelen äger Erich Månsson och lyder till ////.h Anna 
Hans Månssons behåller  //åkern //sin syster del ¼ i hyttan där sammastädes och //är jord efter reven 33 spannland, ty 
skola alla // justificeras och jämkas, den jorden så till// mera jord, så ökas så på dem som andra // och minddre, så brista 
så hon som för // till jämkning h Margareta Hans Olssons och s. A// barn bekommer sina delar i Uta// och var sin femtedel i 
Utanmyra // h Elin i Länmossa och h Kerstin // warggården, barn deras delar // Utanmyra, och var syster sin 1/5 i // ägorna 
delas emellan // till var gården. h Agneta Erik Månssons sin //stebo och 1/5 i Utanmyra //modern, och de //arnar som står 
jämte hyttan, och den kvarnen // Utanhyttan kommer Utanmyra och Wastebo till //by behåller sina vägar i våto och i 
torro, och är Swedhen över allt bytt så att där någon del är ringare än sig bör och reven utvisa, skall hon av tagas och 
jämkas lotterna med både hus och i jord. Till detta föreskrivne samtycker och erkände alla arvingarna, som nu tillstädes 
voro och överb: // är, hoppas?, och modern att Knut i Warggården, Hans Ingelsson och h Elin i Länmåssa, som nu intet 
tillstädes vore, icke heller träder ifrån denna senares disposition, utan låter sig där med nöja: Till vidare stadfästelse, haver 
vi undertecknade, jämte arvingarna underskrivit Actum ut supra 
Laurentii Nicolaij Blackstadius       Henrich Måtensson Trost? 
 
 
Ao 1632 den 21 oktobris var en revning och jämkning emellan s Albrecht Hans barn i Assbo uti Mats Perss och And Jansson 
i Ljusdal, och revekarlen Mats Larss i Amundsberg. //fick h Margareta Hans Olssons och h Elin i Lönmåss// gården i 
Utanmyra på en broders // den gården felade 1 stuga och 1 kornlada // så avsagt att där till skall koma den // staden som 
står i Surarvet som var med // // fanns 36 spannland lindor, och skogsslog //anland men så löp på  varje två systrar lind// 
spannland och skepzslag 25 ty skola de hava //södra gården 10 spanland och efter h Bengta //hade jord i Surarvet ty skkola 
de // spannland skogsslog men efter de fingo // till förene bort hade, ty gåvo de tillbaka 7 spanland och de andra 7 // Så 
fick och h Margareta och h Elin 1 syster // up med Svedjegården som håller 4 spanland skogsslog ty hade de nu över till 12 
spanland skogsslog // sig nu aldrig här på klandra efter den// h Britas och h Kerstin Albrechtsdotters barn fick den södra 
gården i Utanmyra och var skattat // systerdelen och där fanns jord 56 spanland, lindor och 39 spanland skogsslog ty borde 
den norra gården 10 spanland lindor där av och till Surarvet 14 spanland skogslog, och efter de efterlåte Johan 
Albrechtsson sin broders del tillhopa i Surarvet ty gav han // 7 spanland skogsslog tillbaka och de andra behöllt han själv så 
hade de över de 7 spanland och lovade sig nu aldrig här på klandra. h Agneta Albrechtsdotter fick på sin systerdel 
Wasteboda och Skattessgården för en systerdel och Christopher >Jacobsson sin byggning kopp // skeppd och jorden höllt 
23 spanland linda och //spanland skogsslog och där till det // i Björkänget och höllt 9 spannland skogsslog så är där över 8 



spanland och där fanns svagaste jorden // avsagt att ingen skall göra någ// utan ut på Sweden. h Justina Albrechtsdotter 
fick // de mycket kostad där på// till en liten kornlada och// h Bengta Albrechtsdotter fick Becke// som där var och där till 
ifrån // Stolptherberga och en gammal// och en kopp smedja.där till hade de ock fått // hopa 16 spanland lin// i Surarvet, 
och ett// efter det de fingo behålla det som de hade bott på och där på något kostat, därför giver de sina systrar som fick 
den norra gården 7 spanland skogsslog på det att de skulle där på aldrik klandra, det de och utlovade. Johan Albrechtsson 
fick Surarvet som hans broder Hans Albrechtsson hade uppbyggt och där till linde slog i Surarvstäkten till 46 spanland och 
skogsslog 3 spanland och i Mort backen och i Björntäkten 10 spanland och i Utanmyra uti den södra gården 14 spanland i 
skogsslog. Och på det han fick behålla sin broders gård och ägor därför gav sina systerbarn som fick den södra gården i 
Utanmyra 7 spanland skogssloga och de andra 7 behöll han själv och var här om väl förente så att det skall ingen parten 
där på klandra i enighet. h Anna Albrechtsdotter fick Stråtjärnden och där till lindor 22½ spanland och skogsslog 10 
spanland och efter hon fick bliva kvar i Stråtjärna där som hon tillförene bott hade ty gav hon sig väl tillfreds där med. 
 
Barn med Bengta Nilsdotter (Hästhuvud) (Född omkring 1560. Död 1636.). 
 
Barn: 
X:762 Anna Albrechtsdotter. Död 1662 Aspeboda Stråtjärn.  

 
 

 
 

XI:1524  mf mm mm mf fm m 
Bengta Nilsdotter (Hästhuvud). Född omkring 1560. Död 1636. Far: XII:3047 Nils Ottosson. Mor: XII:3048 Agneta 
Matsdotter Körning. 

 
 

 
 

XI:1525  mf mm mm mf mf f 
Jakob Pålsson. 
 
Barn med Karin. 
 
Barn: 
X:763 Carl Jakobsson. Död Aspeboda Ljusdal.  
NN Jacobsdotter. Född Aspeboda Ljusdal.  
NN Jacobsdotter. Född Aspeboda Ljusdal.  
Erik Jacobsson. Född Aspeboda Ljusdal.  
Lars Jacobsson. Född Aspeboda Ljusdal. Död Lillian.  

 
 

 
 

XI:1526  mf mm mm mf mf m 
Karin. 

 
 

 
 

XI:1593  mm ff fm mm ff f 
Olof. 
 
 
 
Barn: 
X:797 Lars Olofsson. Död 1668 Floda (W) Mossel.  
Nils Olofsson Flodin.  

 
 

 
 

XI:1595  mm ff fm mm fm f 
Lars Jönsson. Död Gagnef. 
 
Klockare i Gagnef 
 
 
 
Barn: 
X:798 Anna Larsdotter. Född Gagnef.  

 
 

 
 

XI:1599  mm ff fm mm mm f 



Kornelius Jönsson Svinhuvud. Född 1599. Död 1686 Floda (W) Flen. Far: XII:3197 Jöns Danielsson Svinhuvud. Mor: XII:3198 
Christina Larsdotter. 
 
Lagmansting Kopparberg 2 augusti 1642 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIa:4 (1627-1645) Bild 1980 / sid 
207 Peder Hansson i Fremby beviste med skriftliga lagliga skäl köp och fastebrev huruledes han haver köpt av sin svåger 
Cornelio Jönsson Svinhuvud dess fäderne som är ¼ part i Fremby (....) för 22 skeppund råkoppar it att bemälte Peder och 
hans svåger Lars Jacobbsson i Lilön haver köpt av sin svåger och Lasses broder Daniel Jönsson Svinhuvuds arvspart i hus 
och jord i Lilön för 10 skeppund it att Ped Hansson haver och köpt berörde Cornelii möderne fasta arv i Lilön för 8 
skeppund rå koppar it av Lars Jönsson all den jord som honom av dess moder h Kerstin i Fremby och Lilie Asklund? 
Benämnd donerat och bobesuttit var för 226 daler och över allt detta 85 daler sist demonstrerades och att P Hanss haver 
inlöst Lars Svinhuvuds pantsatte jord och arvedel ifrån dess styvfader Lars Eriksson för 210 daler så och att han haver på 
samma jord utgivit 8 skp och 4 lsp k.. vart skp á 50 daler räknat och vad panten mer kunna vara värd Pär Hansson vara 
förplktat ifrån sig att giva som lag säger 
 
Floda tingslag 1650-01-10 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:1 (1646-1656) Bild 360 (AID: 
v222893.b360, NAD: SE/ULA/11711): Cornelius vid Flen fick fast på torpet Flen efter som det var salig lagläsaren Anders 
Anderssons tid och uppbudet var och han må bevisa givit därför till H Margareta salig Tomas Michelssons fyrtio daler 
 
Floda tingslag 1676-02-16: Cornelius Swinhuvud igenom sin son Jöns Cornelii lät för R andraga huruledes honom på kongl 
majts vägnar ansagt vordet, att för donationen av hans hemmans ränta participera i en rustning som fordeligaste skall vara 
uti god beredskap vid ansökning att utgå, beklagandes sig därjämte troligen att förmögenheten icke skulle besvara den 
goda vilja som han haver, denna hans majts nådigsta vilja till att fullgöra och efterleva utan såsom emedan är hos honom 
mycket stor och där till han sitter i ett mäkta släkt tillstånd så i en som annor måtto. ty begärde R bevis därpå at han där 
med kunde på mönstringen inkomma och bevisa sådan sin olägenhet och oförmögenhet. betygade så nämnden och 
allmogen enhälligt att Cornelius själv är så vanför och gammal att han nu intet mera gärna kan till kyrka komma. Sedan 
hustrun blind: där utan lever i större armod havandes han ingen i sitt arbete eller dem honom sedan skaffa må mer än 
denna sonen vilket såsom de alla enhälligt betygade, beviljade och nämnden honom som tingsbevis där om ansöker. 
 
Floda tingslag 8 februari 1678  Cornelius Swijnhufvud igenom sin son Jöns Corneliusson för rätten androgo huruledes 
honom på kongl majtt vägnar ansagt vordet att för donationen av hans hemmans participer i en rustning som forderligest 
skall vara uti god beredskap vid ansägning att utgå, beklagandes sig därjämte storligen att förmögenheten icke skulle 
besvara den goda vilja som han haver dem h mtts nådigste vilja till att fullgöra och efterleva. Utan såsom armoden är hos 
honom mycket stor och därtill han sitter i ett mäkta slätt tillstånd // ty begärde rättens bevis därpå at han därmed kunde 
på mönstringen inkomma och bevisa sedan sin olägenhet och oförmögenhet. Betygade så nämnden och allmogen enhälligt 
att Cornelis själv är så vanför och gammal att han numera intet gärna kan till kyrkan komma: sedan hustrun blind, dessutan 
besvär i största armod havandes han ingen i sitt arbete, // den honom födan skaffa må mer än denne sonen: // 
 
Floda tingslag 1679-02-19: Olof Christoffersson i Forsgärdet påminte om den rannsakning som i förlidet år av R bevistat 
blev, emellan Cornelius Swinhufvud och sig, över ett fall som Cornelius skall hava gjort vid Flängen på Hommanberget 
berättades att fallet som Cornelius föregiver vara på sitt torp ägor är gjort in på det fäbostället som Olofs hustrus morfader 
där begynt bygga. Nämndemännen Olof Olsson och Olof Persson sedan voro kallade att rannsaka om bte fall berättade att 
det intet är så när Cornelii torp som då föregavs utan väl en halv fjärdingsmil därifrån, Cornelii som talade här emot att alla 
utvägar till skog skulle torpet på den sidan, således bliva avkunna det att hans fader samma fäboställe för 8 Rd köpt och två 
lädertömmar, under torpet köpt, sedan skogen röjdes i några år där hö bärgat och över 40 av ingen annan varit brukat och 
såsom han besvärade sig att socknemännen i detta mål favera var andra ty begärde att honom måtte efterlåtas taga ut 
häradssyn som tillika med befallningsmannen här över må rannsaka vilket och honom blev beviljat dock att rannsakningen 
hölls i bägge parternas närvaro. 
 
Floda tingslag 1682-02-16:Begärde Johan Corneliusson i Flen njuta syskonlön för det han tjänar och sköter sina gamla 
föräldrar av vilka fadern helt litet förmår sig och hustrun ligger till säng beklagandes han att de andra syskonen övergiva 
dem och uppsöka sitt bästa på andra vägar. Resol. Såsom nämnden vittnade tillståndet så finna sig med Cornelius och dess 
hustru som sagt är och de bekände sig hört honom vilja unna den lön som dem tjäna vill. ty samtycktes att vilken av barnen 
som dem sköter och förestår skall njuta i syskonlön 10 d smt för hustrun och 5 d smt för fadern efter han ... sig något litet 
förmå 
 
Floda tingslag 1687-01-11: Jöns Corneliusson Svinhuvud lät inteckna det hans fader Cornelius Svinhuvud är nu förleden 
sommar död bleven och i så måtto expirerad livstids friheten på Flens torpet som han åbodde vilket han sig tillhandlat har 
av en finne Tomas Michelsson benämnd och är liggande på allmänningen. Samma torp hava nu arvingarna sig emellan delt 
och låtit genom gode män det op... vilkas attestum inlades som lyder att det håller 115 snesland i ont och gott men görs 
avkortning på 35 snesland för jordens svaghet och menför skull bliva behållna 80 sneslan. Sammalunda hava gode männen 
för soldatroteringen skull prövat Tomas Ers torp i Flen och funnit det hålla 112 snesland avslaget satt på 32 snesland bliver 
behållit 80 snesland, bägge torpen skatta tillhopa 1 skeppund st till vilken värde Jöns Corneliussons arvingar härefter svara 
för sin vederbörliga anpart bytes och revningsmännen hava varit länsman Erik Larsson i Björbo, skogvaktaren Olof Larsson 



ibm och nämndeman Erik Persson ibm 
 
 
 
Barn: 
X:800 Brita Korneliusdotter. Född 1628 Floda (W) Flen. Död 1715.  
Jöns Korneliusson. Född Floda (W) Flen.  
 
Gift medMalin Andersdotter (Född 1616. Död 1682 Floda (W) Flen.). 

 
 

 
 

XI:1601  mm ff mf ff ff f 
Mor Pälle. Död Floda (W). 
 
Barn med Elisabet Jonsdotter (Död Floda (W).). 
 
Barn: 
X:801 Jöns Persson. Född 1590 Floda (W). Död 1677 Floda (W) Björbo.  

 
 

 
 

XI:1602  mm ff mf ff ff m 
Elisabet Jonsdotter. Död Floda (W). 

 
 

 
 

XI:1625  mm ff mf mm ff f 
Mats Östensson. Född Floda (W) Björbo. Far: XII:3249, XIII:4929 Östen Larsson. Mor: XII:3250, XIII:4930 nn. 
 
Ting i Floda 7 januari 1593 Hela Dalarnas tingslags häradsrätt (W) AI:2 (1591-1593) Bild 1210 / sid 111 (AID: 
v222729.b1210.s111, NAD: SE/ULA/10391)  Kom Mats Östensson i Björ( ) och talade till Jöns i Hag om en tennkanna, 
dock var där beskedlig vittne att där var givet en spann råg för samma kanna 
 
Laga ting i Björbo i Floda 22 januari 1599 Hela Dalarnas tingslags häradsrätt (W) AI:6 (1598-1599) Bild 1500 / sid 145 (AID: 
v222733.b1500.s145, NAD: SE/ULA/10391) "kom p haluard son i biörneboo och talade till sin fadhers syskone barn p 
arffued son om någon jordh som han löst haffuer aff sinom fader brodher oluff biörn son, då före gaff, peder, att hann 
hade sålt sin hustrus iord i iärna socken, och veder lackt i biörneboo änn stigh lasse mas östens son i biörne boo fram och 
___ lösa iordh effter sinn fadher adhers syskon, så uä[l?] aff förnemde p arffued son, som aff de andre, som linian uarder 
ut uisandes då fanns i sanningh at mas fader fadher lasse biörn son, hade löst enn iorde deel och där till haffuer hans 
fadher biörn, till sielffr(?) på dedh hann äy skulle trängia sine syskon ___ ___ gamble bodbyn, nu haffuer p haluard son, 
erik biörsons [f 368r] soneson köpt en broders deel aff sinom fader faders broder haluard biörnson och där uthi __ mas 
östen son något lösa, änn dogh månge __arffig som där på intedh klandrade som linian ut uises" 
 
Floda 17 januari 1604 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 2050 / sid 193 (AID: 
v420705a.b2050.s193, NAD: SE/RA/42042202) Kom Nils Olofsson i Björnebod och talade till Mats Östensson ibidem om en 
jordedel i förenämnde Björnebod, vilken skulle komma hans hustru till, då rannsakades här om att Nils Olofssons hustrus 
fader fader Erik Björnsson samt hans broder Lasse Björnsson som var Mats Östenssons hustrus fader hade lagligen skiftat 
sig emellan nu mer än 60 år här till förende, som några gamla män vittnade så efter att så länge okvaln ståndit haver 
dömdes samma byte så stånde som till förende varit haver och Nils haver inte våld oftare här på tala 
 
Floda socken 20 januari 1607 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 3580 / sid 
345 (AID: v420705a.b3580.s345, NAD: SE/RA/42042202) kom Nils Olofsson i Björneboda och talade till Mats Östensson i 
Björneboda om en systerdel ibidem förebärandes att Mats Östenssons faders samma del bort sålt hade och Nils på sin 
hustrus vägnar var där bördig. Då rannsakades här om och i sanning bevistet att det haver oklandrat ståndit mer än 40 år 
och ingen skäl eller vittnen fanns där Nils kunde leda sig till samma del, därför avsades att Nils hade nu denna resan ingen 
skäl till samma jord ty dömdes hon honom ifrån och till Mats Östensson 
 
Floda socken 25 januari 1611 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 4600 / sid 
447 (AID: v420705a.b4600.s447, NAD: SE/RA/42042202) kom Nils Olofsson i Björnebo och talade till Mats Östensson 
ibidem om någon jord som hans hustru Karin Halvardsdotter benämnd till kom  där till sade Mats att hans fader fader 
Lasse Björnsson och Erik Björnsson vore bröder och de hade bytt sig emellan mer än 80 år och denne Erik Björnsson var 
Nils hustrus fader fader, så efter detta byta hade stått så länge avsades att samma byte skall stå som förr 
 
Floda tingslag 6 januari 1615 Hedemora 1614 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) 



Bild 5610 / sid 548 (AID: v420705a.b5610.s548, NAD: SE/RA/42042202) Pål Jakobsson, Mats Jakobsson och Mickel 
Jakobsson på Clemetshyttan bjuder upp nu första resan en systerdel ibidem köpt av sin syster h Ingeborg Jakobsdotter för 
stångjärn 9 skpd: Kom Hans Eriksson i Norrbo i Gränge socken och talade till Mats Östensson i Björnebo om ett jordebyte 
som dess fäder sig emellan gjort hava förebärande att Mats Östensson hade mera jord än som han utgivit hade avsades att 
gode män skola ...där över och låta reven gå dem emellan. Förenämnde Hans Eriksson bjuder upp nu första resan 1 
spannland jord i Norrbo köpt av Mats Östensson i Björnebo för ..2 korn 1 ½ spann 
 
Laga ting Floda 29 mars 1617 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 6270 / sid 
614 (AID: v420705a.b6270.s614, NAD: SE/RA/42042202): Kom h Karin Nils Olofssons hustru i Björnebod talade till Mats 
Östensson i Björnebod och hans syskon om en jordedel och arvelott som hon sade henne bör arva efter sin fader Halvard 
Eriksson förebärande att Mats Östenssons fader Lasse Björnsson skulle hava tagit bort för henne denna. H Karins fader 
fader hette Erik Björnsson den tredje brodern hette Arvid Björnsson nu rannsakades här om och hemman är bytt syskon 
emellan mer än 60 år här tillförne som h Karin bekände och den jord som hon nu klagar efter ....4 trösäde, Nu avsades att 
Mats Östensson skall giva h Karin 2 trösäde och sedan vara en avtalt sak 
Omnämnd som länsman i årliga räntan 1620 
 
 
Nämnd i Älvsborgs lösen 1621 Nämningeman och skall bilägga den andre uti Järna socken Räknas icke denna rest här 1 
daler  A0066055_00437 
 
Barn med nn. 
 
Barn: 
X:813, XI:1233 Per Matsson. Född 1599 Floda (W) Björbo. Död 1676 Floda (W) Björbo.  
Östen Matsson. Född Floda (W) Björbo.  

 
 

 
 

XI:1626  mm ff mf mm ff m 
nn. 

 
 

 
 

XI:1637  mm ff mm ff mf f 
Erik Larsson. Död Leksand Hedby. 
 
Tiondelängder från 1607 
Mantalslängd Hedeby Leksand 1643-1656 
 
Föregångaren Lars Hansson är antingen far eller svärfar 
 
Barn med Karin Larsdotter. 
 
Barn: 
Ingeborg Eriksdotter. Född 1608 Leksand Hedby.  
X:819 Lars Ersson. Född 1611 Leksand Hedby. Död 1682-11-19 Leksand Hedby.  

 
 

 
 

XI:1638  mm ff mm ff mf m 
Karin Larsdotter. 

 
 

 
 

XI:1645  mm ff mm fm mf f 
Israel Petri Dalekarlus. Född Nås. Död 1628-12-15. Far: XII:3289 Petrus Olai Salamontanus. Mor: XII:3290 Catharina 
Hansdotter. 
 
Predikant vid Olof Jonssons fänika 1592, inskriven i Rostock 1594, kaplan i Nås 1609. 
 
Västerås domkapitel 22 januari 1621 Blev Israel uti Nås tilltalat huru det tillkom att han hade tagit uti kyrka sin dotter Karin 
benämnd som av sin fader faders broders son Israel i Tärna i Kumla socken är belägrat och saken är ännu intet sliten för 
världslig rätt. Svarade D Israel att D Gregius uti Malung henne intaget hade. När man då dit kom blev D Gregius där om 
tilltalat svarade han att D Israel hade nödgat honom där till att han henne skulle intaga ty eljest sade han så ville han löpa 
uti älven och förgöra sig. Sent. Efter D Israle tog saken på sig och lät sin dotter intagas förr än hon var förhörd i foro politico 
och däröver upptaget en capitels sak som honom intet tillhörde så blev han fällt till att giva till domkyrkan fyra daler 



 
Västerås domkapitel A:3 7 juni 1623 sidan 73 D Israels i Nås förfrågade sig om två drängar på Nås skog fem mil ifrån kyrkan 
som är döda vordne i påskas och deras förvanter hava för vägens oläglighets skull icke kunnat komma dem till 
kyrkogården, utan begravit dem hemma men nu begära de att pastor ville antingen göra likpredikning över dem där de 
ligga eller de vilja föra dem till sockenkyrkan, huru han skall gå åt den saken?, Sententia om han förnimmer att de nyligen 
för sin död hava varit till sakramentet då skall han låta föra dem till kyrkogården, och göra dem tjänst såsom andra lik, men 
hava de länge sedan varit till sakramentet då skola de likväl föras till kyrkogården men så skola de giva något till kyrkan, 
och ingalunda skall pastor tillåta, att finnarna göra sig där någon lägerstad 
 
 
Västerås domkapitel 12 september 1629 Dni Israelis in Nås efterlåtne änka var tillstädes och lovade sig vilja betala Dno 
Benedicto i Köping för sin tjänst uti förbemälte Nås efter hennes mans död. Dn Israel blev död emellan Onium Sanctore 
och jul. Nådeåret räcker henne efter 
kyrkoordningen till helgonmässa. 2. Hon bliver likväl kvar till Philippi och Jacobi att njuta husen. 3. Skulle hon bekomma 
mestedelen av lönen som skall och lägga honom avsides någo forder till häst 
 
Äktenskap med Anna Olofsdotter (Död 1639 Kärrbo.). Vigsel 1613. 
 
Barn: 
X:823 Israel Israeli Nassanius. Född 1619-02-25 Nås. Död 1693-05-26 Floda (W).  

 
 

 
 

XI:1646  mm ff mm fm mf m 
Anna Olofsdotter. Död 1639 Kärrbo. Far: XII:3291 Olaus Laurentii. 
 
Nås tingslag 12 maj 1629: Blev avsagt att all vitterlig gäld skall först betalas av obytta del efter herr Israel, vad över är bytes 
i tu halvparter till den första kull och halvt den sista kull. Dock h Anna taga sin del efter lag, 16 daler räknas pro på och den 
gäld som den första kull haver gjort skola de själva betala, de 25 daler Per kräver bestås intet efter han haver intet bevis 
om påskepenningar och klockarmål råder biskopen för huru den uppbäras skall. 
 
Västerås domkapitel 12 september 1629 Dni Israelis in Nås efterlåtne änka var tillstädes och lovade sig vilja betala Dno 
Benedicto i Köping för sin tjänst uti förbemälte Nås efter hennes mans död. Dn Israel blev död emellan Onium Sanctore 
och jul. Nådeåret räcker henne efter kyrkoordningen till helgonmässa. 2. Hon bliver likväl kvar till Philippi och Jacobi att 
njuta husen. 3. Skulle hon bekomma mestedelen av lönen som skall och lägga honom avsides något forder till häst 
 
Västerås domkapitel 14 april 1630 s 17 dno praposito Salensi tillskrives att han stämmer salige h Israels bröder uti Nås till 
sig och dem låter förnimma att h Anna s Herr Israels efterleverska föregiver att när det byttes efter hr Israel haver 
arvingarna intet mer än nio tunnor och 18 öre uti inventar // 
 
Västerås domkapitel 20 februari 1630: H Anna s Israels änka förfrågade 1/ om hon skall be( ) det testamentet som är fallet 
sedan helgonmässan eller ock H Sven. 2/ om styvbarnen skola hava något ( ) det året med henne 3/ om hon eller H Sven 
skall komma det smöret som i sommars är fallet 4/ vem som skall betala capellanen 5/ vem som skall bekomma 
klockarpenningarna. Sententia Testamentet behåller dng Sveno 2/ styvbarnen äre försedda och somliga som icke är 
försedda skeggiogr karlar tag sig intet före tago så de intet i nådåret 3/ hon skall allenast hava det smöret som i sommars 
är fallet 4/ Dni Andrea är väl om hösten die ( ) så bör änkan betala honom allena är det ( ) 

 
 

 
 

XI:1647  mm ff mm fm mm f 
Georgius Georgii Asperus. Född 1594 Aspeboda. Död 1657-10-18 Nås. 
 
Inskriven i Uppsala 1618, kaplan i Svärdsjö 1623, kaplan i Falun 1636, kyrkoherde i Nås 1645 
. 
Västerås domkapitel 28 februari 1657 D Georgius Pastor i Nås begär i sin ålderdom D Israeli Israelis sin måg hem till sig till 
adjunct och i hans ställe en annan ordinarium Sent. D Pastor i Nås vinner sin begäran och i H Israels ställe förordnas D Ericu 
Godenius med de villkor att han njuter föregångarens ordinarie belöning 
 
Västerås domkapitel 18 mars 1657: D Pastori i Nås att få sin måg H Israel hem till sig, bliver sedermera tillåten medan där 
något försumligen tillgår i pastoris ålderdom.  
 
Äktenskap med Karin Persdotter (Född 1595. Död 1682 Floda (W).). Vigsel 1624-06-01. 
 
Barn: 



X:824 Elisabeth Aspera. Född 1633 Sundborn. Död 1710-03-27 Floda (W).  
 
 

 
 

XI:1648  mm ff mm fm mm m 
Karin Persdotter. Född 1595. Död 1682 Floda (W). 
 
Ligger begraven mellan bokstolen och altaret 
 
Västerås domkapitel 28 juli 1658: Änkan i Nås förfrågar sig huru länge nådåret förlängas, där efter hon må veta sig rätta, 
genom sin son Per Persson i Arboga. Sent. Efter kyrkoordningen skall succesor tillträda nästkommande höst men vad sig 
kan låta göra skall nästkommande ....mässo uti allas namn slutas. Per Persson föregiver att H Gabriel i Järna haver 
avkunnat av predikstolen på stora böndagen i Nås att förändringen skall ske i höst var utav änkan är svårmodig vorden och 
haver måst utskicka och förfråga om nådåret.  

 
 

 
 

XI:1653  mm ff mm mf mf f 
Olof Andersson. Född 1600 Floda (W). Död 1681 Floda (W) Sälje. 
 
Barn med Karin Jönsdotter (Död 1676 Floda (W) Sälje.). 
 
Barn: 
X:827 Anders Olofsson. Född Floda (W) Sälje. Död 1676 Floda (W) Sälje.  

 
 

 
 

XI:1654  mm ff mm mf mf m 
Karin Jönsdotter. Död 1676 Floda (W) Sälje. 

 
 

 
 

XI:1657  mm ff mm mm ff f 
Halvar Esjbörnsson. Född Floda (W) Bäckbyn. 
 
 
 
Barn: 
X:829 Esbjörn Halvarsson. Född Floda (W) Bäckbyn.  

 
 

 
 

XI:1673  mm fm ff fm ff f 
Bengt Andersson. Död omkring 1593 Folkärna Västansjö. Far: XII:3345 Anders Jönsson. 
 
Folkärna socken 9 juli 1592: Hela Dalarnas tingslags häradsrätt (W) AI:2 (1591-1593) Bild 680 / sid 58 (AID: 
v222729.b680.s58, NAD: SE/ULA/10391) Kom för rätta Jöns Larsson i Västansjö och talade till Bengt Andersson i Västansjö 
// förenämnde Bengt som hade Jöns farsyster hade medan denne Jöns var en omaga löst dem där ut som en broders del 
åtte i hemmanet, blev avsagt att förenämnde Jöns skulle lösa efter en broders del och syster efter systerdel 
 
Grytnäs 22 juni 1596 Hela Dalarnas tingslags häradsrätt (W) AI:5 (1596-1597) Bild 960 / sid 92 (AID: v222732.b960.s92, 
NAD: SE/ULA/10391)  kom Olof Bengtsson i Västansjö och talade till sina syskon att han icke fick så mycket efter sin fader 
Bengt Andersson, då steg Jöns Andersson bergsfogde och bekände sig där hava varit på byte och de haver väl varit 
överens. Även deras egen fria vilja, då dömde jag att bliva som förr bytt var och // hava valt att tala här efter så länge P // 
moder är i livet, hustru Anna benämnd  och nu här för rätta stod 
 
Barn med Anna. 
 
Barn: 
Olof Bengtsson. Född Folkärna Västansjö. Död före 1608 Folkärna Västansjö.  
Jöns Bengtsson.  
X:837 Knut Bengtsson. Född Folkärna Västansjö.  

 
 

 
 

XI:1674  mm fm ff fm ff m 
Anna. 

 



 
 

 

XI:1681  mm fm ff mf ff f 
Erik Ersson. 
 
Årlig ränta 1540 -1578 Söderby, Norrby 12 öresland Erik Ersson 
 
Årlig ränta 1551 Skatt fri för en halv gruvudel skull förutan fodringen Landskapshandlingar, 
LandskapshandlingarVästmanlands handlingar, SE/RA/5121/5121.09/1551: 4B (1551), bildid: A0052816_00039 
 
 
 
Barn: 
X:841 Mats Eriksson. Död före 1598 Norrby Sörby.  

 
 

 
 

XI:1697  mm fm fm ff ff f 
Olof Larsson. Död Möklinta Nässelbo. 
 
Övertjurbo häradsrätt 1604-07-16: Olof Larsson i Nässlebo tillsatt som gästgivare 
 
Västerås domkapitel A:3 sid 23.  22 februari 1622: Olofs styvson i Nässlebo i Möklinta, Erik, prosenterade sin sak vid Sala 
gruva, var beskylder för att han haver skövlat och dragit sin fader utur högsätet. När hans fader kom för rätta nekade han 
högt där till och kunde därför intet göras till besynnerlig emedan Erik så högt nelkerade sig och nekade sig hava slagit 
fadern. Dock efter det befanns av vittnen att han haver hotat sin styvfader och brukat munnen på honom och efter det de 
ligga i kiv och träta och där med framhärdat i en lång tid skall både han och kvinnfolken stå i vapenhuset, han en vecka 
längre än dessa, eller giva ut 1 daler till kyrkan, icke låtas till sakramentet förr än borfärdigs synes, item skall och han giva 
till de fattiga 1 daler 
 
Övertjurbo härad 12 mars 1674 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2279 (1674) Bild 5810 / sid 567 
tvistade hu Brita Olofsdotters barn och arvingar i Österbo med sin moders halvsyskonbarn nämligen Måns och Erik 
Olofssöners barn i Nässelbo om någon arvjord så efter sin modermoder hustru Greta Matsdotter som bördeman var till 
jorden i Nässlebo som efter sin morfader Olof Larsson som inlöste mestadeles jord i Nässlebo med hustru Mareta till 6 
öresland efter 1615 års dombrev. Däremot Olof Månsson och Anders Eriksson i Nässlebo invände sägande samma jord var 
mest inlöst med hu Margaretas förre man  som och Olof Larsson hette och deras förfader var. Käranden sade däremot 
och utviste nu sin morfaders givna skrift av Ao 1627 och särdeles beropade sig på fastebrevet 1615 varmed jorden dömes 
Olof Larsson och hans styvbarn till varuppå efter noga prov och gjorda räkning rätten sålunda resolverade; alldenstund det 
bevisas så av fastebrevet 1615 på 6 öresland i Nässlebo att hust Margareta Månsdotters arvejord var 1 ½ öresland som av 
Olof Larssons sedermera skriv// 1627 det han med sin hustru hustru Margareta hade betalt till Foudekarlen vid Sala gruva 
Anders Larsson benämnd för 1 ½ öresland efter 1609 årets köpebrev och alltså befanns inlösningen på 4 ½ vara skedd med 
hu Margaretas bägge män var av dottern hustru Brita i Österbo ärver fäderne 1 öresland och möderne med sina 
halvsyskon 6 penningland efter medföljandde jorderäkning och de andra hustru Margaretas barn med förra man och Olof 
Larsson benämnd som var Måns Olofsson och Erik Olsson och nu deras barn äga och med sina medarvingar 4 öre och 18 
penningland i Nässlebo då de testamente efter sina 3 barnlös fadersystrar Malin, Marit och Dordi bevisa det lagligen vara 
upprättat emedan de andra systerbarnen vilja där emot jäva. 
 
Barn med Margareta Månsdotter (Född Möklinta Nässelbo. Död Möklinta Nässelbo.). 
 
Barn: 
Brita Olofsdotter. Född Möklinta Nässelbo.  
X:849 Måns Olofsson. Född Möklinta Nässelbo. Död Möklinta Nässelbo.  
Nils Olofsson. Född Möklinta Nässelbo.  
Dordi Olofsdotter. Född Möklinta Nässelbo.  
Jöran Olofsson. Född Möklinta Nässelbo.  
Marit Olofsdotter. Född Möklinta Nässelbo.  
Malin Olofsdotter. Född Möklinta Nässelbo.  
Erik Olofsson.  

 
 

 
 

XI:1698  mm fm fm ff ff m 
Margareta Månsdotter. Född Möklinta Nässelbo. Död Möklinta Nässelbo. Far: XII:3395 Måns Matsson. 
 
Övertjurbo härad 12 mars 1674 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2279 (1674) Bild 5810 / sid 567 



tvistade hu Brita Olofsdotters barn och arvingar i Österbo med sin moders halvsyskonbarn nämligne Måns och Erik 
Olofssöners barn i Nässelbo om någon arvjord så efter sin modermoder hustru Greta Matsdotter som bördeman var till 
jorden i Nässlebo som efter sin morfader Olof Larsson som inlöste mestadeles jord i Nässlebo med hustru Mareta till 6 
öresland efter 1615 års dombrev. Däremot Olof Månsson och Anders Eriksson i Nässlebo invände sägande samma jord var 
mest inlöst med hu Margaretas för// som och Olof Larsson hette och deras förfader var. Käranden sade däremot och 
utviste nu sin morfaders givna skrift av Ao 1627 och särdeles beropade sig på fastebrevet 1615 varmed jorden dömes Olof 
Larsson och hans styvbarn till varuppå efter noga prov och gjorda räkning rätten sålunda resolverade; alldenstund det 
bevisas så av fastebrevet 1615 på 6 öresland i Nässlebo att hust Margareta Månsdotters arvejord var 1 ½ öresland som av 
Olof Larssons sedermera skriv// 1627 det han med sin hustru hustru Margareta hade betalt till Foudekarlen vid Sala gruva 
Anders Larsson benämnd för 1 ½ öresland efter 1609 årets köpebrev och alltså befanns inlösningen på 4 ½ vara skedd med 
hu Margaretas bägge män var av dottern hustru Brita i Österbo ärver fäderne 1 öresland och möderne med sina 
halvsyskon 6 penningland efter medföljandde jorderäkning och de andra hustru Margaretas barn med förra man och Olof 
Larsson benämnd som var Måns Olofsson och Erik Olsson och nu deras barn äga och med sina medarvingar 4 öre och 18 
penningland i Nässlebo då de testamente efter sina 3 barnlös fadersystrar Malin, Marit och Dordi bevisa det lagligen vara 
upprättat emedan de andra systerbarnen vilja där emot jäva. 
 
Barn med Olof Larsson. 
 
Barn: 
Brita Olofsdotter. Född Möklinta Österbo.  

 
 

 
 

XI:1705  mm fm fm fm ff f 
Mats Persson. Född omkring 1530 Möklinta Nässelbo. Död Möklinta Nässelbo. Far: XII:3409 Peder Mickelsson. 
 
I årliga räntan 1552-1610 
 
Övertjurbo häradsrätt  14 januari 1609 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/1 
(1599-1625), bildid: C0104924_00040 Kom för rätten Mats Persson i Nässlebo och berättade såsom och för rätten 
tillkännagav att han var ägande tre öresland jord i Nässlebo och samma tre öresland sade han att det var hans fulla och 
fasta fäderne och haver han en bror som är hans sambror om möderne och icke om fäderne och denna Mats Persson som 
han haver suttit där över trettio år och gjord där lika och rätt utav. Och denne samma halvbrodern han vill nu driva honom 
ifrån eller utav hans fasta fäderne därmed han ingen rätt haver. Så sades för denskull att Mats Persson efter denna här 
berättelsen skulle bliva obehindrat vid sitt fasta fäderne och den andel vika honom och därpå skulle Mats Persson få 
besked av rätten och dombrev och om den andre åverkar skall han böta efter lag 
 
Övertjurbo 3 juli 1672   Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/4 (1665-1673), bildid: 
C0104927_00123 kom för rätten Johan Olofsson i Nässleboda och Möklinta socken och beviste med ett härads dombrev av 
den 22 feb 1616, det hans sal svärfader Lars Matsson hade inlöst 2 öresland i bemälte Nässleboda förutan 4 öresland som 
hans svärfaders fader Mats Persson hade då löst om vilka 4 öresland de vore 4 bröder med Anders Matsson som på ägorna 
byggt hade och 5 systrar, löpandes på Lars Matsson arvjord 16 penningland och där till hade Lars Matsson löst en sin syster 
Marit Matsdotter till 8 penningland nu efter sedermera jordrevning för 3 daler gott muynt och en get för 2 daler kmt och 
alltså var Lars Matssons köp och arvjord tillsammans 3 öresland emot sin broder Per Matsson  var om där åbo nu 3 
systrar. Nu omsider hade Marit Matsdotters söner Per Larsson och Anders Larsson i Sala stad klandrat å samma sin moders 
hustru Marits jord de 8 penningland icke vara tillfyllest betalta alltså haver nu Lars Matssons  måg Johan Olofsson samma 
köp förbättrat och dem förlikt med 3 Rd med mera som förlikningsskriften av den 21 maj 1665 innehåller. // 
 
Barn med NN. 
 
Barn: 
X:853 Peder Matsson. Född Möklinta Nässelbo. Död 1674 Möklinta Nässelbo.  

 
 

 
 

XI:1706  mm fm fm fm ff m 
NN. 

 
 

 
 

XI:1709  mm fm fm fm mf f 
Erik Andersson. Död omkring 1603 Möklinta Klinta. Far: XII:3417 Anders Ersson. 
 
I årliga räntan, 1576-1599 
 



Omnämnd i Älvsborgs lösen 1571; 4 kor 1 skiut och 2 får 
 
Barn med Malin. 
 
Barn: 
X:855 Olof Eriksson. Född 1566. Död 1664-04-24 Möklinta Klinta.  
Jöns Eriksson.  
Mats Eriksson.  

 
 

 
 

XI:1710  mm fm fm fm mf m 
Malin. 

 
 

 
 

XI:1711  mm fm fm fm mm f 
Per Olofsson. Född före 1570. Död Möklinta Forneby. Far: XII:3421 Olof. 
 
Övertjurbo häradsrätt 23 juli 1602 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/1 (1599-
1625), bildid: C0104924_00013: Kom för rätta Per Olofsson i Forneby i Möklinta socken och gav tillkänna att han hade ått 
en hustru Brita Eriksdotter benämnd, vilken var bliven död och åtte han med henne tre barn och hon var ena broders 
dotter till ett hemman i Forneby som var 8 ½ öresland jord. Så  // han vidare tillkänna att Erik Matsson hans gårdbor  
(äger den) andra systern emot hans salige framlidne hustru, som och var en broders dotter ty både hans och denne hans 
hustru syster voro födda av en fader och både tu såte de på deras hustrurs fädernes hemman. Sammaledes sitter där och 
deras hustrurs fader syster hustru Anna benämnd med sina barn. Vilken icke ännu är utlöst. Förfrågade Per Olsson för den 
skull för rätten vilken dera närmare skulle vara till att besitta samma hemman, antingen systrars barn eller broders barnen, 
sades och dömdes att den hustru som Erik Mickilsson äger, hon är en man närmare än de andra systersbarnen och 
belangandes den gamla kvinna hustru Anna, som är barnens fadersystrar hon skulle få sitta där uti sin livstid. Men efter 
hennes död då skulle hennes barn taga penningar och låta brodersbarnen komma till hemmanet igen när de till manna 
komma kunna och inga oskylde samma hemman i händer komma låta. 
Item var ännu olöst i samma hemman en öresland jord. Därför kom nu samma dag och dygn här för rätten Mats Olofsson i 
Åby i Sala socken sålde och lösengav Per Olofsson i Forneby en halv öresland jord i Forneby. Därför han kändes hava 
uppburit halv åttonde hundrade osmunds järn, restar ännu 7 ½ hundrade osmunds järn att betala på den andra 
halvöresland om vilket förbemälte öresland är fem bröder. Nämligen Mats, Nils, Anders, Erik och herr Lars Olssöner med 
deras syster, hustru Karin Olsdotter benämnd, och alldenstund att Per Olofsson haver lossat det ena halvöresland med de 
halv åttonde hundrade osmundjärn så skall nu Erik Mickelsson det andra halvöresland på det att syster och systerbarnen 
må uti framtiden bekomma lika mycket i samma hemman. 
 
 
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 Kanikeboda ett öre och sex 
penningland jord i Forneby för tre skeppund stångjärn och 200 osmundjärn dem hon bekänner sig av honom anammat och 
uppburit till godo åtnöje. Mera kom och nu för rätten Mats Olofsson i Åby Sala socken och upplät honom på sina såsom 
och på sin systers hustru Karin i Fogelbo och Erik Nilsson i Bännebäck som är Mats Olofssons brorson ett halvt öresland 
jord uti Forneby därför han haver givit dem 7 ½ osmundjärn det de kändes sig anammat och uppburit . Så gav ock Per 
Olofsson tillkänna att hans barn äga i samma hemman med arv efter deras saliga moder hustru Brita 2 ½ öresland jord. 
Därom är 4 hennes barn, Anna Malin Per och Margareta. 
 
Folkare häradsrätt 1617 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 6350 / sid 622 
(AID: v420705a.b6350.s622, NAD: SE/RA/42042202): 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 
 
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 18 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 daler 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. 
 
Barn med Brita Eriksdotter (Död före 1602 Möklinta Forneby.). 
 
Barn: 
Per Persson. Död 1675 Möklinta Forneby.  
X:856 Anna Persdotter. Död 1656-11-02 Möklinta Klinta.  
Margareta Persdotter.  
Malin Persdotter. Död Möklinta Näs.  

 
 

 
 

XI:1712  mm fm fm fm mm m 
Brita Eriksdotter. Död före 1602 Möklinta Forneby. Far: XII:3423 Erik Andersson. 

 
 

 
 

XI:1721  mm fm fm mm ff f 
Lars Olofsson. Född Möklinta Österbo. Far: XII:3441 Olof. 
 
I årliga räntan 1573-1582 
 
 
 
Barn: 
Marit Larsdotter. Född Möklinta Österbo.  
X:861 Anders Larsson. Död Möklinta Österbo.  
Olof Larsson. Född Möklinta Österbo.  
Valborg Larsdotter. Född Möklinta Österbo.  

 
 

 
 

XI:1725  mm fm fm mm mf f 
Tomas Larsson. Död Möklinta Botebo. 
 
Omnämnd i årliga räntan 1578-1603 
 
 
 
Barn: 
X:863 Nils Tomasson. Född före 1580 Möklinta Botebo.  

 
 

 
 

XI:1727  mm fm fm mm mm f 
Lars Matsson. 
 
Barn med Elsa Persdotter (Född By Laggarboda.). 
 
Barn: 
X:864 Brita Larsdotter. Född By Gaddbo. Död 1665-06-01 Möklinta Vigelsbo.  
Nils Larsson. Född By Gaddbo.  
Margareta Larsdotter. Född By Gaddbo. Död Möklinta Sunnankil.  
Kerstin Larsdotter. Född By Gaddbo.  

 
 

 
 

XI:1728  mm fm fm mm mm m 
Elsa Persdotter. Född By Laggarboda. Far: XII:3455 Per. 

 



 
 

 

XI:1793  mm mf ff ff ff f 
Lars Bengtsson. Död 1654-01-06 Fläckebo Gussjö. 
 
Västmanlands handlingar 1628 Landskapshandlingar, LandskapshandlingarVästmanlands handlingar, 
SE/RA/5121/5121.09/1628: 8 (1628), bildid: A0051016_00246 Gussjö. Lasse Bengtsson 14 öresland 
 
Boskapslängd 1633 Gussjö, Lasse Bengtsson, 1 häst, 3 oxe, 1 stut, 5 ko, 3 kviga, 4 gamla får, 2 gammalt svin, 2 ungt svin, 
Utsäde 11 t:a, 1 sto, 1 fåle 
 
Norrbo härad 11 november 1634  Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2255 (1632-1634) Bild 1090 / 
sid 276 (AID: v420657.b1090.s276, NAD: SE/RA/42042202) uppbudes Mellangården i Gudsjö 3 ½ öresland andra gången av 
Lars Bengtsson 
 
Norrbo häradsrätt 18 april 1635 Lovade nämnden Lars Bengtsson i Gudsjö fast på 5 ½ öresland jord i bemälte Gudsjö och 
millangården som han både ärvt och köpt haver. 
 
Norrbo häradsrätt 8 mars 1658: Låter salig Lars Bengtssons son uti Gussjö Anders Larsson 1 gången uppbuda några 
jordelotter som hans salig föräldrar i bemälte Gussjö löst haver och köpeskriften vidare visa. 
 
Norrbo häradsrätt 8 maji 1661Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2270 (1661) Bild 4820 / sid 470 
(AID: v420672.b4820.s470, NAD: SE/RA/42042202): Confirmerades 5 ½ öresland hus och jord Gussjö mellangården till Lars 
Bengtssons arvingar i bemälte Gussjö som han köpt hade nämligen av Ingol Isaksson Gullsmed 1: 14 .. av Per Isaksson 1:14 
… för 80 daler, av Elisabet Isaksdotter 18 … 40 daler och Olof Isaksson 1:14 … för 24 Rd in specie, dessförutan ägde de 5 ½ 
öresland arvejord ibidem som är 11 öresland tillsamman till Lars Bengtssons arvingar nämligen Michel i Holsbo och hans 
medarvingar och är samma jord lagbunden och lagstånden. 
 
Norrbo häradsrätt 8 maji 1661 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2270 (1661) Bild 4840 / sid 472 
(AID: v420672.b4840.s472, NAD: SE/RA/42042202): Tillstod Michel i Holsbo att hans fader Lars Bengtsson haver bekommit 
av Erik Johanssons styvfader Jöns Nilsson 25 daler och av hans egen fader Johan Hindersson 3 tunnor säd för 27 daler som 
Anders Johansson i Förlunda och Lars Persson i Bengtsbo vittnade uppå de 4 ½ öresland som Michels moder h Kerstin i 
Gussjö och Jöns Larssons fader Lars Andersson i Fasto? Ägde i Hälla sunnan …. På de 4 ½ öresland alut efter nya reven 3 ½ 
öresland är 46 daler var om gode män skola vidare likvidera om det obytt är. 
Dito resolv att Michel i Holbo är ingen förordnad nämndeman till omläggning utan uti justitie ärende. 
 
Norrbo häradsrätt 15 februari 1675 Såsom av Hans Larsson i Bengtsbo edeligen är vordit intygat det framlidne Lars 
Bengtsson i Gussjö för några år sedan i Bengt Andersson i Uppråby närvaro haver bekänt det han på sin hustrus jordedelar 
1 1/3 öresland av Olof Andersson ibidem hade uppburit 3 tunnor råg men Bengt Andersson i Uppråby icke desto mindre på 
samma jordedel till bemälte Lars Bengtsson själv betalt 10 ½ Rd såsom och till hans barn hr Benedictum Laurentii i 
Kungsåra och hans syskon 35 daler kmt gör tillsammans 107 daer kmt och sinom broder till prajuditz låtit giva sig köpebrev 
på hela den bemälte jordedelen alltså erkänner rätten skäligt vara det käranden så i kraft av sitt med Lars Bengtsson i 
Gussjö ingångne köp som tillfölje av den bördsrätt han tilllika med brodern uti samma jord haver bör njuta en halvpart av 
ovanbemälte jordedel mot svaranden......sökandes han svarande sedan av sina fångesmän Lars Bengtssons i Gussjö 
arvingar vad han mera haver betalt.....Brita Andersdotter i Viggeby äger en systerdel 
 
Barn med Kerstin Andersdotter (Född Romfartuna Oppråby.). 
 
Barn: 
X:897 Mickel Larsson. Född Fläckebo Gussjö. Död 1673-04-27 Fläckebo Holmbo.  
XI:1820 Margareta Larsdotter. Född Fläckebo Holmbo. Död 1691-12-28 Fläckebo Östra Vreninge.  
Bengt Larsson. Född Fläckebo Gussjö.  
Margareta Larsdotter. Född Fläckebo Gussjö.  
Anders Larsson. Född Fläckebo Gussjö.  
Erik Larsson. Född Fläckebo Gussjö.  
Brita Larsdotter. Född Fläckebo Gussjö.  
 
Gift medMargareta. 

 
 

 
 

XI:1794  mm mf ff ff ff m 
Kerstin Andersdotter. Född Romfartuna Oppråby. Far: XII:3587, XIII:7279 Anders. 
 



Norrbo härad 8 maj 1661 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2270 (1661) Bild 4840 / sid 472 (AID: 
v420672.b4840.s472, NAD: SE/RA/42042202) tillstod Michell i Holbo att hans fader Lars Bengtsson haver bekommit av Erik 
Johanssons styvfader Jöns Nilsson 25 daler och av hans egen fader Johan Hindriksson 3 tunnor säd för 27 daler som Anders 
Johansson i Förlunda och Lars Persson i Bengtsbo vittnade uppå de 4 ½ öresland som Michells moder h Kerstin i Gussjö och 
Jöns Larssons fader Lars Andersson i Passa ägde i Hälla hemmanet anammat på de 4 ½ öreslandd // efter nya reven 3 ½ 
öresland är 46 daler // 
 
Norrbo häradsrätt 1 juni 1674: Erik Johanssons i Gussjö, Mickel Larssons i Hålbo, Anders Larssons i Gussjö och Hr Benedicti 
Laurentii mödernes jord i Opp-Råby av Bengt Andersson ibidem 2 gången 
 
Norrbo härad 15 februari 1675 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2280 (1675) Bild 4680 / sid 455 
(AID: v420682.b4680.s455, NAD: SE/RA/42042202) avsades emellan Olof Andersson i Uppråby för sin ålderdomssvaghet 
skull igenom sin hustru Kerstin Pärsdotter kärande och hans broder Bengt Andersson ibidem svarande angåendes 
hemmanets inlösning som de med varandra tvistade om. Såsom av Hans Larsson i Bengtsbo edeligen är vordet intygat det 
framlidne Lars Bengtsson i Gussjö för några år sedan i Bengt Anderssons i Uppråby närvaro haver bekänt det han på sin 
hustrus jordedel  i Uppråby om 1 1/3 öresland av Olof Andersson ibidem hade uppburit 3 tunnor råg a 15 daler tunnan 
men Bengt Andersson i Uppråby icke desto mindre på samma jordedel till bemälte Lars Bengtsson själv betalt 10 ½ 
riksdaler och 2 tunnor sapnnmål för 30 daler kmt såsom och till hans barn Hr Benedictum Laurentii i Kungsåra och hans 
syskon 35 daler kmt gör tillsammans 107 daler kmt /// systern Brita Andersdotter i Viggeby äger en systerdel i hemmanet  

 
 

 
 

XI:1795  mm mf ff ff fm f 
Anders Larsson. 
 
 
 
Barn: 
X:898 Margareta Andersdotter. Född 1625 Fläckebo Holmbo. Död 1717-02-28 Fläckebo Holmbo.  
Karin Andersdotter.  

 
 

 
 

XI:1797  mm mf ff ff mf f 
Erik Matsson. Född omkring 1586 Kumla Husta. Död 1661 Fläckebo Gussjö. Far: XII:3593 Mats Eriksson. 
 
Övertjurbo häradsrätt 1605-03-13 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/1 (1599-
1625), bildid: C0104924_00027 noch mera blev mökränkt en piga när änkan i Huesta vilket hennes son Erik Matsson i 
Huesta gjort hade. Sakfälltes till sina 40 mark. Sammaledes skall och konan böta halvparten 
 
Färnebo socken 1 september 1617 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2252 (1593-1632) Bild 1610 / 
sid 393 kom för rätten Johannes Olsson i Hassmyra i Fläckebo socken och Erik Olsson i Gillfors Skultuna socken fastade 
sålde såsom och med han och mun upplät här för rätten Lasse Ersson i Gussjö dotters hustru Ingeborgs man Erik Matsson i 
Gudsjö 4 öresland hus och jord i Hassmyra och bekände de sig av bemälte Erik Matsson redeligen och ärligen hava 
anammat och uppburit nytt vitt silver femtio lod i godo redo och därmed avhände de sig samma 4 öresland i Hassmyra i 
Fläckebo // 
 
Övertjurbo häradsrätt 17 januari 1617 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/1 (1599-
1625), bildid: C0104924_00081 Kom för rätten Erik Matsson i Gudsjö och klandrade här två öresland skattejord i Huesta 
som Hindrik i Videbo nu besitter och därsammastädes ibland kronojorden igenfinnes de samma två öreslanden gammal 
skatttejord som där brukas, avsades att man därefter skulle granneligen rannsakas på det att den deras skattegods icke 
måtte undangårs alldenstund där icke mera bär än 10 öres gammal kronojord 
 
Färnebo socken  8 januari 1618 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2252 (1593-1632) Bild 1660 / 
sid 398 Så lovade och Johan Olsson i Hassmyra här för rätten att han ville hugga två knutar uti det härbärge emot de två 
knutar som Lasse Erssons måg därsammastädes skall upphugga men härifrån och allt in till hösten så skall Lasse Erssons 
måg i Gudsjö bliva med honom i stugorna obehindrat intill dess han kan få sin stuga färdig, togs därpå i händer 
 
Övertjurbo häradsrätt 16 februari 1618 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/1 (1599-
1625), bildid: C0104924_00086: Kom för rätten Erik Matsson i Gudsjö och änsomofta tillförende talade på de tre 
öreslanden jord i Husta som nu Erik Matsson föregiver att det är gammal skattejord efter som han tillförene klagat haver 
den 17 januari anno 1617 och kom nu för rätten Simon Skrivare och vittnade att det var skattejord inne förty att af samma 
skatte jord have de årligen gjort och utgivit emedan han var en skrivare vid Väsby gård 40 osmunder. Och vart här avsagt 
att nästkommande Valborgsmässo så skall där synas och revas att honom kan rätt vederfaras. 



 
Övertjurbo häradsrätt 31 juli 1618 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/1 (1599-
1625), bildid: C0104924_00088: Mera kom och för rätten Erik Matsson i Gudsjö uti Fläckebo socken fastade och sålde och 
upplät Henrik Andersson i Husta uti Kumla socken två öresland hus och jord som är gammal skattejord i Husta och ligger 
inne vid den kronojorden som är tre öresland kronojord i Husta som är Erik Matssons gamla börd. Därför skall Hindrik 
Andersson giva honom reda penningar trettio daler och de fönster och järn som han hade därmed sig innebehållit Och 
togo de nu därpå i händer att det dem emellan skulle vara en övertalat sak för födde och ofödde Och Hindrik Andersson 
han skall behålla samma tre öreslanden uti bemälte Husta till evärdelig ..... 
 
Övertjurbo härad 14 mars 1623 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/1 (1599-1625), 
bildid: C0104924_00111 ///erssons vägnar tilltalade hon Hindrik i Husta som förr var boendes i Videboda om en brodersdel 
uti de två öresland jord som Hindrik han hade enskillt lossat med sina penningar av oskylla och av främmande till att 
förbättra Husta hemmanet och bolbyn med av Erik Matsson uti Gudsjö och honom givit för samma två öresland penninga 
35 daler och förmente han att hans son han skulle vara så när till desamma två öreslanden utjord som // jord som till de 10 
öreslande i själva bolbyn ligga legat haver, men alldenstund att denna bolby jorden var arve eller bondejord men de två 
öreslanden  de voro löste av en främmande ätt och släkt och icke komme vid bolbyjorden utan var med hans egna aff// 
penningar löst och icke med hennes så var det där igenom blivit hans köp och av  väl dy att varken han eller hon kunde 
eller förmåtte sig där in att räkna eller någon bördsrätt att kräva efter hon där ingen bördsrätt hade så avsades att 
alldenstun så fanns i sanningen att de där genom laglig köp blivit hans avlinge jord så skulle samma köp bliva stadigt och 
fast som gjort var 
 
Västmanlands lagmansrätt 1624-02-17 Framsteg för rätten Hindrik Andersson i Husta i Kumla socken och inlade i rätten 
Hans Dobberts landshövdings dombrev daterat 1619 den 28 januari lydandes att bemälte Hindrik i Huddesta hade laglig 
köpt en skatte utjord i Huddesta belägen av Erik Matsson i Gudsjö i Fläckebo socken som är 2 öresland hus och jord som 
var skatte för penningar trettio .. efter som landshövdings domen i bokstaven lyder. Detta ärendet sköts till nämnden där 
de bekände och vittnade intet klander hava varit eller nu fanns 
 
Västerås domkapitel 1631-1637 12 januari 1631 sidan 3: Erik Matsson i Gutsjö i Fläckebo socken begär till äkta Margareta 
Hansdotter i Lejde vilken är skyll till Erik Matssons förra hustru H Brita till andra och tredje. Är för den skull Erik och 
Margareta affines primo gener affinitatis secundo et tertio gr. Lin. Ioxg. Sententia kan intet efterlåtas efter de är så när 
besvägrade 
 
Norrbo härad 16 oktober 1637 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1782 (1637-1639) Bild 1360 / sid 129 
(AID: v420573.b1360.s129, NAD: SE/RA/42042202) Erik Matssons brev i Gudsjö upplästes lydandes på åtta öresland jord i 
Gudsjö som han uppå sina barns vägnar haver löst i den norra gården som hans brev vidare förmäler. 
 
Västerås domkapitel 14 maj 1634: Erik Matsson i Gussjö i Fläckebo med Anna Larsdotter i Kumla i Landsberga vill bygga 
äktenskap skylle in 3tio . s skall giva till de fattiga 2 imperiales 
nn 
Karin gift med Erik - Margareta gift med Michel i Gudsjö 
Brita Eriksdotter gift med Erik Mattson - h Marit Mickelsdotter gift med Hans  - Margit Hansdotter i Legde 
 
Mantalslängd 1645 Gussjö m hu sn dtr måg 
Förekommer i mantalslängden fram till och med 1646 
 
Övertjurbo härad 1660 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2269 (1660) Bild 4560 / sid 444 (AID: 
v420671.b4560.s444, NAD: SE/RA/42042202)  /// jämte av Erik Matsson i Gussjö vars fader hade förr å Husta åbott. 
 
Barn med Anna Larsdotter (Född Enåker Landberga. Död 1659 Fläckebo Gussjö.). 
 
Barn: 
Malin Eriksdotter.  
 
Barn med Ingeborg Larsdotter (Född Fläckebo Gussjö.). 
 
Barn: 
X:899 Lars Ersson. Född Fläckebo Gussjö. Död 1691 Fläckebo Gussjö norra gården.  
 
Gift medBrita Eriksdotter. 
 
Gift medKarin. 

 
 



 
 

XI:1798  mm mf ff ff mf m 
Ingeborg Larsdotter. Född Fläckebo Gussjö. Far: XII:3595 Lars Ersson. 
 
Övertjurbo häradsrätt 19 juni 1643 kom för rätten Anders Larsson i Gussjö och Fläckebo S och angav sig samt med sina 
systrar hustru Ingeborg och Karin Larsdöttrar hava 3 öresland arvjord i Västerby och Kumla socken och eftersom dess åbor 
Erik och Lars Nilsson hava med köp och byte upplåtit 6 öresland i bemälte Västerby till deras skyldeman Johan Olofsson i 
Fastbo, där av Anders Larsson vill till sig inlösa 3 öres land efter hemmanet är kommit i oskylla händer här emot Erik och 
Lars Nilsson framviste underlagmannens Johan Gustafssons dom dat den 5 sept 1642 där uti förmältes 9 öresl land inlösta 
voro. Resolution detta ärende sattes upp till nästa ting. 

 
 

 
 

XI:1799  mm mf ff ff mm f 
Mats Jonsson. Död 1678-05-20 Västerfärnebo Stävre. 
 
Boskapslängd 1636 
 
Barn med Margareta Hansdotter (Död 1651-06-08 Västerfärnebo Stävre.). 
 
Barn: 
X:900 Brita Matsdotter. Född före 1633 Västerfärnebo Stävre. Död 1685-11-08 Fläckebo Gussjö.  
Kerstin Matsdotter. Född 1644 Västerfärnebo Stävre. Död 1705-07-01 Kila Ådersbo.  
Johan Matsson. Född 1648-05-28 Västerfärnebo Stävre.  
Anders Matsson. Död 1679-03-02 Västerfärnebo Stävre.  
 
Äktenskap med Anna Larsdotter (Död 1669-01-31 Västerfärnebo Stävre.). Vigsel 1653 Västerfärnebo. 
 
Äktenskap med Anna Ersdotter (Född Romfartuna Solinge. Död 1669-01-31.). Vigsel 1660 Västerfärnebo. 

 
 

 
 

XI:1800  mm mf ff ff mm m 
Margareta Hansdotter. Död 1651-06-08 Västerfärnebo Stävre. Far: XII:3599 Hans Matsson. 

 
 

 
 

XI:1801  mm mf ff fm ff f 
Lars Jönsson. Död 1655-08-19 Fläckebo Ödesvallen. 
 
Boskapslängd 1633, Ödesvallen, Lasse, 2 ko, 1 kviga, 2 gamla får, 2 gammal get, 1 ung get, 1 gammalt svin, 1 ungt svin, 
Utsäde 1/12 t:a, 1 sto 
 
Barn med Karin. 
 
Barn: 
Anna Larsdotter. Född Fläckebo Ödesvallen.  
X:901 Anders Larsson. Död 1691 Fläckebo Ödesvallen.  
 
Gift medKarin Simonsdotter (Född 1653-10-30 Fläckebo.). 

 
 

 
 

XI:1802  mm mf ff fm ff m 
Karin. 
 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2264 (1653-1655) Bild 2170 / sid 182 (AID: v420666.b2170.s182, 
NAD: SE/RA/42042202) Per Eriksson i Hummelsta i Haraker socken för stämning 3 mark emot hustru Karin i Ödesvallen i 
Fläckebo socken 

 
 

 
 

XI:1803  mm mf ff fm fm f 
Olof Andersson. Död 1666 Fläckebo Hemmingsbo. Far: XII:3605 Anders. 
 
Norrbo häradsrätt 18 april 1635 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2256 (1635) Bild 1210 / sid 113 
(AID: v420658.b1210.s113, NAD: SE/RA/42042202) Uppböds 4 öresland av Olof Andersson i Hemmingsbo i Fläckebo 
treding. 



 
Övertjurbo 20 maj 1640 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län (D) EXIe:1106 (1640) Bild 1180 / sid 110 samma 
dag framkom Olof i Hemmingsbo och Fläckebo socken med sina grannar och klandrade på en äng benämnd Boda äng där 
på han efter sin mening viste ett gammalt pergamentsbrev daterat Anno 1370 och sades nu samma äng innehavas av 
Tullstaborna  i Kila socken och för 14 år till Tullstad tagen, det de med gamla män i Fläckebo ville bevisa den av ålder till 
Hemmingsbo legat hava. Där till Tullstadborna svarade att de vid förlidne åren något tillförende är avviste med samma 
brev efter de icke visste var samma Boda äng lägen var och sades dem hava en äng bortsålt ifrån Fläckebo // Detta ärende 
uppsattes till dess de gamla män som omröres fram för rätten komma och svärja samma äng vara efter brevet 270 år 
gammalt är och är och på vad sätt hon ifrån Hemmingsbo kommen är emedan Tullsta säga sig samma äng av urminnes tid 
man efter man brukat hava 
 
Övertjurbo häradsrätt 1649-06-09 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/2 (1628-
1653), bildid: C0104925_00099: Olof Andersson i Hemmingsbo i Fläckebo socken uppviste för rätten ett gammalt 
pergamentsbrev daterat 1305 var med han vill hava en äng benämnd Boda äng som skall för 16 eller 20 år sedan vara 
kommen ifrån Gussjö då den låg ostängd men Olof Persson i Wållan nu vittnade att samma ostängda mark är för några år 
sedan höbärgat till Smedsbo och ligger den äng till Kila socken och Löfås torp som för 20 år sedan är byggt och skattlagt för 
3 år och kallas Nyäng den Per Eriksson i Löfås torp nu brukar och höstar vilken och sade att han icke emot varese boda äng 
ligger ej heller där ängesmark är klandrat då torpet byggdes för 20 år sedan och ligger på östra sidan om åsen. Alltså blev 
nu avsagt att emedan detta torpställes ängesmark för 20 år sedan haver varit ostängd och således är tvivelsmål om samma 
ängesmark antingen den kallas Boda äng eller Nyäng. Därför vid nästa ting skola gamla män bevisa lagligen samma 
uppstängda äng son nu tvistas om kallas och heta Boda äng och den med rätta och av ålder hava legat till Smedsbo och 
Gussjö för än torpet Löfås byggt och skattlagt blev. 
 
Norrbo häradsrätt 15 februari 1666 Norrbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11105/A I a/2 (1655-1674), 
bildid: U0000383_00143: Olof Andersson i Hemmingsbo och Fläckebo socken och beviste med köpebrev av den 14 mars 
1662 huru som salig Hr Andre Pastoris i Fläckebo barns förmyndare nämligen Hr Erikus Mattiea Pastor i Romfartuna, Israel 
Ingvaldsson i Tulsta och Mats Tomsson i Igelsta bekänna och tillstå det sal Hr Anders Laurentii hade med sin senare hustru, 
hustru Anna Jöransdotter … Ao 1663? uti sitt dåvarande äktenskap köpt ett ½ skattehemman i Vevde á 5 öresland i 
Fläckebo socken av Erik Nilsson där sammastädes för 400 daler kopparmynt efter köpebrevet den 12 april 1663. Vilken 
hemmansdel kom bägge barnkullarna hans och hennes lika till arvs men efter samma hemmansdel kom i vanskötsel och 
ingen av barnkullarna mäktade det upprätta haver därför dess mätsmän för … samt och skäligt funnit att bemälte 
hemmans del försälja till beskedlige man Olof Andersson i Hemmingsbo, vilkens måg för det andra halva hemmanet köpt 
haver för samma penningar 400 daler kopparmynt var av Hr Ericus Mattiae haver på sina dotterbarns vägnar anammat 200 
daler kmt och Israel Ingvaldsson i Tulsta och Mats Tomsson i Igelsta på sina hustrurs halvsyskons vägnar hava och 
emottagit 200 daler kmt jämte de 0 daler kmt som till Jöran på Heden betaltes, som dera kvittens utvisa. Dess utom är 
belovat vid första köpet det Erik Nilssons efterleverska som först hemmanet sålt hade skall åtnjuta av hemmanet igenom 
en fördelsrätt i sin livstid. Och emedan med samma jordeköp var …. Hemmanet Vevde lagbudit 3 gånger den 3 mars 1663 
och sedan utan klander lagståndet ty dömdes det 5 öresland hus och jord med all dess rättighet stadigt och fast för Olof 
Andersson och hans arvingar. 
 
Barn med Marit (Död 1678-03-01 Fläckebo Hemmingsbo.). 
 
Barn: 
X:902 Margareta Olofsdotter. Född Fläckebo Hemmingsbo. Död 1694-01-05 Fläckebo Ödesvallen.  
Brita Olofsdotter. Född Fläckebo Hemmingsbo. Död Fläckebo Veddarsbo.  
Lars Olofsson. Född Fläckebo Hemmingsbo.  

 
 

 
 

XI:1804  mm mf ff fm fm m 
Marit. Död 1678-03-01 Fläckebo Hemmingsbo. 

 
 

 
 

XI:1811  mm mf ff mf fm f 
Erik. 
 
Barn med Kristina Persdotter. 
 
Barn: 
X:906 Kerstin Eriksdotter. Död 1683-03-01 Fläckebo Veddarsbo.  
XII:3595 Lars Ersson. Död Fläckebo Smedsbo.  
Karin Eriksdotter.  

 



 
 

 

XI:1812  mm mf ff mf fm m 
Kristina Persdotter. Far: XII:3623, XIV:14379 Per Andersson. 

 
 

 
 

XI:1819  mm mf ff mm fm f 
Johan Månsson. Född 1585. Död 1685-03-01 Fläckebo Östra Vreninge. Far: XII:3637 Måns Olofsson. 
 
Norrbo häradsrätt  14 februari 1660 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2269 (1660) Bild 4730 / sid 
461 (AID: v420671.b4730.s461, NAD: SE/RA/42042202): Confirmerades 6 öresland i Vrenninge och Fläckebo socken till 
Johan Månsson ibidem som han hade löst av sin gamla släkt som är herkomne av Erik Larsson i Kängbo och Kumla socken 
efter köpebrevets innehåll d 7 oktober 1650. nämligen Erik Hansson i Vrenninge, Erik Persson i Nordansjö, Mickel Jönsson i 
Jöransbo, Per Eriksson i Veddarsbo, Jon Bryngelsson i Ramnäs, Erik Andersson i Löfåsen, Erik Matsson i Boåsen, Mats 
Andersson i Skärvesta, Hans Persson klockare, Lars Olofsson i Forsbo och Per Olofsson vid Skultuna 5 ½ öresland för 450 
daler och där till med efter dom betalt 80 daler kmt till Israel Perssons arvingar som voro bemälte Erik Hanssons hustru 
syskon varför Israel i brev igenlöst hade som Erik Hanssons styvfader med sin jord utsatt hade för 80 daler : kronones skuld 
som Erik Hanssons fader nock köpt 1 ½ öresland jord ibidem av sina andra släktingar för 40 daler var med var lagfarit. 
 
Norrbo häradsrätt 22 juni 1666 Norrbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11105/A I a/2 (1655-1674), 
bildid: U0000383_00145: Kom för rätten Per Eriksson i Gussjö och Fläckebo socken och på sin sjukliga svärfaders Johan 
Månssons i Vreninge vägnar klagade hurusom soldaten Mats Larsson ibidem Vreninge hade först stulit halm ifrån bemälte 
Johan Månsson och sedan 8 dagar efter Påska då han kom ifrån sina fiskedon? Lupit efter bemälte Johan och strax med en 
stör slagit honom 3 slag uti huvudet, vänstra armen bräckt på 2 ställen och högra armen blodsår. Sedan över veklivet 
ochknän krossat och slagit. Mats invände där emot att bemälte Johan Månsson med sina grannar hade honom dagen 
tillförende förbråt? Sålunda, du vore en märker karl om du icke stuglo? Och ville omsider slå neder honom. Vittnen Esbjörn 
Anders och Mats i Vreninge bekände att soldaten Mats då utan orsak slog neder bonden Johan de de sedan undandrogo. 
Resolution. Mats Larsson soldat sakfälldes för 2 huvusår 12 mark, benbrott på armen 20 mark, 2 blodviten 6 mark, nock för 
fullsår i veklivet 20 mark. Dito för svea värk och tidspillan giver till Johan 16 daler kmt och vådasår natt och år efter det 16 
kap  så framt han sig med  målsägaren icke förliker och då soldaten icke hava att böta med då löper 2 gånger gatulopp. 
Omsider andra dagen efter målsägaren icke så högt stod på sin rätt till gatulopp, därför förkastas soldaten med samma 
straff på det han sig än ….. och sitta några dagar i kistan. 
 
Norrbo häradsrätt 1669: Resolverades att Johan Månsson i Östervreninge skall så väl som de andra soldatens Måns 
Matssons rotbönder var obligerat till att efterkomma och fullgöra det kontrakt som Lars Andersson i Harsmyran på hela 
rotens vägnar med honom haver gjort och till följe av detsamma var tionde vecka föda och försörja bemälte soldat så länge 
han är hemma i landet eller honom därför med penningar eller värd.... nöjaktligen tillfredställa. 
 
Norrbo häradsrätt 30 augusti 1669 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2273 (1669) Bild 2500 / sid 
242 (AID: v420675.b2500.s242, NAD: SE/RA/42042202) kom för rätten hustru Karin Israelsdotter sal Erik Hans änka uti 
Östervreninge kärade till Johan Månsson ibidem om någon jord till 1 ½ öresland som hennes man hade sålt till Johan 
Månsson för 77 ½ kmt hälst hon väl tillstod men sade Johan Månsson hava lovat henne och hennes man fördel till 2 
fjärdingland om året och där till fyra lass hö eller så mycket äng om året uti deras livstid att åtnjuta och där på skulle en 
skrift vara given, vilken hon säger // pastor i Fläckebo hava hennes man ifråntaget där efter och hennes man strax död 
blev, var på sedan Johan Månsson strax drev henne ifrån fördelen och husen med begäran att hon för sådant måtte 
åtnjuta vedergällning. Här på uppviste Johan Månsson Erik Hanssons köpbrev daterat Fläckebo d 26 september 1650 att 
Erik Hansson hade godvilligt sålt honm sin del så väl som de andra hans medarvingar och ändå för sin goda vilja och 
lösengivit  honom en ko till förlikning efter han hade största lotten uti hemmanet. Res. Rätten kan intet gilla hustru Karins 
klander i detta mål emedan Johan Månsson visar Erik Hanssons och hans medarvingar köpebrev och där på följande 
uppbud och laga stånd med härads fasta 1660, men där Johan Månsson vill godvilligt giva henne något till förbättring 
stånde i hans behag. 
 
Norrbo häradsrätt 6 september 1670: Erkändes Olof Larssons ifrån Tullesta och Kila socken klander emot Johan Månsson i 
Näs förmedelst vilket han på sin hustrus vägnar med vilken han för något mer än ett år sedan är kommen i äktenskap 
påstår att få igenlösa de 3 öresland jord som hennes framledne fader Erik Hansson i Vreninge Ao 16... till bemälte Johan 
Månsson haver försålt av intet värde alldenstund svaranden beviste att bemälte jordeköp allaredo för mer än 10 år sedan 
nämligen den 14 februari Ao 1660 är vordit med härads fasta bekräftat.... 
 
Norrbo häradsrätt 6 september 1670 Norrbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11105/A I a/2 (1655-1674), 
bildid: U0000383_00252 erhöll Johan Månsson i Näs med sin livliga ed det han allenast till behaglig tid haver lovat Erik 
Hanssons i Vreninge efterleverska hu Karin Israelsdotter den fördelen hon i några år njutit haver men ej i hela hennes 
livstid och förty upphovs bemälte hu Karins vidare pratention på samma fördel och Johan Månsson för hennes vidare åtal 
angåendes samma fördel frikändes 



 
Norrbo häradsrätt 7 februari 1671: Johan Månsson i Östervreninge hustrus och hennes broders Erik Larssons arvejord i 
Holbo och Fläckebo socken av Mickil Larsson ibidem 2 gång 
 
Lagmansting  Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län (D) EXIa:1 (1620-1671) Bild 3790 / sid 375 (AID: 
v405239a.b3790.s375, NAD: SE/RA/42042202) Den lagvadde sak av Norrbo häradsdom d 6 september 1670 emellan Olof 
Larsson Tullstad och Kila socken appellant och kärande  och Johan Månsson i Näs andra sidan angående de 3 öresland 
jord i Öster Vreninge som Olof Larssons hustrus sal fader Erik Hansson i Vreninge anno 1650 till Johan Månsson sålt haver 
men svaranden där emot uppvisar 1660 d 14 januari det undfångne härads fasta påståendes där med bliva maintinerad är 
dett lagmansrättens och de i häradsdomen uppförda skäl och faste erkännes Johan Månsson i Näs vara berättigat till 
åtnjuta och befalla förberörde 3 öresland jord 
 
Norrbo häradsrätt 18 september 1671: Johan Månssons hustrus i Östervreninge och hennes broder Erik Larssons arvejord i 
Hälla av Mickel Larsson ibidem. 3 gången 
 
Barn med Margareta Larsdotter (Född Fläckebo Holmbo. Död 1691-12-28 Fläckebo Östra Vreninge.). 
 
Barn: 
Johan Johansson. Född 1660-01-22 Fläckebo Öster Vreninge.  
X:910 Margareta Johansdotter. Född Fläckebo Vreninge. Död 1684-05-04 Fläckebo Gussjö.  
Brita Johansdotter.  

 
 

 
 

XI:1820  mm mf ff mm fm m 
Margareta Larsdotter. Född Fläckebo Holmbo. Död 1691-12-28 Fläckebo Östra Vreninge. Far: XI:1793, XII:3639 Lars 
Bengtsson. Mor: XI:1794, XII:3640 Kerstin Andersdotter. 
 
Norrbo häradsrätt 7 februari 1671 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2276 (1671) Bild 3480 / sid 
340 (AID: v420678.b3480.s340, NAD: SE/RA/42042202): Johan Månsson i Östervreninge hustrus och hennes broders Erik 
Larssons arvejord i Holbo och Fläckebo socken av Mickil Larsson ibidem 1 gång 
 
Norrbo häradsrätt 18 september 1671: Johan Månssons hustrus i Östervreninge och hennes broder Erik Larssons arvejord i 
Hälla av Mickel Larsson ibidem. 3 gången 

 
 

 
 

XI:1825  mm mf fm ff ff f 
Jöns Persson. Se X:961. 

 
 

 
 

XI:1829  mm mf fm ff mf f 
Claes Larsson. Se X:965. 

 
 

 
 

XI:1830  mm mf fm ff mf m 
Elin Andersdotter. Se X:966. 

 
 

 
 

XI:1837  mm mf fm fm mf f 
Per Jönsson. Se X:953. 

 
 

 
 

XI:1838  mm mf fm fm mf m 
Brita Ingevaldsdotter. Se X:954. 

 
 

 
 

XI:1839  mm mf fm fm mm f 
Jöns Eriksson. Se X:975. 

 
 

 
 

XI:1840  mm mf fm fm mm m 
Anna Eriksdotter. Se X:976. 



 
 

 
 

XI:1845  mm mf fm mf mf f 
Knut Eriksson. Född omkring 1587. Död 1653-01-13 Västerfärnebo Larsjö. Far: XII:3689, XII:3821, XII:4081 Erik Hinsesson. 
 
Nämd 1608, i mtl sista gången 1647 
 
Västerfärnebo 16 maj 1650 Lars Eriksson i Norrhörende / om  30 år gammal som går och arbetar i bergslagen/ begärde nu 
som vid förra tinget att Knut Eriksson i Larsjö och sonen Anders Knutsson i Fors måge göra ed att de icke hava kallat honom 
horunge sammaledes och Olof Jonsson i Fors, Mats Andersson i Hälleby och Anders Jöransson i Salbo måge svärja sig icke 
hava hört sådana ord sägas av Knut Eriksson att Lars Eriksson må bekomma sitt fädernes arv: Alltså framsteg nu bemälte 
Knut Eriksson och efter avlagd ed med hand å bok sade att han icke någon tid haver kallat eller nämnt Lars Eriksson någon 
horunge, mycket mindre haver han varit här i sockenstugan tillstädes den gång / som Lars Eriksson säger / sådan skall vara 
talat. Här till be:te Lars nu strax sade att Knut Eriksson icke svor utan bad sig Gud till hjäl men han vill större svärja:   / / / 
sedan och berättade Lars Erikssons moder hustru Johanna att han Lars sedan fadern Erik Larsson död blev för sex år sedan 
haver bekommit sitt fäderne arv i lösören som gode män hava honom tilldelt men /// 
 
Barn med NN (Död 1659-05-15 Västerfärnebo Lasjö.). 
 
Barn: 
X:923 Mats Knutsson. Född 1615 Västerfärnebo Larsjö. Död 1695-05-23 Västerfärnebo Västerby.  
X:1021 Per Knutsson. Död 1668 Karbenning Nickebo.  
X:956 Kerstin Knutsdotter. Död 1680-04-12 Västerfärnebo Svedbo.  
Anders Knutsson. Född Västerfärnebo Västerbykil.  
Johan Knutsson. Död 1669-06-20 Västerfärnebo Lasjö.  
Karin Knutsdotter.  
Erik Knutsson.  

 
 

 
 

XI:1846  mm mf fm mf mf m 
NN. Död 1659-05-15 Västerfärnebo Lasjö. 
 
Barn med Jöns. 
 
Barn: 
Knut Jönsson.  

 
 

 
 

XI:1847  mm mf fm mf mm f 
Erik Matsson. Född omkring 1598 Norberg Prästhyttan. Död 1670-03-27 Västerfärnebo Prästhyttan. Far: XII:3693, XII:3827, 
XIII:3507, XIII:7411 Mats Larsson. Mor: XII:3694, XII:3828, XIII:3508, XIII:7412 Marit Jonsdotter. 
 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIa:12 (1591-1679) Bild 14140 / sid 480 
 
Lagmansting 5 september 1642 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIa:4 (1627-1645) Bild 2220 / sid 231 (AID: 
v405249b.b2220.s231, NAD: SE/RA/42042202): Erik Matsson i Prästhyttan och Västerfärnebo beviste med lagliga skäl 
huruledes han hade köpt några jordedelar uti förbemälte Prästhyttan. Av sin broder Jöns Hansson i Söderbo och Kila 
socken dess lott och jordedel för 8 skeppund stångjärn av Lorentz Olsson i Västerby och Färnebo på dess hustrus Brita 
Hansdotters vägnar en systerdel ibidem för 4 skeppund stångjärn Item av Anders Jonsson på Sanden i Färnebo, den del has 
hustru Elisabet efters sin salig moder Ramborg Hansdotter ärvt haver för 4 skeppund stångjärn vilket allt befanns lagligen 
och riktigt gjort vara och därför konfirmerat blev. 
 
Gamla Norberg 1 december 1646 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1786 (1645-1646) Bild 3370 / sid 321 
Erik Matsson i Prästhyttan inlade i rätten ett köpebrev daterat den 26 augusti 1644 angående 3 systerdelar som hans fader 
köpt hade och efter det var lagbudit och lagståndet ty begärtes därpå fastebrev, vilket beviljades 
 
Gamla Norbergs häradsrätt 4 augusti 1656 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:2 (1656-1659) 
Bild 200 / sid 16 (AID: v222894.b200.s16, NAD: SE/ULA/11711): Mats Johansson i Olofsbenning och Bergsfjärdingen 
uppböd 1 resan en systerdel där belägen, vilken han hade till sig bytt av sin svåger Erik Matsson i Prästhyttan och givit 
honom en broders jordedel där sammastädes belägen igen, och efter som brodersdelen var bättre som bytesbrevet 
förmälte dat Färnebo d 16 mars 1656 så hade Mats Johansson givit Erik Matsson 1100 daler smt emellan där om de voro 
vänligen förlikta och begärde uppbudet ...Samma gång lät Erik Matsson i Prästhytta uppbuda bytesbrevet där emot 1 resan 



där på klandrade Erik Johansson i Prästhyttan och tillböd sig vilja lösa samma jord efter han var brodern. Men efter Mats 
Johansson icke hade sålt sin 6½ del utan sig till bättre lägenhet där han var förbytt med sin svåger Erik Matsson som ägde 
Mats systerdel som breven utviste varför dömde rätten det byte gillt. Här emot appellerade Erik Johansson under 
lagmanstinget 
 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1791 (1656) Bild 3630 / sid 338 (AID: v420582.b3630.s338, NAD: 
SE/RA/42042202) emellan Erik Johansson eller hans son Anders Eriksson i Prästhyttan klagande och hans faderbroders son 
Per Erikssons fader Erik Matsson haver sig tillbytt och Anders klandrade på vilja lösa efter han förmente sig vara närmare i 
börden, Är rättens dom att efter som rätte jordägaren Mats Johansson icke hade sålt sin brodersdel utan den sig till bättre 
lägenhet där han bor förbytt med sin svåger Erik Matsson som bytesbreven på båda sidorna omväxlande utviste, varför 
höll rätten detta byte gillt och Anders Erikssons klander och detta fall ogillt. 
 
Gamla Norbergs bergslag 17 augusti 1657 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:2 (1656-1659) 
Bild 790 / sid 75 (AID: v222894.b790.s75, NAD: SE/ULA/11711): Emellan Erik Matsson i Prästhyttan och sacellanum Herr 
Bertil på den ena och Nils Isaksson i Lifsdal samt hans svågrar på den andra angående någon höre lösning för en systerdel  
jord, som framlidne Isak Larssons hustru tillkom och Erik Matsson på omyndiga barns vägnar hade löst ...systerdelar för 6 
skp men dessa fordrade 10. Blev avsagt efter överlagda skäl att Isac Larssons arvingar skall för sin systerdel hava 8 skp järn 
och ingen mer att fordra. Samma gång blev och utsagt för rätten emellan herr Bertil styvfadern för sal Herr Hans barn i 
kapellansgården och faderbrodern Erik Matsson att H Bertil som föder barnen skall bruka deras jord i Prästhyttan och 
barnen taga en halvpart av arvet emot modern efter sin fader och ...delen som barnen tillkom skulle herr Bertil bruka till 
barnens bästa som är ¼ del uti en gård. Samma gång blev och avsagt för rätten emellan herr Bertil styvfadern för salig herr 
Hans barn i Capellansgården och faderbrodern Erik Matsson att h Bertil som föder barnen skall bruka deras jord i 
Prästhyttan och barnen taga en halv part av arvet emot modern efter sin fader och ... som tillkom skulle herr Bertil bruka 
till barnens bästa som är 1/4 del ...... (även Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2729 (1656-1658) Bild 
3990 / sid 388 (AID: v420714.b3990.s388, NAD: SE/RA/42042202)) 
 
Vagnsbro häradsrätt 1658-05-07   Bekom Erik Matsson i Prästhyttan fastebrev på 4 öresland hus och jord liggandes uti 
Västerby och Västerfärnebo socken som han köpt haver för Lars Persson i Västerby för 900 daler kmt vilka penningar han 
haver fått för sin hustrus jordedel Ålsbenning i Färnebo och bergsfjärdingen liggande. Item haver Erik Matsson givit en 
klädning god för 49 daler vilken klädning med de 900 daler kmt hon bekänner sig för bemälte 4 öresland i hus och jord med 
allt där till lyder hava till fullkomlig betalning uppburit haver och detta bekräfta med sin köp ... under trovärdiga vittne dat 
Västerfärnebo den 16 maj 1656 därför dömde rätten detta köp stadigt och fast att stånda..... 
 
Gamla Norbergs häradsrätt 16 augusti 1661 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2270 (1661) Bild 
7640 / sid 750 (AID: v420672.b7640.s750, NAD: SE/RA/42042202): Per Olofsson i Byn och hans svåger Samuel Persson på 
sin svärmoders vägnar tilltalte Erik Matsson i Prästhyttan om 14 skp stångjärn på ett husbyte i Olofsbenning och 
Storgården det Eriks svärfader som bodde i Olofsbenning skulle hava gjort med Hans Anundsson i Storgården och 
svärfadern Erik lovat giva Hans i .... på byten 14 skp stångjärn varpå bekändes vara betalt tu skp och 12 restera. Vittnen till 
Hans Anundssons bekännelse på sitt yttersta voro Per klockare Nils Larsson länsman, Mats Johansson i Olofsbenning vilka 
och bekände att husen voro obetalta, eftersom Erik Matsson förmente sig bättre skäl kunna förskaffa till annor tid så gavs 
honom dilation därmed. 
 
Gamla Norbergs bergslag 18 augusti 1662: Uti saken emellan Storgårdsfolket i Norbergs by på den ena sidan kärande och 
Mats Hansson samt hans svåger Erik Matsson i Prästhyttan svarande angående en mellangåva på något husbyte emellan 
Storgårdsfolket och Olsbenning....emedan som utav actis finnes i synnerhet härads fasta och confirmation dat Norbergs 
sockenstuga den 27 mars 1629 att förbemälte partera hava då in för rätten varit förlikta så att den klagande parten så väl 
som själva jordebytet såsom husbytets mellangåvo speciatum haver varit förlikta och detta med handsträckning in för rätta 
vara gjord..... 
 
Gamla Norbergs häradsrätt 6 mars 1671: Uppböds tvenne systerdela i Prästhyttan dem Erik Matsson ibid har till sig löst av 
Olof Hansson i Salbo och Jon Nilsson i Nyhyttan för 23 ½ skepp stångjärn. Köp dat d 20 okt 1656 
 
Gamla Norberg 6 mars 1671 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:6 (1670-1671) Bild 2060 / sid 
137 (AID: v222901.b2060.s137, NAD: SE/ULA/11711) uppböds tvenne systerdelar i Prästhyttan dem Erik Matsson ibidem 
har till sig löst av Olof Hansson i Salbo och Jon Nilsson i Nyhyttan för 23 ½ skpd stångjärn köp dat 20 oktober 1656 
 
Gamla Norberg 6 mars 1671 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:6 (1670-1671) Bild 2060 / sid 
137 (AID: v222901.b2060.s137, NAD: SE/ULA/11711) Uppböds en åttondel uti ett helt hemman i Prästhyttan den sal Erik 
Matssons arvingar ibidem hava inlöst av Per Isaksson och Jon Svensson i Ösby och Färnebo socken för 15 skeppd stångjärn 
dat d 23 juli 1670 
 
Vangsbro häradsrätt 7 juni 1671: Klandrade Anders Eriksson i Västerby på sin och sin hustrus syster Sara Andersdotters 
vägnar å 4 öresland jord ibm Västerby som Erik Matsson i Präshyttan hade köpt av hans svåger Lars Persson ibm att lösa i 



börd. Nu emedan där emot uppvistes köpebrevet de dato den 16 mars 1656 och där uppå uppbud och fastebrev av den 7 
maj 1658 därför kunde rätten Anders Erikssons klander intet vitsord giva utan Erik Matssons arvinga åtnjuta sitt laga fång 
efter det 18 cap Jord B 
 
Lagmansting 19 augusti 1673 med för detta varande häradshövdinge domhavandens sal Germund Palms av V Färnebo 
sockenstuga d 7 maj givna fasta det ärlig och beskedlig Erik Matsson i Prästhyttan hade sig lagligen tillhandlat av Lars 
Pärsson dess hustrus jordedel, nämligen 2 öresland hus och jord i Västerby för 900 daler kmtt och en äreklädning till 29 
daler koppmtts värde som Erik Matsson haver givit hans hustru, vilka penningar Erik Matsson hade bekommit för sin 
hustrus jordedel i Olsbenning 
 
Gamla Norbergs häradsrätt 30 september 1673: Tillfastades salig Erik Matssons arvingar i Prästhyttan 4 systerdelar ibidem 
som deras fader till sig inlöst efter köpeskriftens innehåll av datis 20 oktober 1656 och 30 juli 1670 som lagligen äre 
uppbudna och lagståndna.  
 
Barn med Elin Pedersdotter (Född Norberg Olsbenning. Död 1682-08-13 Norberg Prästhyttan.). 
 
Barn: 
X:924 Karin Eriksdotter. Född 1632 Karbenning Prästhyttan. Död 1698-01-30 Västerfärnebo Västerby.  
Jöns Eriksson. Född 1648-09-30 Karbenning Prästhyttan.  
Erik Eriksson. Född 1648-09-30 Karbenning Prästhyttan.  
Sara Eriksdotter. Född 1649-11-07 Västerfärnebo Prästhyttan.  
Marina Eriksdotter. Född 1651-12-21 Västerfärnebo Prästhyttan. Död 1726-05-08 Möklinta Bor.  
Elisabet Ersdotter. Född Västerfärnebo Prästhyttan.  
Mats Eriksson.  
Margareta Eriksdotter.  

 
 

 
 

XI:1848  mm mf fm mf mm m 
Elin Pedersdotter. Född Norberg Olsbenning. Död 1682-08-13 Norberg Prästhyttan. Far: XI:1985, XII:3695 Peder Jönsson. 
Mor: XI:1986, XII:3696 Karin Amundsdotter. 

 
 

 
 

XI:1849  mm mf fm mm ff f 
Olof Hansson. Se XI:873. 

 
 

 
 

XI:1851  mm mf fm mm fm f 
Olof Jönsson. Se XI:875. 

 
 

 
 

XI:1853  mm mf fm mm mf f 
Hans Isaksson. Se XI:877. 

 
 

 
 

XI:1854  mm mf fm mm mf m 
Elin Pedersdotter. Se XI:878. 

 
 

 
 

XI:1855  mm mf fm mm mm f 
Johan Germundsson. Se XI:879. 

 
 

 
 

XI:1856  mm mf fm mm mm m 
Karin Hansdotter. Se XI:880. 

 
 

 
 

XI:1857  mm mf mf ff ff f 
Jöns Persson. Död omkring 1586 Västerfärnebo Hedåker. Far: XII:3713 Peder Larsson. Mor: XII:3714 Karin Jönsdotter. 
 
Västmanlands handlingar 1573:7 Tionde Korn 6½ spann, råg 2 spann3 skäppor 
Årliga räntan och tionden 1570-1586 skatte 12 öresland 



 
Barn med Anna. 
 
Barn: 
X:929 Mats Jönsson. Född Västerfärnebo Hedåker. Död 1651-06-29 Västerfärnebo Hedåker.  

 
 

 
 

XI:1858  mm mf mf ff ff m 
Anna. 
 
Tionde 1589 H Anna i Hedåker 
Tionde 1603 H Anna i Hedåker LandskapshandlingarVästmanlands handlingar, SE/RA/5121/5121.09/1603: 10 (1603), 
bildid: A0050818_00029 
Årliga räntan 1603 12 öresland 

 
 

 
 

XI:1859  mm mf mf ff fm f 
Anders. 
 
 
 
Barn: 
X:930 Karin Andersdotter. Född Västerfärnebo Hedåker. Död 1653-06-12 Västerfärnebo Hedåker.  
Mats Andersson.  
Peder Andersson.  
Olof Andersson.  
Erik Andersson.  

 
 

 
 

XI:1873  mm mf mf mf ff f 
Nils Nilsson. Född Västerfärnebo Nyhyttan. Död 1656-03-02 Västerfärnebo Nyhyttan. Far: XII:3745, XII:4045 Nils Jonsson. 
 
Gamla Norberg 16 februari 1616: Nils Nilsson på Nyhyttan bjuder upp nu första resan en brodersdel ibidem köpt av sin 
faderbroder Lasse Jonsson i Nyhyttan för osmundjärn 12 fat. 
 
Vangsbro härad 31 juli 1626 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2252 (1593-1632) Bild 2340 / sid 
465 (AID: v420654.b2340.s465, NAD: SE/RA/42042202)  än krävde Per Håkonsson borgare i Västerås utav Nils Nilsson i 
Nyhyttan för gods som han honom borgat hade nämligen 4½ skiepp stångjärn, Men han sade och föregav att han på Per 
Håkonssons vägnar hade betalat Joen Matsson hans tjänare samma järn. Men Jon Mattson nekar sig intet hava av honom 
uppburit på Peder Håkonssons vägnar av honom Avsades att var gånge till sin fångesman efter lagen // 
 
Gamla Norberg 6 september 1637 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1783 (1639) Bild 1680 / sid 156 (AID: 
v420574.b1680.s156, NAD: SE/RA/42042202) lovades Nils Nilsson i Nyhyttan och Färnebo fjärding fastebrev på två 
systerdelar i Nyhyttan som han löste av Jon Olssson i Bennebo samt hans syskon och syskonbarn nämligen en systerdel för 
nitton skpd stångjärn, item av Ingeborg Nilsdotter sin syster en systerdel för tio skpd stångjänr Item är han arvfallen till en 
brodersdel. 
 
Västmanlands lagmansting 1639 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIa:3 (1625-1639) Bild 2300 / sid 199 
(AID: v405244b.b2300.s199, NAD: SE/RA/42042202): Nils Nilsson i Nyhyttan uti rätten inlade ett dom och fastebrev utgivit 
vid G Norberg den 16 september nästförlidne varutinnan förmäles att bemälte Nils Nilsson haver lagligen köpt och inlöst 
någon jord uti Nyhyttan nämligen av sin syster hustru Ingeborg Nilsdotter i Olofsbenning en systerdel för tio skeppund 
stångjärn, item en systerdel av sin systersonson Jon Olofsson i Bennebo och hans syskon för nitton skeppund stångjärn 
begärandes här på lagmans confirmation och stadfästelse och blev samma dombrev ord ifrån ord för rätten och menige 
allmogen uppläsit. Här om nämnden och menige man tillspordes om det var något klander på samma köp eller jäv att det 
icke confirmeras måtte där till alla nekade och emedan bemälte köp är lagligen gånget syskonen emellan och således 
lagbudet och lagståndet och dom å given emot vilken icke lagligen skett är utan alldeles okvald gången. Varför dömde jag 
med nämnden samma köp fast och stadigt 
 
Gamla Norbergs bergslag 1 mars 1660: Opplästes och för tingsmenigheten det bevis som några gode män av rätten 
tillordnade hade givit sal Nils Nilssons arvingar i Färnebo Nyhyttan om medsyning i samma hemman varuti förmältes att de 
skäligen hade prövat och befunnit att på Nyhytte hemman kunna båda bröderna Anders och Jöns Nilsson samt 
brodershustrun hustru Brita med sina barn, sig alla tre där väl behjälpa vilket hemman med...... är 1 3/4 eller 10 ..delar var 



...Hans Larssons hustrus systerdel i Västerby olöst som arvingarna står till att lösa med mera som i förlikningsskriften den 9 
oktober 1659 utviste. Och såsom alla vederbörande kallade ... och begärde rätten .. med fastebrev stadga ville så skrevs 
denna deras bekännelse och förening inför rätten 
 
Boskapslängd 1633 Nyhyttan Nils Nilsson 1 häst 2 oxe 2 stut 10 ko 4 kviga 2 gamla får 3 unga får 4 gammal get 8 ung get 1 
ungt svin Utsäde 1½ t:a Mantal 5 
 
Barn med Brita Hermansdotter. 
 
Barn: 
X:1012 Rikmor Nilsdotter. Född 1612 Västerfärnebo Nyhyttan. Död 1699-04-24 Norberg Ingolsbenning.  
X:937 Mats Nilsson. Död 1673-04-02 Karbenning Nyhyttan.  
Karin Nilsdotter. Död Västerfärnebo Västerby.  
Jöns Nilsson. Död Västerfärnebo Kårbo.  
Anders Nilsson. Död Västerfärnebo Sörhörende.  
Jon Nilsson. Död 1656-11-02 Västerfärnebo Nyhyttan.  

 
 

 
 

XI:1874  mm mf mf mf ff m 
Brita Hermansdotter. 

 
 

 
 

XI:1877  mm mf mf mf mf f 
Tidik Eriksson. Född 1589 Karbenning Hästbäck. Död 1647-08-08 Karbenning Hästbäck. Far: XI:2035, XII:3753, XII:3985 Erik 
Persson. Mor: XI:2036, XII:3754, XII:3986 Ingrid. 
 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIa:12 (1591-1679) Bild 14890 / sid 556 
Gamla Norberg 18 augusti 1631 fram kom en lagvad sak emellan Hans Eriksson Tidika Eriksson, Herman Eriksson bröder i 
Hästbäck och deras svåger Hans Olofsson i Landfors på den ena sidan klagande och Olof Knutsson deras granne i Hästbäck 
på den andra sidan svarande anlangande en hytta, den bemälte åklagare hade uti alla deras fors och hytteställe uppbyggt 
sin granne Olof Knutsson utträngandes. Olof Knutsson sökte häradsting den 8 oktober 1628 viljandes med sina grannar få 
löse till bemälte hytte delaktig bliva efter där hos ingen lägenhet kunna finnas på vilken någon hytta kunna upprättas ej var 
han eller  // där till mäktig. Bekom och där till lagläsarens dom och tillstånd. Emot vilken dom bemälte åklagare sina 
vadepenningar inlade sökandes i så måtto detta dato lamgansting viljandes honom det ej tillåta föregivandes sig ej med 
honom kunna förlikas. Resolutios // approberades lagläsarens dom att Olof Knutsson träder till bemälte hytta. 
 
Gamle Norbergs bergslag 1639 16/9: Lovades Tidika Ersson fasta på en systerdel i Hästbäck som han löste av Erik Hansson i 
Hälsö för ett skeppund stångjärn, två .. tackjärn, tjugo daler kmt och fyrahundra osmundsjärn. Item är han arvfallen till en 
broderdel. 
Färnebo ting 1645 21/11: Anders Jöransson i Salbo har lossat jord i Sanden, Färnebo socken av Olof Larsson i Vreninge och 
Johan Nilsson i Vefde deras hustrur Margareta och Gertrud Jöransdotters delar i Sanda. Sedan har han lossat av Tidik 
Eriksson i Hästbäck hans hustrus Brita Jöransdotters del i Sand 4 4/7 penningland för tretton daler 24 öre. 
 
Gamle Norbergs bergslag 1645 27/11: Avsades om den hammar smedje damm som Tidika med sina grannar i Hästbäck 
haver för tre år sedan uppbygt tre stockar högt där över Mats Nilsson i Långsjö med sina grannar sig besvärar över bemälte 
damm skall bliva i gamla dammstället där han till förende av ålder stått haver med en stock som är tre fjärdedels aln eller 
ett qvarter högt allenast och denna dammbyggning ska ske nästa år 1646.... 
 
Lagmansting Söderbärke 3 oktober ???? Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län (D) EXIa:1 (1620-1671) Bild 610 
/ sid 57 (AID: v405239a.b610.s57, NAD: SE/RA/42042202)  insinuerades ett lagmans synebrev dat  Ao 1638 d 27 och 28 
augusti utgivit mellan Tidika och Herman i Hästbäck uti Färnebo fjärding om någon skogsrevning som de emellan då hava 
om tvistat och så är avsagt att där de ej annorlunda förlikas kunna skulle skogen dem emellan revas vartill Herman nekar  
som äntligen vill att Hans Eriksson deras broders del må och gånge till nytt skifte helst medan de tycktes det Hanses del 
genom häradssynen är större än på de andras anpart bliva kan, blev resolverat att emedan berörde lagmansbrev intet är 
förmält mera än att Tidika och Herman skulle skifta, därför måste det bliva där vid med emedan så är , att Hans frivilligen 
ville det constera ty tiden synes vara försummat ej heller var Han citerat och mot lagmansdomen kan ingen förändring 
göras dock efter Tidik sig besvärade att varken hans fader eller han ännu är icke kommen till sin del i så måtte därför skola 
några opartiska man av nämnden med det första därefter rannsaka 
 
Gamla Norbergs bergslag 1659-03-10: Kommo upp för rätten Tidika Erikssons arvingar i Hästbäck och Våla socken och gav 
tillkänna att de hade hållit ett byte och arvskifte efter sin salig fader och såsom dessa sade sig vänligen om alla partseler 
var förnöjda, förutan något hö som en syster hade att fordra. Så avsades att bytesmannen Olof Jonsson i Fors och 



fjärdingsmannen Olof Knutsson i ..bäck skkulle dela henne sin portion till, så väl som de andra syskonen där med avsades 
att samma arvsskifte skulle syskonen emellan okvalt och oklandrat nu och i tillkommande tider vid vite 10 daler kmt som 
annat gör. 
 
Boskapslängd 1633 hästbäck Tidik Eriksson 2 häst 6 ko 2 kviga 1 gammal get 2 ung get Utsäde ½ t:a 
 
Barn med Brita Jöransdotter (Född Västerfärnebo Sand. Död 1656-11-16 Västerfärnebo Hästbäck.). 
 
Barn: 
X:939 Josef Tidiksson. Född 1617-03-24 Karbenning Hästbäck. Död 1713-04-08 Karbenning Hästbäck.  
Brita Tidiksdotter.  
Tidik Tidiksson. Död 1663-03-08 Karbenning Hästbäck.  
Kerstin Tidiksdotter.  

 
 

 
 

XI:1878  mm mf mf mf mf m 
Brita Jöransdotter. Född Västerfärnebo Sand. Död 1656-11-16 Västerfärnebo Hästbäck. Far: XII:3755 Jöran Andersson. 
Mor: XII:3756 NN Andersdotter. 
 
Syskon Anders Jöransson i Sand. Margareta Jöransdotter gift med Olof Larsson i Vreninge och 
Gertrud Jöransdotter gift med Johan Nilsson i Vefde. 
 
Västerfärnebo 24 november 1645 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1785 (1645) Bild 7270 / sid 705 (AID: 
v420576.b7270.s705, NAD: SE/RA/42042202) Beviste Anders Jöransson i Salbo och Färnebo socken sig och på sin broders 
dotters Brita Larsdotters vägnar hava lossat efter köpebrevs innehåll någon jord på Sanden i Färnebo socken: först av Olof 
Larsson i Vreninge och Johan Nilsson i Vevde vardera deras hustrus delar nämligen fyra och fyra sjundedels penninglans 
som tillkommer hustru Margareta och Gertrud Jöransdotter, därfö hava de vardera bekommit elva daler 8 öre silvermynt. 
Sedan haver han lossat av Tidik Eriksson i Hästbäck hans hustrus Brita Jöransdotters de i Sanden 4 4/7 penningland för 
tretton daler 24 öre silvermynt som de bekände sig till fulla nöje uppburit hava och är samma jord lagligen uppbuden ifrån 
1640 den 23 januari// 

 
 

 
 

XI:1879  mm mf mf mf mm f 
Erik Larsson. Död omkring 1644 Västerfärnebo Norrhörende. Far: XII:3757 Lars Jönsson. Mor: XII:3758 Sara Jonsdotter. 
 
Vagnsbro tingslag 24 januari 1649: Avsades att att salig Erik Larssons arvingar i Norrhörende skola betala Mats Jonsson i 
Västerås ett skeppund gott stångjärn och tre daler kopparmynt för något köpmansgods som för några år sedan borgat är. 
 
Barn med Johanna Germundsdotter (Född Norberg Livsdal. Död omkring 1678.). 
 
Barn: 
Lars Eriksson. Född 1620 Västerfärnebo Norrhörende. Död före 1671 Västerfärnebo Norrhörende.  
X:940 Clara Eriksdotter. Född 1624-11-11 Karbenning Norrhörende. Död 1708-11-23 Karbenning Hästbäck.  
Margita Eriksdotter. Född Västerfärnebo Norrhörende.  
Germund Eriksson. Född Västerfärnebo Norrhörende.  
Sara Eriksdotter. Född Västerfärnebo Norrhörende.  
Karin Eriksdotter. Född Västerfärnebo Norrhörende.  

 
 

 
 

XI:1880  mm mf mf mf mm m 
Johanna Germundsdotter. Född Norberg Livsdal. Död omkring 1678. Far: XII:1757, XII:3709, XII:3759 Germund Bengtsson. 
Mor: XII:1758, XII:3710, XII:3760 Margareta Larsdotter. 
 
Vangsbro härad 7 maj 1645 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1785 (1645) Bild 7030 / sid 681 (AID: 
v420576.b7030.s681, NAD: SE/RA/42042202) Gav tillkännna hustru Johanna Germunsdotter i Norrhörende och Färnebo 
socken hurusom hennes köttslige son ogift Lars Eriksson nu på sitt 30 och några år haver henne skällt som han ofta gjort 
för en hora, varför han haver bedit henne sig befria sedan förleden höst med flera försmädelser han talar om sin salige 
fader som hon kan tänka honom av ovett// och huvudsvaghet ifrån // höst sådant sagt hava, då hon detta först förnam. 
Här till Lars Eriksson nu svarade och bad sin moder hustru Johanna sig befria efter han av åtskilliga bliver skälld för 
horunge, härom han nu några uppräknade i Färnebo socken vilka personer Olof och Ander Knutsson i Fors med flera 
nekade sig sådant hört eller sagt hava honom till förvitelse, utan förmente honom sedan förliden höst hava bliven sva i 
huvudet av det han i // arbete både i hyttor och svedjor varit haver ifrån ungdomen. Som och bemälte Anders nu sade, 



hans fader haver honom illa trakterat slagit och bundit medan han liten gosse var hemma och sade sådant icke vara 
faderliga gärningar. Detta ärende uppsattes till nästa ting och Lars bliver någon tid i fängelse till landshövdingens // 
förfrågan att medler tid och förnimmas kan huru hans sinne är och om någon honom förvitt haver det han angiver. 
 
Västerfärnebo tingslag 25 februari 1651 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2725 (1651-1653) Bild 
1220 / sid 653 (AID: v420710a.b1220.s653, NAD: SE/RA/42042202) gav tillkänna hustru Johanna Germundsdotter i 
Söderhörende och Färnebo socken huru såsom hennes son ogift Lars Eriksson haver försmädat henne uti förliden höst som 
tillförende, då hon ville leverera honom något stångjärn som honom med arv tillkom efter hans sal fader Erik Larsson, att 
han haver sagt, tage fanen ditt järn och du brinner där på i helvete din hora, som haver mördat tre barn, med annan 
bannskap och försmädelse som han; förre åren henne tillvitt och beskyllt haver här över hon nu nödgas klag. Här emot 
sade sonen Lars Eriksson att han ville icke då mottaga sin moders järn förrän han skulle och bekomma av sina syskon det 
järn och penningar som honom tillkommer efter fadern Erik Larsson som han Lars nu angav sig i barndomen vara illa slagen 
av fadern, sedan och hålla nu modern och hans syskon ihop med honom, och föregav han sig för ett år sedan hava hört av 
hustru Kerstin i Hästi och Norbergs socken berättas, din moder haver visst gjort av med ett eller tu barn, om de icke äre tre 
medan hon hustru Johanna bodde i Lifsdal i Gamla Norberg, dock haver han icke frågat huru lång tid sedan och på vad rum 
sådant skall vara skett. Men hon hustru Johanna säger nu sig över 40 år sedan hava bott i Norberg, där ifrån hon haver 
kapellanens Herr Johan Frederici nu på stunden ankomne vittnesbörd skriftligen om hustru Kerstins i Hästi bekännelse att 
hon aldrig haver hört någon människa talat sådant, mycket mindre hon skulle tänka eller säga om hustru Johanna det rykte 
där på hon ed vill göra, men nu denna hastighet såsom och för ålderdomen skull kan hon icke komma hit till tingsrätten att 
vittna, det samma och Färnebo med Norbergs sockenmän som nu tillstädes äre säga och giva hust Johanna gott beröm 
ocm leverne och umgänge. Än mera sade sonen Lars Eriksson, att för en 20 år sedan vid pass, medan han var ung dräng, 
haver en gift man benämnd Gråss Per i Nytnäs i Färnebo socken /som för fem eller sex år sedan är död/ om en helg eller 
söndag legat i säng med sin moder hust Johanna /medan hennes man Erik Larsson levde, bemälte Lars fader/ och då det 
hon först Lars utur stugan och lade haken på dörren och GråssPer och hust Johanna voro allena i stugan, likväl strax går 
han efter sin systers Saras begäran /det hon nu nekar till/ åt stugudörren ifrån stallgården och stöter på samma dörr så att 
modern måtte den upplåta, men Per låg kvar i sängen, dädan hon hust Johanna ock kom, här över ock Lars nu bekänner sig 
hava utanför dörren hört GråssPer säga till hustru Johanna, gack hädan ifrån mig och lägg hakan av dörren, eller jag skär 
ihjäl mig, och då Lars inkom i stugan sade Per nu råder du om bägges vår liv, dock såg han Lars sin moder hust Johanna och 
GråssPer ingen otukt eller gärning bedriva. Än nu mera berättade sonen Lars att för en 25 år sedan vid pass haver en gift 
man benämnd Mats Finne i Massbo i Färnebo socken varit uti Källaren i Hörende hemma i gården medan fadern  Erik 
Larsson levde där han Matss först med handen tog upp under hennes kjortel och hon modern då sade, nog märker du väl 
om du duger så gör, där med hon viste sonen Lars in i stugan efter en syl att upplåta svickehålet på tunnan, men när han 
Lars kom tillbaka igen var källardörren igenstängd och de båda lågo bak för dörren och då Lars fick upp låset, stiger finnen 
Mats upp och hustru Johanna låg kvar på golvet när han inkom uti källaren, här av Lars haver misstankar dem hava bedrivit 
hor såsom länsman Lars Matsson i Hällby, Olof Joensson i Fors med många andra sockenmän i Färnebo socken nu visste 
berätta att förliden St Thomae dag för jul då Lars Eriksson skulle havas kistan och fängelse så kallade han sin moder hust 
Johanne en hora och barnmörderska. Mera hade nu Lars icke säga emot sin moder ej heller var Mats Finne nu tillstädes 
utan Lars sade att hans moderbroder Olof Germunssons hustru Anna i Lifsdal haver för några år sedan undsagt honom 
därefter sedan blev han sår på sina knä och hon således haver brukat trolldom, men Lars hade nu i en linneklut fågelfjäder, 
korpsten och fnöske med andra partzeler som honom blevo nu ifråntagen. Sedan och tog kyrkoherden mäster Nils Prytz  
henne hustru Johanna avsides och förhörde henne om hon något sådan gärning som Lasse sonen beskyller henne för skall 
hava begånget? Här till hon haver nekat såsom hon och nu inför rätten nekar och säger sig icke någon sådan gärning 
bedrivit hava och vill till nästa ting hava sina gamla grannkvinnor och gott folk som skola henne för denna Lars beskyllning 
befria såsom grannar och nägrannar nu giva henne gott vittnesbörd såsom och hustru Johannas dotter hustru Karin och 
hust Margareta samt sonen Germund säga nu deras gamla moder vara fri för Lars tillvitelse. Alltfördenskull uppsattes 
denna sak till nästa ting att hustru Kerstin i Hästi kan komma tillstädes med Mats Finne emedan tillförende dessa personer 
icke namngivne är av Lars Eriksson. 
 
Västerfärnebo 26 juni 1651 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2725 (1651-1653) Bild 1390 / sid 670 
(AID: v420710a.b1390.s670, NAD: SE/RA/42042202) förhördes åter igen Lars Eriksson /som är över sina 30 år gammal/ för 
angivne beskyllningar emot sin gamla moder hustru Johanna dem han än nu består och säger sig hava sett Mats Finnes 
/salva reventia/ hemlig ting då han Lars kom in i källaren och Mats Finne steg upp och hust Johann låg kvar på golven, man 
hon nekar alldeles nu som förr till någon sådan gärning och haver vittnesbörd här bifogat ifrån Norbergs församling under 
kyrkoherdens herr Samuels Olai egen hand om hennes leverne. Sammaledes säger och Mats Finne en gammal man att han 
haver fuller för många år sedan arbetat och laggat kärl åt hust Johanna och hennes man men nekar sig någon sådan 
gärning med henne bedrivit, icke heller varit i källaren med hust Johanna, ej heller är något vittne som dem ensligt 
tillsamman funnit haver. Sedan berättade nu bergmästaren Peder Jönsson att hustru Kerstin i Hästi för ålderdom skull kan 
icke komma hit till ting utan hon i sanning för honom bekänt haver att hon aldrig haver haft sådant tal med Lars Eriksson 
den icke mer än en gon hos henne varit haver för ett år sedan då hon efter Lars begäran gav honom mat, såsom hon haver 
icke varit i umgänge med hust Johanna utan likväl hört talas väl om henne såsom och med gråtande tårar och hög ed 
gjorde hust Kerstin i Hästi denna bekännelse i Norberg nu näst förlidne pingstdag att hon aldrig haver sådant talat med 
Lars ej heller vet sådan gärning med hans moder hust Johanna sammaledes att berätta nu åldriga män och kvinnor i 
Färnebo sock om hennes ärliga levernae, dock är hennes fel att hon älskade brännvins drickande. Än mera sade nu sonen 



Lars Eriksson att hans moderbroder Olof Germundsson i Lifsdal som nu icke tillstädes är skall hava sagt att hust Johanna 
haver och legat med sin broder Lars Germundsson som för en 30 år sedan är död bliven men hon nekar och till denna 
gärning. Sedan berättas nu salig Per Erikssons hustru Kerstin uti Nytan? Att hon aldrig förnam något otuktigt umgänge med 
sin man Per och hust Johanna, Nu än mera till sanningens bekännelse blev hust Johanna särskilt förmant av kyrkoherden i 
Färnebo Nils Prytz och kappelanen Hans Mattia men hon stadigt nekar till någon sådan gärning som sonen Lars angivit 
haver, där på hon vill anamma herrans högvördiga nattvard och dö. Alltså ställtes detta ärende till häradsnämnd som 
således dömde. Att oansett modern hust Johanna med allmogen i Färnebo hava hålligt Lars Eriksson varit huvudsvag som 
det nu förnimmas icke vara avvita. Utan han uti förra åren som domböckerna visa budit sin gamla moder befria sig icke 
vara hora /// hon haver god vittnesbörd om sitt leverne oansett hon övar dricka något brännvin. Alldenstund häradsnämnd 
kunde icke befria Lars Erikssons liv och således dömdes han efter exod 21 och Leviti 20 cap emedan han haver angivit sin 
gamla moder för åtskilliga högmål- och livssaker. /ställdes till hovrättens resolution 
 
Vangsbro häradsrätt 7 juni 1671: Kom för rätten Per Nilsson i Brikan jämte sin svärmoder Johanna Germundsdotter och 
klandrade det uppbud på ½ öresland varför Germund Eriksson i Norrhörende skulle hava betalt till sin broder Lars Eriksson 
som fängslig var i Väserås för någon beskyllning emot sin moder bemälte Johanna Germundsdotter till 3 skeppund 
stångjärn med begäran att Germund måtte bevisa huru och till vem han samma järn betalt haver emedan modern med 
barnen böra honom ärva förutan ½ öreslan hon eljest där äger, där emot uppviste Germund Eriksson länsmans Lars 
Matssons attest att han köpte 3 skeppund stångjärn i Prästhyttan som stod i länsmans gård, hans broder Lars Eriksson 
tillhanda i 3 års tid emedan han satt i fängelse, och det järnet tog sedan kronofogden för omkostnaden, emot vilket järn 
Germnd förmenar att åtnjuta så mycket av hans jord i Hörende. Där uppå begärde Per Nilsson med sin hustru syskon och 
syskonbarn värdering å samma jord 2 ½ öresland som de samtliga arvfallna är i Norrhörende och alltså blev jord revningen 
och värderingen som följer. 
Moder Johanna Germundsdotter äger bytesjord 12 penningland. Fadern Erik äger 2 ½ öresland, son Germund 15 
penningland, Lars 15 penningland, Sara 7½penningland, Margita 7½penningland, Karin 7½penningland, Clara 
7½penningland. Och såsom vars öresland i Norrhörende värderades för 310 daler löpandes för brodersdelen 15 
penningland – 200 daler och systerdelen – 100 daler ....blev avskedat att Germund skulle utbetala till var och en sina 
systrar med 120 daler, då han 8 daler dem till säreskänk erlägger. 
 
 
Vangsbro häradsrätt 28 januari1675 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2280 (1675) Bild 6140 / sid 
601 (AID: v420682.b6140.s601, NAD: SE/RA/42042202): Sd besvärade sig en åldrig kvinna h Johanna i Forsby över sin son 
Germund Ersson i Norrhörende för det han skall förhålla henne någon sin avlingejord som hon med sin sal man Erik 
Larsson hade där inlöst förutan sin arvejord 12 penningland som ifrån Lifsdal och till Norrhörende förbytt blev var av hon 
fördel hava begärandes att son Germund måtte fastebrevet framvisa. När samma brev som uppvist blev upplästes så 
befanns det h Johanna med sin man hade först inlöst en broders del till 1 öresland och sedan ½ systerdel 16 penningland 
som är 30 penningland tillsamman varav ...10 penningland avlingejord, vilken jord Germund beviste nu vara för detta delt 
syskonen emellan för fäderne och där efter havre han sedan löst sin syskon därför avsades att Germund med sina syskon 
betala sin åldrige moder till födo och uppehälle som de haver ärvt till nämligen Germund 20 daler kmt hans 4 systrar 10 
daler vardera 
 
Vangsbro häradsrätt 26 juni 1678:Besvärade sig Jon Svensson i Långsjö över sin svåger och hustrubroder Germund Ersson i 
Norrhörende huru  som han hade nu på sista året vid deras ålderstigna moders hustru Johannas död förhållit honom 
fördelen i Norrhörende till hennes begravnings omkostnad och intet tagit någon vedergällning för det han haer måst så 
lång tid uppehålla och sköta samma ålderstigna kvinna det Germund intet hava gjort utan med henne trådt .. livet för lag 
och rätta, alltså blev väl hennes jord .. i Försteby honom och hans hustru till vedergällning fritt och samtyckt men efter 
Germund haver sedan tagit betalning för samma sin andel i Förstebyjorden.... 

 
 

 
 

XI:1885  mm mf mf mm mf f 
Jöns Narvesson. Född Norberg Holmsjögärde. Död 1653-07-17 Norberg Rosendal. Far: XII:3769, XII:4057, XII:4075 Narve 
Bengtsson. Mor: XII:3770, XII:4058, XII:4076 Marit Hermansdotter. 
 
Är omnämnd i Hönsgärde i årliga räntan1612,1616 och 1619. Är nämnd i Rosendal från 1616 
 
Älvsborgs lösen 1613, Kommissariernas m.fl. räkenskaper för den lokala uppbörden av Älvsborgs lösen, 
SE/RA/5117/IV/45A (1614), bildid: A0066049_00260 1 februari 1615 Jöns Narvesson Rosdendal 
 
Boskapslängd 1620 A0052684_00189: Hästar 2, kor 8, kvigor 4, getter 7, svin 2, utsäde 3 spann 
 
Lagmansting i Sörbärke 13 september 1642 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIa:4 (1627-1645) Bild 2260 / 
sid 235 (AID: v405249b.b2260.s235, NAD: SE/RA/42042202): Kälvast Olofsson i Lifsdal beviste med lagliga skäl och 
fastebrev huruledes han hade sig tillbytt ett torp eller fjärdedels hemman Hönsegärde. Nämligen av Lars Olofsson i 
Andersbenning och Norbergs socken på hans hustrus Annas vägnar all hennes anpart i bemälte Hönsegärde, såsom var en 



systerdel och därför givit honom 3 skeppund stångjärn. Item av hustru Karin Narvesdotter uti Ingolsbenning all hennes del 
och anpart i berörde Hönsegärde för 4 skeppund. Så och huruledes Kälvast haver unt och efterlåtit Jöns Narvesson i 
Rosendal och Henrik Narvesson i Livsdal en del uti täkten som kallas Badstugutäkten och en del i Clemetsbotäkten och 
däremot haver de upplåtit Kälvast igen all deras anpart uti förmbemälte Hönsegärde undantagandes den del som kommer 
Jöns Narvesson till uti Måssen och att sådant står till vidare avtal och förlikning dem emellan, vilket förberörde köp bytes 
och fastebrev för rätten uppläst och rättmätigt befunnen blev och till mer stadfästelse confirmerat är. 
 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:4 (1627-1645) Bild 2260 / sid 235 (AID: v405249b.b2260.s235, NAD: 
SE/RA/42042202) 
 
Boskapslängd 1633, Rosendal, Jöns, 2 häst, 7 ko, 3 kviga, 3 gammal get, 5 ung get, Utsäde 1 t:a, Mantal 3, 
 
Årlig ränta 1645: 4 stigar kol,2 lass malm, 4 dagsverken 
 
Barn med Karin Persdotter (Död 1667-05-05 Norberg Rosendal.). 
 
Barn: 
X:943, X:1015 Jonas Jönsson. Född 1606 Norberg Rosendal. Död 1696 Norberg Rosendal.  
NN Jönsdotter.  

 
 

 
 

XI:1886  mm mf mf mm mf m 
Karin Persdotter. Död 1667-05-05 Norberg Rosendal. 
 
Gamla Norberg 21 augusti 1665 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:4 (1665-1666) Bild 650 / 
sid 129 (AID: v222898.b650.s129, NAD: SE/ULA/11711)   h Karin Persdotter i Rosendal en gammal människa tillkändes att 
få bliva till sytning hos sin måg Anders Andersson i Rosendal, vilken lovade henne en stugu att bo uti och föda efter sin 
bästa råd och empne, och efter som sonen Jonas sades hava sin moders h Karins 1/3 av alla hennes lösören inne med sig 
samt hennes intresse penningar, och söker nu igenom uppbudande komma jorden unders sig som löst är av hans 
halvsyskon vivente adhuc matre som jorden äger, så ogillas hans uppbud     

 
 

 
 

XI:1887  mm mf mf mm mm f 
Erik Persson. Född omkring 1586 Norberg Flängan. Död 1657-01-03 Norberg Flängan. Far: XII:3773, XII:4061 Per Jönsson. 
 
Årlig ränta 1610 - Flängan Erik Persson sår årlig 2 spann, haver äng 6 sommar(lass) 
Tionde tackjärn 1615 Flängan Erik Persson 8 skeppund 
Årlig ränta 1630 Erik Persson ½ hemman Flängan 
Mantal 1638 4 personer 
Mantal 1645 m 2 söner 1 dotter 
Mantal 1646 2 söner 
 
Gamla Norbergs bergslag 1608: Erik Pedersson i Flängian bjuder upp 2 systerdelar ibidem köpt av sina systrar Rikmor och 
hustru Anna Pedersdottrar för 12 fat osmundjärn 
 
I årliga räntan och mantal från 1606-1641 
 
Laga ting Gamla Norberg 27 juni 1618: Erik Pedersson i Flängan för läppegäll mot Jon Pedersson skrivare samt sårrmål på 
Peder Jonsson, Jon Pederssons son penningar 9 mark 
 
Uppräknad bland Västerbergslags krigsofficerare 1624 
 
 
Lagmansting Kopparbergs län 25 augusti 1648 Kärade Pär Olsson i Norbergs by till Erik Persson i Flängan och disputerade 
på hans undfångne fastebrev av s Albrekt Hansson daterat den 15 februari 1610 på Norberg angående 2 systerdelar i 
Flänge föregivandes efter sin svärfaders Hans Anundsson i Storgården vittnesbörd samma intet sålt och lagligen uppbudit 
vara däremot förmältes i bemälte fasta, huru han hade köpt två systerdelar i bemälte Flängan för två läster osmundjärn 
och att samma köp och fasta är lagbudet och lagståndet vilket Per Olsson med inga skäl driva kunde som så länge 
oklandrat varit haver.  
 
Barn med NN (Död före 1642 Norberg Flängan.). 
 



Barn: 
Anna Eriksdotter. Född omkring 1616 Norberg Flängan. Död omkring 1676 Norberg Fliken.  
X:944, X:1016 Elisabet Eriksdotter. Född före 1626 Norberg Flängan. Död 1683-08-05 Norberg Rosendal.  
Rigmor Ersdotter. Född Norberg Flängan. Död 1654-03-18 Norberg Norbergs by.  

 
 

 
 

XI:1888  mm mf mf mm mm m 
NN. Död före 1642 Norberg Flängan. 

 
 

 
 

XI:1907  mm mf mm mf fm f 
Ingevald Jönsson. Född Möklinta Valsätra. Far: XII:3813, XII:3893, XIII:7349 Jöns Eskilsson. 
 
 
 
Barn: 
X:954, X:974, XI:1838 Brita Ingevaldsdotter.  

 
 

 
 

XI:1909  mm mf mm mf mf f 
Per Larsson. Död 1654-04-02 Västerfärnebo Svedbo. 
 
Årlig ränta 1630. Frälsehemman Päder i Svedbo 
 
Barn med Karin (Död 1656-02-27 Västerfärnebo Svedbo.). 
 
Barn: 
X:955 Lars Persson. Död 1677-02-25 Västerfärnebo Svedbo.  
Erik Persson.  

 
 

 
 

XI:1910  mm mf mm mf mf m 
Karin. Död 1656-02-27 Västerfärnebo Svedbo. 

 
 

 
 

XI:1911  mm mf mm mf mm f 
Knut Eriksson. Se XI:1845. 

 
 

 
 

XI:1912  mm mf mm mf mm m 
NN. Se XI:1846. 

 
 

 
 

XI:1913  mm mf mm mm ff f 
Isak Larsson. Död Västerfärnebo Ösby. 
 
Årliga räntan 1576-1588 Nils Larsson i Ösby 13 öresland. Detta kan vara en svärfader eller broder. År 1585 är han 
omnämnd som länsman 
 
Årliga räntan och tionde 1589 -1613 Länsman 
 
Årliga räntan 1603 Isak i Ösby 13 öresland 
 
Norrbo härad 15  januari1602 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2252 (1593-1632) Bild 590 / sid 
291 (AID: v420654.b590.s291, NAD: SE/RA/42042202)tillsades länsmannen Isak i Ösby att han skulle fange 
brosyningsmännen och låta rannsaka vilka som icke hava broat och uppskriva dem till nästa tinget att sakfälla dem efter 
lag 
 
Vangsbro 1618-08-25 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2252 (1593-1632) Bild 1690 / sid 401 (AID: 
v420654.b1690.s401, NAD: SE/RA/42042202) uppbjuder och länsmannen Isak i Ösby sitt eget arvde hemman som han är 
själv sittande uppå och tillfrågar om någon är närvarande eller haver där bättre rätt till att sitta än han den give därom 
tillkänna 



 
Norrbo häradsrätt 13 januari 1617 Vart Isak i Ösby, länsmannen i Färnebo socken sakfällt för det att han tvenne resor 
kallade Mats Nilsson i Långesjö en tjuv 
 
Vagnsbro häradsrätt 25 augusti 1618: Uppbjuder ock länsmannen Isak i Ösby sitt eget arv i det hemmanet som han är själv 
sittande uppå och tillfrågar om någon är närmare eller haver där bättre rätt till att sitta om han den givne därom 
tillkommer. 
 
 
Vangsbro häradsrätt 31 juli 1626 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2252 (1593-1632) Bild 2350 / 
sid 466 (AID: v420654.b2350.s466, NAD: SE/RA/42042202) Av befallningsmannen och hela menigheten blev beslutat att 
Mats Larsson i Hälleby skall bliva länsman i Isak Larssons i Ösby stad som nu är trött och utgammal och förmå ej längre 
eller mera tjänst göra eller uppehålla, begär få förlov och bliva förlossat 
 
Barn med NN Matsdotter (Död 1651-05-19 Västerfärnebo Ösby.). 
 
Barn: 
Isak Isaksson. Född omkring 1590 Västerfärnebo Ösby.  
XI:877, XI:1853 Hans Isaksson. Död 1655-09-02 Västerfärnebo Ösby.  
X:957 Mats Isaksson. Född Västerfärnebo Ösby. Död Västerfärnebo Hällby.  
Per Isaksson. Född Västerfärnebo Ösby. Död 1678-08-21 Västerfärnebo Ösby.  
Nils Isaksson. Född Västerfärnebo Ösby. Död Västerfärnebo Livsdal.  

 
 

 
 

XI:1914  mm mf mm mm ff m 
NN Matsdotter. Död 1651-05-19 Västerfärnebo Ösby. Far: XII:3693, XII:3827, XIII:3507, XIII:7411 Mats Larsson. Mor: 
XII:3694, XII:3828, XIII:3508, XIII:7412 Marit Jonsdotter. 

 
 

 
 

XI:1915  mm mf mm mm fm f 
Mats Larsson. Född Västerfärnebo Hällby. Far: XII:3829 Lars Matsson. 
 
Nämndeman 1609, 1625 
 
Vangsbro häradsrätt 31 juli 1626 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2252 (1593-1632) Bild 2350 / 
sid 466 (AID: v420654.b2350.s466, NAD: SE/RA/42042202) Av befallningsmannen och hela menigheten blev beslutat att 
Mats Larsson i Hälleby skall bliva länsman i Isak Larssons i Ösby stad som nu är trött och utgammal och förmå ej längre 
eller mera tjänst göra eller uppehålla, begär få förlov och bliva förlossat 
 
Norrbo 23 januari 1640  Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län (D) EXIe:1106 (1640) Bild 1000 / sid 92 Kom 
för rätten länsmannen Mats Larsson i Hälleby och Färnebo socken och gav tillkänna som och med köpebrev beviste sig 
hava än inlöst någon jord i bemälte Hälleby först av sin broder Herrr Erik Laurentii i Asker socken 1/8  öresland för 10 
daler gott mynt, än av sin broder Per Salbo och broderson Mats i Hälleby 1 öresland varför sig hava bekommit 3 skp 
stångjärn, av sin syster, Anders hustru i Hedebo ¼ land för 1½ skpd. Noch hans broder Johan i Hörende med systern Kerstin 
hemolade för rätten sin jordelott för 1 ½ skpd vilka alla avhände sig sina jordelotter under Mats och hans arvingar och är 
alltså jorden med inlösning och Mats ärftliga fäderne 3 öresland i Hälleby.// 
 
Norrbo härad 15 juni 1668  Norrbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11105/A I a/2 (1655-1674), bildid: 
U0000383_00190 /// hustru Kerstin Larsdotter i Smedsbo och Fläckebo socken och gav till// ärvt efter sin sal fader Lars 
Eriksson 1 öresland och sedan med sin sal man Erik Jönsson inlöst 3 öresland hus och jord i Smedsbo varpå åtskilliga 
köpebrev framvistes nämligen först löst av sina syskonbarn av en systerkull, Mats Larsson i Helleby och Anders Tomsson i 
Hedebo i Färnebo socken 1 öresland tillsamman för 12 ½ daler gott mynt som köpebrevet av d 30 maj 1627 utvisar. Sedan 
löst av den andra systerkullen som är Erik Larsson i Åby och Haraker socken Anders Larsson i Näs och hans dotter Elisabet 
Andersdotter i Hedemora, Per Jönsson i Veddarsbo och de flera intressenterna 1 öresland tillsamman för 80 daler kmt uti 
penningar och wärdör, som med åtskilliga köpsedlar bevisas. Sist löst av sin sal systerman Anders Larsson i Gussjö som sin 
son ärvde uti bak av 1 öresland för 87 daler// som köpebrevet av d 21 april 1654 förmäler. Vilka bekände vara för sig // och 
till fulla nöje betalta därför avhänder de sig alla sina ärftliga jordedelar och tillägnade den under sin svåger Erik Jönsson 
hans hustru h Kerstin Larsdotter och deras rätt arvingar i hus och jord // uppå bemälte köpejord 3 öreslan och sin egne 
arvejord 1 öresland som är 4 öresland tillsammans och halva hemmanet Smedsbo emot sin släkting Lars Anderssons 
halvdel begärde nu hu Kerstin med sina barn igenom sin son Lars Eriksson häradsdom och fastebrev 
 
Vagnsbro häradsrätt 27 juni 1672 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2735 (1672-1672) Bild 5140 / sid 



541  Samma dag uppsteg för rätten länsman i Västerfärnebo Lars Matsson och gav tillkänna, det han hade ärvt löst och 
bytt sig till 8 öresland hus och jord i Hälleby som hans moderfader haver åbott och för länsman besuttit. Efter vilken var en 
son Jon och en dotter Kerstin som denne Lars Matssons moder var. Och beviste så Lars Matsson först hava lossat .. 
syskonbarn av broderskullen 5 öresland 8 penningland nämligen av Jonas Hellenius hans arvejord 1 öresland och örtug och 
givit honom femtio en riksdaler in specie efter köpebrevet givit ..junio 1655. Noch lossat av sitt syskonbarn sal 
regementsskrivaren i Finland Andreas Hellenius hans arvjord .. öresland och utfäst därför emedan han levde 270 daler kmt 
... bevistes nu med hans efterlåtne änkas hustru Christina Carlsdotters och broders Christian Carlsson givne köpebrev 
daterat Åbo den 24 maj 1671. Och sedermera hans excellens Hr fältmarskalkens hr Hernik Horns bokhållares Nils Brasks 
ut.... kvittobrev av Västerås den 22 sept 1671 med underskrivne vittnen // noch lossat av Nils Jönsson Häll hans arvjord 1 
1/3 öresland och givit honom 50 daler kmt som köpebrevet daterat den 14 jan 1657 ... underskrivne gode mäns 
vittnesbörd innehåller. Noch lossat av den 4de brodern sal skolmästaren i Hedemora . Per Hellenio hans arvejord 1 1/3 
öresland och givit honom 147 daler som hans efterlåtne änka med sin senare man Peder Andersson Norman kvitterat 
haver den 29 dec ...7 och givit till förbättring 22 ½ daler som hustru Ingrid Vehlam Heys kvittobrev av den 9 februari 1658 
innehåller. Mera haver länsman Lars Matsson lossat av sina egna syskon, som äre jämte honom 2ne bröder och 5 systrar. 
Såsom först lossat sin broder Hr Isak Matsson nu cappellan .. berg hans arvejord till 11 9/11 penningland för 70 daler och 2 
skeppd stångjärn till förbättring emot köp och kvitto be... den 10 maj 1659. Noch lossat av sin syster Abluna Matsdotter 5 
9/11 Penningland och givit henne 30 daler kmt och 4 riksdaler som köpebrevet av den 5 oktober 1657 innehåller. Noch 
bytt jord med sin broder Johan Matsson i Ösby, sålunda att Lars Matsson haver uppdragit sin broder Johan Matsson sin 
arvjord 5 2/3 penningland och köpjord 5 ½ penningland osm är 11 1/8 penningland tillsamman i Ösby och bekommit 
däremot Johan Matssons arvejord 11 7/11 penningland i Hälleby både i Hus och jord och all dess rättighet med mera som 
bytesbrevet av den 3 januari förlidne innehåller. Och de nu själa in för rätten bekände och tillstodo. Äger alltså Lars 
Matsson med arv, köp, och bytesjord tillsamman 7 öres 8/11 penningland och när han av sina 4 systrar 23 3/11 
penningland lösandes varder är han då rådande om hela hemmant 8 öresland i Hälleby. // 
 
Vangsbro häradsrätt 26 september 1692 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2293 (1692-1692) Bild 
12700 / sid 1244 Uppsteg för rätten länsmannen Johan Matsson i Ösby samt nämndemannen Erik Olofsson i Fors och med 
sin syster, hustru Elisabet Matsdotter samt Anders Åhl för sin sal hustru Anna Matsdotter, efter erhållen stämning på 
samtliga sina medarvingars vägnar, kärade till capellanen vid Västanfors hr Johan Möklinium angående en årsväxt som 
efter deras sal morfader länsman Mats Larsson i Hällby skall vid pass för 35 år sedan tillfallen vara men deras broder och 
svåger länsman sal Lars Matsson skall dem förhållit hava för vilken de nu återsöka full vedergällning av bemälte hr Johan 
som är sal Länsmannens måg. Hr Johan Möklinius kom till svars och ehuruväl han förebar sig såsom utom häradet boendes 
icke vara i rättan tid stämder likaväl till att undfly all vidlyftig process och sakens långsamma utdräkt ville han sig icke 
undandraga att visa sina skäl och kärandes stora ofog i detta fall, protesterandes emot dem, som hava understått sig uppå 
samtliga deras morfaders arvingars vägnar, att låta stämma honom där likvist hr Isak i Norberg och flera icke skola där av 
vitta och uppviste alltså 1 en bytesskrift med gode mäns vittnesbörd bekräftad dat 25 januari 1653, den deras morfader sal 
Mats Larsson upplättat emellan dessa sina dotterbarn uti vilken förmäles att han emellan sig och sina barnbarn bytt efter 
sitt samvete och högsta förmåga det närmaste och rättesta som han haver kunnat gjort, så att de efter sina sal föräldrar 
icke mera hade sig emellan  att åtala eller klandra på något sätt, befinnandes man av samma bytesskrift huruledes 11 
systerdelar hava vardera förutan de övriga lösöronen jämväl fått 1 1/8 tunna spannmål. 2do uppviste en attest dat d 3 juni 
1665 och utgiven av nämndemannen Mats Andersson i Hälleby, samt sexmannen Anders Persson därsammastädes, 
varutinnan bevittnas huruledes länsman Lars Matssons sal morfader Mats Larsson ägde hela hemmanet i Hällby men 
länsmannens Lars Matssons fader Mats Isaksson var allenast gl Mats Larssons måg och hade aldrig hemmanet under sina 
händer utan när mågen sal Lars Isaksson blev döder nödgades sonen Lars Matsson stiga utur sin och uti sin faders tjänst att 
bliva länsman och när han i några år har varit hos sin morfader, dantade morbrodern Joen Matsson dom då var borgare i 
Västerås därpå att det gick mycket åt för sin fader som då stod hushållet före. Och alltså övertalte han sin fader Mats 
Larsson att han måtte byta alla lösören ifrån sig så när som ett par oxar, dem han tog undan till sin begravning och då 
/efter denna attests lydelse/ bekom sonen Joen Matsson tvådelarna och dottern tredjedelen, så att sonen bekom i 
årsväxten 27 tunnor spannmål som han lät föra till Flängian i Norberg och tvådelarna i allting, såsom kreatur, kläder, silver, 
koppar etc och systern länsmannens Lars Matssons moder bekom 13 ½ tunna och 1/3 del i alla lösören, och när han har 
bytt alla lösören gav han hemmanet ifrån sig åt Lars Mattson länsmannen som med sin egen omkostnad måtte det tillträda 
och så, och födde så sin morfader till döde dagar ärligen och väl, skaffade honom hederligen till grava, görandes ett stort 
och hederligt gravöl av sin egen bekostnad, sluta så i attesten att landsmannens Lars Matssons föräldrar nämligen Mats 
Isaksson med dess hustru aldrig haft hemmanet till bruks utan länsmannen tog det utur morfaderns Mats Larssons händer: 
varuti svaranden sluta vill att käranden ingen ting hava att pratendera, utan att allt arvet både i lösören och spannmål och 
således den nu påtalte årsväxten vara uti det gjorda bytet inbegripen. Käranden påstod att de utan de i bytesskriften 
specificerade lösören ändå årsväxten njuta borde, men uppå tillfrågan icke kunde något dokument eller annat laga bevis 
till sin talan uppte uti denna sak, som är uti 35 års tid förtegad och således svaranden förmenas böra förklaras för defect i 
anlednin av kong majtt däröver gjorda förordning.  //I resolutionen nämns Kunglig majestäts resolution av d 3 november 
1691 
 
Barn med NN Larsdotter (Född Fläckebo Smedbo.). 
 
Barn: 



X:958 Kerstin Matsdotter.  
Joen Matsson. Död omkring 1669 Västerås.  

 
 

 
 

XI:1916  mm mf mm mm fm m 
NN Larsdotter. Född Fläckebo Smedbo. Far: XII:3831 Lars Eriksson. 

 
 

 
 

XI:1917  mm mf mm mm mf f 
Jon Larsson. 
 
Barn med NN Olofsdotter (Född Västerfärnebo Norrhörende.). 
 
Barn: 
X:959 Olof Jonsson. Född omkring 1600. Död Västerfärnebo Fors.  

 
 

 
 

XI:1918  mm mf mm mm mf m 
NN Olofsdotter. Född Västerfärnebo Norrhörende. Far: XII:3835, XII:3989 Olof Jönsson. 
 
Norrbo härad 2 maj 1623 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2252 (1593-1632) Bild 2090 / sid 440 
(AID: v420654.b2090.s440, NAD: SE/RA/42042202) Kom för rätten Erik Olsson och Hans Olofsson bröder som är boendes i 
Norrhörende och inlade här för mig uti rätten ett köpebrev som var Anno 1620 den 9 maj daterat lydandes att desse här 
efterskrivna Jöns Andersson i Berg Mats Andersson i Sunnanåker, Olof Persson i Bännebo, Olof Knutsson i Hästebäck samt 
Jon Larsson i Fors, desse hava av en god vilja samt och med deras hustrurs ja och samtycke sålt och upplåtit deras fader 
ärligom och beskedligom man Olof Jonsson i Norra Hörende treöresland hus och jord i Norr Hörende // 

 
 

 
 

XI:1919  mm mf mm mm mm f 
Olof Hansson?. Död Västerfärnebo Sörhörende. 
 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2290 (1689) Bild 5190 / sid 496 (AID: v420692.b5190.s496, NAD: 
SE/RA/42042202) 
 
 
 
Barn: 
X:960 Karin Olofsdotter. Född omkring 1600 Västerfärnebo Sörhörende. Död 1681-03-27 Västerfärnebo Fors.  
NN Olofsdotter. Född Västerfärnebo Sörhörende. Död (1669?) Västerfärnebo Norrhörende.  

 
 

 
 

XI:1921  mm mm ff ff ff f 
Pär Olofsson. Död Västerfärnebo Södra Gärsbo. Far: XII:3841, XIII:7297 Olof. 
 
 
 
Barn: 
X:961, XI:1825 Jöns Persson. Född Västerfärnebo Södra Gärsbo.  

 
 

 
 

XI:1931  mm mm ff fm fm f 
Anders Persson. Död Ramnäs Fermansbo. 
 
Årlig ränta 1576 Landskapshandlingar, LandskapshandlingarVästmanlands handlingar, SE/RA/5121/5121.09/1576: 13 
(1576), bildid: A0050679_00063 - Anders i Fermansboda 5 öresland 
 
Mantalslängd 1584 Landskapshandlingar, LandskapshandlingarVästmanlands handlingar, SE/RA/5121/5121.09/1584: 16 
(1584), bildid: A0050723_00015 Anders Pson 
 
Känd från 1543 
 
 



 
Barn: 
X:966, XI:1830 Elin Andersdotter. Död 1654 Ramnäs Fermansbo.  
Jöns Andersson. Född Ramnäs Fermansbo.  
Karin Andersdotter. Född Ramnäs Fermansbo.  

 
 

 
 

XI:1947  mm mm ff mm fm f 
Ingevald Jönsson. Se XI:1907. 

 
 

 
 

XI:1985  mm mm mf ff ff f 
Peder Jönsson. Död Karbenning Olsbenning. Far: XII:3969, XIII:7389 Jöns Hansson. 
 
Gamla Norberg 21 januari 1604 Hela Dalarnas tingslags häradsrätt (W) AI:3 (1593-1604) Bild 880  Kom för rätta Peder 
Jonsson i Olofsbenning och gav tillkänna huru han hade köpt en hemmansdel liggandes i Norbergs by Store gården 
benämnd av desse efterskrivne, hustru Karin i Håkanbenning för järn 4 fat, Jöns Olofsson i Saxe med alla sina arvingar för 
osmundjärn 3 fat, hustru Rangnil i Nyhyttan för osmundjärn 7 ½ hundrade, hustru Ingebor i Dicke i Folkärna 2 fat järn, 
hustru Malin i Halvardsbenning 4½ hundrade, Anders Wilkensson i Åvesta 300, Anders Persson i Storegården i Norberg 7 ½ 
hundra och efter förenämnde Per Jonsson  var närmaste arvinge så dömdes detta till att stadfästas efter samma jord var 
bortsatt i oskylle händer och denne Peder Jonsson haver nu den igen löst och nu alla väl förente / även Svea Hovrätt - 
Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 2090 / sid 197 (AID: v420705a.b2090.s197, NAD: 
SE/RA/42042202) 
 
Gamla Norberg 1610 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 4340 / sid 421 (AID: 
v420705a.b4340.s421, NAD: SE/RA/42042202) Peder Jönsson i Olofsbenning bjuder upp nu 2 gången en brodersdel ibidem 
i västra gården köpt av Holsten Hermansson ibidem för osmundjärn 20 fat 
 
Gamla Norberg 15 februari 1611 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 4610 / sid 
448 kom Peder Jönsson i Olofsbenning och lade ett synebrev i rätten lydandes huru 12 gode män haver rannsakat tvenne 
hytteställe emellan Peder Jönsson och Tidik Hermansson i Olofsbenning som samma brev vidare innehåller att Peder skall 
bygga upp den hytta på sin sida om ån och tidik på sin. 
 
 
Svea hovrätt huvudserie Liber Causarum EVIa:2aa 1617 bild 21 Mål mot Michill Hindersson fogde i Väster Silvberg I gode 
herrar frågar varför är icke smitt ty Michill Hindersson tog med tvång tackjärn av en bergsman Per i Olofsbenning benämnd 
och tvingade bergsmännen till att föra järnet till KM hammarsmedja // 
 
Gamla Norberg 8 mars 1621 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIa:12 (1591-1679) Bild 14400 / sid 506 
kom för rätten Lasse Hansson i Olfsbenning i Norbergs s och klagade att Per Jönsson ibidem haver tagit av hans gård, hans 
hytteställe och ensammen byggt samma ställe alltsamman upp, det svarade Per Jönsson till att de som för honom där 
suttit hava haver väl haft där med honom tillförne, men han haver haft där på en tolvmannasyn anno 1610 och synen 
haver dömt och synt dem emellan att efter där är 2 ställe att var behåller sitt ställe på sin sida om ån, där de bo på var sin 
sida om ån, orsaken är, att de byggt ställe som Lasse förr besittit haver haft, hava av oaktsamhet bränt upp samma hytta 
tvenne resor och förbemälte Per Jönsson som båda gånger ensammen igen uppbygt, är och Per Jönssons gård hårt vid 
hyttan och på det P Jönssons gård ej skulle uppbränd bliva hava gode män synt dömt denne Lasses förebesittare till det 
andra stället och om då Per eller hans folk uppkommo någon skada med eld då voro de /// egen skada. Efter denna syn 
och dom ville Lasse intet låta sig benöja. Ty drog jag dit att bese hans lägenhet efter det var i min väg och som jag dit kom 
förnam jag huru det sig hade // förenämnde Per Jönsson hade grävt upp sitt hytteställe utur själva ån sig till lägenhet att 
han hade sin hustrus broder med sig i det hytteställe så att de voro tre, så väl som de två på andra siden bodde vid ån och 
hade de i fordomdags som bo på den västra sidan // med Per Jönssons hustrus faders goda vilja vilken då på den tiden 
bodde en som het Holsten Hermansson den samma brände förenämnde hytta upp i grund och efter han bedrev kätteri 
rymde han sin väg. Sedan byggde förenämnde Per Jönsson hyttan upp igen. Efter förenämnde Holsten och hans broder 
Tidika Hermansson den tog av Per Jönsson in med sig // brände åter hyttan upp i grund och han när bränt gården med // 
står hårt hos och denna skön är, och är allt på en sida om gamla ån //hyttan och gården. Då de hade så uppbränt hyttan 
tvenne resor // Per Jönsson dit en häradssyn de dem emellan synte att var skulle bygga på sin sida om ån, den på västre 
sidan som på denna sidan bodde och den på östra sidan som på denna sidan bodde så hade och förenämnde Lasse sin 
smedja på sin sida  // 
 
Barn med Karin Amundsdotter. 
 
Barn: 



Anna Persdotter.  
XI:1848 Elin Pedersdotter. Född Norberg Olsbenning. Död 1682-08-13 Norberg Prästhyttan.  
X:993 Anders Persson. Död Västerfärnebo Olsbenning.  

 
 

 
 

XI:1986  mm mm mf ff ff m 
Karin Amundsdotter. Far: XII:3971, XIII:7391 Amund Erlandsson. Mor: XII:3972, XIII:7392 Kerstin Andersdotter. 

 
 

 
 

XI:1989  mm mm mf ff mf f 
Tidik Hermansson. Död efter 1619 Norberg Olsbenning. Far: XII:3977, XIII:8041 Herman Tidiksson. 
 
1573 brukar Tidika en öde gårdsdel i Benneboda I årliga räntan 1619 
 
Gamla Norberg 20 januari 1599 Hela Dalarnas tingslags häradsrätt (W) AI:6 (1598-1599) Bild 1590 / sid 154 (AID: 
v222733.b1590.s154, NAD: SE/ULA/10391): Holsten Hermansson i Olofsbenning för hor och kätteri med Lisbet Eriksdotter i 
Färnebokil som så fallet är att förenämnde Holstens hustru, hustru Karin benämnd och denne förenämnde Lisabet de voro 
syskonbarn och till förende hade förenämnde Holstens broder Tidik Hermansson henne belägrat och nu är denne Lisabet 
död dömde och denne Holsten Hermansson till döden. / härefter en grafisk bild av deras släktskap / Tidik Hermansson i 
Våla Englikobenning blev saker för samma Elisabet Eriksdotter. 
(här nämns även Elin i Englikebenning. Möjligen har Tidik efter lägersmålet gift sig med en Elin i Englikebenning och att 
målet rör en händelse som skett några år innan 1599) 
 
Gamla Norberg 21 januari 1606 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 3130 / sid 
300 (AID: v420705a.b3130.s300, NAD: SE/RA/42042202) Tidik Hermansson i Olofsbenning haver fått en utter och säger sig 
hava den sönderskurit till mössfoder, skall förfrågas om han må den behålla själv 
 
Gamla Norberg 15 februari 1611 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 4610 / sid 
448 (AID: v420705a.b4610.s448, NAD: SE/RA/42042202) kom Peder Jönsson i Olofsbenning och lade ett synebrev i rätten 
lydandes huru 12 gode män haver rannsakat tvenne hytteställe emellan Peder Jönsson och Tidik Hermansson i 
Olofsbenning som samma brev vidare innehåller att Peder skall bygga upp den hytta på sin sida om ån och Tidik på sin. 
 
Gamla Norbergs tingslag  13 februari 1615 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) 
Bild 5870 / sid 574 (AID: v420705a.b5870.s574, NAD: SE/RA/42042202): Kom Tidik Hermansson i Olofsbenning och gav 
tillkänna huru Peder Jönsson ibidem hade byggt en hytta honom till hinders samt och ville tränga honom ifrån en tomt som 
liggande är i Peder Jönssons täkt då fanns i sanning att de båda hade haft en hytta tillsammans och när Tidik den  brukade 
brann den gamla hyttan upp, sedan byggde Peder Jönsson sig en ny hytta i samma staden och syn haver synt Tidik ett 
byteställe igen på sin sida om strömmen, Nu avsades at i sommar skall nämnas en 12 manna syn, dock kastade Tidik där 
emot 12 öre i vad under lagmannen 
 
Barn med nn. 
 
Barn: 
X:995, XI:2011 Erik Tidiksson. Död 1666-02-18 Västerfärnebo Olsbenning.  
Tidik Tidiksson. Född. Död.  
Herman Tidiksson.  
Ingeborg Tidiksdotter.  
Karin Tidiksdotter.  

 
 

 
 

XI:1990  mm mm mf ff mf m 
nn. 

 
 

 
 

XI:1991  mm mm mf ff mm f 
Jöns Larsson. Död Karbenning Kårbo. Far: XII:3981, XIII:8045 Lasse Olsson. 
 
Norrbo häradsrätt 1 februari 1638 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2257 (1638) Bild 240 / sid 251 
(AID: v420659.b240.s251, NAD: SE/RA/42042202)  Bertil Olofsson i Lecknebo, Erik Olofsson ibidem och Möklinta socken 
på den ena sidan och Jöns Larsson i Kårbo klandrade om den brodersdel ibid och efter de beropade sig på bättre skäl och 
vittnen uppsattes saken till annat ting. 
 



 
 
Barn: 
Lars Jönsson. Född Karbenning Kårbo.  
Mats Jönsson. Född Karbenning Kårbo.  
Marit Jönsdotter. Född Karbenning Kårbo.  
X:996, XI:2012 Karin Jönsdotter. Född Karbenning Kårbo. Död 1656-06-08 Karbenning Olsbenning.  

 
 

 
 

XI:1993  mm mm mf fm ff f 
Hans Eriksson. Död Norberg Hästbäck. Far: XI:2035, XII:3753, XII:3985 Erik Persson. Mor: XI:2036, XII:3754, XII:3986 Ingrid. 
 
1608 14 mars (landskapshandlingar 1608:5b) Hans Eriksson i Hästbäck bjuder upp en täkt benämnd hyttetäkten liggandes i 
Örbäck, ( ) av Mats Pedersson i Örbäck för osmundjärn 400 och tackjärn 20 skp 
 
Norberg 14 mars 1608 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 4340 / sid 421 (AID: 
v420705a.b4340.s421, NAD: SE/RA/42042202) Hans Eriksson i Hästbäck bjuder upp 3 resan en täkt i Örbäck liggandes 
östan hyttan löst av Jöran Skott för 1300 och av Jöns Eriksson i Västerås för 6 fat än köpt en del av hustru Siffrid i Ål i 
Färnebo för 1300 
 
Gamla Norbergs tingslag 16 februari 1610: Hans Eriksson i Hästbäck bjuder upp första resan en systerdel ibidem köpt av 
hustru Marit sin fadersyster för 3.. 
 
Laga ting Gamla Norberg  13 maj 1612: Kom Hans Eriksson i Hästbäck och lade ett bytesbrev som fogden Peder 
Andersson, bergsfogden Peder Larsson och 12 män hade utgivit lydandes huru de haver revat och lott kastat emellan Hans 
Eriksson och Knut Olofsson som samma brev vidare innehåller vilket brev nu upplästes och stadfästas skall och nu sattes 
vite 40 mark  den som först detta klandrar 
 
Gamla Norberg 16 februari 1616: Kom Olof Knutsson i Hästbäck talade till Hans Eriksson i Hästbäck om en jordedel i 
förenämnde Hästbäck förebärande att honom tillkommen fjärdedel i den ...erst gården och med mera fått än en bättre 
del. Där emot framlade Hans Eriksson ett bytesbrev daterat den 2 oktober 1611 innehållandes huru fogden Peder 
Andersson item bergsfogde Peder Larsson samt flera gode män där varit haver revat, bytt och lottkastat haver dem 
emellan och vart vänligt förente och om Olof kan med någon skäl bevisa att honom kommer mera jord till än en sjätte del 
då skall han dem igen bekomma som brevet innehåller vilket brev nu ingen ogilla kunde. 
 
Gamla Norbergs häradsrätt 8 oktober 1627: Hans Eriksson i Häsbäck skall betala Per Hansson 3 skeppund tackjärn, 
däremot skall Per Hansson leverera igen Hans Eriksson järnredskap han haver, 
 
Lagmansting Söderbärke 3 oktober ????Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län (D) EXIa:1 (1620-1671) Bild 610 
/ sid 57 (AID: v405239a.b610.s57, NAD: SE/RA/42042202)  insinuerades ett lagmans synebrev dat  Ao 1638 d 27 och 28 
augusti utgivit mellan Tidika och Herman i Hästbäck uti Färnebo fjärding om någon skogsrevning som de emellan då hava 
om tvistat och så är avsagt att där de ej annorlunda förlikas kunna skulle skogen dem emellan revas vartill Herman nekar  
som äntligen vill att Hans Eriksson deras broders del må och gånge till nytt skifte helst medan de tycktes det Hanses del 
genom häradssynen är större än på de andras anpart bliva kan, blev resolverat att emedan berörde lagmansbrev intet är 
förmält mera än att Tidika och Herman skulle skifta, därför måste det bliva där vid med emedan så är , att Hans frivilligen 
ville det constera ty tiden synes vara försummat ej heller var Han citerat och mot lagmansdomen kan ingen förändring 
göras dock efter Tidik sig besvärade att varken hans fader eller han ännu är icke kommen till sin del i så måtte därför skola 
några opartiska man av nämnden med det första därefter rannsaka  
 
 
 
Barn: 
X:997 Olof Hansson. Död 1676-12-17 Karbenning Hästbäck.  
Karin Hansdotter.  
Per Hansson. Död före 1666.  
Brita Hansdotter.  
Mats Hansson.  

 
 

 
 

XI:1995  mm mm mf fm fm f 
Hans Olofsson. Död Västerfärnebo Norrhörende. Far: XII:3835, XII:3989 Olof Jönsson. 
 



Norrbo härad 2 maj 1623 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2252 (1593-1632) Bild 2090 / sid 440 
(AID: v420654.b2090.s440, NAD: SE/RA/42042202) Kom för rätten Erik Olsson och Hans Olofsson bröder som är boendes i 
Norrhörende och inlade här för mig uti rätten ett köpebrev som var Anno 1620 den 9 maj daterat lydandes att desse här 
efterskrivna Jöns Andersson i Berg Mats Andersson i Sunnanåker, Olof Persson i Bännebo, Olof Knutsson i Hästebäck samt 
Jon Larsson i Fors, desse hava av en god vilja samt och med deras hustrurs ja och samtycke sålt och upplåtit deras fader 
ärligom och beskedligom man Olof Jonsson i Norra Hörende treöresland hus och jord i Norr Hörende för sex skeppund 
stångjärn, samma förbemälte 6 skeppund stångjärn de sig bekänna och tillstå att de dem ärligen och redeligen hava 
anammat och uppburit av förbemälte Olof Jönsson Vittnen här till vore Olof Larsson uti Ösby, länsmannen Jöns Andersson 
i Salbo och Mats Larsson i Hälleby där till visso med allas desse föreskrivnes bomärken bekräftade och är samma 
hemmanet och tre öres landen Anno 1610 den 19 september uti mellan gården första resan uppbudit dem, annan gången 
anno 1611 den 5 april och tredje gången anno 1612 den 6 juli lagligen uppbudet tre resor lagbunden lagstånden och med 
allan rätt fullföljd. 
 
Vangsbro tingslag 3 mars 1637 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1782 (1637-1639) Bild 950 / sid 88 (AID: 
v420573.b950.s88, NAD: SE/RA/42042202) avsade om den hästen som Jon Johansson red under isen vilken värderades för 
ett skeppund stångjärn eller 12 daler och efter Hans Olsson i Hörende icke sett någon med som viste vägen, och Erik 
Larsson ib som visste leden och icke körde näste vägen och // Jon drog efter sin egen ärende och icke efter välborne 
landshövdingengs befallning skola de alla tre betala hästen. 
 
Västerfärnebo 21 juni 1647 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1787 (1647) Bild 6020 / sid 576 (AID: 
v420578.b6020.s576, NAD: SE/RA/42042202) uppviste Hans Olofsson i Norrhörende för rätten ett köpbrev uti gode mäns 
närvaro utgivet, var med han beviste sig hava lossat av sin syster hustru Brita Olofsdotter i Söderhörende ett öresland hus 
och jord i Norrhörende för vilken jord hustru Brita bekänner sig hava tillfyllest betalning bekommit fem skepp stångjärn 
och en aln halvengelsk, här med hon avhänder sig och sina arvingar samma ett öres land och det upplåter sin broder Hans 
Olofsson som köpebrevet Ao 1645 den 1 mars förmälker vilket köp är lagligen uppbudet ifrån den 7 maj 1642// 
 
Barn med Brita Johansdotter. 
 
Barn: 
X:998 Brita Hansdotter. Född Västerfärnebo Norrhörende. Död 1676-12-03 Karbenning Hästbäck.  

 
 

 
 

XI:1996  mm mm mf fm fm m 
Brita Johansdotter. 
 
Förekommer i en längd från 1635 (LeRoyB) 

 
 

 
 

XI:2001  mm mm mf mf ff f 
Olof. 
 
 
 
Barn: 
X:1001 Peder Olofsson. Död 1675-09-12 Västerfärnebo Bennebo.  
Kerstin Olofsdotter.  
Margareta Olofsdotter.  

 
 

 
 

XI:2005  mm mm mf mf mf f 
Michil Persson. Död omkring 1644 Karbenning Olsbenning. 
 
 
Mantalslängd 1636-1643 
 
Erik Tidiksson i Olsbenning och Mats Persson ib gåvo Michil Olsson lov att bygga ett torpställe väster om byn .. på det han i 
framtiden det skall uppbuda, gav han dem elva skp stångjärn och han fick och lov och tillstånd att kola i deras skog på 
deras lott och del 
 
Barn med NN (Död 1672-09-15 Västerfärnebo Olsbenning.). 
 
Barn: 



X:1003 Mats Michilsson. Död omkring 1690 Karbenning Olsbenning.  
 
 

 
 

XI:2006  mm mm mf mf mf m 
NN. Död 1672-09-15 Västerfärnebo Olsbenning. 
 
Antecknat i dödboken: Mats Mickelssons moder i Olsbenning 

 
 

 
 

XI:2009  mm mm mf mm ff f 
Per Larsson (Böös)?. Född omkring 1560 Karbenning Bennebo. Död omkring 1620 Karbenning Bennebo. Far: XII:4017 Lasse 
Persson. Mor: XII:4018 Elin Jönsdotter. 
 
I årliga räntan 1612-1620 
 
Dalarnas handlingar 1583:14 Norbergs socken Per i Bennebo för lönskaläge med hustru Elins legejänta  penningar – 1 
mark 
 
Lagmansting 27 februari 1596 Strödda domböcker och rättegångshandlingar 6 (1550-1621) Bild 1540 (AID: v797269.b1540, 
NAD: SE/RA/130) Hans Persson i Bron uti gamle Norbergs socken klagade att Per Larsson i Bennebo haver gjort 
våldsverkan in på hans kolning emot det honom i Mårmässomarknaden blev av lagmannen tillsagt att få nyttja sitt arbete, 
blev här om befallt häradshövdingen att rannsaka 
Per Olsson i Bennebo i gamle Norbergs klagade att hans granne Per Larsson och flera haver tagit honom hans åker ifrån 
emot det som synesmännen dem emellan lagat och delt haver. Blev tillsagt att de 12 män som där över varit haver skola 
ännu draga dit att bese vad åverkan som gjort är över förenämnde syn 
 
Laga ting Gamla Norberg 26 januari 1598 Hela Dalarnas tingslags häradsrätt (W) AI:6 (1598-1599) Bild 480 / sid 43 (AID: 
v222733.b480.s43, NAD: SE/ULA/10391): kom p larsson i Bennebo och lade tu brev i rätten och begärdes vad de skulle 
förnöjas, ett som är daterat anno 1470 lydandes på några ängar i Bennebo, det andra hade p hansson fordom domare 
utgivit anno1566 den17 februari lydandes på en brodersdel i Bennebo 
 
Norberg 26 januari 1598 Hela Dalarnas tingslags häradsrätt (W) AI:6 (1598-1599) Bild 490 / sid 44 (AID: v222733.b490.s44, 
NAD: SE/ULA/10391) Per Larsson i Bennebo bjuder upp två delar i östra gården i Nickebo köpt av hustru Marit, Jon 
Olofssons ibidem för 30 fat och 300 
 
Laga ting i Gamla Norberg 20 januari 1599 Hela Dalarnas tingslags häradsrätt (W) AI:6 (1598-1599) Bild 1610 / sid 156 (AID: 
v222733.b1610.s156, NAD: SE/ULA/10391): Per Larsson i Bennebo bjuder upp en del i Nickeboda köpt av hustru Brita 
Andersdotter, Kerstin Andersdotter, hustru Anna Andersdotter och Erik Andersson deras broder för osmundjärn 21 fat än 
Per Larsson i Bennebo bjuder upp ett hemmansdel i Bennebo köpt av Erik Larsson i Norbergsby för 5 fat osmundsjärn 
 
Norberg 11 oktober 1600 Hela Dalarnas tingslags häradsrätt (W) AI:7 (1600) Bild 410 / sid 36 (AID: v222734.b410.s36, NAD: 
SE/ULA/10391) Per Larsson och Jöns Larsson i Bennebo bjuder upp två delarna i Östra gården i Nickebo köpt av hustru 
Marit, Jon Olofssons ibidem för osmundjärn 30 fat och 300 järn. 
 
Norberg 11 februari 1605 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 2650 / sid 252 
(AID: v420705a.b2650.s252, NAD: SE/RA/42042202): Kom hustru Karin i Stabäck och talade till Peder Larsson i Bönebod 
om en systerdel i förenämnde Bönebod, efter sin mans moder hustru Ingeborg benämnd, då rannsakades här om och 
vittnade några av nämnden att uti Tomas Simons tid fordom domare haver hon varit för samma arv tilldömd 1 ...järn deet 
hon uppburit haver och .. här om .... så att Peder Larsson gav hustru Karin 200 osmundsjärn 
 
Laga ting i Gamla Norberg 26 januari 1607 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 
3610 / sid 348 (AID: v420705a.b3610.s348, NAD: SE/RA/42042202): kom Kerstin Andersdotter i Olofsbenning och talade till 
Peder Larsson i Bennebo om en jordedel som hennes broder sålt hade och först gavs att hennes broder hade sålt hade sin 
del och hennes del och nu stod hon och nekade till samma köp, då fanns i sanning att Peder Larsson en tid haver haft 
samma jordedel men inget brev eller skäl hade han varken av henne eller hennes broderdärför tilldömdes henne samma 
jord igen. 
 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIa:12 (1591-1679) Bild 14890 / sid 559 
Gamla Norberg 18 augusti 1631 framste och Per Jonsson och Johan Persson i Bennebo och inlade i rätten ett dombrev av 
Albrekt Hansson för en lagläs// där sammastädes på häradsting den 11 oktober 1610 utgivit anlangande tredje parten i 
Östergården i Nickebo vilken deras fäder Per och Jon Larsson av hustru Marit salig Jon Olofssons efterleverska i Nickebo för 
30 fat och 3 hundra osmundsjärn köpt hade begärandes att det måtte på lagmanstinget vidare publiceras. // Lars 



Abrahamsson Bennebo protesterar att han äger en treding i Nickebo 
 
Ting i Norberg 1637 (Renoverad dombok) Svea hovrätt Örebro län EXIe:1782 sid 90 Nils Larsson i Nickebo klandrade på en 
brodersdel i Nickebotäkten eller en tredjepart som h Margareta i Bennebo haver bytt med Knut Jönsson i Bennebo för en 
del i Matsbo. Tå framlades s Albrekt Hanssons dombrev daterat 1611 den 11 okt förmälandes att tvenne bröder Pär 
Larsson och hans broder Jöns Larsson i Bennebo haver lossat tvådelar ut i den östra gården i Nickebo av h Marit s Jöns 
Olssons i Nickebo vilken intet var i släkt med bemälte bröder och alldenstund de voro oskylle och brevet icke förmäler 
mera än som två bröder och icke finnes att de andra bröderna äro där uti intresserade därför avsades at brevet och domen 
skall hållas och gillas efter bokstaven. Därför träder bemälte Nils Larsson till sin del som honom efter domen bör tillfalla till 
dess de andra med bättre skäl kunna bevisa de andra bröderna som intet äro antecknade // 
 
Gamla Norberg 6 mars 1640 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län (D) EXIe:1106 (1640) Bild 1660 / sid 158 
(AID: v420538a.b1660.s158, NAD: SE/RA/42042202) Efter den laglige lagmansdomen rannsakades några vittnen om den 
jorden som Peder Larsson och Jöns Larsson i Nickebo lossat: om de andre bröderna skulle vara intresserade uti samma 
brev och lika delaktige eller och intet, efter de icke är uti samma dombrev namngivna. Då där om rannsakades vittnade 
Herman Olofsson i Nickebo efter avlagd ed att Per Larsson Jöns Larsson och Jon Larsson voro lika delaktiga och samma jord 
som nu tvistas om men om de andra bröderna i Skinnskatteberg Olof i Darsbo och Erik hava sedan sålt sin del visste han 
icke, sammaledes och Anders i Åmundbenning H Kerstin i Nickebo en gammal ålderstigen kvinna vittnade och att i förstone 
voro de som börder och sedan icke vara än tre och var bärgade sitt hö men rätten kan nu pröva att de tre bröderna hava  
löst / efter dombrevet utgavs / de andra ut, Alltså synes någorlunda att denna (Nils?) kan komma till en tredjepart dock 
hemställes en lagl lagmansdom 
 
 
 
Barn: 
X:1005 Mats Persson. Född Karbenning Bennebo. Död 1675-01-30 Västerfärnebo Olsbenning.  
Johan Persson. Född Karbenning Bennebo.  
Kerstin Persdotter. Död Norberg Fragg.  
Lars Persson. Född Karbenning Bennebo. Död Karbenning Karbennings by.  
Anna Persdotter. Död 1674-11-08 Norberg Livsdal.  
Olof Pedersson.  
Marit Persdotter. Född Karbenning Bennebo. Död Västerfärnebo Norrhörende.  
Anna Persdotter. Död Karbenning Livsdal.  
NN Persdotter. Död Skinnskatteberg Darsbo.  

 
 

 
 

XI:2011  mm mm mf mm fm f 
Erik Tidiksson. Se X:995. 

 
 

 
 

XI:2012  mm mm mf mm fm m 
Karin Jönsdotter. Se X:996. 

 
 

 
 

XI:2015  mm mm mf mm mm f 
Hans Persson. Död Västerfärnebo Meling. Far: XII:4029 Peder Nilsson. 
 
Norberg 18 februari 1594 Hela Dalarnas tingslags häradsrätt (W) AI:4 (1594-1595) Bild 170 / sid 13 (AID: v222731.b170.s13, 
NAD: SE/ULA/10391) Jon Olofsson som tjänte Hans Persson i Melinge haver stulit av förenämnde Hans 10 mark penningar 
1 lakan en barnelinda 1 hatt en yxa och av några bönder i Munktorp 1 häst och 1 silverbälte 
 
Norberg 11 oktober 1600 Hela Dalarnas tingslags häradsrätt (W) AI:7 (1600) Bild 390 / sid 34 (AID: v222734.b390.s34, NAD: 
SE/ULA/10391) kom Lasse Wilkensson i Åvestbo och talade till Hans Persson i Melinge om en treding i Åvestboda. Och där 
hos inlade sin brev att här om rannsakas skulle. Där emot lade Hans Persson i rätten ett Erik Sparres brev i rätten daterat 
84 den 7 januari lydandes huru Olof Fulmarsson haver givit Lasse 8 fat järn i förlikning som samma brev vidare innehåller 
och nu dömdes samma förlikning fast och efter att Lasse ej haver tagit samma järn skulle Hans Persson sätta samma järn 
ifrån sig och vill ej Lasse taga samma järn innan natt och år då skall kronan kännas därvi 
 
Gamla Norberg 27 januari 1603 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 1560 / sid 
144 (AID: v420705a.b1560.s144, NAD: SE/RA/42042202):Hans Persson i Melinge bjuder upp en broders del och en syster 
del liggandes ibidem köpt av sin fadersbroder Anders Nilsson för 23 fat...av sin faders syster uppburit ½ läst 
 



Laga ting i Norberg 1604 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 2090 / sid 197 
(AID: v420705a.b2090.s197, NAD: SE/RA/42042202): Hans Pedersson i Melinge bjuder upp nu annnan gången en 
brodersdel och en systerdel i förenämnde Melinge köpt av sin faderbroder Anders Nilsson för 23 fat och 1 skp och hans 
fadersyster uppburit ½. läst 
 
Norberg 11 februari 1605 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 2650 / sid 252 
(AID: v420705a.b2650.s252, NAD: SE/RA/42042202) Hans Persson i Melinge bjuder upp 3 gången en broders del och en 
syster del i Melinge, köpt av sin faderbroder Anders Nilsson för 73 fat och 1 lsp och hans fadersyster ½ läst 
 
Norberg 21 januari 1606 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 3130 / sid 300 
(AID: v420705a.b3130.s300, NAD: SE/RA/42042202): Kom Hans Persson i Melinge och lade i rätten några vittnes skrifter 
lydandes huru han hade samt hustru Kerstin i Asbenning de hade gjort ett vänligen jorde byte sig emellan i så måtto att Hu 
Kerstin gav Hans en jordedel i Melinge om 8 fat där emot gav Hans henne jord igen i Asbenning till 12 fat och så gav han 
henne där till 4 fat då framkom Olof Olofsson i Melinge somm var Hu Kerstins mans broder och sade att han var närmare 
att lösa samma brodersdel än som Hans Persson då rannsakades här om och i sanning bevistes att bergsfogden Staffan på 
Nyhyttan samt 6 beskedliga män hade varit där över och dem vänligen här med nu samtycket att samma byte skall vara 
stadigt 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIa:4 (1627-1645) Bild 1630 / sid 160 (AID: v405249b.b1630.s160, NAD: 
SE/RA/42042202) 
 
Lagmansting Kopparbergs län 8 oktober 1646 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIa:6 (1643-1652) Bild 3250 / 
sid 318 Presenterades ett fastebrev utgivit av fordom häradshövding Albrekt Hansson av Gamla Norberg den 11 februari 
Ao 1605 innehållande huru Hans Pedersson i Melinge hade köpt två broders och en systerdel i Melinge av sin farbroder 
Anders Nilsson och Hemming Larsson för osmundjärn tjugotre fat och av sin fadersyster hustru Karin hennes systerdel ibm 
för osmundjärn sex fat vilka bemälte tvenne bröder och en systerdel äre sedan gångne i arv efter bemälte Hans Persson i 
Melinge därav Olof Olofsson i Melinge haver fått en fjärdepart uti vilken Olof Matsson med sina syskon såsom rätta 
bördsmän sin rätt sig förbehållit haver efter därpå ågången dom, / ? /  för någon främmande för lösen och tillträde som 
lag bjuder: och de tre delar av förskrivne köp och fasta är gången i arvskifte halvparten till Mats Andersson med sess sykon 
efter deras moderfader Lars Persson merbemälte Hans Pärssons broder och den andre delen till Olof Nilsson med sina 
syskon efter oftabemälte Hans Pärsson som var deras faderfader, den de således vid pass för 20 år ärvt och allt sedan intill 
denna dag föreskrivne arv i Melinge roligen och oklandrat possiderat haver. Dock icke dess mindre begärde att samma köp 
och fasta för efterkommande skull, därigenom att bevisa det sådant dem lagligen är tillkommit måtte med lagmans 
konfirmation förnyat och stadfästat bliva.  
 
 
 
Barn: 
Jöns Hansson.  
X:1008 NN Hansdotter. Född Norberg Meling.  
Nils Hansson.  

 
 

 
 

XI:2017  mm mm mm ff ff f 
Mats Eriksson. Född före 1586. Död 1649-12-23 Västerfärnebo Örbäck. Far: XII:4033 Erik Larsson. 
 
I landskapshandlingar 1619 (Dalarna 1619:14) och 1617:1 som unga Mats Eriksson 
 
Boskapslängd 1633 Örbäck Mats Eriksson 1  häst 2  stut 4  ko 2  kviga 3  gammal get 2  ung get Utsäde  ½ t:a 
Mantal  2 
 
Förekommer i mantalslängden från 1606 fram till 1652 
 
Gamla Norberg 30 september 1629: Mats Eriksson i Örbäck haver först halvparten i före by sedan inbytt sig hustruns jord 
för 6 fat 200 ... eljest bytt sig till 3 fat 100 därför äger han mest och skall det andra inlösa efter mätesmannorden i hus och 
jord 
 
 
Övertjurbo 12 februari 1659  Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2268 (1659) Bild 5470 / sid 688 
(AID: v420670.b5470.s688,// noch uppvistes en köpskrift dat Västerfärnebo och Kårbo den 17 augusti  1645 av innehåll 
att Jöns Nilsson i Kårbo och Lars Jönsson ibm samt Mats Eriksson i Örbäck vilka bekänner // att hava av väbetänkt mod sålt 
till Olof Matsson och Olof Svensson i Leckenbod och Möklinta socken i hus och jord i Västergården. Vilka efter noga 
rannsakning och kraftiga skäl av brev och gamla dokumenter förmenas vara ett öresland och de är arvfallna till i bemälte 
Leckenbod för 3 skp stångjärn vilken stångjärn de bekänner sig riktigt uppburit hava // och till bemälte Olof Svensson hans 



hustru barn och efterkommande arvingar uppdrager // dock bekommer allenast Olof Svensson halvparten av detta 
öreslandet att inbörda och den andra halvparten Olof Matsson för den skull äger då allenast Olof Svensson uti Leckenbod 
med det //  
 
Barn med Kerstin (Död 1647-11-21 Västerfärnebo Örbäck.). 
 
Barn: 
Margareta Matsdotter. Född 1608 Karbenning Örbäck. Död 1696-12-01 Karbenning Örbäck.  
Johan Matsson. Född Västerfärnebo Örbäck.  
X:1009 Olof Matsson. Död omkring 1680 Västerfärnebo Örbäck.  

 
 

 
 

XI:2018  mm mm mm ff ff m 
Kerstin. Död 1647-11-21 Västerfärnebo Örbäck. 

 
 

 
 

XI:2023  mm mm mm ff mm f 
Nils Nilsson. Se XI:1873. 

 
 

 
 

XI:2024  mm mm mm ff mm m 
Brita Hermansdotter. Se XI:1874. 

 
 

 
 

XI:2029  mm mm mm fm mf f 
Jöns Narvesson. Se XI:1885. 

 
 

 
 

XI:2030  mm mm mm fm mf m 
Karin Persdotter. Se XI:1886. 

 
 

 
 

XI:2031  mm mm mm fm mm f 
Erik Persson. Se XI:1887. 

 
 

 
 

XI:2032  mm mm mm fm mm m 
NN. Se XI:1888. 

 
 

 
 

XI:2033  mm mm mm mf ff f 
Olof Jönsson. Död omkring 1600 Västerfärnebo Långsjö. 
 
I årliga räntan 1591 
 
Barn med Elin. 
 
Barn: 
X:1017 Hans Olofsson. Död 1668-05-05 Karbenning Landforsbacken.  
NN Olofsdotter.  
Lars Olofsson.  

 
 

 
 

XI:2034  mm mm mm mf ff m 
Elin. 
 
Västerfärnebo 19 september 1610 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2252 (1593-1632) Bild 1150 / 
sid 347 (AID: v420654.b1150.s347, NAD: SE/RA/42042202) kom för rätten Lasse Olofsson i Långsjö och krävde utur 
Norrgården två öresland jord som var fallet hanns moder hustru Elin Anders Larssons till arvs efter ett hennes barn med 
bröstarv och samma penningar krävde han av Anders Larsson och så kunde Anders Larsson nu icke heller neka därtill att 
Lasse Olssons syster hade fått 6 alnar engelskt och att hennes fader hade därför bleven krävd och hade icke betalat, så 



lovade han för den skull här för rätten uti alla mäns närvaro att han ville förnöja och betala honom 
 
Gift medAnders Larsson. 

 
 

 
 

XI:2035  mm mm mm mf fm f 
Erik Persson. Död före 1608 Karbenning Hästbäck. Far: XII:4069, XIII:7505, XIII:7969 Per. 
 
Årliga räntan 1580-1605 
 
Dalarnas landskapshandlingar 1585: Haver hög:be konungs Majtts nådeligen fri giffit två bergsmän uti Väster Färneboda 
socken uti Norbergslagen efter det deras gårdar är avbrända uti vådeld anno 84 benemd Erik i Hästbäck och Mats i 
Mörkesboda där uppå konung majtts brev den 4 april anno 85. 
 
Gamla Norberg 18 februari 1594 Hela Dalarnas tingslags häradsrätt (W) AI:4 (1594-1595) Bild 170 / sid 13 (AID: 
v222731.b170.s13, NAD: SE/ULA/10391): Kom P i Broan och talade till Erik Persson i Hästebäck om en röjning som är i ett 
kärr Snytskärret benämnd vilket kärr för nämnde P i Broan uppröjt haver och efer att P är en nybyggare ville Erik hava 
samma mosse in till gamla bolbyn, då vore de så förlikta att P skall behålla samma röjning och fiske i bäcken och sjön skola 
de båda bruka, så att P skall intet hindra Erik någonstädes där att fiska, skall hava brev skrivet 
 
Gamla Norbergs tingslag 30 januari 1602 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 
610 / sid 49 (AID: v420705a.b610.s49, NAD: SE/RA/42042202): Erik Persson i Hästbäck bjuder upp någon jord liggandes i 
förbemälte Hästbäck köpt av Hendrik Olofsson i Våla socken för osmjundsjärn 3½ hundare, av Herman Olsson 3 ½ hundare 
av Olof Eriksson på Rosshyttan för 700 av Lasse Abramssoni Nickebo för 2 fat av Marit i Nickebo 1700 Brita i Klingebo 1700 
Nils ibidem för S fat 400 
 
Gamla Norbergs bergslag 1608: Kom Knut i Hästbäck och talade till hustru Ingrid salig Erik Pederssons hustru i Hästbäck om 
en systerdel i förenämnde hemman som kom Knuts hustrus moder hustru Marit som var Erik Pederssons syster, där emot 
framlade hustru Ingrid ett brev lydandes huru hennes man och hon hade fött hustru Marit i 2 ½ år och därför givit honom 
sin avling den ej mera var än en ko och en get och så hade Erik köpt av sin syster Marit en jordedel för 3 fat den nu 
..........men kan finnas att Knuts hustru moder förenämnde Marit hade köpt ... jord vilket är hennes avlig den ... jord skall nu 
hustru Ingrid vederkännas efter det är avling men vad Knut haver dem köpt som han nu förebar skall han dem behålla 
vilket här efter skall rannsakas 
 
Barn med Ingrid. 
 
Barn: 
XI:1877 Tidik Eriksson. Född 1589 Karbenning Hästbäck. Död 1647-08-08 Karbenning Hästbäck.  
XI:1993 Hans Eriksson. Död Norberg Hästbäck.  
Malin Eriksdotter.  
X:1018 Sara Eriksdotter. Död 1677-05-06 Karbenning Landforsbacken.  
Herman Eriksson.  
Anna Eriksdotter.  

 
 

 
 

XI:2036  mm mm mm mf fm m 
Ingrid. 
 
Gamla Norbergs bergslag 1608: Kom Knut i Hästbäck och talade till hustru Ingrid salig Erik Pederssons hustru i Hästbäck om 
en systerdel i förenämnde hemman som kom Knuts hustrus moder hustru Marit som var Erik Pederssons syster, där emot 
framlade hustru Ingrid ett brev lydandes huru hennes man och hon hade fött hustru Marit i 2 ½ år och därför givit honom 
sin avling den ej mera var än en ko och en get och så hade Erik köpt av sin syster Marit en jordedel för 3 fat den nu 
..........men kan finnas att Knuts hustru moder förenämnde Marit hade köpt ... jord vilket är hennes avlig den ... jord skall nu 
hustru Ingrid vederkännas efter det är avling men vad Knut haver dem köpt som han nu förebar skall han dem behålla 
vilket här efter skall rannsakas. 

 
 

 
 

XI:2037  mm mm mm mf mf f 
Lars Olofsson. Född Norberg Andersbenning. 
 
Ting i Norberg 1593 Hela Dalarnas tingslags häradsrätt AI:2 sid 117 Hela Dalarnas tingslags häradsrätt (W) AI:2 (1591-1593) 
Bild 1270 / sid 117 (AID: v222729.b1270.s117, NAD: SE/ULA/10391) : Kom Lasse Olofsson i Andersbenning och talade till 



Hindrik i Håkansbenning om en häst som Hindricks sväre hade tagit av Lasses fader, blev afsagt at Hindrik skulle giva Lasse 
1 fat järn, och så vore de förlikte 4 
 
Ting i Norberg 1594 Hela Dalarnas tingslags häradsrätt AI:4 sid 53 Lasse Olofsson i Andersbenning skal hava brev … på det 
brev som det är på syn vore emellan Erik ibidem 5 
 
1595 Lasse Olofsson i Andersbenning bjuder upp en systerdel i Andersbenning köpt av Mats Larsson i Karbenning samt alla 
hans syskon för 4 ½ osmun 
Ännu en femtedel i Andersbenning som Lasses faderfader köpt hade av Anders Perssons sväre i Bodha för 8 fat järn. 6 
 
Ting i Norberg 1595 Hela Dalarnas tingslags häradsrätt AI:4 sid 110 Mikel Eriksson i Andersbenning för slagsmål på Lasse 
Olofsson ibidem 7 
 
Ting i Hedemora 1595. Ting i Norberg 1595 Hela Dalarnas tingslags häradsrätt AI:4 sid 116 
Hela Dalarnas tingslags häradsrätt AI:4 sid 154 
 
Gamla Norberg 20 januari 1599 Lars Olsson i Andersbenning bjuder upp en femtedel i Andersbenning köpt av Anders 
Larsson i Boda i Hedemora socken, än Lars Ols bjuder upp Mats Larssons och hans syskons moders del i Andersbenning 
köpt av Mats och hans syskon för osmundjärn 4 ½ fat.  Än av Jöran Olsson i Nordanöö en systerdel för 8 hundra 
osmundjärn, än av Lars Matsson i Wiggeboda en systerdel för osmundjärn 8 hundra, av Lars Thomsson en systerdel för 8 
hundra, av Mats Ols i kyrkobyn en systerdel för 8 hundra, av Per Ersson i Soneboda i Folkärna socken en systerdel för 8 
hundra, av Lars Strångesson i Fors och Mats djurkarl  i Dicke en systerdel för 8 hundra, än av Ingiäl Persdotter i Västerby 
uti Färnebo socken en hemmansdel i Andersbenning för osmundjärn 4 ½ fat. 
 
 
Ting i Norberg 1611 (Renoverad dombok) Svea hovrätt Kopparbergs län EXIe:2720 sid 456 
Kom Anders Eriksson i Knallasbenning i Grytnäs socken och lade ett synebrev i rätten lydandes hur Länsmannen Erik 
Pädersson i Grytnäs med några gode män av Grytnäs hade varit på en syn i Andersbenning mellan Anders Eriksson och 
Lasse Olofsson den 10 maj anno 1594. Der emot framlade Lasse Olofsson ett synebrev daterat den 6 maj anno 1592 
lydandes hur bergfogden Olof Simonsson med 12 män hade och varit där i Andersbenning och dem emellan ställtt som 
samma brev innehåller, vilket brev gavs vitsord som ålder var. 
 
Lagmansting 1642 (Renoverad dombok) Svea hovrätt Uppsala län EXIa:4 sid 235 Kälwast Olsson i Livsdal beviste med laglift 
skäl och fastebrev huruledes han hade sig tillbytt ett torp eller fjärdels hemman Hönsegärde. Nämligen av Lars Olofsson i 
Andersbenning och Norbergs socken på hans hustrus Annas vägnar, all hennes anpart i benämnde Hönsgärde, såsom var 
en systerdel, och … givit hon 3 skeppund stångjärn. Och av hustru Karin Narvesdotter uti Ingolsbenning all hennes del och 
anpart i berörde Hönsgärde för 4 skeppund. Så och sammaledes Kjälvast haver ….. Jöns Narvesson i Rosendal och 
Hemming Narvesson i Livsdal en del uti täkten som kallas badstugutäkten och en del i Klemetsbotäkten, och deremot 
haver de uplåtit Kälfast sin all deras anpart uti förbenämnde Hönsgärde, undantagandes den del som kommer Jöns 
Narvesson till, uti Måssen, och ett sådant  …… 9 
 
Barn med Anna Narvedotter (Född Norberg Holmsjögärde.). 
 
Barn: 
X:1019 Per Larsson. Född Norberg Andersbenning. Död 1690-06-22 Norberg Andersbenning.  
Olof Larsson. Född Norberg Andersbenning.  

 
 

 
 

XI:2038  mm mm mm mf mf m 
Anna Narvedotter. Född Norberg Holmsjögärde. Far: XII:3769, XII:4057, XII:4075 Narve Bengtsson. Mor: XII:3770, XII:4058, 
XII:4076 Marit Hermansdotter. 

 
 

 
 

XI:2039  mm mm mm mf mm f 
Anders Tidiksson. Död Karbenning Blomdal. 
 
k. 1591-1606 
 
Laga ting Gamla Norberg 11 oktober 1600 Hela Dalarnas tingslags häradsrätt (W) AI:7 (1600) Bild 400 / sid 35: kom hustru 
elin i englikebenning  och gav tillkänna huru anders i blomdal haver skyllt henne att hon samt hennes sonhustru haver 
stulit ett par oxar på högfors som ...... även att han ej ville sin ord bevisa dömdes hon för samma sak fri 
 



Gamla Norberg 10 april 1617 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 6310 / sid 
618 (AID: v420705a.b6310.s618, NAD: SE/RA/42042202) Kom Johan Andersson i Blomdal framlade ett testamentsbrev som 
vällärde man M Måns kyrkoherde i Färnebo skrivit hade, lydandes huru Spelbo  Olofsson landsknekt hade givit sin 
halvbroder Anders Tidiksson i Blomdal, hans hustru h Ingeborg i Blomdal för den store omkostnad och vårdning som de om 
honom haft hava all den arvelott han ärvt haver i Blomdal efter sina föräldrar som brevet förmäler och vidlyftigare 
innehåller det och nu vittnen som i samma brev antecknade är tildstädes vore, och ville göra sin lagliga vittnesed, som är 
Peder Larsson i Lifsdal bergsfogde, Hans Persson i Brodarne, Olof Hansson i PederMatsbod, Mats Larsson och Tidik Larsson 
i Snusbod därför sades nu samm brev gott och gillt bliva 
 
Barn med Ingeborg. 
 
Barn: 
Holsten Andersson.  
Johan Andersson.  
Per Andersson. Född Karbenning Blomdal.  
Jan Andersson.  
X:1020 NN Andersdotter. Född Karbenning Blomdal. Död 1689-05-22 Norberg Andersbenning.  

 
 

 
 

XI:2040  mm mm mm mf mm m 
Ingeborg. 
 
Hela Dalarnas tingslags häradsrätt AI:3 (1593-1604) Bild 880 Laga ting i Norberg 1604: Anders Olofsson i Amundebenning 
bjuder nu tredje gången upp ett hemman ibidem köpt av Hans och Pål i Trättesbo och hustru Marit i Blomdal för 16 fat 
osmundjärn om ändock igenlöst som bortpantat var av samm ... i oskylla händer för 33 fat är nu efter lag stadgata  

 
 

 
 

XI:2041  mm mm mm mm ff f 
Knut Eriksson. Se XI:1845. 

 
 

 
 

XI:2042  mm mm mm mm ff m 
NN. Se XI:1846. 

 
 

 
 

XI:2043  mm mm mm mm fm f 
Per Staffansson. Död 1659-03-06 Karbenning Karbenning by. Far: XII:4085 Staffan Persson. Mor: XII:4086 Marit. 
 
Västmanlands lagmansrätt 1643 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIa:4 (1627-1645) Bild 2270 / sid 236 (AID: 
v405249b.b2270.s236, NAD: SE/RA/42042202): Peder Staffansson i Karbenning uti Färnebo fjärding beviste huru han Ao 
1636 haver köpt av Erik Hansson i Halstad i Björke socken samt hans brodersbarn Peder Olofsson och Brita Olofsdotter en 
jordedel som är 1/3 part i föreskrivne Karbenning belägen för 25 skeppund järn vilket lagligen gjort vara befunnit och 
confirmerat blev. 
 
Gamla Norberg 4 september 1651 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1789 (1650-1652) Bild 360 / sid 28 
(AID: v420580.b360.s28, NAD: SE/RA/42042202) uppböds en hemmansdel i Nickebo av Peder Staffansson i Karbenning 
 
Västerås kämnärsrätt 22 augusti 1656 fordrar Olof Persson i Karbenning och Fernebo socken på sin faders Per Staffanssons 
vägnar av Isak Andersson efter hans handskrift 40 daler kmtt varpå 28 daler äre betalte, men därpå resterande 12 daler 
fordrar han nu, vartill Isak Andersson sålunda svarar, att förbemälte Per Staffansson haver Ao 1650 om sommaren kommit 
till Isak Andersson uti Salberget och där tingat och köpstadt utav honom 20 tunnor malt aþ20 daler tunnan med sådana 
förord att han Isak skulle hålla honom det tillhanda till dess han skulle komma med kärrorna och betalningz ..., men sedan 
kom han intet efter maltet och likväl efter som de hade fullkomligen köpslagit höllt han det honom likväl tillhanda intill 
dess att maltet är gånget uti bakköp att tunnan ej mera kostade än 14 daler och alltså för hans skuld lidit skada på köpet 
igenom hans förvållande och fördenskull vill innehålla dessa 12 daler uti ångeröre efter han Per Staffansson intet stod sitt 
köp och därigenom han lidit skada på 6 daler tunnan honom resolverades belangande de 20 tunnor malt handel och därav 
fallande skadestånd som Isak nu fordrar, emedan som köpet är slutit vid Salberget, så pålägges Isak den saken där vid 
Salberget att utföra till nästkommande mårmässa 
 
Gamla Norbergs häradsrätt 18 augusti 1662: Uppå Olof Erssons besvär i Nickebo emot sin granne Per Knutsson och hans 
mågar Lars och Olof angående en broders del jord som är 1/8 ibidem som Olof brukar och hans grannar föregiva honom 
intet hava löst helst efter han sin del icke kan bevisa med fastebrev. Efter som med skäl och skriftligt vittnesbörd av Per 



Staffanssons söner i Karbenning dat ibidem den 10 augusti 1582 beviste att deras fader Per hade aldrig löst Olof Erikssons 
del uti Nickebo utan hans broders Anders Erssons 1/4 del i Nickebo hemman. Noch köpt av Lars Homman en halvpart util 
halva hemmanet och givit därför 58 skp stångjärn vilken jord Per Staffanssons mågar Per Knutsson och Lars Olofsson nu 
åbo. 
 
Gamla Norbergs häradsrätt 4 februari 1668 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:5 (1668-1669) 
Bild 370 / sid 67 (AID: v222900.b370.s67, NAD: SE/ULA/11711); upplästes en bytesskrift av gode män gjord dat Karbenning 
den 30 september 1667 om jord och husbyte emellan fordom Per Staffanssons arvingar i Karbenning, nämligen Olof, Mats 
och Staffan på den ena, och dess svågrar Per Knutsson och Lars Olsson i Nickebo på den andra således att bröderna behålla 
sin delar i Karbenning och Labo, men systrarna sina delar i Nickebo samt 20 skp stångjärn därtill 
 
 
 
Barn: 
Marit Persdotter. Född 1634-02-24 Karbenning Karbenning by. Död 1706-04-14 Karbenning Nickebo.  
Mats Persson. Född Karbenning Karbenning by. Död 1683-06-03 Karbenning Karbenning by.  
X:1022 NN Persdotter. Född Karbenning Karbenning by. Död 1680-11-31 Karbenning Nickebo.  
Staffan Persson. Död Västerfärnebo Tomasbo.  
Olof Persson. Född Karbenning Karbenning by.  

 
 

 
 

XI:2047  mm mm mm mm mm f 
Jon Olofsson. Född Karbenning Nickebo. Död omkring 1602 Viborg. Far: XII:4093 Olof Matsson. 
 
Året efter de hade pantsatt Nickebo drog han ut som knekt och dog i Viborg 
 
Barn med Margareta Persdotter (Född Karbenning Nickebo. Död Västerfärnebo Matsbo.). 
 
Barn: 
X:1024 NN Jonsdotter.  

 
 

 
 

XI:2048  mm mm mm mm mm m 
Margareta Persdotter. Född Karbenning Nickebo. Död Västerfärnebo Matsbo. Far: XII:4095 Per Nilsson. 
 
Svea Hovrätt, Huvudserie [Liber causarum], SE/RA/420422/01/E VI a 2 aa/68 (1632), bildid: A0067987_00357: Ädle och 
välborne herrar vi undertecknade bofaste män i Färnebo fjärdingen vittnar och i sanning bekänna att denna sedelvisare, 
vår granne Lars Abrahamsson i Nickbo haver någon tid här tillförne velatt lösa igen sin pantsatte jord som Per Larsson i 
Bennebo hade av honom i pant. Haver därför förbemälte Lars Abramsson tagit utav en köpman ett stycke halvt engelskt så 
gott i sitt värde som åtta skeppund stångjärn, med vilket klädestycke Lasse ville lösa sin jord igen, och där uppå förde Lars 
Abramsson samma kläde till Per Larsson. Men Pär Larsson ville intet mista jorden sände därför sin legopiga Abluna 
benämnd med klädet till Lars Abramsson igen. Lasse Abramsson sände åter annan gången klädet till Pär Larsson  men han 
ville det intet anamma. Tredje gången kom åter en annan piga Anna Eriksdotter benämnd och bar samma kläde till Lars 
Abramsson. Allt så fick Lars Abramsson intet lösa sin jord igen, utan Pär Larsson haver nu brukat samma jord i några år. Att 
så i sanning är låte vi här under inskriva våra namn och bomärken. Olof Persson i Bennebo, Pär Olsson ibidem, Anders 
Olsson i Fröbbenbenning, Av Norberg den 16 februari 1633. 
Olof Matsson i Högfors vittnar att förbemälte Anna Eriksdotter som nu är hans hustru säger att Lasse Abramsson sände tre 
gånger klädet till Pär Larsson men Per Larsson ville intet taga klädet. 
Copia av Albrekt Hanssons sedel 
Haver jag Albrekt Hansson fordom lagläsare i Bergslagen och Dalarna rannsakat i min domböcker om ett hemman i 
Nickebo på gamla Norberg som Peder Larsson, Jöns Larsson i Bennebo köpt haver och där på dombrev bekommit.  Om i 
samma brev är ställt att vara lagbudit och ståndit, då haver jag mig där uti försett, och det haver icke mera än en resa varit 
för rätta kan genom orätt berättelse, haver där till hjälpt, Av Aspebo den 4 oktober 1631 
Där hos  giver jag eder ödmjukeligen tillkänna att min salig man Jon Olofsson uti Nickeboda haver Anno 16 bortsatt min 
del uti förbemälte Nickeboda som mig med rätta tillkom efter min salige fader Peder Nilsson uti förbemälta Nickeboda och 
det gjorde han mig oåtsport och aldrig gav jag där till mig tillfreds med. Men efter tiden var hård och vi hade många små 
barn och nöden gick oss så hårt uppå så toge vi till att pantsätta bort til lösöre jag mycket som hos oss mäst finnas kunde 
på det att vi eller våra barn icke skulle svälta och lida stor hunger och samma förbemälte pant kom till Per Larsson i 
Bennebo och hans bröder. 
först koppargrytor 2 för 400 och en ½ spann korn 
kläder en ny kååpa för kort 1.. osm järn 100 
en engelsk tröja för oss järn 500 



item satte han och bort en skogsholme så mycket som ett stycke. ....för 700 
item en gruvudel för 1800 
och på det sista satte han honom och hemmanet i pant för stångjärn 8 skeppund och intet annat än bara täkten item satte 
han och bort en rödning för oss järn 11 pund efter gamla vikten. 
och täkten och rödningen ville vi nu lösa igen. Men de hava nu ljugit sig faste brev till, förty jag var ännu aldrig så när att 
jag någon tid gav honom ja där till, ej heller samtyckte jag ... ej heller skall så länge jag lever förty när min salige man drog 
ut till fiendeland och då bad han mig aldrig giva dem någon skrivelse där uppå därför haver varken han eller jag givit dem 
någon skrivelse där uppå utan vad brev de hava där uppå det hava de okristligen ljugit sig till. Där uppå haver jag tagit 
ärliga mäns vittnesbörd med deras namn och bomärken. 
Item Jakob Finne uti Nickeboda säger att han var tillstädes i Bännebo när Peder Larsson ville köpa min del uti Nickeboda 
och Peder Larsson sände honom tre gånger till mig och bad att jag ville komma till honom och giva honom köpebrev eller 
lov där uppå så ville Peder Larsson giva mig engelskt tröjkläde för mitt omak och för min goda vilja men var gång nekade 
jag honom och sade jag aldrig ville giva honom lov därtill. Vilken Jakob säger sig vilja vittna för lag och rätta. 
Allom dem som detta mitt öppna brev kan förekomma då bekännes jag Albrekt Hansson mig ..... dom havandes i 
Bergslagen och Dalarna .....gör vitterligt att Anno 1600 den 11 dag i oktober månad då jag laga ting höll med allmogen på 
Gamla Norberg uti fogdens närvarelse förståndig Hans Eriksson då kom för mig och manade Peder Larsson samt hans 
broder Jöns Larsson i Bennebo och gav tillkänna med laglig bevis huru de hade köpt tvådelarna i den östra gården i 
Nickebo av H Marit s. Jon Olofssons i förenämnde Nickebo för osmundjärn trettio fat och två hundare, 
Margaretas far var Peder Nilsson och farfar Nils Olofsson i Nickebo. Jöns Olofsson Margaretas man drog ut som knekt året 
efter han hade pantsatt hemmanet och dog senare i Viborg 
Abraham Olofsson var gift med en syster till Per och Jöns Larsson. Abraham var Lars Abrahamssons far 
Per Larsson dör före 1632 
Erik Olofsson tilltalte Mats Persson som var Johans broder i Bennebo att han skulle komma till rätten med fastebrevet och 
han gick hem och intet kom igen och inge av de andra, åter skrev underlagmannan Erik Olofsson dem till då han var i 
Lifsdal på syn och ej heller kommo de dit  
 
Gift medOlof Hansson. 

 
 
 
Generation XII 
 

 XII:33  ff ff ff mf ff ff 
Nils. Se XI:41. 

 
 

 
 

XII:35  ff ff ff mf ff mf 
Peder Håkansson. Se XI:43. 

 
 

 
 

XII:113  ff ff fm mm ff ff 
Nils. Se XI:41. 

 
 

 
 

XII:115  ff ff fm mm ff mf 
Peder Håkansson. Se XI:43. 

 
 

 
 

XII:121  ff ff fm mm mf ff 
Svening Nilsson. Se X:225. 

 
 

 
 

XII:123  ff ff fm mm mf mf 
Påvel Jonsson. Se X:197. 

 
 

 
 

XII:124  ff ff fm mm mf mm 
Marit Simonsdotter. Se X:198. 

 
 

 
 

XII:125  ff ff fm mm mm ff 



Björn Andersson. Se XI:413. 
 
 

 
 

XII:357  ff fm fm mf fm ff 
Olof Jönsson. 
 
Till Våla 
 
Barn med Kerstin Larsdotter. 
 
Barn: 
XI:179 Sten Olofsson till Våla. Född 1440. Död 1510.  

 
 

 
 

XII:358  ff fm fm mf fm fm 
Kerstin Larsdotter. 

 
 

 
 

XII:359  ff fm fm mf fm mf 
Mats Trulsson. Far: XIII:717 Truls Matsson. Mor: XIII:718 Kristina Olofsdotter. 
 
Barn med Brita Jönsdotter. 
 
Barn: 
XI:180 Karin Matsdotter. Död omkring 1540.  

 
 

 
 

XII:360  ff fm fm mf fm mm 
Brita Jönsdotter. 
 
Barn med Olof Jonsson (Gyllenhorn). 
 
Barn: 
Johan Olsson (Gyllenhorn).  
Jöns Olofsson (Gyllenhorn).  

 
 

 
 

XII:369  ff fm fm mm ff ff 
Sven Larsson. 
 
Nämnd i årliga räntan Skrikarhyttan, Nora 1539--1542 
 
Dombok och saköreslängd Nora 1582 Västmanlands handlingar, SE/RA/5121/5121.09/1582: 4A (1582), bildid: 
A0050705_00115  på samma dag tillstod alla Skrikarhyttans inbyggare att alla vara lika fullmyndiga att fiska uti deras 
hyttebäck såsom Sven Larsson haver tillförende haft att bruka allena 
 
 
 
Barn: 
XI:185 Anders Svensson. Död.  

 
 

 
 

XII:797  ff mm ff fm mm ff 
Joen. Se XI:457. 

 
 

 
 

XII:805  ff mm ff mf fm ff 
Anders Nilsson. Se X:21. 

 
 

 
 

XII:806  ff mm ff mf fm fm 



NN Persdotter. Se X:22. 
 
 

 
 

XII:821  ff mm ff mm fm ff 
Jon Hindriksson. Se XI:393. 

 
 

 
 

XII:825  ff mm ff mm mf ff 
Anders. Död Östra Ämtervik Högberg. Högberg, Östra Ämtervik 
 
 
 
Barn: 
XI:413, XII:125 Björn Andersson. Död.  

 
 

 
 

XII:859  ff mm fm fm mf mf 
Nils Jonsson. Se X:229. 

 
 

 
 

XII:860  ff mm fm fm mf mm 
Elin Olofsdotter. Se X:230. 

 
 

 
 

XII:969  ff mm mm ff mf ff 
Per Håkansson. Död Karlskoga Stora Strömtorp. Stora Strömtorp, Karlskoga 
 
 
 
Barn: 
XI:485 Anders Persson. Född Karlskoga Stora Strömtorp. Död.  

 
 

 
 

XII:971  ff mm mm ff mf mf 
Anders Nilsson. Se X:21. 

 
 

 
 

XII:972  ff mm mm ff mf mm 
NN Persdotter. Se X:22. 

 
 

 
 

XII:981  ff mm mm fm fm ff 
Björn Nilsson. Född före 1588. Död efter 1648 Rudskoga Ed. 
 
Visnums häradsrätt 19 oktober 1665 Visnums häradsrätt (S) AIa:2 (1640-1666) Bild 164 / sid 321 (AID: v66323.b164.s321, 
NAD: SE/VA/11180):  Näst beviljades vyrdige h Erich Biur i Sillerud rättens fasta på 1/3 i Ed i Rudskoga socken efter som 
han hade löst av sina syskon nämligen Lars Björnsson i  Kristinehamn halva hans del i Ed för 12 Rd St  Kerstin 
Björnsdotter i Hielmkärr, hennes del i Ed för 12 Rd L Kerstin Björnsdotter i Hova halva hennes del i Ed för 6 Rd Eljest hade 
bemälte H Erich själv ärvt en broderdel efter sina föräldrar Björn Nilsson och Elin Andersdotter, att han med arv och köp 
ägde en treding i gården som sagt är. 
 
Barn med Elin Andersdotter. 
 
Barn: 
XI:491, XI:499 Bengt Björsson. Född omkring 1608 Rudskoga Edet. Död Nysund Klippan.  
Marit Björnsdotter. Född Rudskoga Ed. Död Karlskoga Knutsbol.  
Lars Björnsson. Född Rudskoga Ed. Död Kristinehamn.  
Kerstin Björnsdotter. Född Rudskoga Ed. Död Rudskoga Hjälmkärr.  
Ericus Biur. Född Rudskoga Ed.  

 
 



 
 

XII:982  ff mm mm fm fm fm 
Elin Andersdotter. 

 
 

 
 

XII:997  ff mm mm mf fm ff 
Björn Nilsson. Se XII:981. 

 
 

 
 

XII:998  ff mm mm mf fm fm 
Elin Andersdotter. Se XII:982. 

 
 

 
 

XII:1737  fm mf mm ff mf ff 
Nils. Född Västervåla Vretarna. 
 
 
 
Barn: 
XI:869 Lars Nilsson. Död 1635-03-01 Västervåla Vretarna 5).  
NN Nilsdotter. Född Västervåla Vretarna.  
Anders Nilsson. Född Västervåla Vretarna.  

 
 

 
 

XII:1745  fm mf mm fm ff ff 
Hans Olofsson. 
 
Älvsborgs lösen 1618 Hans Olofsson utarmad husman A0066045_00163 
 
 
 
Barn: 
XI:873, XI:1849 Olof Hansson. Död Västerfärnebo Finnbo.  

 
 

 
 

XII:1753  fm mf mm fm mf ff 
Isak Larsson. Se XI:1913. 

 
 

 
 

XII:1754  fm mf mm fm mf fm 
NN Matsdotter. Se XI:1914. 

 
 

 
 

XII:1757  fm mf mm fm mm ff 
Germund Bengtsson. Född Norberg Livsdal. Död Norberg Livsdal. Far: XIII:3513, XIII:7417, XIII:7517, XIII:7537, XIII:8113, 
XIII:8149 Bengt Germundsson. Mor: XIII:3514, XIII:7418, XIII:7518, XIII:7538, XIII:8114, XIII:8150 Johanna Jönsdotter. 
 
Norbergs häradsrätt 18 februari 1594: Germund i Sundbo uppbjudeer ett halvt hemman i Sundbo köpt av Lasse Svensson i 
Hagge för 3 ... 
 
Gamla Norbergs bergslag 6 februari 1597 Hela Dalarnas tingslags häradsrätt (W) AI:5 (1596-1597) Bild 1750 / sid 171 (AID: 
v222732.b1750.s171, NAD: SE/ULA/10391): Germund Bengtsson i Lifsdal bjuder upp en systerdel i Sundbo köpt av Erik 
Anderssson på Djäknehyttan för 10 fat osmundjärn och stod själv för rätta, skall hava brev 
 
Norbergs häradsrätt 26 januari 1598 Hela Dalarnas tingslags häradsrätt (W) AI:6 (1598-1599) Bild 490 / sid 44 (AID: 
v222733.b490.s44, NAD: SE/ULA/10391): Kom Germund Bengtsson i Lifsdal och lade ett brev i rätta lydandes huru en 
benämnd Nils Pson i Lifsdal hade sålt sitt hemman i Lifsdal för 6 läster järn och ½ läst för bördan till gav fastebrev. 
 
Gamla Norbergs häradsrätt 30 januari 1602 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) 
Bild 620 / sid 50 (AID: v420705a.b620.s50, NAD: SE/RA/42042202): Kom Germund Bengtsson i Lifsdal och gav till känna 
huru hans fader hade löst bördsrätten i ett kronones hemman för 7 ½ daler och det beviste med s Konung Johansbrev. Nu 
ville hans medarvingar tränga sig in i samma krono hem är benämnd Backen och skifta det sig emellan såsom annat 



arvegods, då blev avsagt att Germund samma krone hemman nu behålla skall ändock det litet är och det med hus och 
hävdning vill bruka och bygga samt och årligen utgöra all den ränta som där bör avgå och ej må det sönderskiftas som 
annat arvegods 
 
Gamla Norberg 26 januari 1607 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 3610 / sid 
348 (AID: v420705a.b3610.s348, NAD: SE/RA/42042202) Kom Germund Bengtssons barn i Lifsdal och talade till Bengt 
Pedersson i Andersbenning om förenämnde Andersbenning förebärande att deras moder moder hustru Brita på Nyhyttan 
det ått hade och det pantsatt hade till Anders Larsson på Djäknehyttan fick så Anders Larsson sin broder Olof Larsson för 
samma värde, fick så Lasse mynter samma hemman i gäll av Olof Larsson kom så Lasse mynters hustru på annat gifte och 
fick en man benämnd Nils Ingillsson, kom så han till samma hemman, böd så han samma hemman ut att säljas  igen, löste 
så Olof Jönsson i Andersbenning det till sig för osmundsjärn 14 fat av Anders Håkansson i Gässjö för 10 fat 1 ½ hundare av 
Peder Jonson i Flängian 5 fat herr Peder ett fat kom så samma hemman till Bengt Pedersson som fick Anders Håkanssons 
dotter till hustru sade sig där vara bördig till och ej kunde med någon skäl / / sig där till med någon börd detta som linjen 
utvisar där äre rätta bördemän därtill. Därför dömdes desse förenämnde Marit Knutsdotter, Germund och hans 
broderbarn samt Marit på Nyhyttan med sina skylle syskon samma Andersbenning till i börden igen och Bengt Persson sitt 
värde igen men kan det vara någon för bättra då skola gåde män där om rannsaka 
Brita g 1 m Jöns 
barn: 
Peder Jönsson som fick sonen Anders 
Lasse Jönsson med sonen Knut och sondottern Marit 
Johanna Jönsdotter med sonen Germund och sonsonen Olof 
g 2 m Peder Jönsson som fick sonen Jon och sondottern Marit 
 
Barn med Margareta Larsdotter (Född 1564 Norrbärke Hagge. Död 1644-08-25 Norberg Livsdal.). 
 
Barn: 
NN Germundsdotter. Född Norberg Livsdal.  
XI:1880 Johanna Germundsdotter. Född Norberg Livsdal. Död omkring 1678.  
XI:879, XI:1855 Johan Germundsson. Född Norberg Livsdal. Död 1649-01-07 Norberg Livsdal.  
Erik Germundsson. Född Norberg Livsdal.  
Olof Germundsson. Född Norberg Livsdal. Död 1668 Norberg Livsdal.  
Lars Germundsson. Född Norberg Livsdal. Död omkring 1621 Norberg Livsdal.  

 
 

 
 

XII:1758  fm mf mm fm mm fm 
Margareta Larsdotter. Född 1564 Norrbärke Hagge. Död 1644-08-25 Norberg Livsdal. Far: XIII:3515, XIII:7419, XIII:7519 
Lasse Svensson. Mor: XIII:3516, XIII:7420, XIII:7520 Karin Olofsdotter. 
 
Barn med Per Larsson. 
 
Barn: 
Anders Persson.  

 
 

 
 

XII:1759  fm mf mm fm mm mf 
Hans Holstensson. Född omkring 1580 Söderbärke Vad. Död 1651 Söderbärke Vad. Far: XIII:3517, XIII:7421 Holsten 
Persson. Mor: XIII:3518, XIII:7422 Karin Hermansdotter. 
 
Norr- och Söderbärkes häradsrätt 1614 Hans Holstensson i Vad bjuder upp nu första resan en jordedel i Halvardsbenning 
köpt av Hans Pson i Djupkärna, Halvards barn i Söder go... Bengt Pedersson i Gässje, Hennika i Fragg för 8 fat 
 
Gamla Norberg m fl 29 januari 1638 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2257 (1638) Bild 220 / sid 
249 Peder Jönsson i Simbla och Hans Holstensson i Wad gjorde sig emellan ett jordebyte i så måtto bemälte Hans i Wad 
upplät välb. Peder Jönsson ett kronohemman i Årnebo som han haver lossat av kronan för 30 Rsd in specie under 
skattemannarättighet och där emot upplät Peder Jönsson honom igen ett skattehemman Lilla Bråfors och efter Bråfors var 
något bättre gav Hans emellan 24 skepp tackjärn. Item gav Henneka i Djupkärra tillkänna att han haver gjort ett rättmätigt 
jordebyte med Hans Holstensson i Wad i så måtto att han haver unt och upplåtit honom 2 bordersdelar i Wad // 
brodersdel värderat för 12 fat osmundjärn och där emot upplät Hans Holstensson honom igen Lilla Bråfors i Norbergs 
socken vilket blev av rätten konfirmerata och stadigt gjort 
. 
Västmanlands lagmansrätt 1642 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIa:4 (1627-1645) Bild 2270 / sid 236 (AID: 
v405249b.b2270.s236, NAD: SE/RA/42042202): Hans Holstensson i Vad beviste med goda skäl huruledes han Ao 1612 



haver köpt en systerdel med all dess lägenhet i förbemälte Vad utav sin syster Kerstin Holstendotter för 4 fat osmundsjärn. 
Item Ao 1625 av sin systers man Olof Nilsson i Sundebo såsom och av den andra sin systers man Hans Pärsson i Nor med 
bägges deras hustrurs ja och samtycke deras hus och jord som de är arvfallna till efter sina saliga föräldrar uti Vad för 5 fat 
osmundjärn var systerdel. Item Ao 1631 haver bemälte Hans Holstensson haver sig tillbytt och köpt dessa hemmansdelar i 
förbemälte Vad och dem därför givit var i synnerhet som härefter förmäles, Lars Halvarsson i Moren för i brodersdel givit 2 
skeppund, Nils Eriksson i Starbo för 1 systerdel stångjärn ett skeppund, Lars i Norbod? I Gränge socken för 1 systerdel 
stångjärn 1 skeppund, Erik Fransson i Karmansbo för 1 systerdel 1 skeppund stångjärn, hustru Kerstin i Narsa i Munktorps 
socken för 1 systerdel stångjärn 1 skeppund Pär Halvarsson i Sördicke för 1 brodersdel stångjärn 2 skeppund, h Sara sal 
Johan Halvarssons i Sörgovik bytt jord med Hans Holstensson i Vad för 1 skeppund stångjärn och med Pär Larsson i Sörbo 1 
skeppund vilket ett skeppund bemälte Hans Holstensson Pär Larsson med jord igen i Södbo förnöjt haver än Hanka 
Halvards dotter i Sörgodvik för 1 brodersdel bekommit 2 skeppund stångjärn. Ytterst Ao 1640 haver Hans köpt 1 systerdel i 
föreskrivne Vad av Solred Olofsson i Moren för 6 fat osmundsjärn vilka köp och fasta confirmerat blev. 
 
Norrbärke 31 augusti 1651 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1789 (1650-1652) Bild 350 / sid 27  inlades 
av Hans Hemmingson i Vad en förlikningsskrift de dato Vad den 25 april 1651 uti vilken Torsten Holstensson i Vad tillstår 
sig hava med sin salig brodersbarn i en vänlig förliknin inställt sålunda nämligen att emedan hans salig broder Hans 
Holstensson haver av den gamla arvlinjen så mycket inlöst att han är mäktig halva Vadbyn, och sedan en del intererert uti 
hans hemman, och såsom han frivilligt emot den del hans salig brodersbarn uti hemmanet delaktiga vara kunde, haver 
dem lovat med första att giva och leverera 18 skeppd tackjärn och det sedna ingen makt uppå hans hemman att 
pratendera utan sig med sin salig faders hemman benöja låta och han med sitt där han åbor att ingen varken han eller 
hans barn skola tilltalas vidare här om.  
 
Barn med Elin Matsdotter (Född Söderbärke Vibberbo.). 
 
Barn: 
Peder Hansson. Född 1610 Söderbärke Vad.  
Anders Hansson. Född 1624 Söderbärke Vad.  
XI:880, XI:1856 Karin Hansdotter. Född Söderbärke Vad.  

 
 

 
 

XII:1760  fm mf mm fm mm mm 
Elin Matsdotter. Född Söderbärke Vibberbo. Far: XIII:3519, XIII:7423 Mats Nilsson. 
 
Ting i Söderbärke 1603 (Renoverad dombok) Svea hovrätt Kopparbergs län EXIe:2720 sid 143 1754 Ting i Söderbärke Mats 
Matsson i Vibberbo bjuder upp en hemmansdel liggandes ibidem köpt av sin syster hustru Elin i Vad för 6 fat och 200 
osmundsjärn  

 
 

 
 

XII:1777  fm mf mm mm ff ff 
Erik. Död Säby Ulvesta. 
 
Snevringe häradsrätt 1585: Item kom för rätta Per i Hexta och klagade 
uppå Erik i Olvesta att han hade slagit honom 2 yxe hammar hugg ned 
uppå axeln 2 blånad blev bötandes 6 marker benådd i 4 marker 
 
 
 
Barn: 
XI:889 Olof Ersson. Död.  

 
 

 
 

XII:1849  fm mm ff mm mf ff 
Peder Nilsson. Född Villberga Håra. Död Villberga Enhälja. Far: XIII:3697 Nils Persson. 
 
Trögd härad 4 juli 1614 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIe:645 (1605-1634) Bild 200 / sid 16 (AID: 
v420462a.b200.s16, NAD: SE/RA/42042202) Kom för rätten Erik Hansson i Håra och Erik Persson som äger hans syster 
hustru Margareta i Hässleby och gåvo tillkänna nu och de hade gjort med varandra en vänligt och lagligt jordeköp skifte 
eller byte uti så måtto att förbemälte Erik Hansson med sin syster upplåter Pär Nilsson i Enhälga 10 öresland jord i Enhälga. 
Däremot upplåter Per Nilsson Erik Hansson och hans systern igen ( ) öresland hus och jord i Håra och för det att Peder 
Nilssons hemman var mindre i Håra, och han fick större och mer jord igen nämligen 4 öresland gav han honom reda 
penningar 50 daler, en häst ( ) tio daler och för god vilja systern hustru Margareta tre daler, men han åstundar och ville 
hava mer och icke ville giva sig till freds med mindre han kunde få en teg men han ville icke. 



 
Trögd härad 19 april 1615 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIe:645 (1605-1634) Bild 270 / sid 23 (AID: 
v420462a.b270.s23, NAD: SE/RA/42042202) kom för rätten Erik Hansson i Håra i Villberga socken med sin syster hustru 
Margareta i Hessleby samt med hennes man Erik Persson och gjorde här ett lagligt och // jordebyte med Pär Nilsson i 
Enghelga i så motto att desse upplåte Pär Nilsson deras fädernes fasta ärvda hemman i Enhelga som är tio öresland hus 
och jord däremot så upplät Pär Nilsson dem igen ett hemman liggandes i Håra som är 6 öresland hus och jord och för det 
att Enhelga hemmanet var större och bättre än det andra hemmanet i Håra haver Pär Nilsson // emellan 52 daler som han 
gav en knekt som utgick i knektehopen för Erik Hansson i Håra och sedan haver Pär Nilsson givit Erik Hansson för mäld 6 
daler och systern och stod Erik Hansson på sina systrars och systermans vägnar och gjorde honom upplåtelse både med 
han och mun uppenbarligen i allemans närvaro. 
 
Trögd härad 27 januari 1617 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIe:645 (1605-1634) Bild 400 / sid 36 (AID: 
v420462a.b400.s36, NAD: SE/RA/42042202) kom för rätten Per Nilsson i Enhelga och klagade till en benämnd Jöns Smed 
vid Ekholms gård sålunda att det hänt sig mitt i våren då hade de druckit barnsöl i ampne där hade då en benämnd Mårten 
Bock slagit hans broder med en kanna fram i skallen i stugan, allenast därför honom tyckte så att han slog allt för mycket 
för honom i stopet, Sedan vore utgångne och åter kommo de i fägården tillsamman där kom och då med tillöpandes Hans 
smed slog hans syster med en brunnskrok och sedan tog till ett // och därmed slog han Per Nilssons halvbroder Hindrik 
Hindriksson som åtte hans syster och var ko//des i Åmne och slog honom med in emot bak i nacken tu slag så att han föll 
framstupa till jorden, därefter blev denne finnen Hindrik Hindriksson sjuk. Undertiden låg han och undertiden gick han 
uppe men aldrig såg han sin hälsas dag, dock efter // uti sin sjukdom tvänne gånger haver låtit sig // med det högvärdiga 
sakramentet sin själ // för vilken han sägs tvenne resor skall hava bekänt att han icke kunne skylla ej heller beskylla Hans 
Smed för sin död den och honom haver uti förlikning givit två daler penningar dem han anammat och uti förlikning 
uppburit haver den andra som honom slog med ölkannan Mårten Bock vid namn är flydder sinom kos och är denne finnen 
Hindrik Hindriksson som död bleven av samma huggen och haver levat ett halvt år därefter sedan denne skadan skedde 
och bårskäraren som honom läka skulle han vittnade att han hade mest klagat över det samma såret som med kannan slog 
men Per Nilsson som sin broder med hade han sade att han hade mest klagat över de två slag som han fick i nacken 
 
 
 
Barn: 
Anders Pedersson.  
XI:925 Nils Pedersson. Född Villberga Enhälja. Död Villberga Enhälja.  
Brita Pedersdotter.  

 
 

 
 

XII:1853  fm mm ff mm mm ff 
Hans. 
 
Landskapshandlingar 1589 A0045310_00029 Hans i Enhälga 11 öre 8 penningland 
Landskapshandlingar 1592 A0045334_00067 Hans i Enhälga 11 öre 8 penningland 
 
 
 
Barn: 
Margareta Hansdotter.  
XI:927 Erik Hansson. Född Villberga Enhälga. Död Villberga Håra.  

 
 

 
 

XII:2291  mf ff mm mm ff mf 
Jöns Olofsson. 
 
Älvsborgs lösen 1571 Jöns Olsson i Spånga bergsman summa uti pengar 34 ½ mark Älvsborgs lösen 1571, SE/RA/5116/15, 
bildid: B0001014_00104 
 
Ägde fyra öresland i Söderspånga 
 
I jordebok 1560 
 
Norrbo härad 28 april 1621 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2252 (1593-1632) Bild 1840 / sid 416 Om 
Söderspånga avsades att emedan hela hemmanet det är två markland jord och är ett välhollen och välbesittit hemman och 
Jönses i Söderspångas son han tillbuder att det utlösa sina medarvingar och släktingar. Antingen med jord så mycken som 
dem tillkommer och I så goda lägo och lägenhet eller betala dem för samma jord det dyresta som han må någonsin gälla 



och alldenstund ståthållaren på kunglig majestäts vägnar haver budit och befallt att man icke skall dem riva utan dem som 
bäst  råd marken och förmögenheten haver han bör utlösa de andra därför ställtes det till ståthållaren om han vill låta 
riva samma hemmanet för dessa 4 ören skull eller icke därefter skall det dömas och förlikas och efter lag slitas 
 
 
 
Barn: 
XI:1146 Malin Jönsdotter. Död Haraker Söderspånga.  
Olof Jönsson.  
Margareta Jönsdotter.  
Erik Jönsson.  

 
 

 
 

XII:2293  mf ff mm mm fm ff 
Jöns. Se XI:1061. 

 
 

 
 

XII:2294  mf ff mm mm fm fm 
Birgitta. Se XI:1062. 

 
 

 
 

XII:2295  mf ff mm mm fm mf 
Lars Matsson. Se XI:1063. 

 
 

 
 

XII:2377  mf fm fm ff mf ff 
Olof Joensson. Född Munktorp Vedbo. Död Dingtuna Näsby. Far: XIII:4753 Joen Andersson. 
 
Snevringe härad 13 maj 1607 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2252 (1593-1632) Bild 2540 / sid 
484 (AID: v420654.b2540.s484, NAD: SE/RA/42042202)  kom för rätten Lasse Nilsson i Vedebo i Munktorps socken och 
bevisade att hava köpt av Olof Joensson i Näsby i Dingtuna socken två öresland hus och jord i Vedebo i Munktorp socken 
för penningar tolv daler. Mera bevisade han att hava lossat av Hans och Anders i Måresta i Munktorp socken tu öresland 
jord och givit dem båda tillsaman tillbytespenningar sexton daler. Men gav han tillkänna att hans hustru, hustru Ingeborg 
eller Ingril äger och därsammastädz ett öresland hus och jord som hon efter hennes salige fader Joen Andersson ärvt hade 
Noch de andra hennes systrar Kerstin hon åtte och en öresland därsammastädes hon blev så död och ett barn levde efter 
hennes död samma barn ärvde hennes man Lasse Gottskalksson med rätt bröstarv. Därför så haver Lasse Nilsson givit 
honom penningar fyra daler. Hela hemmanet är tillsamman ett markland som Lasse Nilsson nu besitter. 
 
Tuhundra härad 26 januari 1613 Tuhundra häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11594/A I a/1 (1598-1631), 
bildid: C0106005_00083 kom för rätten Olof i Näsby och begärde och fria sig för tu lakan och en vepa som hovmannen som 
var honom gästat haver bortfört och med sig tagit vilka lakan och vepa grannarna i Löfstad som kläderna haver dit hulpit 
och utgjort haver // honom misstanke och beskyllan, och vill han fördenskull nästkommande ting lagligen fria sig 
 
 
 
Barn: 
XI:1189 Per Olofsson. Död 1656-05-15 Dingtuna Näsby.  

 
 

 
 

XII:2381  mf fm fm ff mm ff 
Bengt Nilsson. Död Lundby Bärby. 
 
Årliga ränta Bärby Lundby 
1588-1595 Bengt 2 öre 8 penningland 
 
Kyrkvärd 1592-1599 
 
Tuhundra härad 25 november 1607 Tuhundra häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11594/A I a/1 (1598-
1631), bildid: C0106005_00039 samma dag blev ock Bengts dotter i Bärby sagt alldeles fri och saklös för det skvallersamma 
talet i rop och rykte som länsmannens pojke efter en gammal kärings osannfärdiga lögnaktiga sago hade henne utfört för 
nämligen att Hans Fredrikssons i Bärby dräng skulle hava legat när henne vilket var lutter lögn// 
 



Älvsborgs lösen 1613, Kommissariernas m.fl. räkenskaper för den lokala uppbörden av Älvsborgs lösen, SE/RA/5117/IV/40 
(1613-1617), bildid: A0066044_00149 
Bärby - Bengt - gift son - dräng - piga 
 
 
 
Barn: 
XI:1191 Näsbo Bengtsson. Född omkring 1585 Lundby Bärby. Död efter 1664 Lundby Bärby.  
Brita Bengtsdotter. Född Lundby Bärby.  
Johan Bengtsson. Född Lundby Bärby.  

 
 

 
 

XII:2411  mf fm fm mf mf mf 
Waste Michilsson. 
 
Snevringe härad 16 maj 1606 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2252 (1593-1632) Bild 2510 / sid 
481 kom för rätta Mårten Joensson i Rabbesta sålde och med hand och mun upplät Waste Mikkelsson i Tuna i Svedvi 
socken sitt fasta fäderne i Tuna som är i bolbyn tio öre och två örtugland jord och 4 örtugar emellan frälse och 
landboåkern, därför så kändes han nu här för rätten ärligen och redeligen anammat och uppburit att hava penningar 
sjuttio daler därmed han den föremnämnde  mansboten (föregående protokoll) hade betalat oc gjorde han honom här 
för rätten nu upplåtelse både med hand och mun och nämnden vittnade att föreskrivne 12 öre land det var lagbundet och 
lagståndet uti saliga Hans Erssons tid som hans dombok bör utvisa. 
 
Snevringe härad 23 september 1607 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2252 (1593-1632) Bild 2560 
/ sid 486 // och efter herr Hindrik icke behöver samma hemman så haver nu åter herr Hindrik sålt och till köps upplåtit 
Waste Michilsson i Östuna för samma penningar som han därpå utlånt hade vilka penningar 70 daler han kändes av Waste 
Michilsson hava anammat och uppburit i gode nöje och därtill med så haver Waste Michilsson ändå givit Mårten Joensson 
uti äre.. och för bördsrätten penningar fem daler därmed han giver sig till freds, avhände nu Mårten Joensson sig samma 
jord i Östuna 
 
Svedvi härad 30 oktober 1607 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2252 (1593-1632) Bild 2570 / sid 
487 blev ock uppläst Waste Michilssons i Östuna i Svedvi sockens fast jordebrev lydandes på de tolvöresland jord som han 
hade lossat av herr Hindrik i Svedvi för penningar 70 daler och därtill så gav han Mårten Joensson i Rabbesta fem daler för 
bördsrätten och vart samma jordebrev beseglat och konfirmerat för rätten 
 
 
 
Barn: 
XI:1206 Karin Fastedotter.  
Nils Fastesson.  

 
 

 
 

XII:2451  mf fm mf fm ff mf 
Johannes Oestonis Turdinius. Född 1570 Umeå. Död 1642-04-24 Frötuna. Frötuna 
 
Uppsala domkapitel 1640 Johannes Turdinius Frötunensium om jordabyte 
 
Uppsala domkapitel 1643 sidan 13 _ Några bönder från Frötuna vill sätta in Johannes Turdinius Junior som präst i 
församlingen Man vill därmed hjälpa honom såväl för sin egen skull som för hans faders skull. Herr Johan är en ung man 
som ännu inte har gjort någon större tjänst. Troligen är detta en son till Johannes Turdinius 
 
Barn med Cecilia Hansdotter. 
 
Barn: 
XI:1226 Margareta Johansdotter Trast. Död omkring 1680.  

 
 

 
 

XII:2452  mf fm mf fm ff mm 
Cecilia Hansdotter. 

 
 

 
 

XII:2457  mf fm mf fm mf ff 



Olof Larsson Hogg. Död. Örebro 
 
Barn med Elisabet Persdotter Helsingia (Född omkring 1589 Örebro. Död omkring 1650 Örebro.). 
 
Barn: 
XI:1229 Johan Hogg.  

 
 

 
 

XII:2458  mf fm mf fm mf fm 
Elisabet Persdotter Helsingia. Född omkring 1589 Örebro. Död omkring 1650 Örebro. Far: XIII:4915 Petrus Mattiae 
Helsingius. Mor: XIII:4916 Elisabet Tideman. 

 
 

 
 

XII:2465  mf fm mf mf ff ff 
Mats Östensson. Se XI:1625. 

 
 

 
 

XII:2466  mf fm mf mf ff fm 
nn. Se XI:1626. 

 
 

 
 

XII:2473  mf fm mf mf mf ff 
Jöns Andersson. Död 1672 Floda (W) Hansbyn. 
 
Barn med Marit Ersdotter (Född 1591 Floda (W). Död 1677 Floda (W) Hansbyn.). 
 
Barn: 
XI:1237 Halvar Jonsson. Född Floda (W).  

 
 

 
 

XII:2474  mf fm mf mf mf fm 
Marit Ersdotter. Född 1591 Floda (W). Död 1677 Floda (W) Hansbyn. 

 
 

 
 

XII:2833  mf mm ff fm ff ff 
Nils Olofsson. Död Skinnskatteberg Godkärra. 
 
I årliga räntan för Godkärra 1562-1578. Är bergsfogde 
 
 
 
Barn: 
XI:1417 Olof Nilsson. Död Skinnskatteberg Godkärra.  

 
 

 
 

XII:2837  mf mm ff fm fm ff 
Johan Stam. Född Lubeck. Död omkring 1615 Hed Karmansbo. 
 
Omnämnd i årliga räntan från 1580 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 5 oktober 1610 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2253 (1593-1632) 
Bild 690 / sid 637 (AID: v420655.b690.s637, NAD: SE/RA/42042202): Stod ännu in för rätten Per Olsson och fastade Johan i 
Karmansboda all sin del i Täkten för 1 skeppund stångjärn och dömdes det ifrån Erik Fransson och till Johan i Karmansboda 
och lovades där uppå fastebrev. Sattes konungens fred emellan alla dem som bo i Karmansboda och Erik Fransson att 
vilken dera eller deras hustrur den andra giver orsak till träto eller med ord eller gärningar överfaller skall hava förverkat 
40 daler. 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 28 november 1616: Item kom för rätten Johan i Karmansbo och gav tillkänna att herr Hans i 
Malma haver levererat honom 12 ½ lsp tackjärn, där av Johan smidde honom ett halvt skeppund stångjärn, och när det var 
tillreds sände han bud till herr Hans och viste honom var järnet låg och herr Hans lovade sändaredan dagen efter det 
fjorton dagar där efter stals järnet bort och nu vill herr Hans intet betala honom sin arbetslön, avsades att efter herr Hans 
hade tagit järnet i andtvardning skall han betala Johan sin arbetslön 



 
Skinnskattebergs häradsrätt 15 augusti 1621 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2254 (1593-1632) 
Bild 980 / sid 790: Kom för rätten ädla och välbördige Jesper Nilsson till Frösåker fullmyndig gjord uppå den ädla och 
välbördiga Johan Yxkultt till Valsta samt med av hans kära hustru Märta Persdotters vägnar och presenterade såsom och 
lät här uti rätten .... förkunna och uppläsa därtill och med ransaka tvenne gamla lagmansbrev av framlidne saliga Herr 
Gregers Matsson utgivit som bodde på Töresjö det ena det var utgivit och daterat Anno 1479 och det andra var utgivit 
Anno 1484 fredagen näst efter Sanct Sigfridi dag vilka förbemälte brev det ena lydde på Karmansboda torp och bodemål 
och det andra lydde på en hytta. Och samma torp hytta med därtill ägor hade varit uti saliga Per Hanssons faders och 
förfäders väro och långe urminnes oklandrad hävd så att ingen mindes att det i mannaminne hade varit eller blivit klandrat 
och samma torp och hammar det var således utkommet att den salige framfarne mannen Junker Per Hansson på Valstad 
som var denne här Fru Märtas fader han hade samma torp och hytta av sin egen goda vilja och benägenhet unt och 
efterlåtet enom tysk och fremling som het Johannes i Karmansboda vilken där satte och byggde en hammarsmedja och 
bodde så där på torpet Karmansboda uti alla sina dagar och hela sin ålder, ja in till sina döde dagar och gjorde han salige 
Per Hansson årligen sin skatt och avrad, utav tills han blev döder och förde årligen hem sitt avrad till Valsta gård. Och hans 
tre söner som var Hans med sina två bröder Evert och Johan de hava och sammaledes efter deras saliga faders död, intagit 
nyttjat och brukat samma förbemälta torpet och hammaren och hava nu alls intet mera bevis med att fara än att de och 
sammaledes efter deras faders död i lika måtte som deras fader för dem hava utgjort deras utlagor till Valsta gård, och 
emedan att samma smedja för någon tid sedan är uppbränd förebära de att de hava samma hamma och smedja av nyo 
igen uppbyggt och därför så ville de densamma lägenhet allesammans sig till ägor och vederkommes och ville det nu med 
bättre ... och tresko för sitt eget behålla nyttja bruka och försvara och intet i hågkomma och besinna vad välgärningar 
deras fader skett var att den salige mannen Per Hansson hade honom det inrymt och låtit honom och dem efter honom 
sina ägor nyttja bruka och behålla därför så avsades och dömdes att alldenstund uti sanningen befinnes att samma torp 
och hammare det är fru Märtas rätta fasta fädernes arv och därtill med gamla odal och ett sådant arv som både hennes 
fader fader, fader för henne och hon efter honom oklandrat njutit och besuttiet haver så skall hon det samma utan all 
hinder och kval må här efter njuta och behålla men hennes landbo honom bor och han måste boflytta när husbonden vill 
eller förlika sig med husbonden eller jordäganden som bäst han förmå och kan eller och taga sina hus och smedjer och 
göra av dem vad som de ville och dem täktes dock så tillböd sig välbemälte Jesper Nilsson på Johan jopkels och hans käre 
fru välbemälte fru Märtas vägnar att fru Märta hon tillbjuder sig att hon ville förlika sig med dem om hammarbyggningen 
vad som de med var andra kunna överens bliva och sig förlika efter gode dannemän och mätesmanna sago det vill hon 
dem förnöja och betala men de sade och föreboro att de ingalunda ville utan föregav att samma hammr han stod icke på 
fru Märtas utan på kronans ägor grund och egendom, ty att de hade där funnit råroch rör som väl ... ägor åtskilja kunde så 
att detta stod på kronans ägor därtill svarade honom att han kunde väl får syn om han detta ville eller kunde bevisa men 
finnes han och lögnaktig så att där finnes icke några laggilla rår eller rör såsom de föregiva då måge de därför stå deras 
egen fara.· 
 
I ett bergstingsprotokoll från 1663 omnämns en smed vid namn Stam Olof Bergskollegium, Rättsprotokoll från Öster- och 
Västerbergslagens bergmästaredöme, SE/RA/420013/02/E II f/1 (1653-1686), bildid: A0067300_00146 
 
 
 
Barn: 
Karin Johansdotter. Död Skinnskatteberg Täkten.  
Hans Johansson. Död Hed Karmansbo.  
XI:1419 Evert Johansson. Född Lubeck. Död före 1654 Hed Sörtulinge.  
Johan Johansson.  

 
 

 
 

XII:2853  mf mm ff mf fm ff 
Mats Persson. 
 
Ägde 6 öresland i Rallsta (totalt 18 öresland) 
 
Snevringe härad 28 januari 1620 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2252 (1593-1632) Bild 3030 / 
sid 531 (AID: v420654.b3030.s531, NAD: SE/RA/42042202) kom för rätten Hans i Mölntorp och begärde en gång ända och 
en avsagt dom emellan honom och Erik Ingevallson om det hemman Rallsta i Svedvi socken som Erik Ingevallson besitter 
där Hans Perssons svärfader och fader hava suttit och nu besitter hans syskonbarn av systern hemmanet. Så dömdes och 
avsades dem emellan denne domen att alldenstund de andra hans farsysters barn aldrig hava fått laga fång som lag säger i 
jordabalken att allt lagfången det är rättfånget, Item och för det att han för sin person är närmare bördoman efter arveli 
än systerbarn efter det sjätte cap i jordabalken så är han och efter lag en rätt bröstarvinge yttermera så bör son eller 
sonson bliva vid bolbyn och syster och systersbarn taga i omagom eller efter hennes anpart penningar efter som jorden 
gäller i Bolbyn, därför dömde jag denna Hans Persson vara näramare att besitta Rallesta än som hans syskonbarn som av 
systrarna är utkomne //// 
 



1621-03-19 Lagmansting Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIa:12 (1591-1679) Bild 14430 / sid 509 
(AID: v405286c.b14430.s509, NAD: SE/RA/42042202) kom för rätten Hans Persson i Mölnetorp i Säby socken klagade och 
besvärade sig över sitt syskonbarn Erk Ingvaldsson i Rallestad i Svedvi socken i det han som födder var av en syster haver 
köpt ( ) honom som födder var av en broder, 12 öresland i Rallestad Norrgården av en oskyld Per i Vipby benämnd som han 
sålt hade på sin hustrus vägnar förbemälte Erik Ingvaldssons fader för 67 daler ( ) på han hade allenast en sedel och intet 
fast eller laga fång som lag i ( ) förvara, befrågade han fördenskull om icke han var näramare till att lösa än Erik Ingvaldsson 
/// detta brev överl( ) och befrågade mig nu det köp som Eriks fader Ingvald Ingvaldsson med Per i Vipby gjort hade och 
förnam att Pers hustru hade de 12 öresland bekommit med bregst arv som vore ( ) Hans Pederssons fader fader Mats 
Persson i Rallestad utur en släkt  ( ) och efter Pers hustru i Vipby ingen bördeman var till  ( ) hade ärvt sina barn och 
denne Mats Persson i rallestad som börden hade och arvtagare var till 6 örena borde hans barn och barnbarn det och in i 
börden igen lösa med Hans Persson var av brodern kommen och denna Erik av systern född. 
Rallestad 18 öresland 
Mats Persson åtte 6 öre ibidem och besatt dem – Per i Vipby – hustru 
Anna M – Per M - Elin M gift med Ingvald som köpte 12 öresland av Per i Vipby, hans hustrus jord som hon ärvt hade efter 
sitt barn 
Hans Persson är son till Per Matsson och Erik Ingvaldsson till Ingvald 
 
 
 
Barn: 
XI:1427 Per Matsson. Född Svedvi Rallsta.  
Kerstin Matsdotter. Född Svedvi Rallsta.  
Anna Matsdotter. Född Svedvi Rallsta.  
Elin Matsdotter. Född Svedvi Rallsta.  

 
 

 
 

XII:2855  mf mm ff mf fm mf 
Per Matsson. 
 
Barn med Karin. 
 
Barn: 
XI:1428 NN Persdotter.  

 
 

 
 

XII:2856  mf mm ff mf fm mm 
Karin. 
 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2252 (1593-1632) Bild 2570 / sid 487 (AID: v420654.b2570.s487, 
NAD: SE/RA/42042202)  kom för rätten Mats Persson i Årby och bekände att han hade varit målsman för Per Matssons 
barn och en son i Brånsta nämligen Hans Persson i Tuna, och efter Mårten Joensson i Rabbesta hade för fem år sedan 
ihjälslaget Per Matsson i Brånsta så hade han förenat sig med Mats Persson i Årby som målsman var om en kristlig 
mansbot så att Mårten Joensson hade utfäst till målsägarna penningar sjuttio daler, hade och fått löftesmänn sitt hemman 
i Östuna i Svedvi tolvöresland och samma tolvöresland hade herr Hindrik anammat i Svedvi och utlagt de sjuttio daler 
penningar och hustru Karin hans efterleverska hade uppburit i vängåvo och (sänge) 6 alnar gåå() engelskt, de tog för 
utlagorna till Strömsholms gård, här uppå så begärde nu Mårten Joensson i Rabbesta fridsbrev // 

 
 

 
 

XII:2921  mf mm fm mf mf ff 
Lars Bengtsson. Far: XIII:5841 Bengt. 
 
I årliga räntan Fjällsta, Svedvi 1581 
 
Älvsborgs lösen 1571, SE/RA/5116/15, bildid: B0001014_00416 / Lasse Bengtsson i Fjällsta 
 
 
 
Barn: 
Lars Larsson.  
XI:1461 Bengt Larsson.  
Mats Larsson.  
Jon Larsson.  



 
 

 
 

XII:3041  mf mm mm mf ff ff 
Nils Olsson. 
 
Nämnd i landskapshandlingarna 1539 Korsgården Stora Kopparberg 
 
 
 
Barn: 
XI:1521 Måns Nilsson. Död före 1608 Aspeboda Korsgården.  

 
 

 
 

XII:3043  mf mm mm mf ff mf 
Ingemar Olsson. 
 
Barn med Agneta Jakobsdotter (Född Gunnarsboda.). 
 
Barn: 
XI:1522 Kerstin Ingemarsdotter.  

 
 

 
 

XII:3044  mf mm mm mf ff mm 
Agneta Jakobsdotter. Född Gunnarsboda. Far: XIII:6087 Jakob Hansson Westfal. 

 
 

 
 

XII:3045  mf mm mm mf fm ff 
Hans Persson. Död 1554 Stora Kopparberg Främby. Far: XIII:6089, XV:25573 Peder Sjurdsson. Mor: XIII:6090, XV:25574 
Barbro Johansdotter Hiort af Ornäs. 
 
Barn med Anna Månsdotter (Död efter 1595.). 
 
Barn: 
XI:1523 Albrecht Hansson. Död 1631-04-12.  
Jonas Hansson.  

 
 

 
 

XII:3046  mf mm mm mf fm fm 
Anna Månsdotter. Död efter 1595. Far: XIII:6091 Måns Nilsson. Mor: XIII:6092 Margareta. 

 
 

 
 

XII:3047  mf mm mm mf fm mf 
Nils Ottosson. Född omkring 1510. Död 1562. Far: XIII:6093 Otto Nilsson. Mor: XIII:6094 Karin Gustafsdotter Slatte. 
 
Bosatt i Holm, Stora Tuna. Som ung kom han i kronans tjänst somväpnare. I början av 1540-talet placerades han i Finland 
som befallningsman över Korsholm och Österbottens län. Vid samma tid gifte han sig med sin styvmoders brosdotter Anna 
Ulfstrand. Sin svenska sätesgård hade de på Årby slott i Rasbokils sn i Uppland. Årby hade två gårdar och Nils Ottosson 
ägde den ena mellan 1540 - 1560. Och när hans hustru Annas far dog, fick Nils Hallkved gården i arv, men hans styvbroder 
satt emot arvet och det blev en långdragen arvstvist, som slutligen avgjordes av Gustav Wasa. Domen löd att Anna föddes 
oäkta och har inte någon arvsrätt. Enligt lagen stod det att "Horebarn måge ej arv tage" (Annas mor och var inte gifta när 
hon föddes.) Senare hittades brev till Gustav Wasa, som styvbröderna hade skrivit, att om dom vinner tvisten, så skulle 
Gustav Wasa få gården Hallkved i gåva. (Det visades att det var den största gården som Gustav Wasa fick i gåva. Forsa by 
var knuten till Årbys ägare och byn hade sex hemman, 1544 ägdes fem av dessa av Nils Ottosson. Och när Nils dog ärvde 
hans styvbröder allt.* Anna avled efter knappa 15 års äktenskap, och den 15 juni 1557 gifte Nils om sig med den 25 år 
yngre Agneta Mattsdotter Körning från Södermanland. Brölloppet stod på hennes föräldrars gård Älmby i Jäders sn. Som 
morgongåva fick Agneta hela Nils Ottossons stora gård Holm i Stora Tuna samt de mindre gårdarna Forsbacka i samma 
socken och Gunnarsbo i Aspeboda. I pengar fick hon 40 ungerska gyllen  och 2 lödiga mark silver.  
 
Barn med Agneta Matsdotter Körning. 
 
Barn: 
XI:1524 Bengta Nilsdotter (Hästhuvud). Född omkring 1560. Död 1636.  



 
 

 
 

XII:3048  mf mm mm mf fm mm 
Agneta Matsdotter Körning. Far: XIII:6095 Mats Körning. Mor: XIII:6096 Brita Kuse. 
 
Agneta Körning gifte om sig med Peder Hansson (dotterson till Måns Nilsson), som senare adlades Svinhuvud av Qvalstad. 
Han var även fogde och häradshövding. Trots en besvärlig arvstvist med Nils Ottesson svåger, Lars Jespersson (Cruus), så 
fick Agneta och Peder Hansson behålla gården Holm och bodde där i tio år. Holm var faktiskt inte bara Nils Ottossons utan 
även Peder Hanssons förfäders gamla gård. I slutet av 1300-talet ägdes den nämligen av Peders anfader Olof Tyrgilsson och 
ävdes sedan av dennes dotter Margaretha och hennes man Jeppe Nilsson (Drake). Dessa makar hade en son Olof, somgav 
Holm i morgongåva till sin hustru Catharina Persdotter. Hon i sin tur testamenterade sedamera gården till sin systerdotter 
Catharina Slatte, som var Nils Ottossons mor * (synnerligen invecklade släktförhållande).* Agneta och Peder flyttade till 
Almby i Jäders sn, där han dog efter ett par år. Agneta flyttade med sin dotter till Aspeboda och bodde ännu 1662 i 
Björsbo, den av två gårdar som hon 1589 
fått i förläning av Johan III. Den andra gården var Hälsinggården, som sannolikt inte är identisk med den gård med detta 
namn, som låg starx söder om Falun. Istället torde det röra sig om den gård vid Barkarbacken, som sedan kom i Albrechts 
och Bengtas ägo. När Aspebodas första kyrka byggdes 1609, skänkte Agneta Köring det målade kasettaket, som nu är 
uppsatt, till den kyrkan till åminne av sin avlidne man 
 
A0067946_00102 

 
 

 
 

XII:3197  mm ff fm mm mm ff 
Jöns Danielsson Svinhuvud. Född 1550 Torsås. Död 1613 Torsång. Far: XIII:6393 Daniel Torkelsson Svinhuvud. Mor: 
XIII:6394 Anna Jönsdotter. 
 
Fogde i Dalarna. Torsångs socken som förläning. Förde ett mörkgrått svinhuvud i vapnet.  
 
Barn med Christina Larsdotter. 
 
Barn: 
XI:1599 Kornelius Jönsson Svinhuvud. Född 1599. Död 1686 Floda (W) Flen.  
Jöran Jönsson Svinhuvud.  
Lars Jönsson Svinhuvud.  
Daniel Jönsson Svinhuvud.  
Carl Jönsson Svinhuvud.  

 
 

 
 

XII:3198  mm ff fm mm mm fm 
Christina Larsdotter. Far: XIII:6395 Lars von Köllen. Mor: XIII:6396 Britta. 
 
Christina Larsdotter till Täckåker i Öster-Haninge socken. Änka 1641. Förde i vapnet två bilor i kors mellan fyra kulor. 
 
Genealogica (o) 79 Bild 440 / sid 41 (AID: v914718.b440.s41, NAD: SE/RA/7500001) 1616 Jöran Jönsson Swinhuvud /den 
han köpt av sin moder 1613 # samtyckt av brodern Daniel/ sålde med sin hustrus och moder och syskons samtycke sin 
sätegård Täckåker i Österhaninge till Hans Claesson til Årsta för 700 svenska slagna daler förseglat av hans k moder Kerstin 
Larsdotter till Främby samt hans syskon Lars Jönsson Daniel Jönsson Carl Jönsson Cornelius Jönsson och kunglig 
befallningsman vid Kopparberget Mats Jöransson. 

 
 

 
 

XII:3249  mm ff mf mm ff ff 
Östen Larsson. Född Floda (W) Björbo. Far: XIII:6497, XIV:9857 Lasse Björnsson. 
 
Barn med nn. 
 
Barn: 
XI:1625, XII:2465 Mats Östensson. Född Floda (W) Björbo.  

 
 

 
 

XII:3250  mm ff mf mm ff fm 
nn. 

 



 
 

 

XII:3289  mm ff mm fm mf ff 
Petrus Olai Salamontanus. Född Sala. Död 1618-12-17 Nås. 
 
Barn med Catharina Hansdotter (Död 1615 Nås.). 
 
Barn: 
XI:1645 Israel Petri Dalekarlus. Född Nås. Död 1628-12-15.  

 
 

 
 

XII:3290  mm ff mm fm mf fm 
Catharina Hansdotter. Död 1615 Nås. Far: XIII:6579 Hans Eriksson. 

 
 

 
 

XII:3291  mm ff mm fm mf mf 
Olaus Laurentii. Född Stora Tuna. Död 1607 Gagnef. 
 
Kyrkoherde i Gagnef 
 
Herr Olof torde ha varit från ”södersta gården” i Borlänge i Stora Tuna, församling. År 1571 är han bosatt där. Tydligen har 
han då ännu icke fått prästerlig befordran trots den rekommendations-skrivelse från konungen till biskopen, som han 5 
november föregående år lyckats utverka. I Gagnef återfinnes han i början av 1573, eftersom han utskrivit tionderegistret 
för detta år. 
Den 16 februari 1577 underskriver han i Stockholms län anslutningen till liturgien, likaså 1593 Uppsala mötes beslut. Den 
20 februari 1594 giver han på samma plats konung Sigismund sin trohetsed. Såsom medlem av domkapitlet är han 1595 
närvarande vid riksdagen i Söderköping och underskriver 17 oktober rådets och ständernas samfällda svar på hertig Karls 
propositioner. Påföljande år är han tillstädes i Rättvik, då ständerna i kontraktet ansluta sig till riksdagsbeslutet. Likaså 
underskriver han i Leksand 12 november 1598 Dalarnas läns och Bergslagens beslut att stödja hertigen. Trohetseden till 
konung Sigismund uppsäger han i skrivelsen 17 juni 1605. 
 
Socknen (Gagnef) utökades 27 februari 1600 därigenom att Bäsna lades hit från Stora Tuna, församling (W). Ansökan hade 
gjorts av Bäsnafödda för den långa vägens till Tuna skull. Å andra sidan minskades pastoratet, då Bjursås, som tillhört Åls 
församling, nu blev självständigt. Under 1577 hade Djurbygge (Liurbygge) treding fått försvara laxfisket vid Storstup mot 
”några bönder i Västerdalarna i Malung”, som sökte ”göra dem hinder och tillägna sig något av det laxfiske, som samma 
treding av ålder haft”. Konungen förbjöd den 18 november att fortsätta härmed. 
Den 9 december 1591 bjuder herr Olof upp ett fäbodställe på Åls församling, , Dalarnas län byggeskogen, köpt för 3 fat, 
200 dlr och 2 mk osmundjärn. En systerdel i gården i Borlänge, 2 spannasäde stor och köpt för 18½ dlr 43 ld silver, 
uppbjuda 1593 han och Simon Tomasson, tydligen en släkting. Samma år börjar han skaffa sig del i ett hemman i ”Södra 
Liur” i Gagnef. Vid tinget 19 december bjuder han upp ”en tredjepart”. Tillhörande äng Stentäpp, Ljureshaga och 
Stusbodarna togos med 1600. Under 1602 och 1603 utökas innehavet i hemmanet till hälften, varjämte Äseäng och halva 
Ljureshaga tillkomma. Åren 1603, 1605 och 1606 bjuder han upp en äng vid Bodarne köpt för 10 dlr. 
År 1606 är han ur mantal såsom varande över 60 år gammal. Påföljande år erlägger han kröningsgärden. S. å. har han dött. 
Detta torde ha skett på sommaren eller hösten, eftersom efterträdaren tagit vid 3 sönd. i Advent. 
Olaus var gift 1) med okänd 2) med Margareta Nilsdotter, som 1598 frikänns för beskyllningen att ha ”trollat herr Olof till 
sig” och som 1606 är över 60 år gammal. Ännu 1632 bor hon kvar på halva hemmanet i Djurås, vilket hon enligt kungl. brev 
14 november 1613 hade skattefritt.” 
Ur Gunnar Ekström: ”Västerås Stifts Herdaminnen, återstående församlingar, sidan 507” finner man ytterligare: 
 
Olaus hade, så vitt känt, med sin ”okända hustru” 6 barn: 
 
Kerstin, död den 20/5 1649 i Åls församling, , Dalarnas län, gift med Laurentius Erici Angermannus 
 
Anna, död 1639, gift med 
1) Anders Matsson, 
2) Israel Petri Dalekarlus 
 
Susanne, död den 28/11 1633 i Falun, gift med 1) Georgius Nicolai Tunamontanus, 2) Georgius Georgii Silnaeus 
 
Karin, död den 8/9 1631 i Dingtuna, gift med Martinus Andreae Cuprimontanus 
 
Hans, död 1644 i Åls församling, , Dalarnas län, (hustru okänd) 
 



Anders, död den 5/12 1636 i Åls församling, , Dalarnas län, (hustru okänd) 
 
 
 
Barn: 
XI:1646 Anna Olofsdotter. Död 1639 Kärrbo.  

 
 

 
 

XII:3345  mm fm ff fm ff ff 
Anders Jönsson. Död Folkärna Västansjö. Far: XIII:6689 Jöns Olofsson. 
 
Ting 1593 i Folkärna  Hela Dalarnas tingslags häradsrätt (W) AI:2 (1591-1593) Bild 1650 / sid 155 (AID: 
v222729.b1650.s155, NAD: SE/ULA/10391)  kom Hans Eriksson på Vikmanshyttan i Hedemora socken och talade till 
Anders i Backa och hans medarvingar om en treding i Västansjö så efter att det nu haver stått i 3 mansåldrar, och ingen 
haver det efter tala, då stod några på den mening, att det skulle vara förlikta och breven förkomna då gick det på en 
förlikning, så att Anders med sina medarvingar skall giva Hans Eriksson på ( ) tredingen som Jöns Andersson på Norshyttan 
vittnade om att Jöns Persson i (rensbo), eller Jöns Andersson ( ) igi eller hustru Marit i Nås bördiga voro tå gåvo de 2 
skeppund stångjärn, lovades brev 
Dessa åtte Västansjö 
Per Andersson   -   Jöns Andersson   -    Olof Andersson 
 
Jöns Anderssons barn 
1/Olof Jönsson – son  Jöns Olofsson – sonson Anders Jönsson 
2/Hans kom till hedemora och nu klandrade ( sannolikt gift med en dotter till Jöns Andersson) 
3/Per Jönsson  -  son Lasse Persson  -  sonson Jöns Larsson 
 
 
far Anders Jönsson 
farfar Jöns Olofsson 
farfarsfar Olof Jönsson 
farfarsfarfar Jöns Andersson i Västansjö 
 
 
 
Barn: 
NN Andersdotter.  
XI:1673 Bengt Andersson. Död omkring 1593 Folkärna Västansjö.  

 
 

 
 

XII:3395  mm fm fm ff ff mf 
Måns Matsson. 
 
Västmanland 1557:16 
Tjurbo härad 
Måns i Nässleboda i Möklinta socken för hor saker – 10 mark 
 
Årlig ränta 1553-1564 
 
 
 
Barn: 
Elin Månsdotter. Död Möklinta Bännebäck.  
XI:1698 Margareta Månsdotter. Född Möklinta Nässelbo. Död Möklinta Nässelbo.  

 
 

 
 

XII:3409  mm fm fm fm ff ff 
Peder Mickelsson. 
 
I årliga räntan 1540 
 
 
 



Barn: 
XI:1705 Mats Persson. Född omkring 1530 Möklinta Nässelbo. Död Möklinta Nässelbo.  

 
 

 
 

XII:3417  mm fm fm fm mf ff 
Anders Ersson. Död Möklinta Klinta. 
 
Västmanlands handlingar 1551:4a bild 105 Item Olof Månsson i Klinta i Möklinta ... för han högg sin granne Anders Ersson 
en stor skråma i huvudet där på  haver ett långt lyte och blev saker till 20 mark blev benåd för byggninga? Då skulle tjänt 
på Väsby gård – 8 mark 
 
 
 
Barn: 
XI:1709 Erik Andersson. Död omkring 1603 Möklinta Klinta.  

 
 

 
 

XII:3421  mm fm fm fm mm ff 
Olof. 
 
 
 
Barn: 
XI:1711 Per Olofsson. Född före 1570. Död Möklinta Forneby.  

 
 

 
 

XII:3423  mm fm fm fm mm mf 
Erik Andersson. Död Möklinta Forneby. Far: XIII:6845 Anders Eriksson. 
 
I årliga räntan 1569-1603 
 
Övertjurbo häradsrätt 31 juli 1618 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/1 (1599-
1625), bildid: C0104924_00088: 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 
vårmässa. 
 
 
 
Barn: 
NN Eriksdotter.  
XI:1712 Brita Eriksdotter. Död före 1602 Möklinta Forneby.  

 
 

 
 

XII:3441  mm fm fm mm ff ff 
Olof. 
 
 
 
Barn: 
XI:1721 Lars Olofsson. Född Möklinta Österbo.  

 
 

 
 

XII:3455  mm fm fm mm mm mf 
Per. Död By Laggarboda. 
 
 
 
Barn: 
Brita Persdotter. Född By Laggarboda.  
XI:1728 Elsa Persdotter. Född By Laggarboda.  



Pelle Persson. Född By Laggarboda.  
 
 

 
 

XII:3587  mm mf ff ff ff mf 
Anders. Död Romfartuna Oppråby. 
 
 
 
Barn: 
Olof Andersson. Född Romfartuna Oppråby.  
Lars Andersson. Född Romfartuna Oppråby.  
XI:1794, XII:3640 Kerstin Andersdotter. Född Romfartuna Oppråby.  
Bengt Andersson. Född Romfartuna Oppråby.  
Brita Andersdotter. Född Romfartuna Oppråby.  

 
 

 
 

XII:3593  mm mf ff ff mf ff 
Mats Eriksson. Död före 1605 Kumla Norrhusta. 
 
Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630, Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630 Handlingar angående 
bördsrättsköpen under Johan III, SE/RA/5101/5101.19/4 (1580-t.), bildid: A0071006_00049 -  Mats Eriksson i Norrhusta 
penningar 10 daler 
 
 
 
Barn: 
XI:1797 Erik Matsson. Född omkring 1586 Kumla Husta. Död 1661 Fläckebo Gussjö.  

 
 

 
 

XII:3595  mm mf ff ff mf mf 
Lars Ersson. Död Fläckebo Smedsbo. Far: XI:1811, XIII:7189 Erik. Mor: XI:1812, XIII:7190 Kristina Persdotter. 
 
Lagmansting 26 januari 1596 Strödda domböcker och rättegångshandlingar 6 (1550-1621) Bild 1020 (AID: v797269.b1020, 
NAD: SE/RA/130) Jöns Persson i Gudsjö, Lasse Eriksson ibidem uti Fläckebo socken talade om ett hemman i Hellesta uti 
Romfartuna socken den norreste gårdem, att det var deras fäderne skattehemma och är lagt för avrad oaktat att det aldrig 
haver legat för skattvrak, var svaranden icke tillstädes blev förvista till häradsting 
 
LandskapshandlingarVästmanlands handlingar, SE/RA/5121/5121.09/1603: 10 (1603), bildid: A0050818_00363 - Lasse 
Eriksson i Gudsjö 19 öresland - Lasse Eriksson ibidem 12 öresland / Länsmannen haver fritt 
 
Norrbo härad 28 juni 1608 Insattes till nämndemän Lasse Ersson i Gussjö för Jöns i Färdskäl.... 
 
Övertjurbo häradsrätt  21 februari1610 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/1 
(1599-1625), bildid: C0104924_00045: Kom för rätten Lasse Olofsson i Söderbo och inlade uti rätten tvenne köpebrev och 
vittnesbörder därutinnan skriftligen författat var och lydde så det förste att Lasse Ersson i Smedsbo, Anders Ersson ibidem, 
Anders Larsson i Näs och Anders ibidem i Fläckebo socken, Anders Larsson i Hälleby i Färnebo socken med sina syskon och 
Peder Bengtsson i Åsbo i Kila socken med sina syskon att anno 1609 den 9 oktober hade de unt och efterlåtet deras 
närskylle frände Lasse Olsson i Söderbo i Kila socken halvtannat öresland jord i förbenämnde Söderbo liggandes för reda 
penningar halvt fjortonde daler, dem de bekände sig anammat och uppburit hava och är därmed för deras person alldeles 
väl tillfreds och sålunda förenat så att ingen haver nu mera därpå att klandra eller tala. Den andra skriften hon lydde att 
hustru Anna Oluffs dotter i Jädra uti Dingtuna socken den 9 oktober anno 1609 hade sålt och till köps upplåtit sin broder 
förbemälte Lasse Olsson i Söderbo i Kila socken, tre öres och ett penningland jord uti oftebemälte Söderbo, därför så 
bekännes hon av sin broder hava anammat och uppburit i goda redo elva lod förgyllt och elva lod oförgyllt silver och 
härmed skall saken dem emellan vara alldeles väl förlikt. 
 
Färnebo socken 1 september 1617 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2252 (1593-1632) Bild 1610 / 
sid 393 kom för rätten Johannes Olsson i Hassmyra i Fläckebo socken och Erik Olsson i Gillfors Skultauna socken fastade 
sålde såsom och med hand och mun upplät här för rätten Lasse Ersson i Gussjö dotters hustru Ingeborgs man Erik Matsson 
i Gudsjö 4 öresland hus och jord i Hassmyra och bekände de sig av bemälte Erik Matsson redeligen och ärligen hava 
anammat och uppburit nytt vitt silver femtio lod i godo redo och därmed avhände de sig samma 4 öresland i Hassmyra i 
Fläckebo // 
 



Norrbo härad 22 januari 1624 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2252 (1593-1632) Bild 2030 / sid 
434 (AID: v420654.b2030.s434, NAD: SE/RA/42042202) gjorde Johannes Persson i Hella sin nämndemans ed som är 
boendes i Haraker socken och insattes i nämnden för Lasse Ersson i Gudsjö den nu för ålderdom orlov begärde 
 
Norrbo härad  5 maj 1628 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2251 (1593-1632) Bild 2040 / sid 192 
(AID: v420653.b2040.s192, NAD: SE/RA/42042202) Lasse Eriksson i Gussjö fick brev på 6 öresland ibidem som han av sin 
syster Kerstin i Veddarsbo köpt i Fläckebo socken 3 öresland för 30 daler och av Karin i Ramshyttan 3 öresland för 30 daler 
 
Västmanlands handlingar 1628 Landskapshandlingar, LandskapshandlingarVästmanlands handlingar, 
SE/RA/5121/5121.09/1628: 8 (1628), bildid: A0051016_00245 Lasse Eriksson i Gussjö 14 öresland 
 
 
 
Barn: 
Sofia Larsdotter. Född Smedsbo.  
XI:1798 Ingeborg Larsdotter. Född Fläckebo Gussjö.  

 
 

 
 

XII:3599  mm mf ff ff mm mf 
Hans Matsson. Född Sala Sörkivsta. Död Västerfärnebo Stävre. Far: XIII:7197 Mats. 
 
Övertjurbo 16 mars 1635 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2256 (1635) Bild 1100 / sid 102 kom 
fram Hans Matsson i Skälby och lade fram ett köpebrev lydandes om ett öre 6 penningland jord i Söder Kivesta och norra 
gården vilken jord hans faderbroder Hans i Stävre i Färnebo socken haver sålt 1633 den 2 februari och därför givit 50 daler 
kopparmynt. Då steg Hans syskonbarn Johan Israelsson fram och beviste med sin ryttmästares manhaftig Erik Häggs brev 
och signet att samma jord var tillförende betalt i så måtto nämligen att bemälte StävreHans haver anammat utav Johan 
Israelssons rotebönder ett hundrade tio daler, förutan hemmansränta det han honom intet skyldig var, Då klagade 
bemälte ryttare sin faderbroder StävreHans att inför sin ryttmästare Erik Hägg vilken lät sin profoss strax fast gripa och 
honom insätta. Tå lovade bemälte Hans att hans broderson Johan Israelsson viken han var skyldig bemälte summa 
penningar förr än han kom utur fängelset taga samma jord för de penningar han tagit haver såsom och ryttmästarens brev 
utvisar. Nu var bem Hans Matsson till och köpte samma jord tre eller fyra år där efter och därför givit 50 daler oaktandes 
att han blev förmanat huru såsom med samma jord tillförende procederat var, såsom Lars Eriksson hans faderbroder in för 
rätten vittnade att han honom ofta varnat eljest var icke någon lagligt köpebrev // blev bemälte Johan Israelsson tilldömt 
samma jord behålla som först köpte henne oc Hans söka lagen igen om sitt hos sin faderbroder StävreHans 
 
Lagmansting 30 augusti 1636 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIa:5 (1630-1636) Bild 1070 / sid 106 
framkom en lagvad sak från Överjurbo tingslag av den 16 mars 1635 emellan Hans Matsson i Stävre i Färnebo socken på 
den ena och Anders Joensson i Sörkivsta uti Sala socken på den andra sidan, anlangande ett hemman i bemälte Kivsta om 
tolv öresland hus och jord det de båda lika nära är skylda att inlösa, Anders Jonssons svärfader Israel Ersson hade inlossat 
och fastebrev bekommit på fem öre och åtta penningland med sina svågrar Johan Israelsson och Anders Persson. I arv 
bekommit ett öre och halvtredje penningland, I byte bekommit av Lars Ersson i Salbo och Fernebo socken ett öre och 
halvtredje penningland summa sju öre och tretton penningland. Så bliver behållet olöst i bemälte hemman tillika med det 
Hans Matsson efter sin s fader ärvt haver fyra öre och elva penningland om vars inlösen de nu tvista. Avsades att var de ej 
eljest förenas kunna, då må Hans Matsson hava tillstånd att inlösa det nu olöst är till det han själv äger, efter de bägge där 
till är lika arvfallna kunne och och egorna där på /efter nämndens och andra gode mäns berättelse/ vara behållna och 
således det bägge besitta. 
 
 
 
Barn: 
XI:1800 Margareta Hansdotter. Död 1651-06-08 Västerfärnebo Stävre.  

 
 

 
 

XII:3605  mm mf ff fm fm ff 
Anders. Död Fläckebo Hemmingsbo. 
 
Förekommer med hustrun i Älvsborgs lösen femte terminen A0066045_00155 
 
 
 
Barn: 
XI:1803 Olof Andersson. Död 1666 Fläckebo Hemmingsbo.  



 
 

 
 

XII:3623  mm mf ff mf fm mf 
Per Andersson. 
 
Norrbo härad 28 januari 1605 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2252 (1593-1632) Bild 770 / sid 
309 (AID: v420654.b770.s309, NAD: SE/RA/42042202) kom för rätten Jöns i Sätran, Olof Matsson i Hassmyra och Peder 
Matsson i Helsjö vittnade bekände och tillstode att Lasse Erssons morfader Per Andersson boendes i Söderbo i Kila socken 
uti Smedsboda, han uppbyggde uppå Staffansboda ägor i Fläckebo socken ett torp. Och gav så detta samma torpet det 
namnet att det skulle heta Smedsboda och efter det att Staffansboda var rätta bolbyn, och uppå samma ägor då byggdes 
detta nya torpstället som kallades Smedsboda, så emedan att nu detta hörde nu allesamman Per Andersson till som då 
bodde uti Söderbo, Så tog han åter husen som stode byggda uppå torpet och förde dem ifrån Staffansboda och till 
Smedsboda, och fördenskull att där fanns bättre lägenhet och tillfälle till gårdstomt uti Smedsboda, så blev han där 
boendes och sedan att byanamnet de voro tu och inte icke mera som ett hemman så är därmed blivit försett at de icke uti 
kronans kammar hava låtit utklara, och utav årliga ränteboken uttrycks byanmnet som är Staffansboda, dock så vete dessa 
vittnom, såsom och de samma uti sanningen vittna och betyga att ingen utav samma hemman Smedsboda haver kraft eller 
begär att någonting allt in till denna dag och tid mera äre som en årlig utlaga och rättighet, vittnesmän till denna sak äro 
dessa efterskrivne gode män Lasse Ersson i Gudsjö, Michil Larsson i Gudsjö, Olof Matsson i Hassmyra, Nils Davidsson i 
Vreninge, Erik Jönsson ibidem, Jöns i Sätran, Per Matsson i Helsjö, häruppå begärde han här av rätten en vittnesbörd att 
han därmed kunne besöka höga överheten vilken vittnesbörd lovades honom 
 
Västerås domkapitel 1631-1637 1631 22 januari sidan 29 /  Anders Larsson i Gussjö i Fläckebo begär Olof Perssons dotter 
i Engarn i Kumla socken vilken är skyll in 4tio . Sententia må ägas och giva 8 daler till hospitalet 
 
Per Andersson 
 
h Kristina i Smedsbo Pers dotter  –        h Karin i Sörbo Pers dotter 
 
Lars Ersson i Smedsbo    -                          H Malin 
 
Anders Larsson i Gussjö                           Olof Persson i Engarn 
gift m Sophia Lasse Erikssons dotter 
Hustrun nu död 
Malin Olofsdotter som Anders Larsson begär 
 
Blev tillåtit dock skall Anders Larsson i Gussjö giva till Domkyrkan ett halvt skeppund stångjärn eller åtta daler penningar så 
framt han vill vigas med Malin Olofsdotter 
 
 
 
Barn: 
XI:1812, XIII:7190 Kristina Persdotter.  
Karin Persdotter. Död Sörbo.  

 
 

 
 

XII:3637  mm mf ff mm fm ff 
Måns Olofsson. Död Fläckebo Östervreninge. 
 
Norrbo härad 8 december 1620 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2252 (1593-1632) Bild 1810 / sid 
413 (AID: v420654.b1810.s413, NAD: SE/RA/42042202)uppbudes här nu tio öresland hus och jord i Östervreninge som 
Måns Olofsson första gången uppbuder 
 
Norrbo härad 7 februari 1637 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1782 (1637-1639) Bild 820 / sid 75 (AID: 
v420573.b820.s75, NAD: SE/RA/42042202) lovades Måns Olofsson i Vreninge lyst och fast på tre öresland jord i Öster 
Vreninge till de 6 han tillförne fick fast på av s  m Hans Dober och är summan 9 öresland efter den nya reven och 10 efter 
den gamla men de 3 öresland haver han löst av Hans i Nybble i Tillberga socken och Hans Olsson i Rörbo i Fläckebo socken 
med två systrar Brita  och Elin Olofsdöttrar som brevet vidare utvisa 
 
 
 
Barn: 
XI:1819 Johan Månsson. Född 1585. Död 1685-03-01 Fläckebo Östra Vreninge.  



Olof Månsson. Född Fläckebo Östervreninge.  
 
 

 
 

XII:3639  mm mf ff mm fm mf 
Lars Bengtsson. Se XI:1793. 

 
 

 
 

XII:3640  mm mf ff mm fm mm 
Kerstin Andersdotter. Se XI:1794. 

 
 

 
 

XII:3649  mm mf fm ff ff ff 
Pär Olofsson. Se XI:1921. 

 
 

 
 

XII:3659  mm mf fm ff mf mf 
Anders Persson. Se XI:1931. 

 
 

 
 

XII:3675  mm mf fm fm mf mf 
Ingevald Jönsson. Se XI:1907. 

 
 

 
 

XII:3689  mm mf fm mf mf ff 
Erik Hinsesson. Död Västerfärnebo Larsjö. 
 
Tionde 1603 Erik Hinsson i Larsjö  LandskapshandlingarVästmanlands handlingar, SE/RA/5121/5121.09/1603: 10 (1603), 
bildid: A0050818_00031 
 
 
 
Barn: 
XI:1845, XI:1911, XI:2041 Knut Eriksson. Född omkring 1587. Död 1653-01-13 Västerfärnebo Larsjö.  

 
 

 
 

XII:3693  mm mf fm mf mm ff 
Mats Larsson. Född Norberg Prästhyttan. Far: XIII:7385, XIII:7653, XIV:7013, XIV:14821 Lars Hansson. Mor: XIII:7386, 
XIII:7654, XIV:7014, XIV:14822 NN Germundsdotter. 
 
Gamla Norbergs häradsrätt 6 januari1610 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 
4330 / sid 420 (AID: v420705a.b4330.s420, NAD: SE/RA/42042202): Kom Hans Larsson och Johannes Larsson på 
Prästhyttan och gav till känna hur deras fader Lasse Hansson hade köpt två systerdelar i Prästhyttan utav hustru Dordi i 
Stockholm och hennes syster Else bij för 70 mark k Göstafs mynt och nu kom Bengt i Åmundbenning och klandrade samma 
köp. Då gingo de på en vänlig förening så att Hans Larsson samt Johans Larsson gav honom 8 fat järn 
 
Gamla Norbergs häradsrätt 15 februari 1610 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) 
Bild 4340 / sid 421 (AID: v420705a.b4340.s421, NAD: SE/RA/42042202): Kom Hans Larsson på Prästhyttan och lade i rätten 
ett Peder Hanssons dombrev fordom domare utgivit hade 1566 den 17 februari lydandes huru Lasse Hansson på 
Prästhyttan som var Hans Larssons fader hade köpt några jordedelar i Prästhyttan och då ståd Lasse Mårtensson i Gisslebo 
och klandrade på samma brev och nu kunde ej någon samma brev ogilla utan gillt i alla sina pungar 
 
Gamla Norbergs häradsrätt 1610: Hans Larsson på Prästhyttan bjuder upp en brodersdel i Prästhyttan köpt av sin broder 
Perder Larsson för 6 fat . Item en systerdel ibidem av sin syster Hustru Brita för 1600: 
 
Vangsbro häradsrätt 19 september 1610: Kom fram Hans Larsson uti Prästhyttan bekände sig och tillstod att han 
sammaledes ock haver uppburit och fått järn för ett öresland jord i Ålsvarta av denne här förbemälte Jöns Persson så att 
de ärr alla väl förlikte...... och haver Jöns Persson detta köpt av sina farbröder och av sina farsystrar. (Sannolikt är det Hans 
hustru som har arv i Ålsvarta) 
 
Johan Larsson på Prästehyttan bjuder upp en brodersdel ibm köpt av sin broder Olof Larsson för 6 fat 200 Item en 
brodersdel av sin broders hustru Ingeborg Månsdotter för 6 fat. Item en systerdel ibidem av sin syster hu Elin för 3 fat 
 



Gamla Norbergs häradsrätt 1612: Hans Larsson på Prästhyttan bjuder upp nu tredje resan en brodersdel ibidem köpt av 
Mickel Larssons arvingar som är Karin och Brita Mikaelsdöttrar och Anders Mickelsson 
 
Gamla Norberg 8 oktober 1627 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2251 (1593-1632) Bild 1680 / sid 
156 (AID: v420653.b1680.s156, NAD: SE/RA/42042202) Johan Hansson och Mats Larsson på Prästhyttan fick brev  på 4 
systerdelar de köpte på Prästhyttan för 10 skpd stångjärn 
 
Barn med Marit Jonsdotter. 
 
Barn: 
XI:1847 Erik Matsson. Född omkring 1598 Norberg Prästhyttan. Död 1670-03-27 Västerfärnebo Prästhyttan.  
Johannes Matthiæ Hytthræus. Född 1618 Västerfärnebo. Död 1652-06-09 Västerfärnebo.  
XI:1914, XII:1754, XII:3706 NN Matsdotter. Död 1651-05-19 Västerfärnebo Ösby.  
Brita Matsdotter.  

 
 

 
 

XII:3694  mm mf fm mf mm fm 
Marit Jonsdotter. Far: X:531, XI:1147, XIII:7387, XIII:7655, XIV:7015, XIV:14823 Jöns Jönsson. Mor: X:532, XI:1148, 
XIII:7388, XIII:7656, XIV:7016, XIV:14824 Anna Larsdotter. 
 
Förekommer i en längd från 1635 (LeRoyB) 
 
Norrbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11105/A I a/2 (1655-1674), bildid: U0000383_00119 fader är 
Jöns Jönsson i Färdskäl 

 
 

 
 

XII:3695  mm mf fm mf mm mf 
Peder Jönsson. Se XI:1985. 

 
 

 
 

XII:3696  mm mf fm mf mm mm 
Karin Amundsdotter. Se XI:1986. 

 
 

 
 

XII:3697  mm mf fm mm ff ff 
Hans Olofsson. Se XII:1745. 

 
 

 
 

XII:3705  mm mf fm mm mf ff 
Isak Larsson. Se XI:1913. 

 
 

 
 

XII:3706  mm mf fm mm mf fm 
NN Matsdotter. Se XI:1914. 

 
 

 
 

XII:3709  mm mf fm mm mm ff 
Germund Bengtsson. Se XII:1757. 

 
 

 
 

XII:3710  mm mf fm mm mm fm 
Margareta Larsdotter. Se XII:1758. 

 
 

 
 

XII:3711  mm mf fm mm mm mf 
Hans Holstensson. Se XII:1759. 

 
 

 
 

XII:3712  mm mf fm mm mm mm 
Elin Matsdotter. Se XII:1760. 

 



 
 

 

XII:3713  mm mf mf ff ff ff 
Peder Larsson. Död Västerfärnebo Hedåker. 
 
Årliga räntan 12 öresland 1540-1570 
Årliga räntan 1568 Peder i Hedåker länsman 1 ½ markland 
 
Fader är möjligen Lars på Rosshyttan 
 
Gamla Norbergs tingslag 29 februari 1548 Kom för rätta beskedlig man Johan Larsson på Råsshyttan i Färnebo socken det 
västersta och talade till Ped Larsson i Hedåker i samma socken om sin fadersdel på samma Råsshyttan tå svarade Ped 
honom det med åren vara (jag) loot det nämnden rannsakade te där samma funno att Johans fader var där födder och 
bytte sig sedan dädan in till Gerseboda i socken Leksand .. Johan på nästa ting framkomma med ... beskedliga vittnen och 
tolvmän som Sveriges lag föregiver 
 
1545 P Laurenss i Hedåker 12 öresland Landskapshandlingar, LandskapshandlingarVästmanlands handlingar, 
SE/RA/5121/5121.09/1545: 2 (1545), bildid: A0050496_00097 
 
Barn med Karin Jönsdotter. 
 
Barn: 
XI:1857 Jöns Persson. Död omkring 1586 Västerfärnebo Hedåker.  

 
 

 
 

XII:3714  mm mf mf ff ff fm 
Karin Jönsdotter. Far: XIII:7427 Jöns Persson. 

 
 

 
 

XII:3745  mm mf mf mf ff ff 
Nils Jonsson. Död Västerfärnebo Nyhyttan. Far: XIII:7489, XIII:8089 Jon Jonsson. 
 
Gamla Norberg laga ting 12 februari 1595 Hela Dalarnas tingslags häradsrätt (W) AI:4 (1594-1595) Bild 1150 / sid 111 (AID: 
v222731.b1150.s111, NAD: SE/ULA/10391): Nils Jonsson på Nyhyttan i Färnebo socken bjuder upp en systerdel ibidem 
köpt av Erik Mårtensson i Fors i samma socken för 10 fat. 
 
Tiondelängd 1603 Nils i Borstillbo eller Nyhyttan LandskapshandlingarVästmanlands handlingar, 
SE/RA/5121/5121.09/1603: 10 (1603), bildid: A0050818_00359 
 
Gamla Norberg 8 juli 1614 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 5650 / sid 552 
(AID: v420705a.b5650.s552, NAD: SE/RA/42042202):Kom Peder Ingewaldsson samt hans broder Anders Ingewaldsson i 
Hyppenbenning och talade till en gammal man benämnd Nils Jonsson på Nyhyttan om 8 fat järn som de sade att deras 
fader hade utlagt till Nils Jonssons föräldrar, när de nu vore tillfrågade vad deras namn var som samma gäll utgåvo och 
huru när de voro dem skyll då visste de ingen besked här om varför sades nu Nils Jonsson för samma gäll fri 
 
Gamla Norberg 27 juni 1618 Hela Dalarnas tingslags häradsrätt (W) AI:11 (1618-1619) Bild 840 / sid 387 (AID: 
v222742.b840.s387, NAD: SE/ULA/10391) Nils Jonsson på Nyhyttan bjuder upp nu tredje resan ett hemman på Nyhyttan 
igenlöst av oskylle mans händer för 4 läster osmundsjärn som hans fader fader Jon Pedersson bortsatt hade nu haver Nils 
Jonsson givit sina broders söner i förening på det att de icke skulle därpå klandra, osmundjärn 12 fat 
 
Gamla Norberg 10 april 1617 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 6310 / sid 
618 (AID: v420705a.b6310.s618, NAD: SE/RA/42042202) Nils Jonsson på Nyhyttan bjuder upp 2 resan en broders del 
ibidem köpt av sin faderbroder Lasse Jönsson för osmund 12 fat 
 
 
 
Barn: 
Jöns Nilsson. Född Västerfärnebo Nyhyttan. Död Västerfärnebo Nyhyttan.  
Karin Nilsdotter.  
Anders Nilsson. Född Västerfärnebo Nyhyttan. Död Västerfärnebo Hörende.  
XI:1873, XI:2023 Nils Nilsson. Född Västerfärnebo Nyhyttan. Död 1656-03-02 Västerfärnebo Nyhyttan.  
Ingeborg Nilsdotter. Född Västerfärnebo Nyhyttan. Död Västerfärnebo Olsbenning.  
Jon Nilsson. Född Västerfärnebo Nyhyttan.  



 
 

 
 

XII:3753  mm mf mf mf mf ff 
Erik Persson. Se XI:2035. 

 
 

 
 

XII:3754  mm mf mf mf mf fm 
Ingrid. Se XI:2036. 

 
 

 
 

XII:3755  mm mf mf mf mf mf 
Jöran Andersson. Far: XIII:7509 Anders Christoffersson. Mor: XIII:7510 Kerstin. 
 
Västerfärnebo 17 april 1605 Landskapshandlingar Dalarnas handlingar, SE/RA/5121/5121.10/1605: 5 (1605), bildid: 
A0051566_00008 Kom för rätten Jöran Andersson i Salbo och gav här tillkänna att han hade fött sin svära hustru Elin 
benämnd allt in till hennes dödedagar, väl uti femton år, så alldenstund att hon och hade haft en son som är hans 
hustrubror Nils Andersson benämnd vilken icke födde ej heller ville föda henne, så försporde Jöran Andersson sig 
fördenskull med de gode män som för rätten sutte och nu här nämndemän vore, om han icke måtte få rätt för sin kost som 
han uppå henne använt och bekostat hade, så avsades domen och sententien efter det trettionde första kapitlet uti 
jordabalken att han skulle bekomma för vart år för kosten penningar tre mark av hennes jord eller lösen av obyttan del och 
löpe summan för dessa här föreskrivna femton år penning 45 mark dem han skall anamma och bekomma utan allt byte 
 
Färnebo socken 17 december 1617 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2252 (1593-1632) Bild 1650 / 
sid 397 (AID: v420654.b1650.s397, NAD: SE/RA/42042202) kom för rätten Jöran Andersson i Salbo och gav här för rätten 
tillkänna att han hade sålt ett öresland jord i Mälby till Olof Persson i Vigilsboda länsmannen uti Möklinta socken och 
samma öresland jord haver åter Olof i Vigilsboda unt och upplåtit Nils Olsson i Mälby för ett öresland jord som Nils han 
åtte i Vigilsboda och är nu alltså såsom förbemält står ett fast och stadigt jordebyte gjort dem emellan 
 
Norrbo härad 10 juli 1624 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2252 (1593-1632) Bild 2100 / sid 441 
(AID: v420654.b2100.s441, NAD: SE/RA/42042202) Jöran Andersson i Salbo han uppbuder här nu lagligen första gången 4 
öresland hus och jord på Sanden därom så äre fem bröder och en syster det löper elva systerdelar så löper på var och en 
brodersdel två örtuga och ett penningland och på systern ett örtug och ett halvt penningland och bliver över halvjärde 
penningland som är allom dem emellan tillbytes 
 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2252 (1593-1632) Bild 2240 / sid 455 (AID: v420654.b2240.s455, 
NAD: SE/RA/42042202) uppbjuder Jöran Andersson i Salbo här nu annan gången lagligen 4 öresland hus och jord på 
Sanden. Därom äre fem bröder och en syster löper tillsammans elva systerdelar 
 
Norrbo härad 22 augusti 1625 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2252 (1593-1632) Bild 2240 / sid 
455 (AID: v420654.b2240.s455, NAD: SE/RA/42042202) uppbjudes här på Jöran Anderssons vägnar i Salbo tredje gången 
lagligen 4 öresland hus och jord på Sandarne därom äre 5 bröder och en syster och är samma halva markland lagbundet 
lagståndet. 
 
Vångs tingslag 31 juli 1626 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2252 (1593-1632) Bild 2350 / sid 466 
(AID: v420654.b2350.s466, NAD: SE/RA/42042202) kom för rätten Anders Jöransson Olof Andersson Anders Mickelsson 
som voro tre samborna brödersbarn, saliga Anders på Sandens barnbarn och gåvo tillkänna att de hade lossat två sina 
syskonbarn med // systrars barn utur det hemman på Sanden som är 4 öresland hus och jord av Hans Persson och av de 
andra deras syskonbarn Anders Matsson som nu döder är och av en systerson och Anders Matsson benämnd och Hans  
moder hustru Brita Andersdotter på Sandens dotter, och hava dessa tre föreskrivna bröderna Anders Jöransson givit såsom 
och den blinda drängen och Olof Andersson deras tvenne syskonbarn Hans Persson och Anders Matsson samt systersonen 
i penningar sextio daler, var broder haver fått för sin brorsdel 24 daler och systersonen Anders Matsson för systerdelen 
penningar tolv daler, samma penningsumma kännes dessa föreskrivna ärligen och redligen till fulle och goda åtnöje den 
sista penningen med den första anammat och uppburit hava 
 
Västerfärnebo tingslag 11 maj 1646 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1786 (1645-1646) Bild 1540 / sid 
146 (AID: v420577.b1540.s146, NAD: SE/RA/42042202) angaf Peder Jönsson med flera Norr Salbo borna att Anders 
Jöranssons fader Jöran Andersson i Salbo haver för 20 år sedan inhägnat och stängt en rödning hos deras gamla skogsäng 
över rösgången som deras föräldrar för dem berättat haver, /// sedan vittnade Per Larsson i Gärsbo och Mats Andersson i 
Hällby bägge nämndemän att salig Lars Eriksson i Södersalbo på sin sotesäng för tre år sedan haver bekänt att hans broder 
Jon Eriksson i Orsebo haver sagt samma rörgång vara satt och upprättat av en smed benämnd Hans Spaak där över Lars 
sade sig hava ett ont samvete och bemälte personer äre nu döda Än berättade gamla länsmannen Mats Larsson i Hälleby 
och Olof Eriksson i Gärsbo /// att de aldrig hava hört någon träta emellan bägge byar // 



 
Barn med NN Andersdotter. 
 
Barn: 
XI:1878 Brita Jöransdotter. Född Västerfärnebo Sand. Död 1656-11-16 Västerfärnebo Hästbäck.  
Gertrud Jöransdotter.  
Lars Jöransson.  
Anders Jöransson. Död Västerfärnebo  Sörsalbo.  
Margareta Jöransdotter.  

 
 

 
 

XII:3756  mm mf mf mf mf mm 
NN Andersdotter. Far: XIII:7511 Anders. Mor: XIII:7512 Elin. 

 
 

 
 

XII:3757  mm mf mf mf mm ff 
Lars Jönsson. Far: XIII:7513 Jöns. 
 
känd 1571-1613 i Västerfärnebo Norrhörende 
 
Barn med Sara Jonsdotter (Född Grangärde Norrvik.). 
 
Barn: 
XI:1879 Erik Larsson. Död omkring 1644 Västerfärnebo Norrhörende.  

 
 

 
 

XII:3758  mm mf mf mf mm fm 
Sara Jonsdotter. Född Grangärde Norrvik. Far: XIII:7515 Jon Larsson. Mor: XIII:7516 NN Larsdotter. 
 
Söderbärke 9 juli 1593 Strödda domböcker och rättegångshandlingar 6 (1550-1621) Bild 620 (AID: v797269.b620, NAD: 
SE/RA/130) hade edla, välborna herren, herr Bengt Ribbings Högmansting vid Sala Bruk och dit församlades allmogen från 
Norrskog, Skinnskatteberg med Söderbärke socken Hustru Sara i Norr Hörende uti Westerfärnebo socken klagade att Ingel 
Eriksson i Floda socken hade sålt någon jord som hennes fader hade köpt udi Gleffse i Söderbärke socken. Efter swaranden 
icke var tillstädes så wäll herr Bengt Isaksson med thenne dom samtidligh om then del the äger tillhopa udi Pedersbodha 
udi Gränze socken 
 
Strödda domboks och rättegångshandlingar. Volym 6. Den 27 februari 1596 höllts lagmansting i Söderbärke med allmogen 
i söder- och Norrbärke, Gränze och gamble Norbergs socknar. Strödda domböcker och rättegångshandlingar 6 (1550-1621) 
Bild 1560 (AID: v797269.b1560, NAD: SE/RA/130) 
Hustru Sara i Hörende uti Fernebo socken thalade efter någon jord i Glefse som hennes fader Jon Larsson och hans broder 
Anders Larsson köpt hade af en benämnd Wilken Hansson och bytt så jord sig emellan förenämnde Joen Larsson behölt 
theras arfjord i Fragg och Persbo, och Anders bekom för sin del köpe jorden i förenämnda Glefse. Blef och derpå 
besittiandes alt emedan han lefde och hans dotter Anna erfde thet efter honom, och hade the i hafwandes währe tukk 
dess att en benämnd Mats Nilsson som är förenämnde Wilkens fadersbroders benämnd Germunddotters dotters dotter 
man som sleght linien udwisar, köpte de af förenämn-de Wilkens dotters man Per Larsson Helsing thesliges af hennes 
brylling förenämnde Anders Larssons dotter och dåttman, tagan-des der fastebref på oavsett att hon i förenämnde byte 
som hennes fader och faderbroder sins emellan giordt hafver, icke är fullbytt eller bekommit fullt wederalg för dhen 
kiöpejord. 
 
Swaranden förenämnde Mats Nilsson föregaf det wara hans bördejord och derföre rätten till att löse henne igen. Fördes 
och här in ytterliggare beswärning utaf förenämnde hustru Saras medarfvinge om att skifta them emellan hvilken 
förorsachat är af the före-nämnde byte som giordt är emellan förnämnde bröder Joen och Anders Larssönner med then 
jord i Glefse thesliges Fragg och Persbo och ….. nu här för rätta icke woro alle tillpads. Therföre blef de uppskrifvit till 
Häradsting att rannsakas om then jord i Glefse udgifven är i wederlag för then i Fragg och Persbo, såsom och elliest huru 
detta ährende sig hafver. 
 
Söderbärke 20 augusti 1611 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 4700 / sid 457 
(AID: v420705a.b4700.s457, NAD: SE/RA/42042202) kom Erik Holstensson i Kallmora och talade till Mats Nilsson i Gläfse 
om två systerdelar i tådom? Som kom hustru Sigri som var Eriks moder i Kallmora till och hennes syster hustru Sara i 
Hörende som både herr Hindrik och många gode män i nämnden såte bekände att samma delar alltid var klandrat och 
ingen reda`? tillkommit därför avsadea och måtte nu vänligen förente och med handsträckning stadfäste så att Mats 
Nilssons måg  Mats Eskilsson på alla sina hustrus syskons vägnar skall giva Erik Holstensson 8 fat osmundsjärn// 



 
 

 
 

XII:3759  mm mf mf mf mm mf 
Germund Bengtsson. Se XII:1757. 

 
 

 
 

XII:3760  mm mf mf mf mm mm 
Margareta Larsdotter. Se XII:1758. 

 
 

 
 

XII:3769  mm mf mf mm mf ff 
Narve Bengtsson. Död omkring 1594 Norberg Livsdal. Far: XIII:3513, XIII:7417, XIII:7517, XIII:7537, XIII:8113, XIII:8149 
Bengt Germundsson. Mor: XIII:3514, XIII:7418, XIII:7518, XIII:7538, XIII:8114, XIII:8150 Johanna Jönsdotter. 
 
1594 Hela Dalarnas tingslags häradsrätt (W) AI:4 (1594-1595) Bild 500 / sid 46 (AID: v222731.b500.s46, NAD: 
SE/ULA/10391) – Detta … Norberg Olof Larsson i Livsdal som kom i skada för Narve Bengtsson ibidem, blev så med hans 
målförare som är Germund Bengtsson, Lasse Olofsson, Per Hinsesson och vore så förlikte at Olof Larsson skal giva hans 
arvingar Holmsjögården till evärderlig tid och …. ingen i släkten skal have makt den igenlösa och 4 läster järn och skal 
utgivas 2 läster om året och skal Olof bliva på sitt hemman som han förre bott haver till ……………., sedan ska han förse sig 
till at bo på en annan stadh. 
 
Gamla Norberg 26 januari 1603 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 1560 / sid 
144 (AID: v420705a.b1560.s144, NAD: SE/RA/42042202) Nils Andersson i Wik i Söderbärke socken bjuder upp ett torp 
benämnd Holmesjögårde vilket hemman så till kommit är att en benämnd Olof Larsson ihjäl slog Nils Anderssons hustrus 
förre man Narve Bengtsson benämnd och i mansbot gav förenämnde Olof rätte målsägare 4 läster järn och nu förenämnde 
Nils Anderssons hustru Marit benämnd att hon samma torp behålla skulle för den del hon efter sin framlidne man hava 
bordt 
 
Gamla Norberg 21 september 1666 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:4 (1665-1666) Bild 
1430 / sid 133 (AID: v222898.b1430.s133, NAD: SE/ULA/11711) Vederparterna och Lifsdalsborna söka där emot sin 
rättighet på Hönsegärdet att bevisa med ett framtett fastebrev givit av fordom lagföraren framlidne Albrecht Hansson dat 
Norberg den 28 januari 1603 var uti förmäles att en hustru h Marit ifrån Wik och Söderbärke socken skulle bemälte 
Homsjögården som nu kallas Hönsegärdet bekommit i mansbot av en i Lifsdal boende Olof Larsson benämnde vilken hade 
ihjälslagit henns man Narved Bengtsson och för rätta den tid sökt confirmation på sin förlikningsgåva för mansboten som 
brevet vidare utvisar. /// eljest berättade ock Anders Carlsson i Lifsdal nämndemannen att det torpet som fru Grevinnan 
haver åtalan på heter Homsgärdet och haver sitt namn av Holmsjön, men Hönsegärdet det som Lifsdalsboran påtala är 
gammalt skatte och med samma namns sades det finnas i gamla jordeböcker för skattejord införd, såsom han vid 
riksdagen, då han där var sade hava låtit eftersöka och funnit, dock framlade intet skriftligt bevis där på som hade bort 
vara 
 
Barn med Marit Hermansdotter. 
 
Barn: 
XI:1885, XI:2029 Jöns Narvesson. Född Norberg Holmsjögärde. Död 1653-07-17 Norberg Rosendal.  
XI:2038 Anna Narvedotter. Född Norberg Holmsjögärde.  
Karin Narvesdotter.  
Hennika Narvesson.  

 
 

 
 

XII:3770  mm mf mf mm mf fm 
Marit Hermansdotter. Far: XIII:7539, XIII:8115, XIII:8151 Herman Henniksson. Mor: XIII:7540, XIII:8116, XIII:8152 Brita 
Persdotter. 
 
Gamla Norberg 21 september 1666 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:4 (1665-1666) Bild 
1430 / sid 133 (AID: v222898.b1430.s133, NAD: SE/ULA/11711) Vederparterna och Lifsdalsborna söka där emot sin 
rättighet på Hönsegärdet att bevisa med ett framtett fastebrev givit av fordom lagföraren framlidne Albrecht Hansson dat 
Norberg den 28 januari 1603 var uti förmäles att en hustru h Marit ifrån Wik och Söderbärke socken skulle bemälte 
Homsjögården som nu kallas Hönsegärdet bekommit i mansbot av en i Lifsdal boende Olof Larsson benämnde vilken hade 
ihjälslagit henns man Narved Bengtsson och för rätta den tid sökt confirmation på sin förlikningsgåva för mansboten som 
brevet vidare utvisar. /// eljest berättade ock Anders Carlsson i Lifsdal nämndemannen att det torpet som fru Grevinnan 
haver åtalan på heter Homsgärdet och haver sitt namn av Holmsjön, men Hönsegärdet det som Lifsdalsboran påtala är 
gammalt skatte och med samma namns sades det finnas i gamla jordeböcker för skattejord införd, såsom han vid 



riksdagen, då han där var sade hava låtit eftersöka och funnit, dock framlade intet skriftligt bevis där på som hade bort 
vara 
 
Gift medKelvast Olofsson. 
 
Gift medNils Andersson (Född Söderbärke Wik.). 

 
 

 
 

XII:3773  mm mf mf mm mm ff 
Per Jönsson. Död Norberg Flängan. 
 
Årliga räntan 1578 - 1600 Per Jönsson i Flängan Sår årligen 2 spann, äng 6 sommarlass 
 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län (D) EXIa:1 (1620-1671) Bild 2740 / sid 270 (AID: v405239a.b2740.s270, 
NAD: SE/RA/42042202) 
 
 
 
Barn: 
XI:1887, XI:2031 Erik Persson. Född omkring 1586 Norberg Flängan. Död 1657-01-03 Norberg Flängan.  
Marit Persdotter. Född Norberg Flängan.  
Jöns Persson. Född Norberg Flängan.  
Rigmor Persdotter. Född Norberg Flängan.  
Kerstin Persdotter. Född Norberg Flängan.  
Anna Persdotter. Född Norberg Flängan.  

 
 

 
 

XII:3813  mm mf mm mf fm ff 
Jöns Eskilsson. Död Möklinta Valsätra. 
 
 
 
Barn: 
XI:1907, XI:1947, XII:3675 Ingevald Jönsson. Född Möklinta Valsätra.  
Malin Jönsdotter. Född Möklinta Valsätra. Död efter 1610 Möklinta Mårtensbo.  
Anders Jönsson.  

 
 

 
 

XII:3821  mm mf mm mf mm ff 
Erik Hinsesson. Se XII:3689. 

 
 

 
 

XII:3827  mm mf mm mm ff mf 
Mats Larsson. Se XII:3693. 

 
 

 
 

XII:3828  mm mf mm mm ff mm 
Marit Jonsdotter. Se XII:3694. 

 
 

 
 

XII:3829  mm mf mm mm fm ff 
Lars Matsson. Född Västerfärnebo Hällby. Far: XIII:7657 Mats Matsson. 
 
Förekommer i Västmanlandshandlingar, tionde och årlig ränta 12 öresland 1582-1593 
 
 
 
Barn: 
Johan Larsson. Död Västerfärnebo Hörende.  
Erik Laurenti. Född Västerfärnebo Hällby.  
XI:1915 Mats Larsson. Född Västerfärnebo Hällby.  
Per Larsson. Född Västerfärnebo Hällby. Död Västerfärnebo Salbo.  



 
 

 
 

XII:3831  mm mf mm mm fm mf 
Lars Eriksson. Född Fläckebo Smedbo. Död Fläckebo Smedbo. Far: XIII:7661 Erik Larsson. 
 
 
 
Barn: 
XI:1916 NN Larsdotter. Född Fläckebo Smedbo.  
Kerstin Larsdotter. Född Fläckebo Smedbo.  

 
 

 
 

XII:3835  mm mf mm mm mf mf 
Olof Jönsson. Död Västerfärnebo Norrhörende. 
 
Bosatt i Norrhörende Västerfärnebo 
 
1573 Olof Jönsson i Hörende Landskapshandlingar, LandskapshandlingarVästmanlands handlingar, 
SE/RA/5121/5121.09/1573: 7 (1573), bildid: A0050662_00079 
 
Norrbo härad 15 maj 1601 Landskapshandlingar, Västmanlands handlingar, SE/RA/5121/5121.09/1601: 15 (1601), bildid: 
A0050809_00009 kom för rätten Olof Jönsson i Hörende och begärde en syn uppå Norra gården i Söderhörende och blev 
fördenskull av tinget nu på samma syn ////och skulle de syna huru som och tomten var som tjänligast är att bygga eller och 
icke och jämka dem emellan båda så att de kunna vara behållna 
 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2252 (1593-1632) Bild 2090 / sid 440 (AID: v420654.b2090.s440, 
NAD: SE/RA/42042202) kom för rätten Erik Olsson och Hans Olofsson bröder som är boendes i Norrhörende och inlade här 
för mig uti rätten ett köpebrev som var Anno 1620 den 9 maj daterat lydandes att dessa här efterskrivne, Jöns Andersson i 
Berg, Mats Andersson i Sunnanåker, Olof Persson i Bennebo, Olof Knutsson i Häsbäck samt Jon Larsson i Fors, dessa hava 
av en god vilja samt och med deras hustrurs ja och samtycke sålt och upplåtit deras fader ärligen och beskedlige man Olof 
Jonsson i Norra Hörende tre öresland hus och jord i Norra Hörende för sex skeppund stångjärn, samma förbemälte 6 
skeppund stångjärn de sig bekänna och tillstå att de dem ärligen och redeligen hava anammat och uppburit av bemälte 
Olof Jönsson, vittnesmän här till voro Olof Larsson uti Ösby, Länsmannen, Jöns Andersson i Salbo och Mats Larsson i 
Hälleby där till visso med allas dessa föreskrivnes bomärken bekräftade och är samma hemmanet och tre öres landen anno 
1610 den 19 september uti Mellangården första resan uppbuden, annan gången anno 1611 den 5 april och tredje gången 
anno 1612 den 6 juli. 
 
 
 
Barn: 
XI:1995 Hans Olofsson. Död Västerfärnebo Norrhörende.  
Erik Olsson. Död före 1654 Västerfärnebo Norrhörende.  
XI:1918 NN Olofsdotter. Född Västerfärnebo Norrhörende.  
NN Olofsdotter. Död Berg.  
NN Olofsdotter. Död Västerfärnebo Bennebo.  
Brita Olofsdotter.  
Karin Olofsdotter.  
Anna Olofsdotter. Död Västerfärnebo Sörhörende.  
Kerstin Olofsdotter.  
NN Olofsdotter. Död Sunnanåker.  
NN Olofsdotter. Död Västerfärnebo Hästbäck.  

 
 

 
 

XII:3841  mm mm ff ff ff ff 
Olof. 
 
 
 
Barn: 
XI:1921, XII:3649 Pär Olofsson. Död Västerfärnebo Södra Gärsbo.  
Lasse Olofsson.  
Hindrik Olofsson.  



Anders Olofsson.  
 
 

 
 

XII:3893  mm mm ff mm fm ff 
Jöns Eskilsson. Se XII:3813. 

 
 

 
 

XII:3969  mm mm mf ff ff ff 
Jöns Hansson. 
 
Älvsborgs lösen 1573 Dalarna 19 bild 69 sidan 24 
 
 
 
Barn: 
XI:1985, XII:3695 Peder Jönsson. Död Karbenning Olsbenning.  

 
 

 
 

XII:3971  mm mm mf ff ff mf 
Amund Erlandsson. Far: XIII:7941, XIV:14781 Erland. 
 
Nämnd i årliga räntan 1570-1580. Brukar en gårdsdel i Bennebo 1573 
 
Ting i Norberg 15 januari 1593 Hela Dalarnas tingslags häradsrätt (W) AI:2 (1591-1593) Bild 1270 / sid 117 (AID: 
v222729.b1270.s117, NAD: SE/ULA/10391) Anders Jonsson i Öster Djuptjärna bjuder upp Öster Djuptjärna köpt av Amund 
Erlandsson i Olofsbenning  för 30 fat 
 
Norberg 19 augusti 1594 Hela Dalarnas tingslags häradsrätt (W) AI:4 (1594-1595) Bild 590 / sid 55 (AID: v222731.b590.s55, 
NAD: SE/ULA/10391) Anders Jonsson i Öster Djupkärna bjuder upp Öster Djupkärna köpt av Amund Erlandsson i 
Olofsbenning för 37 fat och 12 spann malt 
 
Barn med Kerstin Andersdotter (Född Karbenning Bennebo.). 
 
Barn: 
XI:1986, XII:3696 Karin Amundsdotter.  
NN Amundsdotter. Död Norberg Norbergs by Storgården.  
Hans Amundsson.  
Erland Amundsson. Död före 1668 Karbenning Olsbenning.  

 
 

 
 

XII:3972  mm mm mf ff ff mm 
Kerstin Andersdotter. Född Karbenning Bennebo. 
 
Laga ting i Gamla Norberg 20 januari 1599: Per Larsson i Bennebo bjuder upp en del i Nickeboda köpt av hustru Brita 
Andersdotter, Kerstin Andersdotter, hustru Anna Andersdotter och Erik Andersson deras broder för osmundjärn 21 fat än 
Per Larsson i Bennebo bjuder upp ett hemmansdel i Bennebo köpt av Erik Larsson i Norbergsby för 5 fat osmundsjärn 
 
Laga ting i Gamla Norberg 26 januari 1607 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 
3610 / sid 348 (AID: v420705a.b3610.s348, NAD: SE/RA/42042202): kom Kerstin Andersdotter i Olofsbenning och talade till 
Peder Larsson i Bennebo om en jordedel som hennes broder sålt hade och först gavs att hennes broder hade sålt hade sin 
del och hennes del och nu stod hon och nekade till samma köp, då fanns i sanning att Peder Larsson en tid haver haft 
samma jordedel men inget brev eller skäl hade han varken av henne eller hennes broderdärför tilldömdes henne samma 
jord igen. 

 
 

 
 

XII:3977  mm mm mf ff mf ff 
Herman Tidiksson. Far: XIII:7953, XIV:16081 Tidik Hermansson. Mor: XIII:7954, XIV:16082 NN Pedersdotter. 
 
Fjärdingsman 1580 
 
 
 



Barn: 
XI:1989, XII:4021 Tidik Hermansson. Död efter 1619 Norberg Olsbenning.  
Holsten Hermansson.  

 
 

 
 

XII:3981  mm mm mf ff mm ff 
Lasse Olsson. Född före 1540 Karbenning Kårbo. Död efter 1596 Karbenning Kårbo. 
 
Strödda domböcker och rättegångshandlingar 6 (1550-1621) Bild 1030 Romfartuna sockenstuga 1596-01-26  Jöran 
Olofsson i Tomta på sin hustrus vägnar samt Anders Larsson i Norrby uti Fläckebo socken talade till en benämnd Lasse 
Olsson i Kårbo uti Färnebo socken om det hemman han besitter i Kårbo, läggandes fram i rätten en vittnes skrift att samma 
hemman icke var sålt utan för fattigdom skull tagit där på penningar till löse igen, svarade Lasse Olsson att hans fader det 
köpt lagligen dock ingen besked uppå och ändock att häradshövdingen hade dömt Jöran Olssons hustru skulle bliva vid 
hemmanet, blev detta ärendet annorlunda rannsakat nämligen att efter det de bevis och vittne som klaganden framlade 
icke vore så fullkomliga att dem kunde givas vitsord och Lasse Olsson hade över 60 års hävd uppå hemmanet och det allt 
sedan besittit, därför tillsades honom och hans efterkommande arvingar det att njuta och behålla för födda och ofödda 
dock så att han giver dem som bördemän är vad som brukligt är, att jorden kan vara bättre än de 30 daler som han 
allaredan på samma hemman utgivit 
 
 
 
Barn: 
Olof Larsson.  
XI:1991, XII:4023 Jöns Larsson. Död Karbenning Kårbo.  
Anna Larsdotter.  

 
 

 
 

XII:3985  mm mm mf fm ff ff 
Erik Persson. Se XI:2035. 

 
 

 
 

XII:3986  mm mm mf fm ff fm 
Ingrid. Se XI:2036. 

 
 

 
 

XII:3989  mm mm mf fm fm ff 
Olof Jönsson. Se XII:3835. 

 
 

 
 

XII:4017  mm mm mf mm ff ff 
Lasse Persson. Född Karbenning Karbenning by. Far: XIII:8033 Per. Mor: XIII:8034 Brita. 
 
Gamla Norberg 13 februari 1615 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 5870 / sid 
574 (AID: v420705a.b5870.s574, NAD: SE/RA/42042202) kom ännu Erik Knutsson i Karbenning och ännu gav tillkänna huru 
Rallestad Hans haver tagit honom hälsan ifrån som igen finnes i domboken 1614 den 18 juli. Nu är förenämnde Hans så 
kommen till Karbenning, att hans son Olof Hansson är där till kommen med sin hustru, är född av den ene systern h Brita, 
och samma h Brita  äger en son benämnt Lasse Persson. Nu är Erik Knutsson född av den andra systern h Anna benämnd, 
vilken var Erik Knutssons moder. Så uträknades denna släkt, då kom Olof Hanssons hustru en nionde del till i Karbenning 
efter nu denna Erik och Hans intet kunde förenas och Hans intet äger i samma by utan Hans sonhustru, icke heller kommer 
någon honom där ifrån, nödgas nu därföre man giva överheten där om tillkänna. 
 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIa:12 (1591-1679) Bild 14890 / sid 556 
Gamla Norberg 18 augusti 1631 fram kom en lagvad sak emellan Lars Persson i Karbenning på den ena sidan klagande och 
Per Olsson, Olof Persson och Olof Anderson i Bennebo på den andra sidan svarande anlangandes en jordel Knutsdelen 
benämnd vilken helst belägen är in uti Bennebos ägor in om dera hägnad, lydande lika visst till Karbenning. Bemälte 
Bennebor sökte häradsting den 3 september 1629 viljandes bemälte jordedel till sig lösa efter han på deras egendom 
belägen är. Bekommo och de till lagläsarens dom och tillstånd. Emot vilken dom Lars Persson sin vadepenningar inlade 
sökandes i så måtto detta dato lagmansting viljandes sin jord behålla såsom syn gamla omutliga hävd. Så ändock 
lagläsarens dom där utinnan borde improberas för urminnes hävden skull efter d 1 cap jord bl likvist bleve de förmante till 
förening / efter jorden ligger Benneborna till skada in i deras ägor, ty när Lars Persson den bärga skall måste han sin usum 
fructum över deras ägor föra / att Lars Persson ville i så måtto låta sig där utlösa vilken också skedde. 
 



Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2254 (1593-1632) Bild 2290 / sid 920 
Gamla Norberg 17  augusti 1632 Lars Persson fick brev på en tredjedel i Karbenning som han haver köpt av hustru Kerstin 
Knutsdotter för 2 läster osmundjärn 
 
Gamla Norberg 6 september 1637 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1783 (1639) Bild 1700 / sid 158a (AID: 
v420574.b1700.s158a, NAD: SE/RA/42042202) Lars Persson i Karbenning fick fast på någon jord i Härad som han löste av 
Olof Jönsson sin svåger för 29 skpd stångjärn och en del i Bogärde för bördsrätten och så mycken skog som är belägen 
emellan Karmansbergskärret och bäcken till vägen som löper åt Djupkaret in till Karmans rå sisten och Svartkornskärret  
 
Barn med Elin Jönsdotter. 
 
Barn: 
XI:2009 Per Larsson (Böös)?. Född omkring 1560 Karbenning Bennebo. Död omkring 1620 Karbenning Bennebo.  
Anders Larsson.  
Erik Larsson. Död Skinnskatteberg Darsbo.  

 
 

 
 

XII:4018  mm mm mf mm ff fm 
Elin Jönsdotter. 

 
 

 
 

XII:4021  mm mm mf mm fm ff 
Tidik Hermansson. Se XI:1989. 

 
 

 
 

XII:4022  mm mm mf mm fm fm 
nn. Se XI:1990. 

 
 

 
 

XII:4023  mm mm mf mm fm mf 
Jöns Larsson. Se XI:1991. 

 
 

 
 

XII:4029  mm mm mf mm mm ff 
Peder Nilsson. Död Västerfärnebo Melinge. Far: XIII:8057 Nils Jönsson. Mor: XIII:8058 Brita Bengtsdotter. 
 
 
Årliga räntan 1580 - A0051462_00082 
Tionde 1587 Per Nilsson - A0051505_00078 
Årlig ränta 1589 Per Nilsson - A0051514_00066 
Årlig ränta 1591 Per Nilsson - A0051523_00145 
 
 
levde 1584 och samma år finnes vara bevisligt att den 14 septembris hela hemmat med allt tillbehör i hus och jord 
alltsammans värt och skattat för 5 ½ läster järn  //Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIa:4 (1627-1645) Bild 
1630 / sid 160 (AID: v405249b.b1630.s160, NAD: SE/RA/42042202) 
 
 
 
Barn: 
XI:2015 Hans Persson. Död Västerfärnebo Meling.  

 
 

 
 

XII:4033  mm mm mm ff ff ff 
Erik Larsson. Död Västerfärnebo Örbäck. 
 
Årlig ränta 1572-1612 
 
Haplogrupp M269 
 
 
 



Barn: 
XI:2017 Mats Eriksson. Född före 1586. Död 1649-12-23 Västerfärnebo Örbäck.  

 
 

 
 

XII:4045  mm mm mm ff mm ff 
Nils Jonsson. Se XII:3745. 

 
 

 
 

XII:4057  mm mm mm fm mf ff 
Narve Bengtsson. Se XII:3769. 

 
 

 
 

XII:4058  mm mm mm fm mf fm 
Marit Hermansdotter. Se XII:3770. 

 
 

 
 

XII:4061  mm mm mm fm mm ff 
Per Jönsson. Se XII:3773. 

 
 

 
 

XII:4069  mm mm mm mf fm ff 
Per. 
 
 
 
Barn: 
Marit Persdotter.  
XI:2035, XII:3753, XII:3985 Erik Persson. Död före 1608 Karbenning Hästbäck.  

 
 

 
 

XII:4075  mm mm mm mf mf mf 
Narve Bengtsson. Se XII:3769. 

 
 

 
 

XII:4076  mm mm mm mf mf mm 
Marit Hermansdotter. Se XII:3770. 

 
 

 
 

XII:4081  mm mm mm mm ff ff 
Erik Hinsesson. Se XII:3689. 

 
 

 
 

XII:4085  mm mm mm mm fm ff 
Staffan Persson. Död omkring 1612 Karbenning Nyhyttan. 
 
Norrbo härad 2 maj 1609 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2252 (1593-1632) Bild 1080 / sid 340 
(AID: v420654.b1080.s340, NAD: SE/RA/42042202) (Även i Vagnsbro häradsrätt 1609-05-17)  Kom för rätten Lasse 
Skreddare i Islingeby och gav tillkänna att han av Staffan Persson i Nyhyttan på Gamla Norberg hade fått 4 öresland jord 
liggandes i Islingeby i Färnebo socken i Södra gården vilken jord han hade fått i pant av rättan bördeman benämnd Mats 
Persson i förbenämnde Islingeby för femton fat osmundjärn och sedan han efter sin stora enträgenhet hade fått samma 
järn tog han fastebreven som lydde på samma föreskrivna hemman och gick med samma brev till den ädle och välborne 
herr Greve Magnus och satte när hans grevliga nåde samma jordebreven i pant för en oxe som han lovade sextonhundrade 
osmundsjärn fö. Och fördenskull nödgades Staffan på Nyhyttan på nytt utlägga samma 1600 osmundjärn för breven till att 
komma hemmanet till rätta igen och löper nu summan järn 18 ?? osmundsjärn dock var köpet gjort med sådana förord att 
han för samma förbemälte aderton fat osmundsjärn skulle få lossa samma sin jord igen. Om så skäl att han eller hans släkt 
kunne vara eller bliva därtill förmögen men alldenstund att denna föreskrivne Mats Persson haver tagit sig olovliga medel 
före. Så att han drog sin kos om nattetid emedan han hade stulit och efter husen då alldeles vore nederruttnat och 
fördärvat att som var man då väl visste. Därför så är samma pantsatta jord fördenskull uppbjuden, hembuden och 
lagstånden och alldenstund att ingen av släkten eller bördomännen är komne som detta samma hemman hava velat eller 
kunnat igen hembörda eller lossa, därför haver Staffan Persson efterlåtit och sålt detta här förbemälte hemman till 
beskedlig man Lasse Andersson i Islingeby för osmundjärn 15 fat och således avhänder Staffan Persson i Nyhyttan sig 



denna lagbudne jord från sig och sinom arvingar och upplåter dem in och oppunder Lasse Andersson och hans arvingar till 
lagfången egendom att nyttjas bruka och behålla som honom bäst synes efter denna dag // 
 
Laga ting Gamla Norberg 13 maj 1612  Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 
4920 / sid 479 (AID: v420705a.b4920.s479, NAD: SE/RA/42042202): Staffans arvingar på Nyhyttan bjuder nu .första resan 
en täkt i Pedersbo i pant av Erik Pederson i Pedersbo för osmundjärn 14 fat 
 
Gamla Norbergs tingslag 22 februari 1613:  Staffans arvingar på Nyhyttan uppbjuder nu andra resan en täkt i Persbo i 
pant av Erik Persson ibidem för osmundjärn 14 fat 
 
Omnämnd som bergsfogde 1604 Känd från 1582-1605 årliga räntan 
 
Norrbärke 6 juni 1648 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2724 (1648) Bild 470 / sid 676 Hans och 
Holsten Olofssöner boende uti Bomarsboda i Norrbärke socken beviste klarligen huru såsom deras salige fader Olof 
Hansson haver köpt, av dessa efterföljande, deras jordedelar, nämlligen först haver han givit Staffan på Nyhyttan i Norberg 
socken 13 fat. Item givit Lars Ersson i Herrhyttan i Tuna socken för hans del i hus och jord 19 fat, än givit Per Jonsson i 
Wågberg för hans del 3 fat. Item haver Hans Olofsson, Holsten och Karin Olofsssöner och dotter utlöst sin faderbroder Jon 
Hansson i Norwiken i Husby socken och givit honom en häst för 6 skeppd tackjärn 
 
Barn med Marit (Död efter 1620 Norberg Nyhyttan.). 
 
Barn: 
XI:2043 Per Staffansson. Död 1659-03-06 Karbenning Karbenning by.  
Olof Staffansson. Död Karbenning Nyhyttan.  
Erik Staffansson. Född Karbenning Nyhyttan.  

 
 

 
 

XII:4086  mm mm mm mm fm fm 
Marit. Död efter 1620 Norberg Nyhyttan. 
 
Är nämnd i Älvsborgs lösen 1613 som änka i Nyhyttan samtliga terminer 

 
 

 
 

XII:4093  mm mm mm mm mm ff 
Olof Matsson. Far: XIII:8185 Mats Persson. 
 
 
 
Barn: 
XI:2047 Jon Olofsson. Född Karbenning Nickebo. Död omkring 1602 Viborg.  

 
 

 
 

XII:4095  mm mm mm mm mm mf 
Per Nilsson. Född Karbenning Nickebo. Far: XIII:8189 Nils Olofsson. Mor: XIII:8190 Karin. 
 
 
 
Barn: 
XI:2048 Margareta Persdotter. Född Karbenning Nickebo. Död Västerfärnebo Matsbo.  

 
 
 
Generation XIII 
 

 XIII:245  ff ff fm mm mf mf f 
Jon Hindriksson. Se XI:393. 

 
 

 
 

XIII:249  ff ff fm mm mm ff f 
Anders. Se XII:825. 

 
 



 
 

XIII:717  ff fm fm mf fm mf f 
Truls Matsson. 
 
4 november 1455 bytte han mot en gård i Vaxella till sig jord Sjösa vid Nyköping 
 
Barn med Kristina Olofsdotter. 
 
Barn: 
XII:359 Mats Trulsson.  

 
 

 
 

XIII:718  ff fm fm mf fm mf m 
Kristina Olofsdotter. 
 
I ett brev från 1459 sägs hon vara syster eller släkting med Gudmund Munks hustru. 

 
 

 
 

XIII:1609  ff mm ff mf fm ff f 
Nils. Se XI:41. 

 
 

 
 

XIII:1611  ff mm ff mf fm fm f 
Peder Håkansson. Se XI:43. 

 
 

 
 

XIII:1717  ff mm fm fm mf mf f 
Joen. Se XI:457. 

 
 

 
 

XIII:1941  ff mm mm ff mf mf f 
Nils. Se XI:41. 

 
 

 
 

XIII:1943  ff mm mm ff mf mm f 
Peder Håkansson. Se XI:43. 

 
 

 
 

XIII:3507  fm mf mm fm mf fm f 
Mats Larsson. Se XII:3693. 

 
 

 
 

XIII:3508  fm mf mm fm mf fm m 
Marit Jonsdotter. Se XII:3694. 

 
 

 
 

XIII:3513  fm mf mm fm mm ff f 
Bengt Germundsson. Född Norberg Livsdal. Död Norberg Livsdal. Far: XIV:7025, XIV:14771, XIV:14833, XIV:15033, 
XIV:15073, XIV:15307, XIV:16225, XIV:16297, XV:14027, XV:29643 Germund Bengtsson. 
 
I årliga räntan1563-1591 
 
Omnämnd som bergsfogde 1571-1580 
 
etrodd bergsfogde över all den bergslag hade det förutan sitt eget hemman fri för alla utlagor/ 
 
1549-03-31 Norberg Kom för rätta Simon i Västanfors och Ped Matss båda Bengt Germundssons systersöner vittna och 
bekände att vardera moder haver uppburit 7½ hundrade järn för var dem systerdel i Livsdal uti Bengts hemman och kunna 
... här alldeles vill förnöjda vara på de två systerdelar avhända förty var dera sig och .... unt Bengt Germundsson och hans 
arvom till evärdeliga ägo // 
 
Dalarnas handlingar 1551:3 Sakören: Bengt Germundsson i Lifsdal högg en yxa i sidan på Anders Finne bötte penningar 20 



öre 
 
Norberg 19 augusti 1551 k f retta beskedlig man Bengt Germundsson i Lifsdal och tillkänna huru han hade lös ut sina 
medarvar från Lifsdal först löste han nu Nils i Ingredsboda och gav honom 3 fat järn för en brodersdel än hade han givit 
Jöns Åvastesson i Djuptjärna för sin brodersdel 3 fat järn, så gav han Herman i Västanfors för sin moders systerdel 7 ½ 
hundt järn, än gav Wilkens mod i Amundbenning för sin systerdel 7 ½ hundt järn, så gav han Ped Matsson på Höijen tiente 
för sin moders systerdel 7 ½ hundt, än gav han Lasse Larsson på Löten i Färnebo socken för hans moders systerdel 7 ½ 
hundt järn, vilka alla haver .. fullbetalade var efter sin egna vilja avhänt  / vittnen Olof Svensson bergsfogden,  Tidika i 
Olsbenning och Lasse i Söffre 
I årliga räntan1563-1591 Omnämnd som bergsfogde 1571- 1574 
 
1549-03-31 Norberg Kom för rätta Simon i Västanfors och Ped Matss båda Bengt Germundssons systersöner vittna och 
bekände att vardera moder haver uppburit 7½ hundrade järn för var dem systerdel i Livsdal uti Bengts hemman och kunna 
... här alldeles vill förnöjda vara på de två systerdelar avhända förty var dera sig och .... unt Bengt Germundsson och hans 
arvom till evärdeliga ägo // 
 
Dalarnas handlingar 1551:3 Sakören: Bengt Germundsson i Lifsdal högg en yxa i sidan på Anders Finne bötte penningar 20 
öre 
 
Norberg 19 augusti 1551 k f retta beskedlig man Bengt Germundsson i Lifsdal och tillkänna huru han hade lös ut sina 
medarvar från Lifsdal först löste han nu Nils i Ingredsboda och gav honom 3 fat järn för en brodersdel än hade han givit 
Jöns Åvastesson i Djuptjärna för sin brodersdel 3 fat järn, så gav han Herman i Västanfors för sin moders systerdel 7 ½ 
hundt järn, än gav Wilkens mod i Amundbenning för sin systerdel 7 ½ hundt järn, så gav han Ped Matsson på Höijen tiente 
för sin moders systerdel 7 ½ hundt, än gav han Lasse Larsson på Löten i Färnebo socken för hans moders systerdel 7 ½ 
hundt järn, vilka alla haver .. fullbetalade var efter sin egna vilja avhänt  / vittnen Olof Svensson bergsfogden,  Tidika i 
Olsbenning och Lasse i Söffre 
 
Gamla Norbergs tingslag 19 augusti 1551: Kom för rätta beskedlig man Bengt Germundsson i Lifsdal och tillkänna huru han 
hade löst ut sina medarvar från Lifsdal, först löste han nu Nils i Ingredsboda och gav honom 3 fat järn för sin brodersdel, än 
hade han givit Jöns Wastesson? I Djupetjärna för sin brodersdel 3 fat järn, Så gav han Herman i Västanfors för sin moders 
systerdel 7 ½ hundare järn, än gav Wilkins moder i Amundbenning för sin systerdel 7 ½ hundare järn, Så gav han Erik 
Matsson på Höjen ....för sin moders systerdel 7 ½ hundare järn, än gav han Lasse Larsson på Löten i Färnebo socken för 
hans moders systerdel 7 ½ hundare järn, vilka alla hava ... fullbetalade vara efter sino egno vilja avhända för .....arvelott 
.....Bengt Germundsson och hans barn evärdeligen att njuta med dess allom ... vittnen här över varit hade, Olof Svensson 
Bergsfogde, Tidika i Olsbenning och Lasse i Gävre 
Västmanlands handlingar 1574: Item är efterlatt Bengt Germundsson bergsfogden på Norberg för sitt omak som han haver 
sitt hemman som han besitter räntar – skatt järn 4 hundraden 12 osmund 
 
Lagmansting i Norberg 7 januari 1584 Strödda d omböcker och rättegångshandlingar 6 (1550-1621) Bild 300 (AID: 
v797269.b300, NAD: SE/RA/130) Samma dag kom för rätta K M profoss Lars Bagge och tilltalade Bengt Germundsson i 
Lifsdal bergsfogde att han skulle hava undslagit 2 hemman som fordom haver varit 2 mantal och lagt det und sitt och 
därigenom undslaget  konungens gärd vindkörning, dagsverke skjutsresor och andra små, dock mest, årliga pålag vilket 
allt togs till rannsakning och efter det i sanning befanns att han sig sådana friheter olovandes tagit hade, vilket honom 
mycket mindre än någon annan göra borde efter att han var tillbetrodd bergsfogde över all den bergslag hade och 
dessförutan sitt eget hemman fri för alla utlagor, dömdes han skyldig för den som konungens och kronans ingäld sveklig 
undandragit hade så att ingen kunde värja honom för tjuvsaken som lag förmäler i kong. Balk 8 cpa 26 item i jorda balk i 
det sista cap 
 
Sakören i Norberg socken 1585 (landskapshandlingar):Bengt Germundsson i Lifsdal för valzverke 25 daler 
 
Dalarna A1:2 1591-1593 Gamla Norberg 15 januari 1592: Bengt Germundsson bjuder upp ett hemman benämnd 
Hönsegärde köpt av sin syster Ingrid för 5 fat och sedan tog han henne till syssla 
 
Barn med Johanna Jönsdotter (Född Norberg Gäsjö.). 
 
Barn: 
XII:1757, XII:3709, XII:3759 Germund Bengtsson. Född Norberg Livsdal. Död Norberg Livsdal.  
XII:3769, XII:4057, XII:4075 Narve Bengtsson. Död omkring 1594 Norberg Livsdal.  

 
 

 
 

XIII:3514  fm mf mm fm mm ff m 
Johanna Jönsdotter. Född Norberg Gäsjö. Far: XIV:7027, XIV:14835, XIV:15035, XIV:15075, XIV:16227, XIV:16299 Jöns 
Håkansson. Mor: XIV:7028, XIV:14836, XIV:15036, XIV:15076, XIV:16228, XIV:16300 Brita Larsdotter. 



 
 

 
 

XIII:3515  fm mf mm fm mm fm f 
Lasse Svensson. Född Hagge. Far: XIV:7029, XIV:14837, XIV:15037, XV:14067, XV:29683 Godsven Hansson. Mor: XIV:7030, 
XIV:14838, XIV:15038, XV:14068, XV:29684 NN Olofsdotter. 
 
Norrbärke 4 februari 1597 Hela Dalarnas tingslags häradsrätt AI:5 (1596-1597) Bild 1690 / sid 165 Kom för rätten Lasse 
Svensson i Hagge och inlade ett brev i rätten lydandes huru Herr Lars Vidiksson kyrkoherde i Bro socken, som är Lasse 
Svenssons syskonbarn haver förenämnde Lasse den del som honom tillkom efter sin fader, tå fanns i sanning att Gosven i 
Hagge som är Lasses fader, haver köpt samma del av sin broder Herr Vidik, Herr Larses fader för 17 fat osmundsjärn och nu 
vill Lasses systers barn samt hennes broders barn hava sin del i samma brodersdel efter att samma köp icke var stadgat 
efter lagen dömde jag arvingarna alla till bytes .... 17 fat järn alla til bytes igen och Herr Lars sin faders jord igen, så framt 
att Herr Lars icke haver sålt bort bägge deras på Skenshyttan. 
 
Laga ting i Norrbärke socken 4 februari 1597 Hela Dalarnas tingslags häradsrätt (W) AI:5 (1596-1597) Bild 1700 / sid 166: 
Kom hustru Karin Nils Bengtssons i Pedersbo och talade till Lasse Svensson i Hagge om ett torp benämnt Östensboda vilket 
en benämnd Bengt Nilsson köpt haver som Jöns Psons dombrev vidare innehåller som daterat var anno 51 den 20 februrai, 
då bekände de alla att alla Bengt Nilssons barn haver kastat lott sig emellan så att Nils Bengtsson fick sin del i Pedersbo, 
samt och Erik Bengtsson Olof Bengtsson sin del i Stimmerbo, vilken var Lars hustrus fader hustru Karin benämnd, Lasse 
Bengtsson sin del i Österbo och fanns i sanning att Nils Bengtsson som var hustru Karins man i Pbo hade en tid samma 
Östens bo till dess att alla syskon kastade lott sig emellan, och sedan att lott var kastat haver ingen samma torp behållit 
utan Lasse på sin hustrus vägnar då rannsakades och samtycktes att efter ingen av alla syskon ville  komma ifrån P boda 
då skulle Östens boda, lyda till dem som till Stimmerbo fick sin del , och kom på Olof Bengtssons del då samtycktes att 
Lasse skulle behålla samma Östens bo och giva henne 1 fat järn 
 
Laga ting i Gamla Norberg 21 januari 1606: Lasse Svensson i Hagge bjuder upp ett halvt hemman i Sundebo hköpt av alla 
sina syskon 
 
Laga ting i Gamla Norberg mars 1608: Lasse Svensson i Hagge bjuder upp ett halvt hemman i Sundbo köpt av alla sina 
syskon. 
 
Laga ting i Norrbärke 16 februari 1615: Kom Halvard i Pedersbo samt Lasse Svensson i Hagge gåvo till känna huru de haver 
gjort ett vänligt jordabyte sig emellan så måtto att Halvard gav Lasse Svensson all den del som Halvards hustru tillkom i 
Sundebo. Där emot gav Lasse Svensson Halvard igen all sin hustrus del i Halvardsbenning med hus och all annor  lägenhet 
på båda sidor så de nu med handsträckning vore väl förente. 
 
Barn med Karin Olofsdotter (Född Norrbärke Stimmerbo.). 
 
Barn: 
XII:1758, XII:3710, XII:3760 Margareta Larsdotter. Född 1564 Norrbärke Hagge. Död 1644-08-25 Norberg Livsdal.  

 
 

 
 

XIII:3516  fm mf mm fm mm fm m 
Karin Olofsdotter. Född Norrbärke Stimmerbo. Far: XIV:7031, XIV:14839, XIV:15039 Olof Bengtsson. Mor: XIV:7032, 
XIV:14840, XIV:15040 Marit Henekadotter. 

 
 

 
 

XIII:3517  fm mf mm fm mm mf f 
Holsten Persson. Född omkring 1560 Söderbärke Vad. Död 1614 Söderbärke Vad. Far: XIV:7033, XIV:14841 Per 
Henekasson. Mor: XIV:7034, XIV:14842 Karin Svensdotter. 
 
Laga ting i Söderbärke 26 februari 1596: Holsten Persson i Vad bjuder upp 3 systerdelar ibidem köpt av sina systrar hustru 
Karin i Tolfsbo för 3 fat, hustru Agnes i Tolfsbo för 3 fat och Barbro på Norberg för 3 fat 
Strödda domböcker och rättegångshandlingar 6 (1550-1621) Bild  1550 Lagmansting Söderbärke 1596-02-27 Hans 
Efrickesson i Fragg talade till Holsten Persson i Vad om sin fäderne jord i Vad, svaranden Holsten lade fram ett tomas 
Simonssons häradshövdings dombrev år 1586 den 19 december innehållandes att Hans Efrikesson hade sålt sin 
faderbroder Per Hennikesson samma hemman och varit lagbundit och lagståndet Klaganden sade sig icke hava sålt utan 
pantsatt samma jord. Dess förutan gav han före sig hava köpt av en Holstens syster benämnd Barbro två systerdela i Fragg 
som är deras möderne jord, och de lovade honom samma jord behålla för det han unte och oplåt deras fader sin fädernes 
jord. Blev avsagt att Holsten Persson skull bliva vid sitt köp Och Hans Efrikesson bekommer sina penningar igen som han 
utgivit haver förbemälte Barbro för hennes möderne jord i Fragg  // 
 



Dombok i Norrbärke 24 januari 1598: Holsten Persson i Vad gav tillkänna huru han hade köpt en systerdel i förenämnde 
Vad av sin syster Anna Persdotter i Gässe för järn 4 fat Holsten Persson i Vad samt Hans Persson i Vik haver bytt jord i så 
måtto att Hans Persson gav Holsten en jord liggandes i Vad så god som 6 fat osmundsjärn. Där emot gav Holsten honom 
igen ( ) i Vik 
 
Dombok Gamla Norberg 26 januari 1598 Hela Dalarnas tingslags häradsrätt (W) AI:6 (1598-1599) Bild 490 / sid 44 (AID: 
v222733.b490.s44, NAD: SE/ULA/10391): Kom Holsten Pedersson i Vad i Söderbärke socken samt hans broder Hennika P 
son gav tillkänna huru de hade bytt jord i så måtto så att Hennika gav Holsten all sin broders del i Vad med alla till (igor). 
Där emot gav Holsten honom igen först all denna del som honom tillkom i Fragg. Sedan denna del som Holsten köpte av 
sin syster (agen) P dotter för 1400 osmundsjärn samt med den del som Holsten köpte i förenämnde Fragg av Hans 
Efrrikson för 200 och 8 fat järn 
 
Barn med Karin Hermansdotter (Född omkring 1560 Söderbärke Sörbo.). 
 
Barn: 
XII:1759, XII:3711 Hans Holstensson. Född omkring 1580 Söderbärke Vad. Död 1651 Söderbärke Vad.  
Kerstin Holstensdotter.  
Torsten Holstensson.  

 
 

 
 

XIII:3518  fm mf mm fm mm mf m 
Karin Hermansdotter. Född omkring 1560 Söderbärke Sörbo. Far: XIV:7035, XIV:14843 Herman Jonsson. Mor: XIV:7036, 
XIV:14844 Brita Torstensdotter. 

 
 

 
 

XIII:3519  fm mf mm fm mm mm f 
Mats Nilsson. 
 
 
 
Barn: 
XII:1760, XII:3712 Elin Matsdotter. Född Söderbärke Vibberbo.  

 
 

 
 

XIII:3697  fm mm ff mm mf ff f 
Nils Persson. 
 
Landskapshandlingar 1589 A0045310_00029 Nils Persson 6 öresland 
Landskapshandlingar 1601 äger 6 öresland i Håra 
 
 
 
Barn: 
XII:1849 Peder Nilsson. Född Villberga Håra. Död Villberga Enhälja.  

 
 

 
 

XIII:4753  mf fm fm ff mf ff f 
Joen Andersson. Död Munktorp Vedbo. 
 
 
 
Barn: 
Kerstin Joensson. Född Munktorp Vedbo.  
Ingeborg Joensdotter. Född Munktorp Vedbo.  
XII:2377 Olof Joensson. Född Munktorp Vedbo. Död Dingtuna Näsby.  

 
 

 
 

XIII:4915  mf fm mf fm mf fm f 
Petrus Mattiae Helsingius. Död 1618 Örebro. 
 
Barn med Elisabet Tideman (Död.). 
 



Barn: 
XII:2458 Elisabet Persdotter Helsingia. Född omkring 1589 Örebro. Död omkring 1650 Örebro.  

 
 

 
 

XIII:4916  mf fm mf fm mf fm m 
Elisabet Tideman. Död. Örebro Far: XIV:9831 Tidemannus Gevaliensis. Mor: XIV:9832 Margareta Reinholdsdotter. 

 
 

 
 

XIII:4929  mf fm mf mf ff ff f 
Östen Larsson. Se XII:3249. 

 
 

 
 

XIII:4930  mf fm mf mf ff ff m 
nn. Se XII:3250. 

 
 

 
 

XIII:5841  mf mm fm mf mf ff f 
Bengt. 
 
 
 
Barn: 
XII:2921 Lars Bengtsson.  
Jon Bengtsson.  
Mats Bengtsson.  

 
 

 
 

XIII:6087  mf mm mm mf ff mm f 
Jakob Hansson Westfal. Död Gunnarsboda. Far: XIV:12173 Hans Lambrechtsson Westfal. Mor: XIV:12174, XV:26314 
Birgitta Jeppesdotter Svinhufvud. 
 
Kopparbergs,Säters, Näsgårds län+Österdalarne tingsl häradsrätt AI:8 (1641-1642) Bild 1340 / sid 105 
Bergsman vid Kopparberget 1539 Är omnämnd senast 1553 
 
 
 
Barn: 
Anna Jakobsdotter.  
Gertrud Jakobsdotter.  
XII:3044 Agneta Jakobsdotter. Född Gunnarsboda.  

 
 

 
 

XIII:6089  mf mm mm mf fm ff f 
Peder Sjurdsson. Född Stora Kopparberg Främby. Död Stora Kopparberg Främby. 
 
Peder Sjurdsson. Bergsman. Död 1545 Främby, Falun (W). 
 
Bergsman 
 
Ägde andelar i Främby och idkade bergsbruk. Köpte 1528 31/5 av Anders 
Olsson i Noret, hemmanet Dagfinnsarvet m m. Betalade 1539–1542 
skogsskatt för Främby. Dog förmodligen 1543. 
 
Barn med Barbro Johansdotter Hiort af Ornäs (Född omkring 1475 Aspeboda Stråtenbo.). 
 
Barn: 
XIV:12787 Jöns Persson Svinhuvud. Född (1544 1564).  
XII:3045 Hans Persson. Död 1554 Stora Kopparberg Främby.  

 
 

 
 

XIII:6090  mf mm mm mf fm ff m 
Barbro Johansdotter Hiort af Ornäs. Född omkring 1475 Aspeboda Stråtenbo. Far: XIV:12179, XVI:51147 Johan Hiort af 



Ornäs. Mor: XIV:12180, XVI:51148 Brita Jönsdotter. 
 
 

 
 

XIII:6091  mf mm mm mf fm fm f 
Måns Nilsson. Född omkring 1470. Död 1534. Far: XIV:12181 Nils Månsson. Mor: XIV:12182 Kerstin. 
 
Fogde i Fläskkällaren, Aspeboda. * Enligt Peder Swart (uppl Edén sid 23) tillhörde han Gustav Wasas förste livvakt, som 
bestod av fyra framstående dalkarlar.* Bodde på Aspeboda, den gård som nu kallas Fläskkällaren. Förde samma vapen som 
hans far. Fogde på kopparberget 1515 -1526 samt 1531 - 1533. Måns Nilsson var en av landskapets rikaste män. Ägde 
förutom den stora gården Aspeboda 41 landbogårdar, fastigheter i Stockholm m m. Han ägde också en stor andel i Falu 
gruva, vilket bevisas inte minst av att han behövde 17 gruvbodar för att förvara sin kopparmalm i.* År 1531 utbröt ett 
uppror, som skulle visa sig bli Måns Nilssons fall. Det har gått till historien som Klockupproret. Gustav Wasa hade bestämt. 
att samtliga kyrkor i Sverige skulle leverera en av sina kyrkklockor till kronan. Klockorna skulle sedan smältas och gjutas om 
till kanoner och därigenom ge ett bra tillskott till statskassan. Men allmogen vägrade. Bönderna och bergsmännen i 
Dalarna begärde råd av Måns Nilsson, som ställde sig på deras sida och uppmanade dem att fördriva kungens 
uppbördsmäm och ta tillbaka klockorna, vilket också skedde.* En sådan uppstudsighet tolererades naturligtvis inte. Vem 
visste hur många fler uppror som kunde bli följden i så fall? Gustav Wasa bestämde sig för att att statuera exempel. I 
januari 1533, vid en Riksdag i Västerås, utpekades Måns Nilsson och en rad andra mäktiga bergsmän för att han anstiftat 
revolten.* Kungens och hans "älskeliga riksens råd" drog upp till Kopparberget för att hålla räftst och rättarting, men med 
en krigshär som dalfolket aldrig sett maken till.* Så snart man kommit över dalagränsen, sände han ut krigsfolket åt alla 
håll, dels för att plundra kyrkorna och dels för att gripa upprorsmakarna.* Måns Nilsson var dock förvarnad och hade 
vidtagit sina mått och steg. Sina rikedomar hade han - enligt vad det har berättas - säkt i Dammsjön ovanför sin gård. Själv 
lät han sina drängar gömma honom i en kolmila i skogen vidSkinnarbo (i närheten av Sörbo, ett par hundra meter sydväst 
om nuvarade golfbanan i Aspeboda).* Slottsfogden på Västerås slott - Lasse Eriksson - och hans knektar letade i flera 
dagar, innan de kom på idén att ta med sig Måns hund, som till slut ledde dem till husse. Måns tillfångatogs och fördes 
tillsammans med sex andra förmenta upprorsledare till Stockholm.* Det, som sedan händedem, har målande skildrats av 
en fiende till Gustav Wasa vid namn Wulf Gyler. Denne upprättade ett formligen register över Gustav Wasas synder, 
bevarade i ett arkiv i Tyskland. Wulf Gykler berättar, att Måns Nilsson och de andra olyckliga bergsmännen släpades 
omkring på Stockholms gator, ridande på kor och bespottade av pöbeln. Sedan fick de sitta i fängelse ett år, nödtorftigt 
utspisade med vatten och bröd. Kungen hoppades - fortfarande enligt Wulf Gyler, att de skulle svälta ihjäl, så att han slapp 
avrätta dem.* I december 1533, när den blivande tronarvingen Erik XIV skulle födas, blev fångarna frisläppta, eftersom 
drottning Katarina bad för deras liv under den svåra förlossningen. Men så fort faran för modern och barnet var 
överstånden, sattes bergsmännen i häkte på nytt, och någon gång mellan 17 februari och den 31 maj 1534 avrättades de.* 
Hemma i Aspeboda blev ingenting sig likt sedan Måns tillfångatagits. Alla hans gårdar konfiskerades och hustru och barn 
sattes mer eller mindre på bar backe. Enligt en gammal släkttavla i D D, har Måns två söner, som flydde till Norge för att 
slippa dela sin fars öde. En av dem hette Hans och tog sig så småningom till Danzig, där han sällade sig till en liten koloni av 
landsflyktiga svenskar. Gustav Wasa skickade dit en man för att mörda honom, men han lyckades undkomma. 1510 
flyttade han till Rostock.* Det enda av Måns Nilssons barn, som blev kvar hemma, var - så vitt man vet - dottern Anna. Hon 
gifte sig på 1540-talet med bergsman Hans Persson från Främby och blev bosatt först på Surarvet, sedan på Stora 
Aspeboda, som Måns änka Margareta hade fått tillbaka av Gustav Wasa 1536. (Åren 1534 - 1536 hade gården varit 
upplåten till bergsman Erik Jonsson i Uggleviken, som inte ville släppa den ifrån sig igen. Hans Persson måste till slut ge Erik 
fem oxhudar till hyttbälgar, för att denna skulle sluta att "träta och danta på honom".)* Namnet Fläskkällaren, som hans 
gård kallades, syftar en stor uthuggning eller grotta i bergsklippan under gården, enligt folktraditionen utsprängd med 
hjälp av svinfett. Senare tiders utgrävning har visat, att det troligen rör sig om ett gruv-försök. Gården tillhör numera 
Aspeboda hembygdsförening, efter en donation av Postmästare Gunnar Sellin och hans syster småskoleläraren Anna 
Sellin.* Vid gården finns ochså en minnessten över Måns Nilsson rest 1907. 
 
Barn med Margareta. 
 
Barn: 
XII:3046 Anna Månsdotter. Död efter 1595.  

 
 

 
 

XIII:6092  mf mm mm mf fm fm m 
Margareta. 

 
 

 
 

XIII:6093  mf mm mm mf fm mf f 
Otto Nilsson. Född Stora Tuna. Far: XIV:12185 Nils Persson. Mor: XIV:12186 Karin Olsdotter. 
 
Häradshövding omtalades 1520 - 43. Blev adlad 1509 av Svante Sture och antog namnet Hästhuvud till sitt vapen.* Var 
född i Stora Tuna men växte sannolikt upp på Orsnäs i Torsång, som ägdes av hans styvfar Stig Hansson. Otto var alltså 



halvbror till den Barbro Stigsdotter, som år 1521 hjälpte Gustav Wasa att fly undan danskarna via Ornässtugans 
hemlighus.* Förvärvade gården Holm i St Tuna i och med sitt släktskap till Karin Slatte.* Otto Nilsson blev i slutet av 1520-
talet häradshövding i Siende härad i Västermanland och utsågs 1533 - 1540 till landsdomare i Dalarna.* Efter Karin Slattes 
död gifte han om sig med Barbro Larsdotter (Ulfstrand) och blev delägare i Åby (som delades med hans hustrus bror Jeppe 
Nilsson)  
 
Barn med Karin Gustafsdotter Slatte. 
 
Barn: 
XII:3047 Nils Ottosson. Född omkring 1510. Död 1562.  

 
 

 
 

XIII:6094  mf mm mm mf fm mf m 
Karin Gustafsdotter Slatte. Far: XIV:12187 Gustaf Slatte. Mor: XIV:12188 Brita Svärd. 

 
 

 
 

XIII:6095  mf mm mm mf fm mm f 
Mats Körning. Far: XIV:12189 Simon Körning. Mor: XIV:12190 Christina Ingemundsdotter (Hamraätten). 
 
Matts Körning bodde i början av 1520-talet i Uppland, men erhöll 1527 
Jäders sn i Södermanland som förläning av Gustav Wasa och bosatte sig 
där på sina svärföräldrars gård Almby. Matts huvudsakliga syssla tycks 
ha varit knekthövitsman. Uppräknas 1526 ibland de rusttjänstskyldiga 
av adel i Uppland. Levde ännu 1567.  
 
Barn med Brita Kuse. 
 
Barn: 
XII:3048 Agneta Matsdotter Körning.  

 
 

 
 

XIII:6096  mf mm mm mf fm mm m 
Brita Kuse. Far: XIV:12191 Erik Kuse. Mor: XIV:12192 Bengta Eriksdotter. 

 
 

 
 

XIII:6393  mm ff fm mm mm ff f 
Daniel Torkelsson Svinhuvud. Född 1515 Falun Hästberg. Far: XIV:12785 Torkel Andersson Skräddare. Mor: XIV:12786 
Ragnhild. 
 
Bergsman i Främby, Stora Kopparberg. Förde ett vitt svinhuvud i rött 
fält i vapnet.  
 
Barn med Anna Jönsdotter. 
 
Barn: 
XII:3197 Jöns Danielsson Svinhuvud. Född 1550 Torsås. Död 1613 Torsång.  

 
 

 
 

XIII:6394  mm ff fm mm mm ff m 
Anna Jönsdotter. Far: XIV:12787 Jöns Persson Svinhuvud. Mor: XIV:12788 Margareta Hansdotter. 

 
 

 
 

XIII:6395  mm ff fm mm mm fm f 
Lars von Köllen. Död 1577 Reval. 
 
Knekthövitsman för gårdsfänikan.. Ägde Täckåker i Österhaninge socken. Blev dödad efter ett anfall mot en dansk skans 
1577 
 
 
Militieräkenskaper A0063711_00023 Detta efterskrivne haver kong majtt nådigt efterlåtit hustru Britta salig Lasse von 
Cöllens efterleverska uppå hans beställning och underhåll som skedde i november månad anno 78 
Till karen om året som honom rester uppå 3 hovmän pro anno 71 och 72 und hovman 6 alnar Brabansk – 36() 



till hästarna över vintern – item rester honom efter hans beställning pro anno 75 och 76 foder och mål på 2 klippare 7 
spann korn – 7 tunnor, 7 sommarlass hö – 14 sommarlass 
Än haver K M gunstligen efterlåtit hustru Brita Lasse von Cöllens efterleverska skall bekomma hans underhåll och 
behållning efter hans dödeliga avgång för två år 77 och 78 löpeter efter hans underskrivne beställning – 1016 mark om året 
– penningar 2032 mark 
1 års äreklädning 
6 alnar kläde till drängen 12 alnar 
till hästen över vintern ( ) foder och mål på 2 klippare uti förenämnda 2 år 7 spann korn 7 tunnor, 7 sommarlass hö – 14 
sommarlass  
 
Barn med Britta. 
 
Barn: 
XII:3198 Christina Larsdotter.  

 
 

 
 

XIII:6396  mm ff fm mm mm fm m 
Britta. 

 
 

 
 

XIII:6497  mm ff mf mm ff ff f 
Lasse Björnsson. Född Floda (W) Björbo. Far: XIV:12993, XV:19713 Björn. 
 
I årliga räntan 1556 
 
 
 
Barn: 
XII:3249, XIII:4929 Östen Larsson. Född Floda (W) Björbo.  

 
 

 
 

XIII:6579  mm ff mm fm mf fm f 
Hans Eriksson.  
 
Bergsman i Lilla Aspeboda. Känd 1535-1578 
 
 
 
Barn: 
XII:3290 Catharina Hansdotter. Död 1615 Nås.  

 
 

 
 

XIII:6689  mm fm ff fm ff ff f 
Jöns Olofsson. Far: XIV:13377 Olof Jönsson. 
 
 
 
Barn: 
XII:3345 Anders Jönsson. Död Folkärna Västansjö.  

 
 

 
 

XIII:6845  mm fm fm fm mm mf f 
Anders Eriksson. 
 
Förekommer i årliga räntan Forneby Möklinta 1558-1568 
 
 
 
Barn: 
Anna Andersdotter.  
XII:3423 Erik Andersson. Död Möklinta Forneby.  

 



 
 

 

XIII:7189  mm mf ff ff mf mf f 
Erik. Se XI:1811. 

 
 

 
 

XIII:7190  mm mf ff ff mf mf m 
Kristina Persdotter. Se XI:1812. 

 
 

 
 

XIII:7197  mm mf ff ff mm mf f 
Mats. Död Sala Sörkivsta. 
 
 
 
Barn: 
XII:3599 Hans Matsson. Född Sala Sörkivsta. Död Västerfärnebo Stävre.  

 
 

 
 

XIII:7279  mm mf ff mm fm mm f 
Anders. Se XII:3587. 

 
 

 
 

XIII:7297  mm mf fm ff ff ff f 
Olof. Se XII:3841. 

 
 

 
 

XIII:7349  mm mf fm fm mf mf f 
Jöns Eskilsson. Se XII:3813. 

 
 

 
 

XIII:7385  mm mf fm mf mm ff f 
Lars Hansson. Född Norberg Prästhyttan. Far: XIV:14769, XIV:15305, XV:14025, XV:29641 Hans Halvardsson. Mor: 
XIV:14770, XIV:15306, XV:14026, XV:29642 Karin. 
 
Nämnd i årliga räntan Prästhyttan 1539-1574 
 
Tionde 1573 
 
Gamla Norberg 18 januari 1546 Hela Dalarnas tingslags häradsrätt (W) AI:1 (1544-1559) Bild 540 / sid 32 kommo för rätta 
Anders i Andersbenning Lasse Hansson å Prästehyttan och Mats Halvardsson i Sundboda upplåto och hemoltgjordi det köp 
som Anders mod(er) och Larsense och Mattise med dem (maglager) svära hustru Elin i Andersbenning gjort hade med 
Mats Bengtss i Ulvedsboda i Söderbärke socken att hade sålt honom samma hemman Ulvesboda för två läst järn vilket järn 
de kend rediga uppburit vara och de till ett fat järn som Mats gav dem i vängåva ty avhände först och sinom arvom för:na 
Ubreddsboda och tillägnade de förenämnda Mats Bengtsson och hans arvom till evärdeliga ägo med hus och jord åker och 
äng i våta och torra i vatten och vattuverk i skom och sky… innan gård och utan som de av alle // 
 
Västerås domkapitel 1625 
Hustru Apollona i Hedåker – hust Karin i Hökmora 
Jöns Persson ibidem – Lars Hansson i Prästhyttan 
Karin Jönsdotter ibidem – Johan Larsson ibidem 
Anders Pärsson ibidem – Margareta Johansdotter ibidem 
Denne Anders Pärsson i Hedåker fick lov till att äga Margareta Johansdotter i Prästhyttan med honom skyll till 4de och skall 
giva fyra daler 
 
Gamla Norberg 15 februari 1610 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 4330 / sid 
420 (AID: v420705a.b4330.s420, NAD: SE/RA/42042202) Kom Hans Larsson och Johan Larsson på Prästhyttan och gav till 
känna hur deras fader Lasse Hansson hade köpt två systerdelar i Prästhyttan av hustru Dordi i Stockholm och hennes syster 
hustru Elsebi för 70 mark k Göstaffs mynt och nu kom Bengt i Amundbenning och klandra samma köp. då gingo de på en 
vänlig förening så att Hans Larsson och Johan Larsson gav honom 8 fat järn och nu tillsades dem fasta på samma köp. 
 
Gamla Norbergs tingslag 15 februari 1610 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 
4340 / sid 421 (AID: v420705a.b4340.s421, NAD: SE/RA/42042202) Kom Hans Larsson på Prästhyttan och lade i rätten ett 



Peder Hanssons dombrev fordom domare utgivit hade 1566 den 17 februari lydandes hur Lasse Hansson på Prästhyttan 
som var Hans Larssons fader hade köpt några jorddelar i Prästhyttan och då steg Lasse Mårtensson i Gärsbo och klandrade 
på samma brev och nu kunde ej någon samma brev ogilla vara gillt i alla sina punkter 
 
Barn med NN Germundsdotter (Född Norberg Livsdal.). 
 
Barn: 
XII:3693, XII:3827, XIII:3507, XIII:7411 Mats Larsson. Född Norberg Prästhyttan.  
Johan Larsson. Född Norberg Prästhyttan.  
Brita Larsdotter. Född Norberg Prästhyttan.  
Hans Larsson. Född Norberg Prästhyttan.  
Per Larsson. Född Norberg Prästhyttan.  
Elin Larsdotter. Född Norberg Prästhyttan.  
Mickil Larsson. Född Norberg Prästhyttan.  
Olof Larsson. Född Norberg Prästhyttan.  

 
 

 
 

XIII:7386  mm mf fm mf mm ff m 
NN Germundsdotter. Född Norberg Livsdal. Far: XIV:7025, XIV:14771, XIV:14833, XIV:15033, XIV:15073, XIV:15307, 
XIV:16225, XIV:16297, XV:14027, XV:29643 Germund Bengtsson. 

 
 

 
 

XIII:7387  mm mf fm mf mm fm f 
Jöns Jönsson. Se X:531. 

 
 

 
 

XIII:7388  mm mf fm mf mm fm m 
Anna Larsdotter. Se X:532. 

 
 

 
 

XIII:7389  mm mf fm mf mm mf f 
Jöns Hansson. Se XII:3969. 

 
 

 
 

XIII:7391  mm mf fm mf mm mm f 
Amund Erlandsson. Se XII:3971. 

 
 

 
 

XIII:7392  mm mf fm mf mm mm m 
Kerstin Andersdotter. Se XII:3972. 

 
 

 
 

XIII:7411  mm mf fm mm mf fm f 
Mats Larsson. Se XII:3693. 

 
 

 
 

XIII:7412  mm mf fm mm mf fm m 
Marit Jonsdotter. Se XII:3694. 

 
 

 
 

XIII:7417  mm mf fm mm mm ff f 
Bengt Germundsson. Se XIII:3513. 

 
 

 
 

XIII:7418  mm mf fm mm mm ff m 
Johanna Jönsdotter. Se XIII:3514. 

 
 

 
 

XIII:7419  mm mf fm mm mm fm f 
Lasse Svensson. Se XIII:3515. 

 



 
 

 

XIII:7420  mm mf fm mm mm fm m 
Karin Olofsdotter. Se XIII:3516. 

 
 

 
 

XIII:7421  mm mf fm mm mm mf f 
Holsten Persson. Se XIII:3517. 

 
 

 
 

XIII:7422  mm mf fm mm mm mf m 
Karin Hermansdotter. Se XIII:3518. 

 
 

 
 

XIII:7423  mm mf fm mm mm mm f 
Mats Nilsson. Se XIII:3519. 

 
 

 
 

XIII:7427  mm mf mf ff ff fm f 
Jöns Persson. Far: XIV:14853 Per Larsson. Mor: XIV:14854 Appolonia. 
 
Tionde 1573 Jöns Persson Landskapshandlingar, LandskapshandlingarVästmanlands handlingar, 
SE/RA/5121/5121.09/1573: 7 (1573), bildid: A0050662_00093 
 
 
 
Barn: 
XII:3714 Karin Jönsdotter.  

 
 

 
 

XIII:7489  mm mf mf mf ff ff f 
Jon Jonsson. Född Västerfärnebo Nyhyttan. Far: XIV:14977, XIV:16177 Jon Pedersson. 
 
 
 
Barn: 
Lars Jonsson.  
XII:3745, XII:4045 Nils Jonsson. Död Västerfärnebo Nyhyttan.  

 
 

 
 

XIII:7505  mm mf mf mf mf ff f 
Per. Se XII:4069. 

 
 

 
 

XIII:7509  mm mf mf mf mf mf f 
Anders Christoffersson. Död omkring 1614 Västerfärnebo Sand. Far: XIV:15017 Christoffer. 
 
Årliga räntan och tionden 1570- 
 
Vangsbro härad 31 juli 1626 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2252 (1593-1632) Bild 2350 / sid 
466 (AID: v420654.b2350.s466, NAD: SE/RA/42042202) kommo för rätten Anders Jöransson, Olof Andersson, Anders 
Mickilsson som voro tre samborne brödersbarn Salige Anders på Sandens barnbarn och gåvo tillkänna att de hade lossat 
två sina syskonbarn med // systersbarn utur det hemman på Sanden som är 4 öresland hus och jord av Hans Persson och 
av de andra deras syskonbarn Anders Matsson som nu döder är och av en systersson ock Anders Matsson benämnd och 
hans moder hustru Brita Andersdotter på Sandens dot// och hava dessa tre föreskrivna bröder Ander Jöransson givit 
såsom och den blinda drängen ock Olof Andersson deras tvenne syskonbarn Hans Persson och Anders Matsson samt 
systersonen i penningar summa sextio daler var broder haver fått för sin brodersdel 24 daler och systersonen Anders 
Matsson för systerdelen tolv daler.  
 
Barn med Kerstin. 
 
Barn: 



XII:3755 Jöran Andersson.  
Mickil Andersson.  
Anders Andersson.  

 
 

 
 

XIII:7510  mm mf mf mf mf mf m 
Kerstin. 
 
Älvsborgs lösen 1614 Sanden h. Kerstin änka A0066046_00388 

 
 

 
 

XIII:7511  mm mf mf mf mf mm f 
Anders. 
 
Barn med Elin. 
 
Barn: 
XII:3756 NN Andersdotter.  
Nils Andersson.  

 
 

 
 

XIII:7512  mm mf mf mf mf mm m 
Elin. 

 
 

 
 

XIII:7513  mm mf mf mf mm ff f 
Jöns. 
 
1545 Jöns i Norrhörende 12 öresland Landskapshandlingar, LandskapshandlingarVästmanlands handlingar, 
SE/RA/5121/5121.09/1545: 2 (1545), bildid: A0050496_00097 
 
 
 
Barn: 
XII:3757 Lars Jönsson.  

 
 

 
 

XIII:7515  mm mf mf mf mm fm f 
Jon Larsson. 
 
Barn med NN Larsdotter (Född Grangärde Norrvik.). 
 
Barn: 
XII:3758 Sara Jonsdotter. Född Grangärde Norrvik.  

 
 

 
 

XIII:7516  mm mf mf mf mm fm m 
NN Larsdotter. Född Grangärde Norrvik. Far: XIV:15031 Lasse Ravalsson. 

 
 

 
 

XIII:7517  mm mf mf mf mm mf f 
Bengt Germundsson. Se XIII:3513. 

 
 

 
 

XIII:7518  mm mf mf mf mm mf m 
Johanna Jönsdotter. Se XIII:3514. 

 
 

 
 

XIII:7519  mm mf mf mf mm mm f 
Lasse Svensson. Se XIII:3515. 

 



 
 

 

XIII:7520  mm mf mf mf mm mm m 
Karin Olofsdotter. Se XIII:3516. 

 
 

 
 

XIII:7537  mm mf mf mm mf ff f 
Bengt Germundsson. Se XIII:3513. 

 
 

 
 

XIII:7538  mm mf mf mm mf ff m 
Johanna Jönsdotter. Se XIII:3514. 

 
 

 
 

XIII:7539  mm mf mf mm mf fm f 
Herman Henniksson. Född omkring 1519 Söderbärke Vad. Död omkring 1595 Norberg Halvarsbenning. Far: XIV:15077, 
XIV:16229, XIV:16301, XV:14063, XV:14065, XV:29679, XV:29681, XV:30079 Heneka Bengtsson. 
 
Barn med Brita Persdotter. 
 
Barn: 
XII:3770, XII:4058, XII:4076 Marit Hermansdotter.  
Rikmor Hermansdotter.  

 
 

 
 

XIII:7540  mm mf mf mm mf fm m 
Brita Persdotter. Far: XIV:15079, XIV:16231, XIV:16303 Per Jonsson. 

 
 

 
 

XIII:7653  mm mf mm mm ff mf f 
Lars Hansson. Se XIII:7385. 

 
 

 
 

XIII:7654  mm mf mm mm ff mf m 
NN Germundsdotter. Se XIII:7386. 

 
 

 
 

XIII:7655  mm mf mm mm ff mm f 
Jöns Jönsson. Se X:531. 

 
 

 
 

XIII:7656  mm mf mm mm ff mm m 
Anna Larsdotter. Se X:532. 

 
 

 
 

XIII:7657  mm mf mm mm fm ff f 
Mats Matsson. Död Västerfärnebo Hällby. 
 
I Västmanlands landskapshandlingar, tionde och årlig ränta för 12 öresland 1539-1582 
 
 
 
Barn: 
XII:3829 Lars Matsson. Född Västerfärnebo Hällby.  

 
 

 
 

XIII:7661  mm mf mm mm fm mf f 
Erik Larsson. Far: XIV:15321 Lars Jönsson. 
 
LandskapshandlingarVästmanlands handlingar, SE/RA/5121/5121.09/1577: 2 (1577), bildid: A0050680_00151 
Fläckebo 1577 
Erik Larssons söner Lasse i Smedsbo / Anders ibidem 



Kolla eventuell härstamning från Färdskäl i Haraker - Norrbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11105/A I 
a/2 (1655-1674), bildid: U0000383_00119 
 
Norrbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11105/A I a/2 (1655-1674), bildid: U0000383_00119 
 
Erik Larsson i Smedsbo Älvsborgs lösen 1571  Älvsborgs lösen 1571, SE/RA/5116/15, bildid: B0001014_00093 
 
 
 
Barn: 
XII:3831 Lars Eriksson. Född Fläckebo Smedbo. Död Fläckebo Smedbo.  
Anders Eriksson. Född Fläckebo Smedbo.  

 
 

 
 

XIII:7941  mm mm mf ff ff mf f 
Erland. 
 
Gamla Norberg 15 februari 1547: Kom för rätta hustru Kerstin i Bänneboda och talade till Erland i Olsbenning om sina 
utvägar han ville dem förtaga och ville icke städdia henne så vitt ... som hennes rågång bevista det han och bestod, lade så 
H Kerstin ett dombrev i rätten som Johan Börilsson i Forlunda be:t hade på en rät rågång emellan Benneboda och 
Olsbenning dat Anno 1485. Där till lade hon ett vittnesbrev i rätten som Lasse Stuut på Vikaberg i Grytnäs socken be:t hade 
på samma rågång, vilket brev skrivet var Anno 1474 vilka brev gillades uti alla sina punkter och ..... och efter han sköt ock 
på brev ... dock icke komma igen så snart ..... 
 
Norberg 19 augusti 1551 k f r Knut Jönsson i Karinbenning och klagade till Erland i Olsbenning för det hans söner överföllo 
honom om en söndagskväll emot den förlikning han hade gjort med Erland uti den kränkning han gjord hade hans dotter 
och emot K frids... lyste dem emellan // bliver så dränge böte för fredsbrott och helgedagsbrott 
 
 
 
Barn: 
XII:3971, XIII:7391 Amund Erlandsson.  

 
 

 
 

XIII:7953  mm mm mf ff mf ff f 
Tidik Hermansson. Far: XIV:15905, XV:32161 Herman Olofsson. Mor: XIV:15906, XV:32162 Kerstin. 
 
Dalarnas domböcker 18 januari 1546: Kom för rätta Tidika Hermansson i Olsbenning med sina bröder och talade till 
Germund Bengtsson i Lifsdal om (...faders) brodersdel uti förenämnde Lifsdal som var hans rätta arv de visste icke vad 
betalat var eller ej. Svarade Germund det allt betalt var dock kunde han det ej med fullom tygom bevisa så att de hade 
någon tid varit någon vittne tillkallat. Lät jag det till nämmdens rannsakan, de rannsakade att det hade väl varit upplyst 
länge sedan icke kunde det draga till minnes vad där var mer tillgjort det samma vittna och Hermans syster som och en 
systerdel uti samma Livsdal åtte vid namn H Anna i Gläfse att Herman hade där upp penningar uppburit men hon mindes 
icke huru mycket dock bleve de så förenta  det 
Tideka begärde med sina bröder två fat järn och för skrivne Germund halvt annat fat järn där med de bleve åtskilda och 
vederkände vara alldeles välförnöjda. Avhände så sig och sin arv deras faders brodersdel och tillägnade honom 
förenämnde Germund och mans arvom med dess alla .... evärdeliga. Sammalunda stod ock förenämnda H Anna och 
vederkände sig hava uppburit sina fulla betalning med två fat järn för sin systerdel uti förenämnde hytta Lifsdal efter sin 
egen vilja av förenämnda Germund Bengtsson avhände hon sig för denskull och sitt arv den systerdel och tillägnade 
honom Germund och hans arv........ 
 
Gamla Norbergs tingslag 19 augusti 1551: Stod ock på samma dag Tidika i Olsbenning på sin hustrus vägnar upplät sålde 
och fastade förra omtalade h Brita, Mats Halvardssons sin hustrus systerdel som hon ärvt efter samma moder för femton 
fat järn och lade dem strax vid Bänneboda // 
 
Köpebrev förvarat i Västerås stadsarkiv: Bekänner jag Lars Jespersson till Åkeby häradsdomhavande i bergslagen och 
dalarna att den tid jag laga ting håld med allmogen i gamla norberg från 12 mars anno 1571 kom för mig och nämnden 
Hinse Pedersson och gav till känna att hans moderfader Per Jonsson hade sålt Tidika Tidiksson ett hemman benämnt 
Olsbenning för 20 fat järn och ingen faste brev utgivit därför  bekände Hinse Persson sig hava uppburit ett fat järn för 
börden av Tidika Hermansson (och) Gerdt ... i Olsbenning vilket 20 fat .... Hinse bekände sina föräldrar redeliga uppburit 
hava till fullo noga och det ena fat järn i fasta är därför åt.... Hinse Persson för sig och sinom arvom förenämnde 
Olsbenning och till .... Tidika Hermansson och gerdt Erlandsson ovannämnde Olsbenning till evärdelig ägor med hus jord 



åker och äng skog och ..hytto och svedio och ström fiske vatten i vått och torrt i närby och fjärrom utan undantag som här 
med rätta av åker tillagt haver och ... finnas kan efter det lagliga köpet var och börden sålt då dömde jag samma köp 
stadigt och fast vid vars och ens 3 mark för häradsdom ..... och i nämnden sutto Lasse Hansson i Prästhyttan, Olof Jonsson i 
Sundebo, Wilkin i Amunsbenning, Nils ibm (Anders) i Andersbenning, Hinse i Ingelsbenning, Jon i ..... Lasse Bengtsson 
Håkonbening, Jöns Andersson i Hedkärna, Per Nilsson i Melinge, Jöns i Aspbenning, Anders i Andersbenning. Till ... och 
sanning och stadfästelse trycker jag mitt signet å...... 
 
Barn med NN Pedersdotter (Född Norberg Sundbo. Död Norberg Olsbenning.). 
 
Barn: 
XII:3977, XIII:8041 Herman Tidiksson.  

 
 

 
 

XIII:7954  mm mm mf ff mf ff m 
NN Pedersdotter. Född Norberg Sundbo. Död Norberg Olsbenning. Far: XIV:15907, XV:32163 Peder. Mor: XIV:15908, 
XV:32164 Marit Halvardsdotter. 
 
Norberg 26 januari 1550 Lasse Hemmingson i Melinge uppböd en systerdel i Sundeboda på Tidika hustru vägnar i 
Bänneboda tredje resan 
 
Norberg 19 augusti 1551 stod ock på samma dag Tideka i Olsbenning på sin h vägnar upplåt sålde och fastade förre 
omtalade h Brita Mats Halvardsson sin h systerdel som hon ärvt efter sin moder för femton fat järn och lade dem strax ned 
i Bänneboda / /  

 
 

 
 

XIII:7969  mm mm mf fm ff ff f 
Per. Se XII:4069. 

 
 

 
 

XIII:8033  mm mm mf mm ff ff f 
Per. 
 
Barn med Brita. 
 
Barn: 
XII:4017 Lasse Persson. Född Karbenning Karbenning by.  

 
 

 
 

XIII:8034  mm mm mf mm ff ff m 
Brita. 
 
Gift medOlof Hansson. 

 
 

 
 

XIII:8041  mm mm mf mm fm ff f 
Herman Tidiksson. Se XII:3977. 

 
 

 
 

XIII:8045  mm mm mf mm fm mf f 
Lasse Olsson. Se XII:3981. 

 
 

 
 

XIII:8057  mm mm mf mm mm ff f 
Nils Jönsson. Död Västerfärnebo Melinge. 
 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIa:4 (1627-1645) Bild 1630 / sid 160 (AID: v405249b.b1630.s160, NAD: 
SE/RA/42042202) 
 
Anno 1547 den 15 Febr. 
Kom beskedeligli man Lasse Hemmingsson i Medlinge och kungiorde huru Nils Jönsson, som före bodde ther nu Lasse bor, 
versatte Peder Larsson i Hyppenebenningh 4 faat och ett hundt jern, och fick therfore ena tekte i pant. 
 



F.d. Bergsfogden och bergsmannen Lars Hemmingsson i Meling. 
Lars Hemmingsson, född i Hemshyttan, Söderbärke, någon gång under 1470 -talet. Fadern var Hemming. 
Lars var gift med Karin uti Meling, 1;sta gången 
2:dra gången med Nils Jönssons änka i Meling Brita. Bengtsdotter, född i Lifsdal, Norberg. Gift 1;sta gången med Matts 
Halvarsson i Sundbo. 
Lars Hemmingsson gifter sig med änkan Brita omkring 1535 -36. Han betalar skatt i Meling under tiden. Man kan väl anta 
att Lars avlider samma eller året efter sin sista inbetalning av skatten. 
 
Barn med Brita Bengtsdotter. 
 
Barn: 
XII:4029 Peder Nilsson. Död Västerfärnebo Melinge.  
Jöns Nilsson.  
Anders Nilsson. Född Västerfärnebo Melinge.  

 
 

 
 

XIII:8058  mm mm mf mm mm ff m 
Brita Bengtsdotter. Far: XIV:16115, XV:14049, XV:29541, XV:29665, XV:30065, XV:30145, XV:30613, XV:32449, XV:32593, 
XVI:28053, XVI:59285 Bengt. 

 
 

 
 

XIII:8089  mm mm mm ff mm ff f 
Jon Jonsson. Se XIII:7489. 

 
 

 
 

XIII:8113  mm mm mm fm mf ff f 
Bengt Germundsson. Se XIII:3513. 

 
 

 
 

XIII:8114  mm mm mm fm mf ff m 
Johanna Jönsdotter. Se XIII:3514. 

 
 

 
 

XIII:8115  mm mm mm fm mf fm f 
Herman Henniksson. Se XIII:7539. 

 
 

 
 

XIII:8116  mm mm mm fm mf fm m 
Brita Persdotter. Se XIII:7540. 

 
 

 
 

XIII:8149  mm mm mm mf mf mf f 
Bengt Germundsson. Se XIII:3513. 

 
 

 
 

XIII:8150  mm mm mm mf mf mf m 
Johanna Jönsdotter. Se XIII:3514. 

 
 

 
 

XIII:8151  mm mm mm mf mf mm f 
Herman Henniksson. Se XIII:7539. 

 
 

 
 

XIII:8152  mm mm mm mf mf mm m 
Brita Persdotter. Se XIII:7540. 

 
 

 
 

XIII:8185  mm mm mm mm mm ff f 
Mats Persson. 
 
 



 
Barn: 
XII:4093 Olof Matsson.  

 
 

 
 

XIII:8189  mm mm mm mm mm mf f 
Nils Olofsson. Död Karbenning Nickebo. 
 
Årlig ränta 1547-1575 Nickebo Karbenning 
 
 
Svea Hovrätt, Huvudserie [Liber causarum], SE/RA/420422/01/E VI a 2 aa/68 (1632), bildid: A0067987_00357 
 
Barn med Karin. 
 
Barn: 
XII:4095 Per Nilsson. Född Karbenning Nickebo.  

 
 

 
 

XIII:8190  mm mm mm mm mm mf m 
Karin. 

 
 
 
Generation XIV 
 

 XIV:7013  fm mf mm fm mf fm ff 
Lars Hansson. Se XIII:7385. 

 
 

 
 

XIV:7014  fm mf mm fm mf fm fm 
NN Germundsdotter. Se XIII:7386. 

 
 

 
 

XIV:7015  fm mf mm fm mf fm mf 
Jöns Jönsson. Se X:531. 

 
 

 
 

XIV:7016  fm mf mm fm mf fm mm 
Anna Larsdotter. Se X:532. 

 
 

 
 

XIV:7025  fm mf mm fm mm ff ff 
Germund Bengtsson. Född Norberg Livsdal. Död Norberg Livsdal. Far: XIV:16115, XV:14049, XV:29541, XV:29665, 
XV:30065, XV:30145, XV:30613, XV:32449, XV:32593, XVI:28053, XVI:59285 Bengt. 
 
Undertecknade Västerås recess 1527. I årliga räntan 1543-1552 
 
Gamla Norbergs tingslag 18 januari 1546: Kom för rätta Tidika Hermansson i Olofsbenning med sina bröder och talade till 
Germund Bengtsson i Lifsdal om den ... brodersdel uti förenämnda Lifsdal som var hans rätta arv de visste icke vad betalat 
var eller ej svarade Germund det att betala... dock kunde han det ej med fullom ... bevisa så att det hade någon tid varit 
några vittne tillkallat, låt jag det till vidare rannsakan , ...rannsakade att det hade väl varit upplyst länge sedan och kunde 
de ...att minnas vad de var mer tillsport de samma vittna och Hermans syster som och en systerdel uti samma Lifsdal åtte 
vid namn h Anna i Glifse att .... hade där uppå penningar ..... icke huru mycket dock bleve de så förente det Tidika begärde 
med sina bröder två fat järn och föreskrivne Germund halvt annat fat järn där med de blevo åtskilda och vidkänns vara 
alldeles välförnöjda. 
Gamla Norbergs tingslag 26 januari 1607: Kom Germund Bengtssons barn i Lifsdal och talade till Bengt Pedersson i 
Andersbenning om förenämnde Andersbenning förebärande att deras moder moder hustru Brita på Nyhyttan det ått hade 
och det pantsatt hade till Anders Larsson på Dieknehyttan. Fick så Anders Larsson sinom broder Olof Larsson för samma 
värde, fick så ...njuta samma hemman i gäll av Olof Larsson kom så Lasse ... hustru på annat gifte och fick en man heter Nils 
Ingillson kom så han till samma hemman lott så han samma hemman ut att säljas igen köpte så Olof Jönsson i 



Andersbenning det till sig för osmundjärn 4 fat av Anders Håkansson ... för 10 fat, P Jönsson i Flängian 5 fat, herr Peder i ... 
kom så samma hemman till Bengt Pedersson som fick Anders Håkanssons dotter till hustru ... där vara bördig till och ej 
kunne med någon skäl leda sig med börd där till utan som linjen utvisar är rätte bördemän därtill. Därför dömdes dessa 
förenämnde Marit Knutsdotter, Germund och hans bröders barn samt Marit på Nyhyttan med sina syskon samma Anders 
.... till i börden igen och Bengt Pedersson sitt igen  
 
 
 
Barn: 
XIII:7386, XIII:7654, XIV:7014, XIV:14822 NN Germundsdotter. Född Norberg Livsdal.  
XIII:3513, XIII:7417, XIII:7517, XIII:7537, XIII:8113, XIII:8149 Bengt Germundsson. Född Norberg Livsdal. Död Norberg 
Livsdal.  
Ingrid Germundsdotter. Född Norberg Livsdal.  

 
 

 
 

XIV:7027  fm mf mm fm mm ff mf 
Jöns Håkansson. Död Norberg Gäsjö. 
 
Barn med Brita Larsdotter (Född Norberg Andersbenning.). 
 
Barn: 
XIII:3514, XIII:7418, XIII:7518, XIII:7538, XIII:8114, XIII:8150 Johanna Jönsdotter. Född Norberg Gäsjö.  

 
 

 
 

XIV:7028  fm mf mm fm mm ff mm 
Brita Larsdotter. Född Norberg Andersbenning. 
 
Gamla Norbergs tingslag 3 mars 1545: Kom H Brita på Nyhyttan och kungjorde huru hon hade sålt H Anna i Gylle sin del i 
Konekehyttan och hade uppburit av hennes man Anders Ravalsson 20 mark ort:r en sked om 3 lod minus1 kvin... till ett 
litet korallband med solfstenar ett litet kors och böd där upp sin del uti förenämnda hytta tredje sin ect. 
 
Gamla Norberg 26 januari 1607 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 3610 / sid 
348 (AID: v420705a.b3610.s348, NAD: SE/RA/42042202) Kom Germund Bengtssons barn i Lifsdal och talade till Bengt 
Pedersson i Andersbenning om förenämnde Andersbenning förebärande att deras moder moder hustru Brita på Nyhyttan 
det ått hade och det pantsatt hade till Anders Larsson på Djäknehyttan fick så Anders Larsson sin broder Olof Larsson för 
samma värde, fick så Lasse mynter samma hemman i gäll av Olof Larsson kom så Lasse mynters hustru på annat gifte och 
fick en man benämnd Nils Ingillsson, kom så han till samma hemman, böd så han samma hemman ut att säljas  igen, löste 
så Olof Jönsson i Andersbenning det till sig för osmundsjärn 14 fat av Anders Håkansson i Gässjö för 10 fat 1 ½ hundare av 
Peder Jonson i Flängian 5 fat herr Peder ett fat kom så samma hemman till Bengt Pedersson som fick Anders Håkanssons 
dotter till hustru sade sig där vara bördig till och ej kunde med någon skäl / / sig där till med någon börd detta som linjen 
utvisar där äre rätta bördemän därtill. Därför dömdes desse förenämnde Marit Knutsdotter, Germund och hans 
broderbarn samt Marit på Nyhyttan med sina skylle syskon samma Andersbenning till i börden igen och Bengt Persson sitt 
värde igen men kan det vara någon för bättra då skola gåde män där om rannsaka 
Brita g 1 m Jöns 
barn: 
Peder Jönsson som fick sonen Anders 
Lasse Jönsson med sonen Knut och sondottern Marit 
Johanna Jönsdotter med sonen Germund och sonsonen Olof 
g 2 m Peder Jönsson som fick sonen Jon och sondottern Marit 
 
Gift medPer Jönsson (Född Norberg Nyhyttan.). 

 
 

 
 

XIV:7029  fm mf mm fm mm fm ff 
Godsven Hansson. Född omkring 1490 Norrbärke Hagge. Död omkring 1565 Norrbärke Hagge. 
 
Barn med NN Olofsdotter (Född Norrbärke Starbo.). 
 
Barn: 
XIV:7034, XIV:14842 Karin Svensdotter. Född Hagge.  
XIII:3515, XIII:7419, XIII:7519 Lasse Svensson. Född Hagge.  
 



 
 
Barn: 
Olof Svensson.  

 
 

 
 

XIV:7030  fm mf mm fm mm fm fm 
NN Olofsdotter. Född Norrbärke Starbo. 

 
 

 
 

XIV:7031  fm mf mm fm mm fm mf 
Olof Bengtsson. Död omkring 1560 Norrbärke Stimmerbo. Far: XV:14061, XV:29677, XV:30077 Bengt Nilsson. 
 
Laga ting i Norrbärke 16 februari 1615:/Stimmerbo/ ....då rannsakades och släkten uträknades och i sanning bevistes att en 
benämnd Nils Jonsson han åtte både Pedersbo han åtte 3 söner och en dotter, Peder Nilsson, Bengt Nilsson, Jon Nilsson 
och Ingeborg Nilsdotter, Peder Nilsson åtte en son benämnd Lasse Pedersson, Lasse åtte en dotter benämnd Karin, Karin 
åtte en son han hette Hans Jonsson denne lever. Bengt Nilsson åtte en son Olof Bengtsson, Olof åtte en dotter hustru Anna 
i Stimmerbo, Jon Nilsson åtte en son Peder Jonsson, denne åtte en dotter benämnd Brita åtte en son Halvard denn lever, 
Ingeborg åtte en son benämnd Halvard, Halvard åtte en dotter benämnd Kerstin, Kerstin åtte en dotter benämnd Karin 
som nu är Halvards hustru........ 
 
Barn med Marit Henekadotter (Född Söderbärke Vad. Död omkring 1577 Norrbärke Stimmerbo.). 
 
Barn: 
XIII:3516, XIII:7420, XIII:7520 Karin Olofsdotter. Född Norrbärke Stimmerbo.  
Anna Olofsdotter.  

 
 

 
 

XIV:7032  fm mf mm fm mm fm mm 
Marit Henekadotter. Född Söderbärke Vad. Död omkring 1577 Norrbärke Stimmerbo. Far: XIV:15077, XIV:16229, 
XIV:16301, XV:14063, XV:14065, XV:29679, XV:29681, XV:30079 Heneka Bengtsson. 

 
 

 
 

XIV:7033  fm mf mm fm mm mf ff 
Per Henekasson. Född omkring 1530 Söderbärke Vad. Död omkring 1593 Söderbärke Vad. Far: XIV:15077, XIV:16229, 
XIV:16301, XV:14063, XV:14065, XV:29679, XV:29681, XV:30079 Heneka Bengtsson. 
 
I ett gårdsarkiv i Vad finns bevarat ett brev från 1578 om hur Per Henniksson i Vad löser in delar av gården från sin syster 
Rigmor Henniksdotter, sin systerson Olof Hindersson i Köping, sin brorson Hans Evriksson i Bennebo, Norberg, och sin 
avlidna syster Marit Henniksdotters dotter Anna Olofsdotter, gift med Anders Ingevaldsson i Stimmerbo, Norrbärke 
 
Barn med Karin Svensdotter (Född Hagge.). 
 
Barn: 
XIII:3517, XIII:7421 Holsten Persson. Född omkring 1560 Söderbärke Vad. Död 1614 Söderbärke Vad.  
Halvard Persson. Född Grangärde Sörgovik. Död omkring 1596 Grangärde Sörgovik.  
Karin Persdotter.  
Hennika Persson.  
Anna Persdotter. Död Norrbärke.  

 
 

 
 

XIV:7034  fm mf mm fm mm mf fm 
Karin Svensdotter. Född Hagge. Far: XIV:7029, XIV:14837, XIV:15037, XV:14067, XV:29683 Godsven Hansson. Mor: 
XIV:7030, XIV:14838, XIV:15038, XV:14068, XV:29684 NN Olofsdotter. 

 
 

 
 

XIV:7035  fm mf mm fm mm mf mf 
Herman Jonsson. Född efter 1604 Söderbärke Söderbo. Far: XV:14069, XV:29685 Jon Jönsson. 
 
Karin Hermansdotters far Herman Jonsson finns upptagen i taxeringslängden för Älvsborgs lösen 1571 som en av två 
bönder i Sörbo. Han förekommer som nämndeman vid Söderbärketinget 1592 till 1600 och var ersättare i nämnden 1602 
samt levde ännu 1615 men var död 1616 då hans arvingar bytte bort jord i Hugnora, Söderbärke sn, mot jord i Sörbo med 



Herman Olofsson i Hugnora.13 Egendomen i Hugnora hade Herman Jonsson köpt och uppbjudit på tinget 1592 och 1593. 
På vinter- och sommartinget 1594 uppbjöds den norra gården i Sörbo som Herman Jonsson köpt av Hans Andersson kallad 
"Röhår". 
 
En släkttavla längst bak i domboken för 1594-95 innehåller namnen på Herman Jonssons förfäder på fädernelinjen i fyra 
generationer och visar släktskapet mellan Herman Jonsson och Hans Röhår. (Berglund:Holsten Perssons i Vad hustru och 
hennes härkomst. genklang nr 13 (1999) 
 
Dalarna A1:2 1591-1593 Laga ting i Söderbärke 14 januari 1592 sidan 31: Herman i Sörbo böd upp ett torp benämnd 
Hugnoret aff Olof Andersson i Hjoneboda för 6 fat /skrifwet 
 
Söderbärke 20 januari 1604 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 2070 / sid 195  
Kom Lasse Hermansson i Söderbo och lade i rätten ett vittnes brev lydandes huru han hade uppbyggt ett sitt fädernes 
hemman som Lars nu en tid besuttit haver både med hus och hävdning och nu ville hans syskon göra honom där förfång 
uppå oansett att fadern lever, då vart avsagt, var samma hemman skall gå i byte syskon emellan eller fadern det igen kalla, 
då skall rannsakas om mer än hans laga byggning byggt haver, då skall han hava rätt för byggning sin som över byggt är 
 
Söderbärke laga ting 16 mars 1608: Kom Hindrik i Nås byn och talade till Lasse i Söderbo om en röjning, klockarröjningen 
förebärande att Herman i Söderbo som är Lasses fader hade unt honom samma röjning den och nu Hindrik hade av honom 
dock med Hermans minne i 30 år och nu vill Herman hava det igen av Hindrik. Då sade Hindrik att han hade samma röjning 
för den skada som Hermans hytta dem gjorde in på Hindriks äng som .... Nås byn till, då vittnade Herr Hindrik kyrkoherden 
at han hade givit Anders i Nås byn en tunna råg för den skada vattnet gjorde och den Anders sått i Nåsbyn förr än Hindrik 
kom där till, nu hade Hindrik fram ett brev lydandes huru Hindrik hade lagt en läst järn på samma klockare röjning och den 
har Lasse Klockares hustru .... och sedan begärde Hindrik fastebrev därpå det då Herman nekade till, och sade sig det vika 
igen haver med tiden, ty avsades att Herman skall giva Hindrik sitt järn igen och sedan gå till sin röjning som han var bördig 
på. 
 
Lagmansting i Sörbärke 13 september 1642 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIa:4 (1627-1645) Bild 2260 / 
sid 235 (AID: v405249b.b2260.s235, NAD: SE/RA/42042202): Bevistes med lagliga skäl huruledes salig Herman i Söderbo 
hade köpt av Mats Jacobsson A 1593 dess hustrus Ingeborg Matsdotters och hennes systers Brita Matsdotters uti 
Skinnskatteberg ett hemman i Sörbärke belägen Hugnoret benämnd för 10 fat och 300 järn varigenom bemälte säljare 
hade avhänt sig och allom deras efterkommande all rättighet till berörde hemman och till mer trygghet berärde Pär 
Larsson förbemälte Hermans sonson att detta måtte confirmerat bliva 
 
Lagmansting Söderbärke 12 augusti 1651 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIa:6 (1643-1652) Bild 3910 / sid 
384 bevistes med framlidne häradshövding Lars Jesperssons utgivne fastebrev av Norberg den 7 januari A 1584 att Herman 
Jonsson i Söderbode och Söderbärke socken haver för halvtredje läster järn köpt Söderboda av sin broder Olof Jonsson och 
tvenne sina systrar nämligen hustru i Gunnarsboda och Odensvi socken och hustru Karin i Saxe och hustru i Vibbersboda 
och Söderbärke socken.Noch blev bevist med lagförarens Johan Olsson utgivne härads fasta av Söderbo d 24 juli 1630 huru 
för detta länsman Pär Larsson i Söderboda haver köpt och sig tillbytt av sin faders systerbarn mödernes arv som var en 
femtedel i Norrgården i Söderboda för vilken han haver givit som härefter finnes. Hans Holstensson bekommit jord i Vad 
på 5 fat och för den del som hans broder Hennik i Gunnelbo och hans syster hustru Brita åtte i Sörbo sammaledes 5 fat 
varemot bemälte / / syskon av Hans Holstensson äre för deras anpart väl förlikte. Noch bytt jord i jord (börd??) med 
Torsten Holstensson, så att Torsten i Vad haver bekommit en äng liggandes vid hans nye rödning för hans del 2 fat i Sörbo 
och Selfuer Olsson i Moren för hans hustrus del i Sörbo bekommit osmundsjärn ett fat. Karin Holstensdotter för sin del 1 
fat. Kerstin Holstensdotter för sin del 1 fat. Karin Holstensdotter för sin del part 1 fat och dess förutan givit bemälte alla 
sina syskon för lösenn tillhopa 1 fat så att summan som han dem givit haver för bemälte 1/5 i Söderboda en läst 
osmundjärn, än bevistes att Pär Larsson haver köpt av sin systerman Hans Nilsson i Lundby och Odensvi socken hans 
hustrus andel i Sörbo för sex fat osmundjärn och Pär Larsson haver tagit för sin hustrus jord i Hinsebo och den bortbytt i 
bemälte Vad avhandlade jord för 3 fat och ett därför skall hans hustru Brita Persdotter och hans barn sin vedergällning i 
bemälte Norrgården i Sörbo efter hans död vilket blev konfirmerat. 
 
Barn med Brita Torstensdotter (Född omkring 1540 Söderbärke.). 
 
Barn: 
XIII:3518, XIII:7422 Karin Hermansdotter. Född omkring 1560 Söderbärke Sörbo.  
Sigfrid Hermansson.  
Lars Hermansson.  
Anna Hermansdotter.  

 
 

 
 

XIV:7036  fm mf mm fm mm mf mm 
Brita Torstensdotter. Född omkring 1540 Söderbärke. Far: XV:14071, XV:29687 Torsten Hansson. 



 
Av släkttavlorna framgår att Holsten Perssons i Vad syster Karin var gift med Olof Torstensson i Tolvsbo, och att denne Olof 
Torstensson hade en syster Brita Torstensdotter som var mor till Holsten Perssons hustru Karin. Vem Brita Torstensdotter 
var gift med framgår inte av domboksnotisen från 1607. Men drygt åttio år senare, vid en tvist på Söderbärketinget 1689 
om äganderätten till ett hemman i Tunkarlsbo, Söderbärke sn, så får vi uppgifter som bringar klarhet. Per Olsson i 
Tunkarlsbo försvarade tillsammans med sonen Nils Persson (1652-1734) äganderätten till sitt hemman i Tunkarlsbo och 
nämnden vittnade att Per Olssons far Olof Nilsson skulle ha bott i Tunkarlsbo för 70 år sedan "och haft Herman Joenssons i 
Sörbo, som Tunkarsbo egde, dotterdotter, neml. Holsten Pehrssons i Waadh dotter till hustru". (Kopparbergs läns 
renoverade domböcker, vol 25, s 923r-923v (8-9/7 1689) Svea hovrätts arkiv, RA. Att Olof Nilsson i Tunkarlsbo var gift med 
en dotter till Holsten Persson i Vad framgår även av Hans Gillingstam, Byn Vad i Söderbärke. Studier kring gårdsarkivalier 
och en hembygds-forskares efterlämnade anteckningar, Släkt och Hävd 1971, s 225-242, med kompletteringar i Släkt och 
Hävd 1978, s 99f). Holsten Persson i Vad var således gift med en dotter till Herman Jonsson i Sörbo, Söderbärke sn. 
Kombinerar vi detta med informationen från släkttavlorna i domboken 1607 (se ovan) så blir Holstens hustrus namn Karin 
Hermansdotter. 

 
 

 
 

XIV:9831  mf fm mf fm mf fm mf 
Tidemannus Gevaliensis. Född Gävle. Död 1619-12-14 Fogdö. Far: XV:19661 Lars Andersson. Mor: XV:19662 Katarina 
Timansdotter. 
 
Åkers häradsrätt 1628-05-26: Kom ock för rätta hans vördighet Biskopens cappelan och gav tillkänna att Mats Andersson 
torpare i Nyköping S. Herr Tidemans fordom på Fogdö boendes kräva av hans vördighet 18 tunnor råg som S herr Tideman 
skulle hava länt till Sundby biskopens avelsgård till att så om hösten vintersäden med året förrän biskopen död kom och 
efter Hemming i Valla ...där om ...besked som på samma år tjänte herr Tideman .....vittnade att herr Tideman förskafte till 
Sundby uti säden råg sex tunnor och efter han i hastigheten icke hade ..... tog han av sin måg de andra sex tunnor till låns 
vilken var skolmäster i Strängnäs... Per Matsson  
 
Barn med Margareta Reinholdsdotter (Död.). 
 
Barn: 
XIII:4916 Elisabet Tideman. Död.  
NN.  

 
 

 
 

XIV:9832  mf fm mf fm mf fm mm 
Margareta Reinholdsdotter. Död. Fogdö Far: XV:19663 Reinhold Ragvaldi. Mor: XV:19664 Margareta Botvidsdotter. 

 
 

 
 

XIV:9857  mf fm mf mf ff ff ff 
Lasse Björnsson. Se XIII:6497. 

 
 

 
 

XIV:12173  mf mm mm mf ff mm ff 
Hans Lambrechtsson Westfal. Död 1483. Far: XV:24345 Lambrekt Westfal. 
 
Rådman i Stockholm 1473-1483. Fick 1483 tillstånd att idka bergsbruk vid Östra Silvberget 
 
Barn med Birgitta Jeppesdotter Svinhufvud. 
 
Barn: 
XIII:6087 Jakob Hansson Westfal. Död Gunnarsboda.  

 
 

 
 

XIV:12174  mf mm mm mf ff mm fm 
Birgitta Jeppesdotter Svinhufvud. Far: XV:24347, XVI:51149, XVI:52625, XVI:52627 Jeppe Hansson. Mor: XV:24348, 
XVI:51150, XVI:52626, XVI:52628 Margit Hansdotter. 
 
  



 
 

 
 

XIV:12179  mf mm mm mf fm ff mf 
Johan Hiort af Ornäs. Född 1445. Död Aspeboda Stråtenbo. 
 
Johan Hiort af Ornäs. Född omkring 1445. 
 
Bergsman i Stråtenbo, Aspeboda sn. Nämns då som "Johan i Stråtenbo" 
 
Äldste kände Stamfader til "Hiort af Ornäs". Han näms i livet 
1478–1487. Eventuellt kom han från Danmark. 
 
Äktenskap med Brita Jönsdotter. Vigsel 1470. 
 
Barn: 
XIII:6090, XV:25574 Barbro Johansdotter Hiort af Ornäs. Född omkring 1475 Aspeboda Stråtenbo.  

 
 

 
 

XIV:12180  mf mm mm mf fm ff mm 
Brita Jönsdotter. Far: XV:24359, XVII:102295 Jöns Ingemarsson. Mor: XV:24360, XVII:102296 Kerstin Olofsdotter Lilja. 

 
 

 
 

XIV:12181  mf mm mm mf fm fm ff 
Nils Månsson. Död omkring 1502 Aspeboda. Far: XV:24361 Magnus Henriksson Svart. Mor: XV:24362 Cecilia Hansdotter. 
 
Förde till vapen ett rött svinhuvud i gyllene fält och ett dylikt på hjälmen. Var dels domare, fogde och dels bergsmästare på 
St Kopparberget 1478-99. Bevistade herredagen i Stockholm 1504. Ägde en av gårdarna i Aspeboda.* Gift med Kerstin av 
okänd härkomst.* En arvstvist mellan Gustav Olsson i Daglösa, som härrör bland annat från utpressning "ljugit under 
ögonen" och andra ordtjafs. Gustav Olsson skriver till Svant Sture och tackar för ett erhållet skyddsbrev. Icke förty har 
emellertid Nils Månssons son (Måns) undsagt honom på hans liv. Gustav har då genom Hans Jeppesson låtit fråga Nils om 
meningen härmed samt erbjudit sig och sitt folk i borgen inför riksrådet och Svant Sture om fogden och hans son vill göra 
sammalunda, men detta har avvisats. Gustav har därför länge nödgats ligga lågt på sin gård (trygg för livet). Fast han har 
ett skyddsbrev har fogdens son slagit hans landbofolk blått och blodigt, huggit sönder deras husderåd och rånat hennes 
(landbohustruns) pung och bälte 20öre penningar. Gustav begär ett nytt skydds-brev. Sedan händer flera aktioner mot 
Gustav och hans folk som Nils Månsson är ansvarig för. En stor händelse var vis Morsmässan 8 september 1500, då Gustav 
ridit ner till Västerås för att uppsöka Ärkebiskopen och Marsken. Emellertid vände han sig till lagmannen Sten Bielke. 
Denne yrkade då jämte Nils Bese och Jon Jensson. Nils Månsson (somtydligen även var i Västerås) tillsade Gustav vänskap 
och kärlek i dessa herrars närvaro och de gode männen lade deras händer tillhopa. Men vid kyrkobesök Allhelgonadagen 1 
november 1500 hade Nils Månsson satt sig i bakhåll för honom på hemfärden.* Måns Nilsson själv och hans son överföllo 
honom bakifrån och höllo dragna svärd och långknivar över hans huvud och de slogo och drogo hans folk.Gud i klagan huru 
de marterade dem. En av hans drängar huggo de huvudet av utandom och rannsakan. Från Gustav själv rövade de värjan, 
som de dagligen läto bära framför hans ögon, honom till smälek. Gustav skriver vidare i ett brev, att skall Måns Nilsson 
vara bergsmännens fogde, så få de låsa sina dörrar och gå från fäderne och möderne, de fattiga njuta icke fred i hus, hem 
eller säng - utan slås blått och blodiga och plundras och deras hustru våldtas. Som Svantes kapal herr Sven kan berätta 
skedde en gång på natten, att en avfogdens män högg för en månad sedan en kvinna med yxa, så att lungornaföljde med 
yxan ut och samme man bedriver röveri och våldtäkt.* Ett brev till Riks-Marsken Svante Nilsson från menigheten kommer 
dom med klagomål, som blev en vändning. Nils Månsson beskylls här för övervåld och överrätt först, så att ingen njuter 
hus- eller hemfrid utav hans egna tjänare, sommed rov och dråp och sedan tör ingen fattig man komma till tings eller 
kyrkojo och ej till gruve att se om vår bäste, där vi skolom alle have vår välfärd av.* Nils Månsson blev avsatt strax efter 
detta brev.* Dessa upgifter kommer från: Tom Söderbergs bok "Kopparberg från Medeltiden till Gustav Wasa" - 
Diplomaticium Dalacerlecum. 
 
Barn med Kerstin. 
 
Barn: 
XIII:6091 Måns Nilsson. Född omkring 1470. Död 1534.  

 
 

 
 

XIV:12182  mf mm mm mf fm fm fm 
Kerstin. 

 
 



 
 

XIV:12185  mf mm mm mf fm mf ff 
Nils Persson. 
 
Barn med Karin Olsdotter. 
 
Barn: 
XIII:6093 Otto Nilsson. Född Stora Tuna.  

 
 

 
 

XIV:12186  mf mm mm mf fm mf fm 
Karin Olsdotter. Far: XV:24371 Olof Olsson Stierna. Mor: XV:24372 Ingeborg Jönsdotter Svinhuvud. 

 
 

 
 

XIV:12187  mf mm mm mf fm mf mf 
Gustaf Slatte. Far: XV:24373 Anders Slatte. Mor: XV:24374 nn. 
 
Gustav var bosatt i Finland redan 1472. Väpnare 1481. Levde 1488. 
 
Barn med Brita Svärd. 
 
Barn: 
XIII:6094 Karin Gustafsdotter Slatte.  

 
 

 
 

XIV:12188  mf mm mm mf fm mf mm 
Brita Svärd. Far: XV:24375 Peder Svärd. Mor: XV:24376 Karin Frille. 

 
 

 
 

XIV:12189  mf mm mm mf fm mm ff 
Simon Körning. Far: XV:24377 Ragvald Körning. 
 
Nämnd 1491 – 1500, väpnare, häradshövding o underlagman, bosatt i 
Näsby, Vårdinge sn 
 
I skölden en med tre sparrar belagd bard. Hade sitt ämbete i Södermanland på 1490-talet och bodde på gården Näsby 
strax nordost om Gnesta. Befullmäktigad att bevista riksdagen i Stockholm, då han, jämte Sveriges Rikes råd ständer, 
underskrevs deras förening om Prins Christians antagande till konung efter sin faders kung Hans död.* Sköldbeskrivningen 
från boken Finlands Medeltida sigill.  
 
Barn med Christina Ingemundsdotter (Hamraätten). 
 
Barn: 
XIII:6095 Mats Körning.  

 
 

 
 

XIV:12190  mf mm mm mf fm mm fm 
Christina Ingemundsdotter (Hamraätten). Far: XV:24379 Ingemund Larsson. Mor: XV:24380 Ingeborg Pedersdotter. 

 
 

 
 

XIV:12191  mf mm mm mf fm mm mf 
Erik Kuse. 
 
1504 var han Häradshövding i Öster Rekarne Söd. 1508-1509 var han Häradshövding i VästerRekarne Söd. 1511 var han 
Häradshövding i Åkerbo VM fram till 1517. 1818 lagman i Söd. 19 februari 1519 - 17 september 1520 Fogde i Stockholm.* 
Ordet Kuse betyder i fornsvenska Husbonde, Överman, Person som inger fruktan och vördnad.* Kuse, som i vapen förde 
en halvhjort, tillhörde en lågfrälsesläkt.* Kuse kom att höja sig över provinsfrälsets nivå genom sin verksamhet i de yngre 
Sturarnas tjänst. Sommaren 1505 skrev riksrådet Sten Kristiernsson (Oxenstierna), som förde befäl över de svenska 
trupperna kring det Kung Hans ännu tillhöriga Kalmar, till riksrådets föreståndare Svante Nilsson, att han ville behålla Kuse 
och de andra av herr Svantes svennar hos sig. Då riksföreståndaren 1507 begav sig till Kalmar, blev Kuse kvar i Stockholm.* 
1509 skulle Kuse jämte Strängnäs biskop och Lagmannen uppbära söd. andel av de tribut, som svenskarna skulle lämna till 
Kung Hans enligt freden i khum, vilken dock till följd av brytningen mellan Kungen och Lübeck aldrig kom att överbringas.* 
Några dagar efter midsommar 1511 skrev Kuse till Riksföreståndaren om ett upplopp i Nyköpings läns, som föranlett 



honom att avsäga sig sitt Häradshövdingeämbete i Rekarne och återlämna lagboken till bönderna. Dessa hade då bett 
honom att återta denna och förbli Häradshövding samt förklara sig vilja näpsa dem, som inte ville ge honom hans inkomst. 
I samma brev meddelade Kuse, att han på marknaderna i Eskilstuna den 24 juni och i Strängnäs den 29 juni bjudit allmogen 
på öl och vunnit dem för herr Svante och dennes son.* I december 1513 földe Kuse den nya Riksföreståndaren Sten Sture d 
y på dennes reda i Dalarna. I februari 1515 deltog han i herremötet i Vadstena och i februari 1516 var han närvarande i 
Uppsala vid Sten Stures första sammanträffande med den nya Ärkebiskopen Gustav Trolle. Ett par månader senare 
rekommenderade Kansler Peder Jakobsson (Sunnanväder) Kuse till Hövitsman på Västerås, men Riksföreståndaren följde 
ej detta råd. I augusti 1518 deltog Kuse i fredsförhandligarna med Kristian II:s ombud på nuvarande Riddarholmen i 
Stockholm. I ett brev 1520 nämner Hemming Gadh Kuse, med titeln lagman i Södermanland.* Detta torde innebära att 
Kuse fått fungera som sådan, sedan detta ämbetets ordinarie innehavare, Riksrådet Johan Arendsson (Ulf), 1517 
tillfångatagits av danskarna vid Stäkeholms erövning - efter sin återkomst nämdes denne på hösten 1520 åter som lagman 
där.* Som fogde på Stockholms slott var Kuse 1520 en av männen kring Sten Stures änka Kristina Nilsdotter (Gyllenstierna) 
och deltog i underhandlingarna om slottets kapitulation. Han nämdes 7 november i Gustav Trolles klagoskrift och blev 
följande dag avrättad i Stockholms blodbad.* Kuse är en av de få personer från Sturetiden, om vilka samtidas omdömen 
kommit att bli bevarade. Då Peder Jacobsson 1516 hos Sten Sture rekommenderade Kuse till Hövitsman på Västerås, 
gjorde han det med motiveringen att denne var "en god redlig karl i alla saker och väl känd med allmogenpå Rekarne och 
Snevringe".* Av Hemming Gadh föreligger två karakterister av Kuse, båda från våren 1520. Den ena ingår i ett brev till 
Stockholms magistrat, i vilket Gadh försvarade sig mot beskyllning för föräderi: Däri uppges, att "den ärliga god man Kuse, 
han är väl så kvick i sin håg och hjärta" och "han låter ej det minsta ord vara obemärkt". Den andra finns i en promemoria 
från Gadh till Kristian, i vilken denna begär ett särskilt brev till Kuse som slottsfogde. Kuse karakteriserades därvid som en 
"smäll" karl, som "råder mer än tio andra, vad gör är gjort".* Uppgifterna kommer från: Svenska Biografiska lexicon sid 
713. 
 
Barn med Bengta Eriksdotter. 
 
Barn: 
XIII:6096 Brita Kuse.  

 
 

 
 

XIV:12192  mf mm mm mf fm mm mm 
Bengta Eriksdotter. Far: XV:24383 Erik Karlsson. Mor: XV:24384 Anna Haraldsdotter. 

 
 

 
 

XIV:12785  mm ff fm mm mm ff ff 
Torkel Andersson Skräddare. Född (1535 1551). 
 
Barn med Ragnhild. 
 
Barn: 
XIII:6393 Daniel Torkelsson Svinhuvud. Född 1515 Falun Hästberg.  

 
 

 
 

XIV:12786  mm ff fm mm mm ff fm 
Ragnhild. 

 
 

 
 

XIV:12787  mm ff fm mm mm ff mf 
Jöns Persson Svinhuvud. Född (1544 1564). Far: XIII:6089, XV:25573 Peder Sjurdsson. Mor: XIII:6090, XV:25574 Barbro 
Johansdotter Hiort af Ornäs. 
 
Barn med Margareta Hansdotter. 
 
Barn: 
XIII:6394 Anna Jönsdotter.  

 
 

 
 

XIV:12788  mm ff fm mm mm ff mm 
Margareta Hansdotter. Far: XV:25575, XV:26313 Hans Jeppesson. 

 
 

 
 

XIV:12993  mm ff mf mm ff ff ff 
Björn. Död Floda (W) Björbo. 



 
 
 
Barn: 
XIII:6497, XIV:9857 Lasse Björnsson. Född Floda (W) Björbo.  
Arvid Björnsson. Född Floda (W) Björbo.  
Olof Björnsson. Född Floda (W) Björbo. Död Tuna.  
Per Björnsson. Född Floda (W) Björbo.  

 
 

 
 

XIV:13377  mm fm ff fm ff ff ff 
Olof Jönsson. Far: XV:26753 Jöns Andersson. 
 
 
 
Barn: 
XIII:6689 Jöns Olofsson.  

 
 

 
 

XIV:14379  mm mf ff ff mf mf mf 
Per Andersson. Se XII:3623. 

 
 

 
 

XIV:14769  mm mf fm mf mm ff ff 
Hans Halvardsson. Död Norberg Prästhyttan. 
 
Hans Halvarsson, nämnd i ett bref utfärdat av Gustav Vasa år 1526, då fogde på Gamla 
Norberg. Deltog i recessen i Västerås 1527. Hans är nämnd i den årliga räntan 1539 o 1542  
 
Barn med Karin (Född Norberg Hökmora.). 
 
Barn: 
XIII:7385, XIII:7653, XIV:7013, XIV:14821 Lars Hansson. Född Norberg Prästhyttan.  

 
 

 
 

XIV:14770  mm mf fm mf mm ff fm 
Karin. Född Norberg Hökmora. 
 
Är syster med hustru Apollonia i Hedåker 

 
 

 
 

XIV:14771  mm mf fm mf mm ff mf 
Germund Bengtsson. Se XIV:7025. 

 
 

 
 

XIV:14773  mm mf fm mf mm fm ff 
Jöns. Se XI:1061. 

 
 

 
 

XIV:14774  mm mf fm mf mm fm fm 
Birgitta. Se XI:1062. 

 
 

 
 

XIV:14775  mm mf fm mf mm fm mf 
Lars Matsson. Se XI:1063. 

 
 

 
 

XIV:14781  mm mf fm mf mm mm ff 
Erland. Se XIII:7941. 

 
 



 
 

XIV:14821  mm mf fm mm mf fm ff 
Lars Hansson. Se XIII:7385. 

 
 

 
 

XIV:14822  mm mf fm mm mf fm fm 
NN Germundsdotter. Se XIII:7386. 

 
 

 
 

XIV:14823  mm mf fm mm mf fm mf 
Jöns Jönsson. Se X:531. 

 
 

 
 

XIV:14824  mm mf fm mm mf fm mm 
Anna Larsdotter. Se X:532. 

 
 

 
 

XIV:14833  mm mf fm mm mm ff ff 
Germund Bengtsson. Se XIV:7025. 

 
 

 
 

XIV:14835  mm mf fm mm mm ff mf 
Jöns Håkansson. Se XIV:7027. 

 
 

 
 

XIV:14836  mm mf fm mm mm ff mm 
Brita Larsdotter. Se XIV:7028. 

 
 

 
 

XIV:14837  mm mf fm mm mm fm ff 
Godsven Hansson. Se XIV:7029. 

 
 

 
 

XIV:14838  mm mf fm mm mm fm fm 
NN Olofsdotter. Se XIV:7030. 

 
 

 
 

XIV:14839  mm mf fm mm mm fm mf 
Olof Bengtsson. Se XIV:7031. 

 
 

 
 

XIV:14840  mm mf fm mm mm fm mm 
Marit Henekadotter. Se XIV:7032. 

 
 

 
 

XIV:14841  mm mf fm mm mm mf ff 
Per Henekasson. Se XIV:7033. 

 
 

 
 

XIV:14842  mm mf fm mm mm mf fm 
Karin Svensdotter. Se XIV:7034. 

 
 

 
 

XIV:14843  mm mf fm mm mm mf mf 
Herman Jonsson. Se XIV:7035. 

 
 

 
 

XIV:14844  mm mf fm mm mm mf mm 
Brita Torstensdotter. Se XIV:7036. 

 
 



 
 

XIV:14853  mm mf mf ff ff fm ff 
Per Larsson. 
 
Barn med Appolonia. 
 
Barn: 
XIII:7427 Jöns Persson.  

 
 

 
 

XIV:14854  mm mf mf ff ff fm fm 
Appolonia. 

 
 

 
 

XIV:14977  mm mf mf mf ff ff ff 
Jon Pedersson. Död Västerfärnebo Nyhyttan. 
 
 
 
Barn: 
Lars Jönsson.  
XIII:7489, XIII:8089 Jon Jonsson. Född Västerfärnebo Nyhyttan.  

 
 

 
 

XIV:15017  mm mf mf mf mf mf ff 
Christoffer. Död Västerfärnebo Sand. 
 
Tionde 1561 Landskapshandlingar, LandskapshandlingarVästmanlands handlingar, SE/RA/5121/5121.09/1561: 1 (1561), 
bildid: A0050608_00081 
 
 
 
Barn: 
XIII:7509 Anders Christoffersson. Död omkring 1614 Västerfärnebo Sand.  

 
 

 
 

XIV:15031  mm mf mf mf mm fm mf 
Lasse Ravalsson. Död omkring 1575 Grangärde Norrvik. Far: XV:30061 Raval Matsson. 
 
Grangärde 24 januari 1603  Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 1520 / sid 
140 (AID: v420705a.b1520.s140, NAD: SE/RA/42042202) Kom Erland i Godenäs och talade till Widik i Norgovik om ett änge 
liggandes vid Glade ängen Äskiels ängen benämnd förebärandes att en benmänd Eskil samma äng bortpantat hade till 
gamle Äffue son i Marnäs det och Nils Nilsssons vittnesbrev och förmäler, vilken var förenämnde Nils Ravalssons son att 
det hans fader hade det i pant för 1300 osmundjärn och sedan löste Eskiell det igen och sedan pantsatt till Lasse 
Raffualsson i Norrgodvik vilken var Vidik Hanssons faderfader nu föregav Erland att han hade köpt det hemman Ludvik som 
Eskil av oftabenämnde Eskils dotters son benämnd Jöns Larsson den som och åtte Ärlands dotter till äkta som linjen varder 
utvisandes. Efter nu så länge okvalt är gavs dem vitsord i handen haver som i jordabalken förmäles. 
 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2745 (1685-1686) Bild 8790 / sid 873 (AID: v421036.b8790.s873, 
NAD: SE/RA/42042202)  Bengt Andersson i Klenshyttan presenterade ett kongl brev av d 17 december 1607 där uti sal 
Lars Arvidsson i Klenshyttan bebrevas på Klenshyttehemman och hytteställe: Nu beklagar han att andra arvingar från 
Norrgovik hava sig där jämväl inträngt och delat med Lars Arvidssons arvingar i egendomen för någon lång tid, i medler tid 
detta kongl brev varit fördölt och avhållit synnerligen en man Olof Ersson i Skeppmora av vilken de det med stort besvär 
omsider igenfått, sedan både han och de andra Norrgoviks arvingarna alla // var och en om sig med ting konfirmationen 
och fasta försäkra ansökte alltså hos rätten det Lars Arvidssons barn som rätta arvingar är då hemmanet måtte njuta kongl 
brevet och sin arvsrätt till godo och de andra arvingarna där ifrån skild bliva. Svaranden exciperade att det brev Lars 
Arvidsson tagit voro skett alla dess samarvingar till godo ty Klenshyttan varit brukat för ett boställe och lägenhet under 
Norrgovik dock liggande uppå allmänningen och uppgav Olof Persson i Norrgovik släktlinjen sålunda att Arvid Matsson och 
Ravfvall Matsson tvenne bröder bodde i Norrgovik var på sin sida om ån ibm. Arvids dotter Kerstin blev gift med en 
benämnd Bengt Larsson, dess son var Arvid Bengtsson, hans son Lars Arvidsson som kongl brevet utverkade. Andra 
broderns Ravals barn, Lars Ravalsson sonen, dess son Hans Larsson, hans son Vidik Hansson, denna Vidiks arvingar är nu de 
samma som Bengt Andersson kärar till, vilka inlade för sig bytesinstrumentet som fastat är d 28 april år 1662//// 
 



 
 
Barn: 
XIII:7516 NN Larsdotter. Född Grangärde Norrvik.  
Hans Larsson. Född Grangärde Norrvik.  

 
 

 
 

XIV:15033  mm mf mf mf mm mf ff 
Germund Bengtsson. Se XIV:7025. 

 
 

 
 

XIV:15035  mm mf mf mf mm mf mf 
Jöns Håkansson. Se XIV:7027. 

 
 

 
 

XIV:15036  mm mf mf mf mm mf mm 
Brita Larsdotter. Se XIV:7028. 

 
 

 
 

XIV:15037  mm mf mf mf mm mm ff 
Godsven Hansson. Se XIV:7029. 

 
 

 
 

XIV:15038  mm mf mf mf mm mm fm 
NN Olofsdotter. Se XIV:7030. 

 
 

 
 

XIV:15039  mm mf mf mf mm mm mf 
Olof Bengtsson. Se XIV:7031. 

 
 

 
 

XIV:15040  mm mf mf mf mm mm mm 
Marit Henekadotter. Se XIV:7032. 

 
 

 
 

XIV:15073  mm mf mf mm mf ff ff 
Germund Bengtsson. Se XIV:7025. 

 
 

 
 

XIV:15075  mm mf mf mm mf ff mf 
Jöns Håkansson. Se XIV:7027. 

 
 

 
 

XIV:15076  mm mf mf mm mf ff mm 
Brita Larsdotter. Se XIV:7028. 

 
 

 
 

XIV:15077  mm mf mf mm mf fm ff 
Heneka Bengtsson. Född Söderbärke Vad. 
 
I Dalarnas handlingar 1539 
 
Gamla Norbergs tingslag 29 februari 1548  Hela Dalarnas tingslags häradsrätt (W) AI:1 (1544-1559) Bild 1390 / sid 116 
Kom för rätta beskedlig man Hennika i Vad upplåt sålde och fastade beskedlig man Ped Olsson i Karinbenning två delar uti 
tu tred.. i samma hemman Ped Olsson bor uppå för en läst järn och det med sina barnens samtycke och godvilja med vilket 
järn, Hännika ....fullbetalade varde efter sin egen vilja avhänt för den skuld sig samm tvådelar och sinom barnom föddom 
och oföddom med androm arvingar  och Ped Olsson och hans arvingar ..... och är samma köp lagbudit och lagståndet som 
sveriges lag förskriver uti jordeboken . 
 
Norrbärke 1548: Kom för rätta beskedlig man Anders i Starboda upplåt sålde och fastade beskedlig man Hennika i Vad 
Anders hustru vitta fäderne i Halvardsbenning på Norberg för 2 läst järn 



Än stod beskedlig man Hans Persson i Wik upplåt sålde och fastade samma Hinnika Bengtsson i Vad sin hustrus bröstarv i 
förnämnde Halvarsbenning för 1 läst järn vilket de ... redelig uppburit haver / dömdes samma köp stadigt 
 
 
 
Barn: 
XIII:7539, XIII:8115, XIII:8151 Herman Henniksson. Född omkring 1519 Söderbärke Vad. Död omkring 1595 Norberg 
Halvarsbenning.  
XIV:7033, XIV:14841 Per Henekasson. Född omkring 1530 Söderbärke Vad. Död omkring 1593 Söderbärke Vad.  
XIV:7032, XIV:14840, XIV:15040 Marit Henekadotter. Född Söderbärke Vad. Död omkring 1577 Norrbärke Stimmerbo.  
Rigmor Henekasdotter.  

 
 

 
 

XIV:15079  mm mf mf mm mf fm mf 
Per Jonsson. Död Grangärde Persbo. 
 
 
 
Barn: 
XIII:7540, XIII:8116, XIII:8152 Brita Persdotter.  

 
 

 
 

XIV:15305  mm mf mm mm ff mf ff 
Hans Halvardsson. Se XIV:14769. 

 
 

 
 

XIV:15306  mm mf mm mm ff mf fm 
Karin. Se XIV:14770. 

 
 

 
 

XIV:15307  mm mf mm mm ff mf mf 
Germund Bengtsson. Se XIV:7025. 

 
 

 
 

XIV:15309  mm mf mm mm ff mm ff 
Jöns. Se XI:1061. 

 
 

 
 

XIV:15310  mm mf mm mm ff mm fm 
Birgitta. Se XI:1062. 

 
 

 
 

XIV:15311  mm mf mm mm ff mm mf 
Lars Matsson. Se XI:1063. 

 
 

 
 

XIV:15321  mm mf mm mm fm mf ff 
Lars Jönsson. Född Haraker Färdskäl. Far: XI:1061, XII:2293, XIV:14773, XIV:15309, XV:14029, XV:29645, XV:30641 Jöns. 
Mor: XI:1062, XII:2294, XIV:14774, XIV:15310, XV:14030, XV:29646, XV:30642 Birgitta. 
 
 
 
Barn: 
XIII:7661 Erik Larsson.  

 
 

 
 

XIV:15905  mm mm mf ff mf ff ff 
Herman Olofsson. Född Norberg Livsdal. Död före 1539. Far: XV:31809, XVI:64321 Olof Hinsesson. 
 
Barn med Kerstin. 
 



Barn: 
XIII:7953, XIV:16081 Tidik Hermansson.  
Nils Hermansson.  

 
 

 
 

XIV:15906  mm mm mf ff mf ff fm 
Kerstin. 
 
Hela Dalarna Lagating i Gambla Norberg den 18 januari 1546 Serie 1 Volym A1 
Kom för rätta hustru Karin i Bänneboda, Johan masmästares efterleverska och hustru Kerstin i Olsbenning, Herman Olssons 
efterleverska och giorde sig emellan ett vänligt, skäligt och lagligt jordskifte i så  måtto att hustru Karin upplät och 
antwardade hustru Kerstin allan sin del hon åtte i Bänneboda. Med hustomt, hus och täckter uti hytte och hytteställe uti 
kvarn och kvarnläge i wåta och torra, i skog och skyuus, innangårds och utan, när och fjärran, inga undantagne som ther 
under af ålder legat hafver och än här efter med någon rätt tillfinnas kan. Däremot antwardade hustru Kerstin,  h[ustru] 
K[arin] igen  sin hela systerdel så god som fyra lester jern i Olsbenning med dess allom tillägen och för det hustru Kerstin 
förmår, gav hon hustru Karin för ett loft elva hundra jern och löste igen en del av Jons i Klingebo han hade pant af hustru 
Karin för halft sextonde hundradet jern och på det bytet skulle stånda dess fastare, gav hon henne tio fat jern och får det 
han fick bättre igen. Ty afhände de sig på båda sidor förra ått hade och från sinom arwom och till-ägnade varandra det de 
förra åtte och det arwom till Evärdeliga ägo. Sammaledes kom från Peder Ericksson i Maltierna sålde och hemolade förre 
omtalade hustru Kerstin en systerdel som han där i Bänneboda åtte för en lest jern vilket han kändes redeligen uppburit 
hafva afhände han sig för den skuld och sinom arwom förenämnda systerdel och tillägnade honom förenämnda hustru 
Kerstin och hennes arwom till evärdeliga ägo och är samma byte och köp laglyst och lag-ståndit. Ty domde jag samma byte 
och köp stadigt och fast widermacht bliva utan allt rätant med nemndens samtycka och lagbokens tillåtelse i det 12 och 20 
capitlet i jordabalken wider var dess 3 mark för min häradsdom, desse äro faste som då i nämnden sutto. 
 
 
Är omnämnd i årliga räntan 1539-1547 

 
 

 
 

XIV:15907  mm mm mf ff mf ff mf 
Peder. Död Norberg Bennebo. 
 
Barn med Marit Halvardsdotter (Född Norberg Sundbo. Död omkring 1547 Norberg Bennebo.). 
 
Barn: 
XIII:7954, XIV:16082 NN Pedersdotter. Född Norberg Sundbo. Död Norberg Olsbenning.  

 
 

 
 

XIV:15908  mm mm mf ff mf ff mm 
Marit Halvardsdotter. Född Norberg Sundbo. Död omkring 1547 Norberg Bennebo. 

 
 

 
 

XIV:16081  mm mm mf mm fm ff ff 
Tidik Hermansson. Se XIII:7953. 

 
 

 
 

XIV:16082  mm mm mf mm fm ff fm 
NN Pedersdotter. Se XIII:7954. 

 
 

 
 

XIV:16115  mm mm mf mm mm ff mf 
Bengt. Död Norberg Livsdal. 
 
 
 
Barn: 
XIII:8058 Brita Bengtsdotter.  
XIV:7025, XIV:14771, XIV:14833, XIV:15033, XIV:15073, XIV:15307, XIV:16225, XIV:16297, XV:14027, XV:29643 Germund 
Bengtsson. Född Norberg Livsdal. Död Norberg Livsdal.  

 
 

 
 

XIV:16177  mm mm mm ff mm ff ff 



Jon Pedersson. Se XIV:14977. 
 
 

 
 

XIV:16225  mm mm mm fm mf ff ff 
Germund Bengtsson. Se XIV:7025. 

 
 

 
 

XIV:16227  mm mm mm fm mf ff mf 
Jöns Håkansson. Se XIV:7027. 

 
 

 
 

XIV:16228  mm mm mm fm mf ff mm 
Brita Larsdotter. Se XIV:7028. 

 
 

 
 

XIV:16229  mm mm mm fm mf fm ff 
Heneka Bengtsson. Se XIV:15077. 

 
 

 
 

XIV:16231  mm mm mm fm mf fm mf 
Per Jonsson. Se XIV:15079. 

 
 

 
 

XIV:16297  mm mm mm mf mf mf ff 
Germund Bengtsson. Se XIV:7025. 

 
 

 
 

XIV:16299  mm mm mm mf mf mf mf 
Jöns Håkansson. Se XIV:7027. 

 
 

 
 

XIV:16300  mm mm mm mf mf mf mm 
Brita Larsdotter. Se XIV:7028. 

 
 

 
 

XIV:16301  mm mm mm mf mf mm ff 
Heneka Bengtsson. Se XIV:15077. 

 
 

 
 

XIV:16303  mm mm mm mf mf mm mf 
Per Jonsson. Se XIV:15079. 

 
 
 
Generation XV 
 

 XV:14025  fm mf mm fm mf fm ff f 
Hans Halvardsson. Se XIV:14769. 

 
 

 
 

XV:14026  fm mf mm fm mf fm ff m 
Karin. Se XIV:14770. 

 
 

 
 

XV:14027  fm mf mm fm mf fm fm f 
Germund Bengtsson. Se XIV:7025. 

 
 

 
 

XV:14029  fm mf mm fm mf fm mf f 
Jöns. Se XI:1061. 



 
 

 
 

XV:14030  fm mf mm fm mf fm mf m 
Birgitta. Se XI:1062. 

 
 

 
 

XV:14031  fm mf mm fm mf fm mm f 
Lars Matsson. Se XI:1063. 

 
 

 
 

XV:14049  fm mf mm fm mm ff ff f 
Bengt. Se XIV:16115. 

 
 

 
 

XV:14061  fm mf mm fm mm fm mf f 
Bengt Nilsson. Död Norrbärke Persbo. Far: XVI:28121, XVI:59353, XVI:60153 Nils Jonsson. 
 
Norrbärke laga ting 4 februari 1597: Kom hustru karin, nils bengtssons i pedersbo och talade till lasse svenssoni Hagge om 
ett torp benämnd Östensboda vilket en benämnd Bengt Nilsson köpt haver som jöns psons dombrev vidare innehåller som 
daterat var anno 51 den 20 februari, då bekände de alla att alla Bengt Nilssons barn haver kastat lott sig emellan så att Nils 
Bengtsson fick sin del i Pedersbo, samt och Erik Bengtsson, Olof Bengtsson för jord i Stimmerbo vilken var ()hustrus fader, 
hustru Karin benämnd, Lasse Bengtsson sin del i Österbo och fanns i sanning att Nils Bengtsson som var hustru Karins man 
i Pbo hade en tid samma Östensbo till dess att alla syskon kastade lott sig emellan och sedan att lott var kastat haver ingen 
samm torp behållit men Lasse på sin hustrus vägnar då rannsakades och samtycktes att efter ingen av alla syskon ville 
gärna ifrån så skulle Östensboda lyda till dem som till Stimmerbo fick sin del och den kom på Olof Bengtssons del, då 
samtycktes att Lasse skulle behålla samma Östensbo och giva henne 1 fat järn 
 
 
 
Barn: 
XIV:7031, XIV:14839, XIV:15039 Olof Bengtsson. Död omkring 1560 Norrbärke Stimmerbo.  
Nils Bengtsson.  
Erik Bengtsson.  
Lasse Bengtsson.  
Sigrid Bengtsdotter.  

 
 

 
 

XV:14063  fm mf mm fm mm fm mm f 
Heneka Bengtsson. Se XIV:15077. 

 
 

 
 

XV:14065  fm mf mm fm mm mf ff f 
Heneka Bengtsson. Se XIV:15077. 

 
 

 
 

XV:14067  fm mf mm fm mm mf fm f 
Godsven Hansson. Se XIV:7029. 

 
 

 
 

XV:14068  fm mf mm fm mm mf fm m 
NN Olofsdotter. Se XIV:7030. 

 
 

 
 

XV:14069  fm mf mm fm mm mf mf f 
Jon Jönsson. Far: XVI:28137, XVI:59369 Jöns Olofsson. 
 
Nämnd från 1539. 
 
På Söderbärketinget 1547 fick JJ i Sörbo fasta på en halv systerdel i norra gården i Sörbo, som han köpt av Nils Jönsson och 
Hans Larsson, båda bosatta i Nor, Söderbärke. 
 



Påföljande år, på Norbergstinget 1548, fick JJ fasta på jorden i södra gården i Sörbo, som han köpt av Per Olssons hustru i 
Karbenning, Norberg. Där framgår också att Jon bodde på södra gården i Sörbo. På Norbergstinget 1557 bjöd han 
tillsammans med samme Per Olsson i Karbenning upp en sjättedel i hemmanet Bennebo, Norberg (nu Karbenning sn). Jon 
ägde också en del i Sörbo hytta. 
Gamla Norbergs tingslag 29 februari 1548 Hela Dalarnas tingslags häradsrätt (W) AI:1 (1544-1559) Bild 1400 / sid 117 kom 
för rätta beskedlig man Ped Olsson i Karinbenning upplåt och sålde och fastade beskedligen man Johan i Söderboda i 
Söderbärke socken sin hustrus jord hon åtte i den södersta gårdet där Johan boende är för 8 fat järn och lade strax det ned 
i Karinbenning ... Hennika i Vad vilket Hennika strax det för rätta beviste så tillgångit vara avhänt för den skull .... samma 
sin hustrus jor och hans arvingar men för:de Johan och hans arvningar till evärdeliga  ägo..... 
 
Jon Jönssons, far, farfar och farfars far finns inte veterligen inte belagda i några andra handlingar än i ovan nämnda 
släkttavla i domboken 1594. JJ:s farfars far Sjurd, som enligt släktavlan ägde Sörbo, bör ha levat under första hälften av 
1400-talet. 
 
Hedemora 25 augusti 1551 Hela Dalarnas tingslags häradsrätt (W) AI:1 (1544-1559) Bild 2210 / sid 198 Kom för rätta Johan 
i Södbod i Södrabärke gåvo tillkänna huru Olof Jönsson i Grådi ville ärva sin halvbroder Måns Jönsson det åtskilde lagboken 
i det 8 cap i ärvdabalken att efter något dera av föräldrarna lever då kommer icke i ... till utan ett samsyskon levde med  
 
 
 
Barn: 
XIV:7035, XIV:14843 Herman Jonsson. Född efter 1604 Söderbärke Söderbo.  
Olof Jonsson.  
Karin Jonsdotter. Död Söderbärke Saxe.  
NN Jonsdotter. Död Odensvi Gunnarsboda.  

 
 

 
 

XV:14071  fm mf mm fm mm mf mm f 
Torsten Hansson. Född omkring 1515 Söderbärke Moren. Far: XVI:28141, XVI:59373 Hans Olofsson. 
 
Nämnd i den äldsta skattelängden 1539. Sålde en systerdel i Västerby år 1547 vid Söderbärketinget tillsammans med 
Anders Larsson och Peder Björnsson till Anders Olsson i Västerby. Var nämndeman år 1547-48 i Norrbärketinget. Vid tinget 
1549 påstod Tomas Håkansson i Odensvi att Torstens ej namngivna dotter skulle ha stulit en sked som en av Torstens 
drängar hade ägt och 1552 var han vittne vid ett mål. Blev far till fyra barn. 
 
Nämndeman 1547-1548 i Tolvsbo, Söderbärke (W). Olof Torstenssons och hans systrar Sigrids och Britas far måste ha hetat 
Torsten Hansson eftersom två olika domboksnotiser omtalar att deras farfars namn var Hans Olofsson. Någon Torsten 
Hansson har inte påträffats som bosatt i Tolvsbo och inte heller i Starbo i Norrbärke där farfadern Hans Olofsson ägde jord. 
En Torsten Hansson bodde emellertid i Moren, Norrbärke sn, där han finns redan i den äldsta skattelängden från 1539, 
som i övrigt inte redovisar någon med namnet Torsten i Söderbärke, Norrbärke eller Grangärde socknar. (Skattelängden är 
avtryckt i C. G. Kröningssvärd, Samling af äldre författningar och handlingar rörande Dalarne (1844-46), s 66ff. En äldre 
skattelängd "Gärder och hjälper 1535" finns i serien "Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630" i RA, men 
Söderbärke saknas här utom gårdarna Vad och Vik som redovisas under Norberg sn.) På Söderbärketinget 1547 sålde 
Torsten Hansson tillsammans med Anders Larsson och Peder Björnsson i Tolvsbo en systerdel i Västerby, Söderbärke sn, till 
Anders Olsson i Västerby. Detta gör troligt att Torsten Hansson i Moren var far till Olof Torstensson i Tolvsbo och hans 
systrar, eftersom Olof Torstenssons i Tolvsbo farfar Hans Olofsson 1516 hade köpt jord i Tolvsbo och Västerby och namnet 
Torsten är mycket ovanligt i Västerbergslagen på 1500-talet. Torsten Hansson i Moren var nämndeman vid tinget i 
Norrbärke 1547 och 1548. Han förekommer ytterligare ett par gånger i domboken. På tinget 1549 påstod Håkan Tomasson 
i Odensvi sn att Torstens ej namngivna dotter skulle lagt beslag på en sked som Torstens avlidne dräng hade ägt, och 1552 
förekommer Torsten som vittne i ett mål på Norrbärketinget. (Dalarnas domböcker I:AI:1, s 79v (17/2 1547), s 137v (3/4 
1549) och s 208r (12/2 1552), ULA.)  
 
 
 
Barn: 
XIV:7036, XIV:14844 Brita Torstensdotter. Född omkring 1540 Söderbärke.  
Sigrid Torstensdotter. Född Norrbärke Moren.  
Olof Torstensson. Död Söderbärke Tolfsbo.  

 
 

 
 

XV:19661  mf fm mf fm mf fm mf f 
Lars Andersson. Död. Gävle 



 
Barn med Katarina Timansdotter (Född Nyland.). 
 
Barn: 
XIV:9831 Tidemannus Gevaliensis. Född Gävle. Död 1619-12-14 Fogdö.  

 
 

 
 

XV:19662  mf fm mf fm mf fm mf m 
Katarina Timansdotter. Född Nyland. 

 
 

 
 

XV:19663  mf fm mf fm mf fm mm f 
Reinhold Ragvaldi. Död 1599 Strängnäs. Far: XVI:39325 Ragvaldi Petri. Mor: XVI:39326 Margareta Larsdotter. 
 
Kyrkoherde i Strängnäs från 1569 fram till sin död 1599 
 
Barn med Margareta Botvidsdotter. 
 
Barn: 
XIV:9832 Margareta Reinholdsdotter. Död.  

 
 

 
 

XV:19664  mf fm mf fm mf fm mm m 
Margareta Botvidsdotter. Far: XVI:39327 Botvidus Sunonis. Mor: XVI:39328 Elin. 

 
 

 
 

XV:19713  mf fm mf mf ff ff ff f 
Björn. Se XIV:12993. 

 
 

 
 

XV:24345  mf mm mm mf ff mm ff f 
Lambrekt Westfal. Far: XVI:48689 Hans Westfal. 
 
Borgmästare i Stockholm 1450-1455 
 
 
 
Barn: 
XIV:12173 Hans Lambrechtsson Westfal. Död 1483.  

 
 

 
 

XV:24347  mf mm mm mf ff mm fm f 
Jeppe Hansson. Far: XVI:48693, XVI:48723, XVII:97485, XVII:102297, XVII:105249, XVII:105253 Hans Jönsson. Mor: 
XVI:48694, XVI:48724, XVII:97486, XVII:102298, XVII:105250, XVII:105254 Ingeborg Larsdotter. 
 
Barn med Margit Hansdotter. 
 
Barn: 
XV:25575, XV:26313 Hans Jeppesson. Född (1485 1513).  
XIV:12174, XV:26314 Birgitta Jeppesdotter Svinhufvud.  

 
 

 
 

XV:24348  mf mm mm mf ff mm fm m 
Margit Hansdotter. Far: XVI:48695, XVII:102299, XVII:105251, XVII:105255 Hans Brännekättil. 

 
 

 
 

XV:24359  mf mm mm mf fm ff mm f 
Jöns Ingemarsson. Far: XVI:48717, XVIII:204589 Ingemar Guttormsson. Mor: XVI:48718, XVIII:204590 Appolonia 
Jönsdotter. 
 
född 1400/10 ca. Fogde 1441–49 i Kopparberget. 



 
Fogde på Kopparberget 1441–1449. Fick vid moderns arvsuppgörelse 1447 
jord i Adelunda sn i Olunds härad samt annan ej specificerad 
släktjord, vilket han enl. en bevarad handling försäkrar 1447. 
 
Barn med Kerstin Olofsdotter Lilja (Född 1400.). 
 
Barn: 
XIV:12180, XVI:51148 Brita Jönsdotter.  

 
 

 
 

XV:24360  mf mm mm mf fm ff mm m 
Kerstin Olofsdotter Lilja. Född 1400. 

 
 

 
 

XV:24361  mf mm mm mf fm fm ff f 
Magnus Henriksson Svart. Död omkring 1468. 
 
Barn med Cecilia Hansdotter (Död efter 1450.). 
 
Barn: 
XIV:12181 Nils Månsson. Död omkring 1502 Aspeboda.  

 
 

 
 

XV:24362  mf mm mm mf fm fm ff m 
Cecilia Hansdotter. Död efter 1450. Far: XVI:48693, XVI:48723, XVII:97485, XVII:102297, XVII:105249, XVII:105253 Hans 
Jönsson. Mor: XVI:48694, XVI:48724, XVII:97486, XVII:102298, XVII:105250, XVII:105254 Ingeborg Larsdotter. 

 
 

 
 

XV:24371  mf mm mm mf fm mf fm f 
Olof Olsson Stierna. Död 1498 Falun. 
 
Gravstenen från år 1498 finns behållen i Kopparbergs kyrka i Falun. Levde i Stora Kopparberg, Rottneby 
 
Vem är detta? https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0073409_00111 
 
Barn med Ingeborg Jönsdotter Svinhuvud (Död 1498 Falun.). 
 
Barn: 
XIV:12186 Karin Olsdotter.  
Otto Olai Svinhuvud.  

 
 

 
 

XV:24372  mf mm mm mf fm mf fm m 
Ingeborg Jönsdotter Svinhuvud. Död 1498 Falun. Far: XVI:48743 Jöns Hansson. 

 
 

 
 

XV:24373  mf mm mm mf fm mf mf f 
Anders Slatte. Far: XVI:48745 Jöns Slatte. Mor: XVI:48746 nn. 
 
Anders beskrivs som en "välboren man" i Lidhem 1430-01-01 då han beseglade ett Ulf Lämas och hans hustru Ingrid 
Dansdotters brev, utfärdat i Frödingehult i Frödinge sn Kalmar. Sigillet är bortfallet, men enligt Styffe förde han en kluven 
sköld. 
 
Belagd 1428-35 
 
Barn med nn. 
 
Barn: 
XIV:12187 Gustaf Slatte.  

 
 



 
 

XV:24374  mf mm mm mf fm mf mf m 
nn. 

 
 

 
 

XV:24375  mf mm mm mf fm mf mm f 
Peder Svärd. Far: XVI:48749 Olof Svärd. Mor: XVI:48750 nn. 
 
Student i Rostock 1420. Väpnare. Ägde Sonnäs och storgård i Ulfsby sn. Var domhavare i nedre Satakunta härad 1463, 
1465 och 1466. Var 1440 en av riksmarsken Karl Knutssons edgärdsmän (vid Engelbrekts mord). Bisittare vid norra Finlands 
ständers beslut att med Sveriges Riks Råd förena sig om danske konungen Kristians val till konung i Sverige. Förekommer 
1463 som sigillvittne vid en av lagmannen Hartvig Jakobsson (Garp) ingången släktförlikning. Omnämnes 1470 so avliden.  
 
Barn med Karin Frille. 
 
Barn: 
XIV:12188 Brita Svärd.  

 
 

 
 

XV:24376  mf mm mm mf fm mf mm m 
Karin Frille. Far: XVI:48751 Håkan Frille. Mor: XVI:48752 NN Mårtensdotter. 
 
Levde 1425 och som änka 1472. Avstod till syetersonen Håkan Andersson 
(Lindelöf) all den andel hon rätteligen borde ärvt efter sina 
föräldrar i en tomt i Åbo som "ligger vid stranden mellan domprostens 
gård och stenbastun".  

 
 

 
 

XV:24377  mf mm mm mf fm mm ff f 
Ragvald Körning. 
 
Levde och förde vapnet ett halvt springande vildsvin i guldfält. från 
1460 till 1470 
 
 
 
Barn: 
XIV:12189 Simon Körning.  

 
 

 
 

XV:24379  mf mm mm mf fm mm fm f 
Ingemund Larsson. Far: XVI:48757 Lars Jönsson. Mor: XVI:48758 nn. 
 
nämnd 1463 – 1495, häradshövding, ägde Hamra, Fröslunda sn, o Skedevi, 
Häggeby sn  
 
Barn med Ingeborg Pedersdotter. 
 
Barn: 
XIV:12190 Christina Ingemundsdotter (Hamraätten).  

 
 

 
 

XV:24380  mf mm mm mf fm mm fm m 
Ingeborg Pedersdotter. 

 
 

 
 

XV:24383  mf mm mm mf fm mm mm f 
Erik Karlsson. 
 
Bodde på Brunnsholm i Enköpings-Näs 
 
Barn med Anna Haraldsdotter. 
 



Barn: 
XIV:12192 Bengta Eriksdotter.  

 
 

 
 

XV:24384  mf mm mm mf fm mm mm m 
Anna Haraldsdotter. 

 
 

 
 

XV:25573  mm ff fm mm mm ff mf f 
Peder Sjurdsson. Se XIII:6089. 

 
 

 
 

XV:25574  mm ff fm mm mm ff mf m 
Barbro Johansdotter Hiort af Ornäs. Se XIII:6090. 

 
 

 
 

XV:25575  mm ff fm mm mm ff mm f 
Hans Jeppesson. Född (1485 1513). Far: XV:24347, XVI:51149, XVI:52625, XVI:52627 Jeppe Hansson. Mor: XV:24348, 
XVI:51150, XVI:52626, XVI:52628 Margit Hansdotter. 
 
Barn: 
XIV:12788 Margareta Hansdotter.  
  

 
 

 
 

XV:26313  mm ff mm fm mf fm ff f 
Hans Jeppesson. Se XV:25575. 

 
 

 
 

XV:26314  mm ff mm fm mf fm ff m 
Birgitta Jeppesdotter Svinhufvud. Se XIV:12174. 

 
 
 

 
 

XV:26753  mm fm ff fm ff ff ff f 
Jöns Andersson. 
 
 
 
Barn: 
XIV:13377 Olof Jönsson.  

 
 

 
 

XV:29541  mm mf fm mf mm ff mf f 
Bengt. Se XIV:16115. 

 
 

 
 

XV:29641  mm mf fm mm mf fm ff f 
Hans Halvardsson. Se XIV:14769. 

 
 

 
 

XV:29642  mm mf fm mm mf fm ff m 
Karin. Se XIV:14770. 

 
 

 
 

XV:29643  mm mf fm mm mf fm fm f 
Germund Bengtsson. Se XIV:7025. 

 
 

 
 

XV:29645  mm mf fm mm mf fm mf f 
Jöns. Se XI:1061. 



 
 

 
 

XV:29646  mm mf fm mm mf fm mf m 
Birgitta. Se XI:1062. 

 
 

 
 

XV:29647  mm mf fm mm mf fm mm f 
Lars Matsson. Se XI:1063. 

 
 

 
 

XV:29665  mm mf fm mm mm ff ff f 
Bengt. Se XIV:16115. 

 
 

 
 

XV:29677  mm mf fm mm mm fm mf f 
Bengt Nilsson. Se XV:14061. 

 
 

 
 

XV:29679  mm mf fm mm mm fm mm f 
Heneka Bengtsson. Se XIV:15077. 

 
 

 
 

XV:29681  mm mf fm mm mm mf ff f 
Heneka Bengtsson. Se XIV:15077. 

 
 

 
 

XV:29683  mm mf fm mm mm mf fm f 
Godsven Hansson. Se XIV:7029. 

 
 

 
 

XV:29684  mm mf fm mm mm mf fm m 
NN Olofsdotter. Se XIV:7030. 

 
 

 
 

XV:29685  mm mf fm mm mm mf mf f 
Jon Jönsson. Se XV:14069. 

 
 

 
 

XV:29687  mm mf fm mm mm mf mm f 
Torsten Hansson. Se XV:14071. 

 
 

 
 

XV:30061  mm mf mf mf mm fm mf f 
Raval Matsson. Död Grangärde Norrvik. 
 
 
 
Barn: 
XIV:15031 Lasse Ravalsson. Död omkring 1575 Grangärde Norrvik.  
Nils Ravalsson.  

 
 

 
 

XV:30065  mm mf mf mf mm mf ff f 
Bengt. Se XIV:16115. 

 
 

 
 

XV:30077  mm mf mf mf mm mm mf f 
Bengt Nilsson. Se XV:14061. 

 
 

 
 



XV:30079  mm mf mf mf mm mm mm f 
Heneka Bengtsson. Se XIV:15077. 

 
 

 
 

XV:30145  mm mf mf mm mf ff ff f 
Bengt. Se XIV:16115. 

 
 

 
 

XV:30613  mm mf mm mm ff mf mf f 
Bengt. Se XIV:16115. 

 
 

 
 

XV:30641  mm mf mm mm fm mf ff f 
Jöns. Se XI:1061. 

 
 

 
 

XV:30642  mm mf mm mm fm mf ff m 
Birgitta. Se XI:1062. 

 
 

 
 

XV:31809  mm mm mf ff mf ff ff f 
Olof Hinsesson. Född Norberg Livsdal. Far: XVI:63617, XVII:128641 Hinse Persson. Mor: XVI:63618, XVII:128642 Kerstin. 
 
 
 
Barn: 
XIV:15905, XV:32161 Herman Olofsson. Född Norberg Livsdal. Död före 1539.  

 
 

 
 

XV:32161  mm mm mf mm fm ff ff f 
Herman Olofsson. Se XIV:15905. 

 
 

 
 

XV:32162  mm mm mf mm fm ff ff m 
Kerstin. Se XIV:15906. 

 
 

 
 

XV:32163  mm mm mf mm fm ff fm f 
Peder. Se XIV:15907. 

 
 

 
 

XV:32164  mm mm mf mm fm ff fm m 
Marit Halvardsdotter. Se XIV:15908. 

 
 

 
 

XV:32449  mm mm mm fm mf ff ff f 
Bengt. Se XIV:16115. 

 
 

 
 

XV:32593  mm mm mm mf mf mf ff f 
Bengt. Se XIV:16115. 

 
 
 
Generation XVI 
 

 XVI:28053  fm mf mm fm mf fm fm ff 
Bengt. Se XIV:16115. 

 
 

 
 

XVI:28121  fm mf mm fm mm fm mf ff 



Nils Jonsson. Död Norrbärke Persbo. 
 
 
 
Barn: 
Jon Nilsson.  
Peder Nilsson.  
XV:14061, XV:29677, XV:30077 Bengt Nilsson. Död Norrbärke Persbo.  
Ingeborg Nilsdotter.  

 
 

 
 

XVI:28137  fm mf mm fm mm mf mf ff 
Jöns Olofsson. Far: XVII:56273, XVII:118737 Olof Sjurdsson. 
 
 
 
Barn: 
XV:14069, XV:29685 Jon Jönsson.  

 
 

 
 

XVI:28141  fm mf mm fm mm mf mm ff 
Hans Olofsson. Född omkring 1490 Norrbärke Moren. Far: XVII:56281, XVII:118745 Olof Hansson. 
 
Källa: Torbjörn Näs 
Enligt domboken 1597 ägde Hans Olofsson en brorslott i Starbo, Norrbärke sn, och han var farbror till Olof Andersson i 
Starbo, 
som levde 1571 enligt Älvsborgs lösens taxeringslängd. (Älvsborgs lösens taxeringslängd från 1571 för Norrbärke sn finns i 
avskrift i Erik W Höjer, Ur Norrbärkes äldsta historia (1975), s 200-203.) 
 
Laga ting i Norrbärke socken 4 februari 1597: Kom hustru Sigrid i Söder Gowik och talade till Olof Anderssons arvingar i 
Starbo om en broders del ibidem, efter sin fader fader , Hans Olofsson benämnd, vilken var Olof Anderssons faderbroder, 
tå gicke de på en vänlig förlikning så att Hans Olofsson i Starbo gav hustru Sigrid en sked om 4 lod och Hans Larsson i 
Starbo give hustru Brita i Söderbo som är hustru Sigrids syster och en ske om 4 lod här på skall givas brev. 
 
Söderbärke 20 januari 1604 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 2070 / sid 195 
(AID: v420705a.b2070.s195, NAD: SE/RA/42042202) Kom Olof i Tolfsboda och talade Nils Pederssons söner i Västerby om 
en jordedel i Västerby och därhos inlade i rätten ett pergamentsbrev som biskop Otte utgivit hade anno 1516 den 12 dag 
jul, lydandes huru Olofs fader fader Hans Olofsson hade köpt en treding i Tolfsboda och en treding i Västerby för 18 fat 
osmundjärn som samma brev vidare innehåller, efter att Nils i Västerby haver haft hävden händer mellom och föräldrar för 
honom uppsattes detta till lagmannen  
 
 
 
Barn: 
XV:14071, XV:29687 Torsten Hansson. Född omkring 1515 Söderbärke Moren.  

 
 

 
 

XVI:39325  mf fm mf fm mf fm mm ff 
Ragvaldi Petri. Död 1565 Strängnäs. 
 
Kyrkoherde i Strängnäs 1533-65 
 
Barn med Margareta Larsdotter (Död.). 
 
Barn: 
XV:19663 Reinhold Ragvaldi. Död 1599 Strängnäs.  

 
 

 
 

XVI:39326  mf fm mf fm mf fm mm fm 
Margareta Larsdotter. Död. Strängnäs Far: XVII:78651 Laurentius Petri. 

 
 



 
 

XVI:39327  mf fm mf fm mf fm mm mf 
Botvidus Sunonis. Död 1562 Strängnäs. Biskop i Strängnäs 
 
Botvidus Sunonis. Torde vara av adlig börd. Biskop i Strängnäs stift 1536-55, 1561-62. 
Levde i Strängnäs.Blev kanonikus i Linköping och insattes 1536 av Gustaf Vasa såsom den förste evangelisk-lutherske 
biskopen öfver Strängnäs stift. Till en början stod han på synnerligen god fot med kungen, som fann nöje i hans muntra och 
kvicka infall; men ynnesten förvandlades till onåd, när Botvidus såsom medarbetare i Olaus Petris krönika, framställde 
ogillande anmärkningar om kungens hunger efter kyrkans gods. Då han likaledes klandrade, att Gustaf gift sig med sin 
avlidna gemåls systerdotter, Katarina Stenbock, blev han insatt på Gripsholms slott (1556). Visserligen frigavs han snart, 
efter att ha gjort avbön och betalt 500 mark silver i böter, men sitt ämbete återfick han ej förrän efter Gustafs död. Källa: 
Nordisk familjebok. 
 
Barn med Elin. 
 
Barn: 
XV:19664 Margareta Botvidsdotter.  

 
 

 
 

XVI:39328  mf fm mf fm mf fm mm mm 
Elin. 

 
 

 
 

XVI:48689  mf mm mm mf ff mm ff ff 
Hans Westfal. Far: XVII:97377 Johan Westfal. 
 
Borgmästare i Stockholm 1430. Död 1441 
 
 
 
Barn: 
XV:24345 Lambrekt Westfal.  

 
 

 
 

XVI:48693  mf mm mm mf ff mm fm ff 
Hans Jönsson. Död efter 1440. Far: XVII:97385, XVII:97445, XVIII:194969, XVIII:204593, XVIII:210497, XVIII:210505 Jöns 
Swinshwoth. 
 
Bergmästare på Kopparberget 1439. Förde Svinhuvudet i sitt vapen enligt ett bevarat sigill från 1434. 
 
Barn med Ingeborg Larsdotter. 
 
Barn: 
XV:24347, XVI:51149, XVI:52625, XVI:52627 Jeppe Hansson.  
XV:24362 Cecilia Hansdotter. Död efter 1450.  
XVI:48743 Jöns Hansson.  

 
 

 
 

XVI:48694  mf mm mm mf ff mm fm fm 
Ingeborg Larsdotter. Far: XVII:97387, XVII:97447, XVIII:194971, XVIII:204595, XVIII:210499, XVIII:210507 Lars Korske. Mor: 
XVII:97388, XVII:97448, XVIII:194972, XVIII:204596, XVIII:210500, XVIII:210508 Cecilia Birgersdotter. 
 
Känd 1430 

 
 

 
 

XVI:48695  mf mm mm mf ff mm fm mf 
Hans Brännekättil. Född (1439 1452). 
 
 
 
Barn: 
XV:24348, XVI:51150, XVI:52626, XVI:52628 Margit Hansdotter.  

 



 
 

 

XVI:48717  mf mm mm mf fm ff mm ff 
Ingemar Guttormsson. Far: XVII:97433, XIX:409177 Guttorm Ingemarsson. Mor: XVII:97434, XIX:409178 Ingeborg 
Gerekadotter. 
 
Barn med Appolonia Jönsdotter (Född omkring 1375. Död 1436.). 
 
Barn: 
XV:24359, XVII:102295 Jöns Ingemarsson.  

 
 

 
 

XVI:48718  mf mm mm mf fm ff mm fm 
Appolonia Jönsdotter. Född omkring 1375. Död 1436. Far: XVII:97435, XIX:409179 Jösse Finnsson. Mor: XVII:97436, 
XIX:409180 Ingegerd Olofsdotter. 

 
 

 
 

XVI:48723  mf mm mm mf fm fm ff mf 
Hans Jönsson. Se XVI:48693. 

 
 

 
 

XVI:48724  mf mm mm mf fm fm ff mm 
Ingeborg Larsdotter. Se XVI:48694. 

 
 

 
 

XVI:48743  mf mm mm mf fm mf fm mf 
Jöns Hansson. Far: XVI:48693, XVI:48723, XVII:97485, XVII:102297, XVII:105249, XVII:105253 Hans Jönsson. Mor: 
XVI:48694, XVI:48724, XVII:97486, XVII:102298, XVII:105250, XVII:105254 Ingeborg Larsdotter. 
 
 
 
Barn: 
XV:24372 Ingeborg Jönsdotter Svinhuvud. Död 1498 Falun.  

 
 

 
 

XVI:48745  mf mm mm mf fm mf mf ff 
Jöns Slatte. 
 
Barn med nn. 
 
Barn: 
XV:24373 Anders Slatte.  

 
 

 
 

XVI:48746  mf mm mm mf fm mf mf fm 
nn. 

 
 

 
 

XVI:48749  mf mm mm mf fm mf mm ff 
Olof Svärd. Far: XVII:97497 Peder Svärd. Mor: XVII:97498 NN Nilsdotter. 
 
Barn med nn. 
 
Barn: 
XV:24375 Peder Svärd.  

 
 

 
 

XVI:48750  mf mm mm mf fm mf mm fm 
nn. 

 
 

 
 

XVI:48751  mf mm mm mf fm mf mm mf 



Håkan Frille. Far: XVII:97501 Christiern Frellavsen. Mor: XVII:97502 nn. 
 
Häradshövding i Söderfinne härad. Han nämns som innehavare av detta ämbete redan 1410, men kom ursprungligen från 
Vester Vedstad i Danmark, där hans far, Christiern Frellavsen, var en ansedd riddare och fogde och ligger begravd i Ribe 
Domkyrka.* I delad, lutad sköld en växt med 3 grenade rot och tugrenad stjälk - varderad grenar slutande med ett 
hjärtformigt blad. På hjälmen två korslagda armar allt i en avlång fyrbladig ram.* Sköldbeskrivningen kommer från Finlands 
medeltida sigil.  
 
Barn med NN Mårtensdotter. 
 
Barn: 
XV:24376 Karin Frille.  

 
 

 
 

XVI:48752  mf mm mm mf fm mf mm mm 
NN Mårtensdotter. Far: XVII:97503 Mårten Abrahamsson. Mor: XVII:97504 Ragnhild Olofsdotter. 

 
 

 
 

XVI:48757  mf mm mm mf fm mm fm ff 
Lars Jönsson. 
 
Barn med nn. 
 
Barn: 
XV:24379 Ingemund Larsson.  

 
 

 
 

XVI:48758  mf mm mm mf fm mm fm fm 
nn. 

 
 

 
 

XVI:51147  mm ff fm mm mm ff mf mf 
Johan Hiort af Ornäs. Se XIV:12179. 

 
 

 
 

XVI:51148  mm ff fm mm mm ff mf mm 
Brita Jönsdotter. Se XIV:12180. 

 
 

 
 

XVI:51149  mm ff fm mm mm ff mm ff 
Jeppe Hansson. Se XV:24347. 

 
 

 
 

XVI:51150  mm ff fm mm mm ff mm fm 
Margit Hansdotter. Se XV:24348. 

 
 

 
 

XVI:52625  mm ff mm fm mf fm ff ff 
Jeppe Hansson. Se XV:24347. 

 
 

 
 

XVI:52626  mm ff mm fm mf fm ff fm 
Margit Hansdotter. Se XV:24348. 

 
 

 
 

XVI:52627  mm ff mm fm mf fm ff mf 
Jeppe Hansson. Se XV:24347. 

 
 

 
 

XVI:52628  mm ff mm fm mf fm ff mm 
Margit Hansdotter. Se XV:24348. 



 
 

 
 

XVI:59285  mm mf fm mm mf fm fm ff 
Bengt. Se XIV:16115. 

 
 

 
 

XVI:59353  mm mf fm mm mm fm mf ff 
Nils Jonsson. Se XVI:28121. 

 
 

 
 

XVI:59369  mm mf fm mm mm mf mf ff 
Jöns Olofsson. Se XVI:28137. 

 
 

 
 

XVI:59373  mm mf fm mm mm mf mm ff 
Hans Olofsson. Se XVI:28141. 

 
 

 
 

XVI:60153  mm mf mf mf mm mm mf ff 
Nils Jonsson. Se XVI:28121. 

 
 

 
 

XVI:63617  mm mm mf ff mf ff ff ff 
Hinse Persson. Död Norberg Livsdal. 
 
Gamla Norberg 19 augusti 1551 Hela Dalarnas tingslags häradsrätt (W) AI:1 (1544-1559) Bild 2180 / sid 195 // h Ingeborg 
Ped Hinsessons efterleverska i Lifsdal och spord för huru mycket henne borde ärva efter hon // undt sinom barns som hon 
åtte med Ped Hinsesson och gav så före att Hinse åtte Germund och fick sin första hustru het Kerstin åtte en son het Olof 
blev så död fick andra het Karin åtte en son // med het (Tidika och ) Ped, han åtte denna Ingeborg till hustru blev så Hinse 
död ärvde så all barn honom, blev så Nils och Tidika döda, ärvde modern en son och Peder heson det stånd i arvdebalken 
så hade Hinse Peds fad sålt hans möderne och lagt det ned i Lifsdal fick en sked om 3 lod en gryta om 12 hundt järn och där 
till och 4 fat järn som Karin och Hinse åtte  bad dom Ped Hinses barn till redekamir? I samma hemman och tredje P i // 
där till så mycket i // som skeder är värd 
 
Hinze sägs i akt 910 i Diplomatarium Dalecarlieum av den 10 januari 1496 vara tolvman i Lifsdal. 
(Före honom i akt 925 av den 12 februari 1400 anges Herman vara tolvman för Livsdal). 
(Redan 1371 finns en Herman noterad för Livsdal) 
 
Barn med Kerstin. 
 
Barn: 
XV:31809, XVI:64321 Olof Hinsesson. Född Norberg Livsdal.  
 
Barn med Karin. 
 
Barn: 
Per Hinsesson.  

 
 

 
 

XVI:63618  mm mm mf ff mf ff ff fm 
Kerstin. 

 
 

 
 

XVI:64321  mm mm mf mm fm ff ff ff 
Olof Hinsesson. Se XV:31809. 

 
 
 
Generation XVII 
 

 XVII:56273  fm mf mm fm mm mf mf ff f 



Olof Sjurdsson. Far: XVIII:112545, XVIII:237473 Sjurd. 
 
 
 
Barn: 
XVI:28137, XVI:59369 Jöns Olofsson.  

 
 

 
 

XVII:56281  fm mf mm fm mm mf mm ff f 
Olof Hansson. Född omkring 1465 Norrbärke. Död omkring 1530 Norrbärke. 
 
OLOF HANSSON, avliden före 1539, Olof Hansson var nämndeman i Norrbärke 1518 och sigillvittne, vilket framgår av ett 
gåvobrev från den 24 januari detta år, då Peder Torgilsson i By, Norrbärke sn, skänkte "Yxhammarsbo" i Norrbärke till 
Västerås domkyrka. Diplomatarium Dalekarlicum, nr 232 (1842-53), s 229f. 
 
[Olof Anderssons far Anders Olsson i Starbo finns upptagen i den äldsta bevarade skattelängden från 1539 och han var 
nämndeman vid Norrbärketinget 1547-1557. Av domboken 1547 och 1549 framgår att Anders Olssons i Starbo far Olof 
Hansson hade löst ut sin bror Bengt Hanssons arvslotter i Starbo och i Skenshyttan, Silvberg sn. (Dalarnas domböcker 
I:AI:1, s 81r (18/2 1547) och s 137v (3/4 1549), ULA.) Olof Hansson har uppenbarligen avlidit före 1539, eftersom sonen 
Anders står för Starbo i skattelängden detta år. Sonen Olof Andersson levde 1571. Dottern Anna Andersdotter i Flatenberg 
Norrbärke var i första giftet gift med Knekthövitsmannen Hans Svenske och i sitt andra gifte, gift med Peter Dollman i 
Stockholm.]  
 
 
 
Barn: 
XVI:28141, XVI:59373 Hans Olofsson. Född omkring 1490 Norrbärke Moren.  

 
 

 
 

XVII:78651  mf fm mf fm mf fm mm fm f 
Laurentius Petri. Född. Död 1560 Österhaninge. 
 
Kyrkoherde i Österhaninge 1543-60. 
 
Prost i Sotholms härad 1543-46. 
 
Möjligen är han identisk med den Lars, som 1533-1540 var kaplan i S:t Nicolai församling. Erhöll 3/12 1550 vid Stockholms 
rådsturätt fasta på ett stenhus vid Söderport och en tomt på Södermalm. Har även ägt en tomt västantill, som 
"standelverket" stod på.  
 
 
 
Barn: 
XVI:39326 Margareta Larsdotter. Död.  

 
 

 
 

XVII:97377  mf mm mm mf ff mm ff ff f 
Johan Westfal. Far: XVIII:194753 Magnus Westfal. 
 
Borgmästare i Stockholm 1415 och död 1418 
 
 
 
Barn: 
XVI:48689 Hans Westfal.  

 
 

 
 

XVII:97385  mf mm mm mf ff mm fm ff f 
Jöns Swinshwoth. Död efter 1386. 
 
Köpte 1386 Höjen och Stämnarvet 
 



 
 
Barn: 
XVI:48693, XVI:48723, XVII:97485, XVII:102297, XVII:105249, XVII:105253 Hans Jönsson. Död efter 1440.  

 
 

 
 

XVII:97387  mf mm mm mf ff mm fm fm f 
Lars Korske. Död omkring 1411. 
 
Underlagsman känd 1399-1402 
 
Barn med Cecilia Birgersdotter. 
 
Barn: 
XVI:48694, XVI:48724, XVII:97486, XVII:102298, XVII:105250, XVII:105254 Ingeborg Larsdotter.  

 
 

 
 

XVII:97388  mf mm mm mf ff mm fm fm m 
Cecilia Birgersdotter. Far: XVIII:194775, XVIII:194895, XIX:389943, XIX:409191, XIX:420999, XIX:421015 Birger i 
Hagelsberga. 
 
känd 1411-1425 

 
 

 
 

XVII:97433  mf mm mm mf fm ff mm ff f 
Guttorm Ingemarsson. 
 
Barn med Ingeborg Gerekadotter. 
 
Barn: 
XVI:48717, XVIII:204589 Ingemar Guttormsson.  

 
 

 
 

XVII:97434  mf mm mm mf fm ff mm ff m 
Ingeborg Gerekadotter. 

 
 

 
 

XVII:97435  mf mm mm mf fm ff mm fm f 
Jösse Finnsson. Död 1420. 
 
Jösse Finnsson (Hjorthornskrona). Född omkring 1355 Främby, Falun (W). Död 1427. 
 
Fogde (landshövding) över Dalarna 1389–1413, över Västerås län 1403–13. Därefter ståthållare på Stegeborgs slott i 
Östergötland fram till sin död. Han dog 1427 och han var Frälseman. Begravd i Vadstena klosterkyrka, där gravstenen ännu 
finns kvar! Testamenterade jord till Vadstena kloster 1422 tillsammans med sin andra hustru. Han blev avsatt som fogde 
över Dalarna 1413. Under sin tid som fogde hade han samlat på sig 65 jordagods och 3 hofgårdar samt 3 hyttor. Allt 
fråndömdes honom vid hans avsättning. 
 
SDHK-nr: 16733 
 
Datering 1406  juli  20 
 
Innehåll 
BENGT NILSSON, UNDERLAGMAN I VÄSTMANLAND, tilldömer Jösse Finnsson det gods som Jon ”Dagfintsmagher” och hans 
hustru Valborg pantförskrivit till honom. 
 
Brevtext 
Alla thøm thetta bref høra aller see helsar jak Bæinct Niclisson, vnderlaghman ofwer Wæsmannaland ok Dala a ærligx 
mans weghna herra Thordz Bondis riddera, kærlika meth Gudhi. Thet skal allom mannom witerlikit ware, swa 
æpterkommandom som nærwarændom, at jak kænnis meth thæsso mino vpna brefwa, at tha jak laghmants thing hiolt 
vppa Kopperbærghena, arona æpter Gudz byrdh m°cd° vppa thet siætta, a sancta Margareta dagh, stodh beskedhalikin 
man Jøssa Fintzson vppa oppinbara thinge oc bødh vp eet pantagodz, som han hafdha af Jon Daghfintzmagher oc hans 



husfrv Walborgh, æpter thy thet opna bref ludher, som thetta mit bref ær igenom hænkt, ok saghdha for:de Jøssa Fintzson 
at thet for:de pantegotz war laghbudhit oc laghstandit i alla mata, tha skøt jak thet til the godha mæn i næmpdena sata, 
som æra thæssa her æpter staa: Henrik Simbla, Halwardh Thalfz[son], Thorlogher a Gamblabærgh, Thord Wærmasson, 
Jønis Asmundzson, Staphan i Orrebergxæng, Jønis Thorlefs[ar]we (?), Michiæl i Bodum, Haqun i Kællowik, Litlebern i Holm, 
Jønis Germundzson, Thomas i Lerighe, hwilkit gotz næmpdena witnadha ware laghbudhit oc laghstandit æpter thy laghin 
vtwisa, oc samma for:de tolf mæn sagha oc prøwadha oc skattedha for:de gotz i swa mata, at for:de Jøssa Fintzson skulde 
gifwa Jon Daghfintzmager oc hans husfru thry lispund kopper til thet i brefwanæ stander, hwilkit for:de Jøssa Fintzson oc 
genist giordhe thøm til fulla nøgha; tha æpter næmpdena witno oc æpter for:de Jons oc hans husfrw æghin godha welia oc 
kærlik oc ængin mota næmpdin wædhiæ wilde, dømpda jak for:de Jøssa Fintzson ok hans arfwom thet for:de pantegotz 
meth alla thæs tillaghom, som i pantabrefwana vtwisas, at styra oc radha for laghfanghit oc rætfanghit, til æwærdelik 
ægha, Til ytermera wissa oc skæl oc stadhfæstilsa æra the forscrefna tolf mæn, i næmpdena sata, fasta til næmpde. In 
cuius rei testimonium sigillum meum vna cum sigillis discretorum virorum Johannis Gerkasson, Marquardi Vrowænlof, 
Siuikini Simbla et Henrici Simbla presentibus est appensum. Datum anno, die et loco prenominatis, in testimonium 
premissorum. 
 
SDHK-nr: 17778 
 
Datering 1412  februari  8* 
 
Innehåll 
JÖSSE FINSSON, FOGDE I VÄSTMANLAND, skänker såsom själagift för sig, sina föräldrar och efterkommande till domkyrkan 
i Västerås jord i Lia i Munktorps sn, på villkor att, om han någon gång skulle kunna stifta en prebenda i nämnda kyrka, 
skulle han äga rätt att till denna anslå även ifrågavarande jord. 
 
Brevtext 
Alla the thetta breff høra æller see helsar iak Jussa Finzsson, foghote i Wesmanna land, æwerdherlica meth Gudhi. Thet 
skal allom witerlikit wara, swa thøm æpter komande ærw som them nw lifua, at iak kænnis oc bethygher meth thæsso 
mino vpno brefue oc meth skæligho beradhno modhe hafua wnt oc vplatit domkirkione i Vestraoris til æwerdherlica ægho, 
fore mina oc minna forældra oc æpterkomande siæla ganx skuld, fiortan ørtughland iordh liggiande i Lydhum i 
Munkathorps sokn, meth allom thera tillaghom, hwsom, aker oc æng, skoghom oc fiskewatnom, wtuæghum, innan gardha 
oc vtan, i woto oc thørro, nær by oc fiærre, næmpdo oc vnæmpdo, ængo vndantakno, at styra oc radha ohindrath oc 
oqwald fore allom, i swa matto, om Gudh vilde at iak swa mæktogher wrdhe at iak formatte fundera ena prowento i samw 
Væstraoris domkirkio, tha skal iak wara myndogher oc mæktogher aterkalla the for:da fiortan ørtughland iordh at økia oc 
bætra the for:da prowento, som før ær sakt, vtan alla ytermeer thøfring, oc bidher iak skælighin man hæradzhøfdhingin i 
Snæwingis hundare oc gifuir honom fulla makt oc alla meth thesso mino brefue at gifua hedherlicom manne herra 
Pædhare i Munkathorpe, for:de domkirkio syslomanne, æller hans ombudhi lyst och fasta vppa the forscripna fiortan 
ørtughland iordh a optanæmpdo domkirkio vægna, lika wiis som iak ther siælfuer ware. Til thæs mera visso oc witnisbyrdh 
oc fulkomlika bewarning bidher iak hedherlika oc beskedna mæn herra Ingemar, domproost i Væstraoris, oc Karl 
Størkarsson væpnara at hængia sin incigle meth mino incigle fore thetta breff. Datum Arosie, anno Domini m°cd° 
duodecimo, feria secunda proxima ante dominicam carnispriuii. 
 
SDHK-nr: 15351 
 
Datering 1400  februari  12 
Utfärdandeort 
Norberg 
Innehåll 
LARS KORSKE, UNDERLAGMAN I VÄSTMANLAND OCH DALARNA, ger fogden i Dalarna Jösse Finsson fasta på jord i Norra 
Hörunde, som ”Sedierfuir” i Hörunde och hans söner vid Färnebo kyrka pantsatt hos denne. 
 
SDHK-nr: 15370 
Datering 1400  mars  21 
Utfärdandeort 
Grådö 
Innehåll 
LARS KORSKE, LAGMANSDOMHAVANDE ÖVER VÄSTMANLAND OCH DALARNA, säljer till Jösse Finsson, fogde i Dalarna, en 
på kopparberget norr om Noret belägen ”thækt”, kallad Baambaraarfwit, vilken han tillbytt sig av Ingevald i Noret mot jord 
i ”Litla Brwnasta” i Munktorps socken. 
 
Barn med Ingegerd Olofsdotter (Född 1355. Död 1418.). 
 
Barn: 
XVI:48718, XVIII:204590 Appolonia Jönsdotter. Född omkring 1375. Död 1436.  



 
 

 
 

XVII:97436  mf mm mm mf fm ff mm fm m 
Ingegerd Olofsdotter. Född 1355. Död 1418. Far: XVIII:194871, XX:818359 Olof Tyrgilsson (stockros). 
 
Ingegerd Olofsdotter. Född omkring 1355. Död omkring 1418 Stora 
Kopparberg, Falun (W) 

 
 

 
 

XVII:97445  mf mm mm mf fm fm ff mf f 
Jöns Swinshwoth. Se XVII:97385. 

 
 

 
 

XVII:97447  mf mm mm mf fm fm ff mm f 
Lars Korske. Se XVII:97387. 

 
 

 
 

XVII:97448  mf mm mm mf fm fm ff mm m 
Cecilia Birgersdotter. Se XVII:97388. 

 
 

 
 

XVII:97485  mf mm mm mf fm mf fm mf f 
Hans Jönsson. Se XVI:48693. 

 
 

 
 

XVII:97486  mf mm mm mf fm mf fm mf m 
Ingeborg Larsdotter. Se XVI:48694. 

 
 

 
 

XVII:97497  mf mm mm mf fm mf mm ff f 
Peder Svärd. Far: XVIII:194993 Herman Svärd. Mor: XVIII:194994 NN Jakobsdotter Korke. 
 
Barn med NN Nilsdotter. 
 
Barn: 
XVI:48749 Olof Svärd.  

 
 

 
 

XVII:97498  mf mm mm mf fm mf mm ff m 
NN Nilsdotter. Far: XVIII:194995 Nils Olofsson. Mor: XVIII:194996 nn. 

 
 

 
 

XVII:97501  mf mm mm mf fm mf mm mf f 
Christiern Frellavsen. Far: XVIII:195001 Frellav Hakonsen. Mor: XVIII:195002 nn. 
 
Ligger begravd i Ribe Domkyrka.  
 
Barn med nn. 
 
Barn: 
XVI:48751 Håkan Frille.  

 
 

 
 

XVII:97502  mf mm mm mf fm mf mm mf m 
nn. 

 
 

 
 

XVII:97503  mf mm mm mf fm mf mm mm f 
Mårten Abrahamsson. 
 
Bosatt i Sagu i sydöstra Finland. Köpte 1392 ett gods "Palomiemi i Yläne". Var bosatt i Sagu sn på ett frälsegods, som 1405 



drogs in av Kronan, då det var sammanslaget av två gamla skattehemman. Gav 1423 med sin hustru allt hennes arvegods i 
Rungo by i Pekis sn till Helga Lekamens och St Birgittas altare i Åbo Domkyrka. Levde inte 1433. I skölden en gin balkvist fisk 
? Sköldbeskrivningen kommer från Finlands medeltida sigill och från Frälsesläkten i Finland.  
 
Barn med Ragnhild Olofsdotter. 
 
Barn: 
XVI:48752 NN Mårtensdotter.  

 
 

 
 

XVII:97504  mf mm mm mf fm mf mm mm m 
Ragnhild Olofsdotter. Far: XVIII:195007 Olof Jönsson Tawast. Mor: XVIII:195008 Katarina Fincke. 

 
 

 
 

XVII:102295  mm ff fm mm mm ff mf mm f 
Jöns Ingemarsson. Se XV:24359. 

 
 

 
 

XVII:102296  mm ff fm mm mm ff mf mm m 
Kerstin Olofsdotter Lilja. Se XV:24360. 

 
 

 
 

XVII:102297  mm ff fm mm mm ff mm ff f 
Hans Jönsson. Se XVI:48693. 

 
 

 
 

XVII:102298  mm ff fm mm mm ff mm ff m 
Ingeborg Larsdotter. Se XVI:48694. 

 
 

 
 

XVII:102299  mm ff fm mm mm ff mm fm f 
Hans Brännekättil. Se XVI:48695. 

 
 

 
 

XVII:105249  mm ff mm fm mf fm ff ff f 
Hans Jönsson. Se XVI:48693. 

 
 

 
 

XVII:105250  mm ff mm fm mf fm ff ff m 
Ingeborg Larsdotter. Se XVI:48694. 

 
 

 
 

XVII:105251  mm ff mm fm mf fm ff fm f 
Hans Brännekättil. Se XVI:48695. 

 
 

 
 

XVII:105253  mm ff mm fm mf fm ff mf f 
Hans Jönsson. Se XVI:48693. 

 
 

 
 

XVII:105254  mm ff mm fm mf fm ff mf m 
Ingeborg Larsdotter. Se XVI:48694. 

 
 

 
 

XVII:105255  mm ff mm fm mf fm ff mm f 
Hans Brännekättil. Se XVI:48695. 

 
 

 
 

XVII:118737  mm mf fm mm mm mf mf ff f 
Olof Sjurdsson. Se XVII:56273. 

 



 
 

 

XVII:118745  mm mf fm mm mm mf mm ff f 
Olof Hansson. Se XVII:56281. 

 
 

 
 

XVII:128641  mm mm mf mm fm ff ff ff f 
Hinse Persson. Se XVI:63617. 

 
 

 
 

XVII:128642  mm mm mf mm fm ff ff ff m 
Kerstin. Se XVI:63618. 

 
 
 
Generation XVIII 
 

 XVIII:112545  fm mf mm fm mm mf mf ff ff 
Sjurd. 
 
 
 
Barn: 
XVII:56273, XVII:118737 Olof Sjurdsson.  

 
 

 
 

XVIII:194753  mf mm mm mf ff mm ff ff ff 
Magnus Westfal. 
 
Levde i Stockholm i slutet av 1300-talet 
 
 
 
Barn: 
XVII:97377 Johan Westfal.  

 
 

 
 

XVIII:194775  mf mm mm mf ff mm fm fm mf 
Birger i Hagelsberga. 
 
känd 1381 
 
 
 
Barn: 
XVII:97388, XVII:97448, XVIII:194972, XVIII:204596, XVIII:210500, XVIII:210508 Cecilia Birgersdotter.  

 
 

 
 

XVIII:194871  mf mm mm mf fm ff mm fm mf 
Olof Tyrgilsson (stockros). Far: XIX:389741, XXI:1636717 Tyrgils Jakobsson. 
 
Född 1330. Död 1393. Fogde (landshövding) i Dalarna 1378-91 enl. Forssell, H i Bärkebygden 1, 1977 s. 58f, 199. Känd från 
1368. Arvsskifte 1418. Se Anders Winroth, Dalafogden Olof Tyrgilsson, hans förfäder och ättlingar, i: Individ och historia. 
Studier tillägnade Hans Gillingstam 22 februari 1990, 1989. 
 
 
 
Barn: 
XVII:97436, XIX:409180 Ingegerd Olofsdotter. Född 1355. Död 1418.  

 
 

 
 

XVIII:194895  mf mm mm mf fm fm ff mm mf 



Birger i Hagelsberga. Se XVIII:194775. 
 
 

 
 

XVIII:194969  mf mm mm mf fm mf fm mf ff 
Jöns Swinshwoth. Se XVII:97385. 

 
 

 
 

XVIII:194971  mf mm mm mf fm mf fm mf mf 
Lars Korske. Se XVII:97387. 

 
 

 
 

XVIII:194972  mf mm mm mf fm mf fm mf mm 
Cecilia Birgersdotter. Se XVII:97388. 

 
 

 
 

XVIII:194993  mf mm mm mf fm mf mm ff ff 
Herman Svärd. 
 
Sannolikt från Livland, omnämns 1348 i Riga  
 
Barn med NN Jakobsdotter Korke. 
 
Barn: 
XVII:97497 Peder Svärd.  

 
 

 
 

XVIII:194994  mf mm mm mf fm mf mm ff fm 
NN Jakobsdotter Korke. Far: XIX:389987 Jakob Korke. Mor: XIX:389988 nn. 

 
 

 
 

XVIII:194995  mf mm mm mf fm mf mm ff mf 
Nils Olofsson. Född Suontaka. 
 
Barn med nn. 
 
Barn: 
XVII:97498 NN Nilsdotter.  

 
 

 
 

XVIII:194996  mf mm mm mf fm mf mm ff mm 
nn. 

 
 

 
 

XVIII:195001  mf mm mm mf fm mf mm mf ff 
Frellav Hakonsen. 
 
Levde 1334 
 
Barn med nn. 
 
Barn: 
XVII:97501 Christiern Frellavsen.  

 
 

 
 

XVIII:195002  mf mm mm mf fm mf mm mf fm 
nn. 

 
 

 
 

XVIII:195007  mf mm mm mf fm mf mm mm mf 
Olof Jönsson Tawast. 
 



Var troligen från Tavastland, Kylmäkoski sn, Melbla by. Född i mitten 
av 1300-talet, död i början av 1400-talet  
 
Barn med Katarina Fincke. 
 
Barn: 
XVII:97504 Ragnhild Olofsdotter.  

 
 

 
 

XVIII:195008  mf mm mm mf fm mf mm mm mm 
Katarina Fincke. 

 
 

 
 

XVIII:204589  mm ff fm mm mm ff mf mm ff 
Ingemar Guttormsson. Se XVI:48717. 

 
 

 
 

XVIII:204590  mm ff fm mm mm ff mf mm fm 
Appolonia Jönsdotter. Se XVI:48718. 

 
 

 
 

XVIII:204593  mm ff fm mm mm ff mm ff ff 
Jöns Swinshwoth. Se XVII:97385. 

 
 

 
 

XVIII:204595  mm ff fm mm mm ff mm ff mf 
Lars Korske. Se XVII:97387. 

 
 

 
 

XVIII:204596  mm ff fm mm mm ff mm ff mm 
Cecilia Birgersdotter. Se XVII:97388. 

 
 

 
 

XVIII:210497  mm ff mm fm mf fm ff ff ff 
Jöns Swinshwoth. Se XVII:97385. 

 
 

 
 

XVIII:210499  mm ff mm fm mf fm ff ff mf 
Lars Korske. Se XVII:97387. 

 
 

 
 

XVIII:210500  mm ff mm fm mf fm ff ff mm 
Cecilia Birgersdotter. Se XVII:97388. 

 
 

 
 

XVIII:210505  mm ff mm fm mf fm ff mf ff 
Jöns Swinshwoth. Se XVII:97385. 

 
 

 
 

XVIII:210507  mm ff mm fm mf fm ff mf mf 
Lars Korske. Se XVII:97387. 

 
 

 
 

XVIII:210508  mm ff mm fm mf fm ff mf mm 
Cecilia Birgersdotter. Se XVII:97388. 

 
 

 
 

XVIII:237473  mm mf fm mm mm mf mf ff ff 
Sjurd. Se XVIII:112545. 

 
 



 
Generation XIX 
 

 XIX:389741  mf mm mm mf fm ff mm fm mf f 
Tyrgils Jakobsson. Död Kolbäck Ustersta. 
 
1352 sålde Tyrgils i "Ostrosum" två vretar vid Arboga till Tideman Lange, borgare i staden. 1367 förseglade Tyrgils en 
vittnesskrift. Den 26/10 1366 deltog han i en skötning vid tinget i Eklöt. Den 17/8 1367 var han "offer i ett biltoga mål" enl. 
ett brev utfärdat vid Tortuna kyrka. 
 
 
 
Barn: 
XVIII:194871, XX:818359 Olof Tyrgilsson (stockros).  

 
 

 
 

XIX:389943  mf mm mm mf fm mf fm mf mm f 
Birger i Hagelsberga. Se XVIII:194775. 

 
 

 
 

XIX:389987  mf mm mm mf fm mf mm ff fm f 
Jakob Korke. Far: XX:779973 NN Jakobsson. Mor: XX:779974 nn. 
 
Lagman i Finland 1362. Ägde Niemenpää i Vesilaks sn* En gammal finsk sägen berättar att namnet Korke (Kurki) föranletts 
av att en finsk krigsman, Mats, Hövitsman för Birkarlarne, under holmgång med jätten Potko, råkade snava vid stranden 
och kommit att vada i vattnet, då motståndaren Potko försmädligt utropat: "Du hoppar som en trana"(på finska Kurki).  
 
Barn med nn. 
 
Barn: 
XVIII:194994 NN Jakobsdotter Korke.  

 
 

 
 

XIX:389988  mf mm mm mf fm mf mm ff fm m 
nn. 

 
 

 
 

XIX:409177  mm ff fm mm mm ff mf mm ff f 
Guttorm Ingemarsson. Se XVII:97433. 

 
 

 
 

XIX:409178  mm ff fm mm mm ff mf mm ff m 
Ingeborg Gerekadotter. Se XVII:97434. 

 
 

 
 

XIX:409179  mm ff fm mm mm ff mf mm fm f 
Jösse Finnsson. Se XVII:97435. 

 
 

 
 

XIX:409180  mm ff fm mm mm ff mf mm fm m 
Ingegerd Olofsdotter. Se XVII:97436. 

 
 

 
 

XIX:409191  mm ff fm mm mm ff mm ff mm f 
Birger i Hagelsberga. Se XVIII:194775. 

 
 

 
 

XIX:420999  mm ff mm fm mf fm ff ff mm f 
Birger i Hagelsberga. Se XVIII:194775. 

 
 



 
 

XIX:421015  mm ff mm fm mf fm ff mf mm f 
Birger i Hagelsberga. Se XVIII:194775. 

 
 
 
Generation XX 
 

 XX:779973  mf mm mm mf fm mf mm ff fm ff 
NN Jakobsson. Far: XXI:1559945 Jakob Andrissasson. Mor: XXI:1559946 nn. 
 
Barn med nn. 
 
Barn: 
XIX:389987 Jakob Korke.  

 
 

 
 

XX:779974  mf mm mm mf fm mf mm ff fm fm 
nn. 

 
 

 
 

XX:818359  mm ff fm mm mm ff mf mm fm mf 
Olof Tyrgilsson (stockros). Se XVIII:194871. 

 
 
 
Generation XXI 
 

 XXI:1559945  mf mm mm mf fm mf mm ff fm ff f 
Jakob Andrissasson. 
 
Lagman på Åland i början av 1300-talet.  
 
Barn med nn. 
 
Barn: 
XX:779973 NN Jakobsson.  

 
 

 
 

XXI:1559946  mf mm mm mf fm mf mm ff fm ff m 
nn. 

 
 

 
 

XXI:1636717  mm ff fm mm mm ff mf mm fm mf f 
Tyrgils Jakobsson. Se XIX:389741. 

 



Personer 
 
??Kerstin Mårtensdotter XI:1462 
Abbeluna Hansdotter (~1610 - 1687) X:692 
Abluna (- 1647) X:938 
Abraham Johansson Skinnare IX:353 
Agnes Påvelsdotter (1634 - 1724) IX:120 
Agneta Jakobsdotter XII:3044 
Agneta Jonsdotter (1706 - 1753) VII:30 
Agneta Matsdotter Körning XII:3048 
Albrecht Hansson (- 1631) XI:1523 
Ambrus Thomasson (- ~1644) X:441 
Amund Erlandsson XII:3971, XIII:7391 
Anders (unga) Persson (1651 - 1720) IX:501 
Anders XII:825, XIII:249 
Anders X:253 
Anders XII:3587, XIII:7279 
Anders XI:1859 
Anders XI:1361 
Anders XII:3605 
Anders XIII:7511 
Anders XI:5 
Anders Ambrusson (1626 - 1697) IX:221 
Anders Andersson Bergstedt (1695 - 
1751) 

VIII:117 

Anders Andersson Dräggstedt (1771 - 
1845) 

V:9 

Anders Andersson (1600 - 1670) X:3 
Anders Andersson (1637 - 1709) X:243 
Anders Andersson (1669 - 1712) IX:127 
Anders Andersson (1690 - 1779) VII:117 
Anders Andersson (1715 - 1777) VII:59 
Anders Andersson (1742 - 1821) VI:59 
Anders Andersson (1749 - 1795) V:31 
Anders Boman (1692 - 1734) VII:95 
Anders Christoffersson (- ~1614) XIII:7509 
Anders Claesson (1609 - 1671) IX:483, X:915 
Anders Eriksson XIII:6845 
Anders Eriksson (- 1670) IX:495 
Anders Eriksson (1656 - 1698) IX:217 
Anders Eriksson (1685 - 1763) VII:39 
Anders Ersson Stare (1688 - 1763) VIII:149 
Anders Ersson Tjurstedt (1742 - 1790) VI:37 
Anders Ersson XII:3417 
Anders Ersson (- 1648) XI:865 
Anders Ersson (1617 - 1696) VIII:215 
Anders Ersson (1728 - 1765) VI:5 
Anders Ersson (1772 - 1832) V:29 
Anders Gustaf Karlsson (1859 - 1944) II:1 
Anders Hansson (1696 - 1768) VIII:63 
Anders Isaksson (1743 - 1769) VI:63 
Anders Jansson (1673 - 1756) VII:67 
Anders Jansson (1714 - 1772) VII:57 
Anders Jansson (1756 - 1813) V:23 
Anders Joensson (1626 - 1673) X:621 
Anders Johansson IX:231 
Anders Johansson (1633 - 1705) VIII:241, IX:457 
Anders Johansson (1694 - 1757) VII:89 
Anders Johansson (1711 - 1772) VI:61 
Anders Jonsson (1602 - ) VIII:9 
Anders Jonsson (1668 - 1730) VIII:157 
Anders Jönsson X:941 
Anders Jönsson XII:3345 



Anders Kihlström (1750 - 1790) VI:27 
Anders Knutsson (- 1679) IX:419 
Anders Larsson X:861 
Anders Larsson XI:1795 
Anders Larsson (- 1691) X:901 
Anders Larsson (1631 - 1708) VIII:233 
Anders Larsson (1718 - 1775) VII:113 
Anders Leekson (~1575 - <1656) XI:437 
Anders Matsson (- 1675) IX:375 
Anders Matsson (1585 - 1676) X:679 
Anders Matsson (1714 - 1792) VI:11 
Anders Matsson (1715 - 1775) VII:63 
Anders Mickelsson (1660 - 1741) IX:449 
Anders Månsson IX:285 
Anders Månsson IX:325 
Anders Månsson (1734 - 1790) VI:17 
Anders Nilsson XI:867 
Anders Nilsson XI:1107 
Anders Nilsson (- (167?)) X:245, X:249 
Anders Nilsson (- 1674) IX:467 
Anders Nilsson (~1562 - ) X:21, X:49, XI:17, XI:57, XII:805, XII:971 
Anders Nilsson (1636 - ) IX:389 
Anders Olofsson Menlöös IX:153 
Anders Olofsson (- ~1659) X:445 
Anders Olofsson (- 1676) X:827 
Anders Olofsson (1679 - 1723) VII:123 
Anders Pedersson (1638 - 1717) VIII:27 
Anders Persson X:993 
Anders Persson XI:1931, XII:3659 
Anders Persson XI:485 
Anders Persson (- 1693) IX:101 
Anders Persson (1614 - 1699) IX:487, X:919 
Anders Persson (1699 - 1747) VIII:61 
Anders Persson (1718 - ) VI:7 
Anders Påvelsson (~1656 - 1713) VIII:17 
Anders Slatte XV:24373 
Anders Svensson XI:185 
Anders Tidiksson XI:2039 
Anders Tidiksson (~1615 - ) IX:43 
Anders Tomasson (- >1627) X:981 
Anna X:140 
Anna IX:58 
Anna XI:1858 
Anna X:752 
Anna XI:1674 
Anna Albrechtsdotter (- 1662) X:762 
Anna Andersdotter X:554 
Anna Andersdotter VIII:146 
Anna Andersdotter (1623 - 1697) X:434 
Anna Andersdotter (~1638 - ~1720) VIII:248 
Anna Andersdotter (1654 - ~1710) VIII:234 
Anna Andersdotter (1655 - 1732) VIII:244, IX:460 
Anna Andersdotter (1794 - 1870) IV:16 
Anna Bengtsdotter (1741 - 1809) V:28 
Anna Charlotta Johansson (1883 - 
1960) 

I:2 

Anna Christiernsdotter (1653 - 1725) VIII:180 
Anna Christoffersdotter (1624 - ) X:622 
Anna Eriksdotter X:1006 
Anna Eriksdotter (- ~1642) X:720 
Anna Eriksdotter (- 1662) X:976, XI:1840 
Anna Ersdotter (1602 - ~1691) X:638 
Anna Ersdotter (1654 - 1728) VIII:142 



Anna Ersdotter (1679 - 1758) VIII:126 
Anna Ersdotter (1712 - 1786) VII:74 
Anna Fabricia (- 1721) VIII:20 
Anna Gabrielsdotter (1776 - 1852) V:20 
Anna Hansdotter (- 1688) X:1002 
Anna Hansdotter (~1592 - ) X:232, XI:402 
Anna Hansdotter (1658 - 1741) VIII:138 
Anna Hansdotter (1682 - 1754) VIII:250 
Anna Hansdotter (1684 - 1753) VIII:206 
Anna Hansdotter (1710 - 1764) VII:46 
Anna Haraldsdotter XV:24384 
Anna Israelsdotter (1652 - ) IX:412 
Anna Jansdotter (1741 - 1826) VI:60 
Anna Johansdotter IX:492 
Anna Johansdotter (1690 - 1758) VIII:120 
Anna Johansdotter (1716 - 1798) VI:54 
Anna Jonsdotter (1611 - 1680) X:634 
Anna Jonsdotter (1794 - 1868) IV:4 
Anna Jönsdotter XIII:6394 
Anna Jönsdotter (1627 - 1689) IX:314 
Anna Jönsdotter (~1633 - 1705) IX:38 
Anna Jönsdotter (1674 - 1740) VIII:256 
Anna Jönsdotter (1708 - 1752) VII:80 
Anna Knutsdotter XI:1244 
Anna Larsdotter X:532, XI:1148, XIII:7388, XIII:7656, XIV:7016, XIV:14824 
Anna Larsdotter X:798 
Anna Larsdotter (- 1673) IX:474 
Anna Larsdotter (- 1713) IX:228 
Anna Margareta Fors (1825 - 1879) III:6 
Anna Matsdotter (1711 - 1773) VII:126 
Anna Matsdotter (1741 - 1806) VI:64 
Anna Månsdotter (- >1595) XII:3046 
Anna Narvedotter XI:2038 
Anna Nilsdotter (1693 - 1765) VII:98 
Anna Olofsdotter (- 1639) XI:1646 
Anna Olofsdotter (- 1657) IX:358 
Anna Olofsdotter (1652 - 1731) VIII:214 
Anna Olofsdotter (1775 - 1847) V:8 
Anna Olsdotter (1638 - 1715) X:618 
Anna Olsdotter (1653 - ) VIII:194 
Anna Olsdotter (1687 - 1748) VIII:232 
Anna Persdotter IX:304 
Anna Persdotter XI:1236 
Anna Persdotter (- 1656) X:856 
Anna Persdotter (- 1672) X:80 
Anna Persdotter (1629 - 1705) IX:510 
Anna Persdotter (1766 - 1814) V:18 
Anna Sofia Larsdotter (1801 - 1866) IV:6 
Anna Stensdotter (- 1574) X:90 
Anna Stina Nilsdotter (1821 - 1880) III:2 
Anna Svensdotter (1724 - 1773) VI:42 
Anna Tolfsdotter (- 1664) X:724 
Annika Andersdotter (1756 - 1825) V:6 
Annika Eriksdotter (1675 - 1760) VII:18 
Annika Nilsdotter IX:108 
Annika Olofsdotter (~1676 - ) VII:4 
Anton Lind X:611 
Appolonia XIV:14854 
Appolonia Jönsdotter (~1375 - 1436) XVI:48718, XVIII:204590 
Arne (- ~1640) X:237 
Arvid Andersson (1670 - 1745) VIII:111 
Arvid Jonsson (1687 - 1758) VII:1 
Arvid Nilsson (~1616 - ~1688) IX:63 



Arvid Olofsson (~1604 - ~1673) X:199, XI:429 
Axel Sunesson (- 1686) IX:361 
Barbro (- >1656) IX:436 
Barbro Johansdotter Hiort af Ornäs 
(~1475 - ) 

XIII:6090, XV:25574 

Barbro Larsdotter (1612 - 1695) IX:468 
Bengt XIV:16115, XV:14049, XV:29541, XV:29665, XV:30065, XV:30145, XV:30613, XV:32449, 

XV:32593, XVI:28053, XVI:59285 
Bengt XIII:5841 
Bengt Andersson (- ~1593) XI:1673 
Bengt Björsson (~1608 - ) XI:491, XI:499 
Bengt Germundsson XIII:3513, XIII:7417, XIII:7517, XIII:7537, XIII:8113, XIII:8149 
Bengt Johansson (~1599 - 1681) VIII:217 
Bengt Larsson X:533, XI:1449 
Bengt Larsson XI:1461 
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Källor 
 

1) Tärna (U) F:1 (1726-1729) Bild 53 (AID: v74527.b53, NAD: SE/ULA/11614) 
 

2) Tärna (U) F:1 (1726-1729) Bild 59 (AID: v74527.b59, NAD: SE/ULA/11614) 
 

3) Västerfärnebo (U) C:1 (1689-1714) Bild 131 / sid 127 (AID: v72787.b131.s127, NAD: SE/ULA/11712) 
 

4) Kila (U) F:2 (1722-1755) Bild 13 / sid 10 
 

5) Västervåla (U) LI:1 (1628-1726) Bild 64 (AID: v74857.b64, NAD: SE/ULA/11723) 
 

 


