
Anfäder 
Maria Skuldfrid Tapper 
 
 
 

 Maria Skuldfrid Tapper. Född 1913-03-25 Barkarö. Död 1998-04-18 Västerås. Far: I:1 Karl Anton Brolin. Mor: I:2 Maria 
Robertina Tapper. 
 
Äktenskap med Martin Gerhard Karlsson (Född 1908-09-28 Skultuna Mässingsbruket. Död 2000-01-14 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 
Karl Anton Brolin. Född 1889-09-22 Hubbo. Död 1964-01-27 Västervåla. Mor: II:2 Johanna Octavia Brolin f.Tulin. 
 
Barn med Maria Robertina Tapper (Född 1885-10-31 Fläckebo. Död 1961-09-19 Västerås.). 
 
Barn: 
Maria Skuldfrid Tapper. Född 1913-03-25 Barkarö. Död 1998-04-18 Västerås.  
 
Äktenskap med Anna Josefina Brolin f. Söderström (Född 1892-12-18 Västervåla. Död 1946-05-24 Västervåla.). Vigsel 1913-
11-23. 
 
Barn: 
Ingrid Elisabet Brolin. Född 1914-11-11 Skultuna. Död 1990-11-23 Fagersta.  
Karl Arne Brolin. Född 1916-10-26 Västervåla. Död 1919-10-15 Västervåla.  
Rut Linnea Brolin. Född 1922-01-07 Västervåla. Död 2001-01-25 Fagersta.  
Barbro Margareta Brolin. Född 1924-04-28 Västervåla. Död 2003-02-04 Västerås.  
Iris Ingegerd Brolin. Född 1925-10-05 Västervåla.  
Hans Gunnar Brolin. Född 1930-08-12 Västervåla. Död 2004-07-25 Västanfors.  

 
 

 
 

I:2  m 
Maria Robertina Tapper. Född 1885-10-31 Fläckebo. Död 1961-09-19 Västerås. Far: II:3 Johan Robert Bergström. Mor: II:4 
Josefina Maria Hultberg. 
 
Barn med NN. 
Barn: 
Sven Tapper. Född 1907-02-02 Lundby Tönsta. Död 1954-01-11 Avesta.  
 
Barn med Erik Elis Östman (Född 1892-06-01 Kolbäck. Död 1971-07-31 Västerås.). 
Barn: 
Gustaf Aladdin Tapper. Född 1910-04-16 Dingtuna. Död 1979-05-10 Hallstahammar.  

 
 
 
Generation II 
 

 II:2  fm 
Johanna Octavia Brolin f.Tulin. Född 1870-01-05 Sala stadsförsamling. Död 1952-12-08 Arboga. Far: III:3 Anders Tulin. 
Mor: III:4 Stina Cajsa Engren. 
 
 
Barn med okänd 



 
Barn: 
I:1 Karl Anton Brolin. Född 1889-09-22 Hubbo. Död 1964-01-27 Västervåla.  
 
Äktenskap med Oskar Rudolf Brolin (Född 1866-04-27 Lilla Malma. Död 1932-07-17 Kolbäck.). Vigsel 1890-09-28. 
Barn: 
Alma Teresia Karlsson f Brolin. Född 1891-03-28 Romfartuna Lycksta. Död 1963-12-10 Badelunda.  
Selma Maria Hallkvist f Brolin. Född 1893-01-22 Haraker. Död 1966-05-01 Lundby.  
Edit Matilda Qvarfordt f Brolin. Född 1894-12-24 Haraker Bålsta. Död 1946-04-08 Hallstahammar.  
Sven Oskar Brolin. Född 1897-01-09 Haraker. Död 1965-05-07 Västerås.  
Astrid Gabriella Almgren f. Brolin. Född 1899-03-24 Haraker. Död 1954-11-24 Örebro.  
Rut Ragnhild Lund f.Brolin. Född 1901-07-27 Skultuna. Död 1980-12-28 Skinnskatteberg.  
Henry Rudolf Brolin. Född 1904-02-04 Lillhärad. Död 1929-02-26 Borgholms lasarett.  
Knut Elon Brolin. Född 1906-07-11 Kolbäck. Död 1979-03-05 Sura Surahammar.  
Karin Gunhild Sved f.Brolin. Född 1908-07-21 Svedvi. Död 1985-10-15 Arboga.  

 
 

 
 

II:3  mf 
Johan Robert Bergström. Född 1863-07-12 Svedvi Hallsta hammar. Död 1935-02-16 Kungsåra. Far: III:5 Johan Erik 
Bergström. Mor: III:6 Anna Maria Tallberg. 
 
Barn med Josefina Maria Hultberg (Född 1867-05-28 Skultuna. Död 1936-10-09 Karbenning Nickebo Nygård.). 
 
Barn: 
I:2 Maria Robertina Tapper. Född 1885-10-31 Fläckebo. Död 1961-09-19 Västerås.  
 
Äktenskap med Selma Charlotta Lundin (Född 1857-01-27 Västerås. Död 1935-10-29 Kungsåra.). Vigsel 1890-10-19. 
Barn: 
Selma Agneta Bergström. Född 1890-12-31 Tortuna.  
Robert Wallentin Bergström. Född 1892-05-17 Tortuna. Död 1974-10-30 Västerås.  
Hulda Henrietta Bergström. Född 1894-01-20 Tortuna Ängesta.  
Elsa Viktoria Lindström f. Bergström. Född 1895-06-20 Romfartuna. Död 1973-05-11 Badelunda.  

 
 

 
 

II:4  mm 
Josefina Maria Hultberg. Född 1867-05-28 Skultuna. Död 1936-10-09 Karbenning Nickebo Nygård. Far: III:7 Lars Ludvig 
Hultberg. Mor: III:8 Hedda Sofia Jansdotter. 
 
Barn: 
Karl Johan Tapper. Född 1891-07-05 Västerås. Död 1964-07-28 Sura.  
 
Barn med Johan Tapper (Född 1857-09-01 Kung Karl. Död 1930-07-20 Karbenning.). 
Barn: 
Erik Hugo Tapper. Född 1893-04-27 Fors. Död 1968-06-14 Avesta.  
Nils Ture Tapper. Född 1895-05-12 Dingtuna. Död 1977-11-28 Avesta.  
Gustaf Ragnar Tapper. Född 1897-04-10 Kolbäck. Död 1989-06-03 Norberg.  
Gunnar Leander Tapper. Född 1900-02-24 Kolbäck. Död 1992-04-24 Avesta.  
Astrid (Ester) Josefina Tapper. Född 1903-08-15 Tillberga Hedensberg. Död 1982-02-10 Karbenning.  
Elsa Linnea Tapper. Född 1909-02-18 Tillberga Hedensberg. Död 1999-03-27 Avesta.  

 
 
 
Generation III 
 

 III:3  fm f 
Anders Tulin. Född 1817-10-23 Möklinta Forneby. Död 1896-10-30 Sala stad Kolarhagen. Far: IV:5 Jon Larsson Fornstedt. 
Mor: IV:6 Greta Andersdotter. 
 
Gruvarbetare (nr 265) i Sala. 
 
Bouppteckning. År 1897 den 20 december förrättades laga arvskifte efter gruvjordsägaren Anders Thulin från Kolarhagen 
som avled den 27 oktober 1896 samt såsom sterbhusdelägare efterlämnade sin hustru Eva Maria Kilgren samt i 



föregående giften födda barnen. 
I gifte med Lovisa Åhlström 
1 dottern Christina Sofia gift med torparen Carl Leonart Carlsson i Kepplinge i Tortuna 
2 dottern Maria Thulin boende i Stockholm 
3 avlidna sonen Jan Erik Thulins efterlämnade omyndiga barn Johan Axel, Thilda Maria och Gerda Augusta 
I gifte med Christina Engren 
1 dottern Anna Carolina gift med gruvjordsägaren Anders Gustaf Andersson i Stampen 
2 Emma Mathilda gift med torparen Gustaf Pettersson vid Bergqvara i Kronobergs län 
3 dottern Johanna Oktavia gift med arbetaren Anders Oskar Brolin i Bålsta i Harakers socken 
4 dottern Albertina Christina Thulin, boende i Västerås 
Vid förrättningen funnes närvarande änkan Thulin, Carl Leonard Carlsson, Anders Gustaf Andersson, Anders Oskar Brolin 
och Albertina Christina Thulin i egna personer /// 
 
Äktenskap med Lovisa Ålström (Född 1813-08-09 Sala. Död 1858-12-03 Sala Kolarhagen.). Vigsel 1841-04-18 Sala. 
Barn: 
Anders Johan Tulin. Född 1842-05-26 Sala. Död 1885-10-26 Sala.  
Christina Sofia Tulin. Född 1845-04-03 Sala.  
Johanna Maria Tulin. Född 1848-08-03 Sala.  
Anna Carolina Tulin. Född 1853-09-13 Sala. Död 1854-01-31 Sala.  
 
Äktenskap med Stina Cajsa Engren (Född 1833-09-05 Sala stad. Död 1877-06-26 Sala stad.). Vigsel 1859-11-13 Sala. 
Barn: 
Anna Karolina Tulin. Född 1860-02-01 Sala. Död 1928-06-19 Sala Stora Stampers.  
Emma Matilda Tulin. Född 1862-03-11 Sala. Död 1932-02-11 Öja Småland.  
Christina Albertina Tulin. Född 1866-04-16 Sala. Död 1935-10-23 Kolbäck.  
Carl August. Född 1869-02-08 Sala. Död 1869 Sala.  
II:2 Johanna Octavia Brolin f.Tulin. Född 1870-01-05 Sala stadsförsamling. Död 1952-12-08 Arboga.  
Carl Wiktor. Född 1873-10-07 Sala. Död 1878-11-06 Sala.  
 
Äktenskap med Eva Maria Kihlgren (Född 1831-11-05 Sala.). Vigsel 1880-10-17 Sala. 

 
 

 
 

III:4  fm m 
Stina Cajsa Engren. Född 1833-09-05 Sala stad. Död 1877-06-26 Sala stad. Far: IV:7 Johan Olof Engren. Mor: IV:8 Stina 
Jansdotter. 
 
 
Flyttar till Norrby socken 1850-11-07 Vid sonen Anders Eriks födelse är hon piga hos G Andersson i V Kärrbäck i Norrby 
socken 
 
År 1877 den 14de november förrättades bouppteckning efter gruvejordsägaren Anders Tulins hustru Stina Kajsa Engren vid 
Kolarhagen som avled den 26te sistlidne juni och efter lämnade såsom arvingar sin man bemälte Tulin samt med honom 
sammanavlade 5 barn nämligen döttrarna Anna Carolin 17 år, Emma Matilda 15 år, Christina Albertina 11 år, Johanna 
OktaviA 7 år samt sonen Carl Viktor 4 år samt före äktenskapet den avlidnas son Anders Erik 19 år som voro kallade men ej 
närvarande//Fastigheter 1...stänger 92 fot gruvejord vid Kolarhagen taxerat till 20 ...gruvejord vid Kolarhagen 150-. Hus 
och åbyggnader - en stugubyggnad innehållande 2ne rum jämte förstuga under tegeltak uppförd å gruvejorden Kolarhagen 
400-. En ladugård jämte träckboda som vidbyggd ibidem under tegeltak 80- 
 
Barn med NN. 
Barn: 
Anders Erik Tulin. Född 1858-03-31 Sala. Död 1917-06-07 USA Tiff City McDonald Missouri.  

 
 

 
 

III:5  mf f 
Johan Erik Bergström. Född 1838-11-08 Sura Olberga ägor. Död 1925-11-28 Dingtuna Husta. Far: IV:9 Johan Peter 
Bergström. Mor: IV:10 Stina Jansdotter. 
 
Äktenskap med Anna Maria Tallberg (Född 1841-03-15 Västerås. Död 1873-05-16 Sura.). Vigsel 1862-10-25 Sura. 
Barn: 
Carl Erik Bergström. Född 1862-01-03 Sura. Död 1928-01-31 Sankt Ilian Gryta.  
II:3 Johan Robert Bergström. Född 1863-07-12 Svedvi Hallsta hammar. Död 1935-02-16 Kungsåra.  
 



Äktenskap med Emma Christina Thunblom (Född 1829-10-08 Dingtuna. Död 1907-10-16 Dingtuna.). Vigsel 1874-11-07 
Dingtuna. 

 
 

 
 

III:6  mf m 
Anna Maria Tallberg. Född 1841-03-15 Västerås. Död 1873-05-16 Sura. Far: IV:11 Anders Jansson Tallberg. Mor: IV:12 
Margareta Isaksdotter. 

 
 

 
 

III:7  mm f 
Lars Ludvig Hultberg. Född 1836-07-03 Västerås. Död 1921-03-28 Fläckebo, Hönäs. Far: IV:13 Olof Hultberg. Mor: IV:14 
Anna Persdotter Granström. 
 
 
Äktenskap med Hedda Sofia Jansdotter (Född 1838-03-06 Hed. Död 1887-10-11 Fläckebo Annehill.). Vigsel 1859-11-05. 
Barn: 
Karl Ludvig Hultberg. Född 1862-01-30 Haraker. Död 1929-04-08 Västerås.  
Erika Sofia Hultberg. Född 1863-01-06 Haraker. Död 1914-05-17 Västerfärnebo Fors.  
Charlotta Hultberg. Född 1864-05-25 Haraker. Död 1908-12-06 Ramnäs.  
II:4 Josefina Maria Hultberg. Född 1867-05-28 Skultuna. Död 1936-10-09 Karbenning Nickebo Nygård.  
Anna Lovisa Hultberg. Född 1879-06-30 Fläckebo. Död 1947-05-04 Fläckebo.  

 
 

 
 

III:8  mm m 
Hedda Sofia Jansdotter. Född 1838-03-06 Hed. Död 1887-10-11 Fläckebo Annehill. Far: IV:15 Jon Erik Olsson. Mor: IV:16 
Sara Kajsa Larsdotter. 
 

 
 
 
Generation IV 
 

 IV:5  fm ff 
Jon Larsson Fornstedt. Född 1793-01-31 By. Död 1847-08-12 Möklinta Forneby. Far: V:9 Lars Israelsson Flygare. Mor: V:10 
Anna Ersdotter. 
 
Knekt för Forneby  83 Västmanlands regemente Väsby kompani nr 3. Antagen 1812, bevistat fältslagen 1813 och 1814, 
närvarande 1818 och 1822, sjuklig och får avsked 6/9 1827. 
Inflyttad till Bor i Möklinta från By socken 1811. Flyttar till Forneby 1812 
 
Äktenskap med Greta Andersdotter (Född 1786-07-20 Möklinta Gammelby. Död 1819-01-11 Möklinta Forneby.). Vigsel 
1813-01-01 Möklinta. 
Barn: 
Lars Jonsson. Född 1813-12-18 Möklinta Forneby. Död 1847-09-26 Sala stad.  
III:3 Anders Tulin. Född 1817-10-23 Möklinta Forneby. Död 1896-10-30 Sala stad Kolarhagen.  
 
Äktenskap med Margareta Samuelsdotter (Född 1785 By.). Vigsel 1819-10-09 By. 

 
 

 
 

IV:6  fm fm 
Greta Andersdotter. Född 1786-07-20 Möklinta Gammelby. Död 1819-01-11 Möklinta Forneby. Far: V:11 Anders Jansson. 
Mor: V:12 Catharina Olsdotter. 

 
 

 
 

IV:7  fm mf 
Johan Olof Engren. Född 1807-09-25 Sala. Död 1834-05-14 Sala. Far: V:13 Olof Larsson Engren. Mor: V:14 Gustava 
Vilhelmina Holmström. 
 
Gruvarbetare i Sala. Omämns som gruvarbetare i mönsterrullorna 1819-1823. Vid sprutan är han vattenösare och i gruvan, 
skiljare.  
 
Barn med Stina Jansdotter (Född 1803-09-07 Möklinta Skräddarbo. Död 1852-05-27 Sala stad.). 



 
Barn: 
III:4 Stina Cajsa Engren. Född 1833-09-05 Sala stad. Död 1877-06-26 Sala stad.  

 
 

 
 

IV:8  fm mm 
Stina Jansdotter. Född 1803-09-07 Möklinta Skräddarbo. Död 1852-05-27 Sala stad. Far: V:15 Johan Persson. Mor: V:16 
Britta Jansdotter. 
 
Barn med Erik Svanberg (Född 1813-11-01 Fläckebo. Död 1850-02-02 Sala.). 
Barn: 
Per August Svanberg. Född 1839-02-23 Sala.  
Anders Gustaf Svanberg. Född 1844-10-24 Sala. Död 1871-12-01 Sala.  
Carl Fredrik Svanberg. Född 1847-11-18 Sala. Död 1850-07-23 Sala.  

 
 

 
 

IV:9  mf ff 
Johan Peter Bergström. Född 1810-05-16 Svedvi Buren. Födelsenoteringen finns i Sura födelsebok Far: V:17 Anders 
Bergström. Mor: V:18 Anna Lena Spångberg. 
 
I vigselboken nämns han som hovslagargesällen från Buren i Svedvi församling.. 
 
Lever 1880 i Olberga Sura 
 
Äktenskap med Stina Jansdotter (Född 1804-02-10 Sura Olberga.). Vigsel 1836-01-06 Sura. 
 
Barn: 
Karolina Matilda Bergström. Född 1836-07-01 Sura Olberga ägor.  
III:5 Johan Erik Bergström. Född 1838-11-08 Sura Olberga ägor. Död 1925-11-28 Dingtuna Husta.  
Lars Gustaf Bergström. Född 1843-12-11 Sura Olberga. Död 1917-06-29 Svedvi  Hallstahammars bruk.  
Johanna Augusta Bergström. Född 1847-08-10 Sura Olberga. Död 1915-01-09 Svedvi Vattulöskärret.  

 
 

 
 

IV:10  mf fm 
Stina Jansdotter. Född 1804-02-10 Sura Olberga. Far: V:19 Jan Larsson. Mor: V:20 Johanna Jansdotter. 
 
Barn: 
Josefina Pettersson. Född 1826-09-21 Sura Olberga.  

 
 

 
 

IV:11  mf mf 
Anders Jansson Tallberg. Statdräng. Född 1799-11-13 Haraker Sundet Fröbenbo. Mor: V:22 Anna Karlsdotter. 
 
När äldsta dottern Stina Lisa föds heter han enbart Anders Jansson. Namnet Tallberg förekommer första gången i Skultuna 
1836 
 
Äktenskap med Margareta Isaksdotter (Född 1796-06-06 Kumla Myggbo. Död 1845-04-05 Västerås.). Vigsel 1822. 
 
Barn: 
Stina Lisa Tallberg. Född 1823-05-29 Hubbo Alvesta.  
Lovisa Sofia Andersdotter. Född 1826-05-21 Badelunda Lundby.  
Johan Erik Tallberg. Född 1826-05-21 Badelunda Lundby.  
Anders Gustaf Tallberg. Född 1831 Västerås.  
Karl Tallberg. Född 1834-04-13 Badelunda Jädra. Död 1914-02-27 Tillinge.  
Per Adolf Andersson. Född 1836-06-03 Skultuna Forsby. Död 1904-07-17 Berg.  
III:6 Anna Maria Tallberg. Född 1841-03-15 Västerås. Död 1873-05-16 Sura.  

 
 

 
 

IV:12  mf mm 
Margareta Isaksdotter. Född 1796-06-06 Kumla Myggbo. Död 1845-04-05 Västerås. Far: V:23 Isak Ersson. Mor: V:24 Anna 
Larsdotter. 
 



Barn med Johan Bergström (Född 1794. Död 1819 Västerås.). 
 
Barn: 
Johanna Bergström. Född 1818-07-28 Västerås.  

 
 

 
 

IV:13  mm ff 
Olof Hultberg. Född 1797-09-24 Gunnilbo. Död 1856-02-19 Hed Berga ägor. Far: V:25 Petter Jacobsson Hult. Mor: V:26 
Greta Andersdotter. 
 
Flyttar till Norberg 1814. Bosatt Morskoga ägor, Hed. Flyttar till Malmberg, Västerås 1835-10-24 där han är statdräng. 1853 
njutit fattigunderstöd. Klen syn. 
 
Äktenskap med Anna Persdotter Granström (Född 1804-02-07 Hed. Död 1865-04-06 Hed Berga ägor.). Vigsel 1834-04-28 
Hed. 
 
Barn: 
Anna Stina Olofsdotter. Född 1832-11-24 Hed. Död 1834-09-09 Hed.  
III:7 Lars Ludvig Hultberg. Född 1836-07-03 Västerås. Död 1921-03-28 Fläckebo, Hönäs.  
Per Gustav Hultberg. Född 1842-11-24 Hed. Död.  

 
 

 
 

IV:14  mm fm 
Anna Persdotter Granström. Född 1804-02-07 Hed. Död 1865-04-06 Hed Berga ägor. Far: V:27 Per Persson. Mor: V:28 
Kristina Elisabeth Hjerpe. 
 
Barn med NN. 
Barn: 
Eva Lovisa. Född 1828-10-12 Hed.  

 
 

 
 

IV:15  mm mf 
Jon Erik Olsson. Född 1804-08-14 Hed Norrhammar. Död 1858-09-28 Hed Finngatan. Far: V:29 Olof Ersson. Mor: V:30 
Britta Maria Hellström. 
 
Bosatt 1. Karmansbo by, Hed 1837-1841, 2. Nyhammar, Hed 1841- 
 
Bouppteckning. År 1858 den 31 december förrättades laga bouppteckning efter dagkarlen Jan Olsson i Finngatan som 
avled den 29 sistlidne september och efter sig lämnat änkan Sara Kajsa Larsdotter samt fem barn av vilka sonen Jan Olof 
gift såsom myndig nu tillstädes, döttrarna Christina Catharina, Maria och Hedda Sophia samt sonen Carl Erik omyndiga. 
 
Äktenskap med Sara Kajsa Larsdotter (Född 1806-11-11 Västra Skedvi. Död 1893-11-18 Hed Finngatan.). Vigsel 1824. 
 
Barn: 
Maja Sofia Jonsdotter. Född 1824-01-24 Hed. Död 1828-07-07 Hed Karmansbo.  
Christina Catharina Jonsdotter. Född 1826-05-25 Hed Karmansbo. Död 1909-05-21 Hed.  
Maria Jansdotter. Född 1828-08-03 Hed Karmansbo. Död.  
Jan Olof Jansson. Född 1834-03-01 Hed Karmansbo.  
III:8 Hedda Sofia Jansdotter. Född 1838-03-06 Hed. Död 1887-10-11 Fläckebo Annehill.  
Karl Erik Jonsson. Född 1841-04-12 Hed Karmansbo by. Död 1907-05-29 Gävle.  
Gustaf Jonsson. Född 1844-06-19 Hed Norrhammar. Död 1846-11-25 Hed.  
Per August Jonsson. Född 1847-08-30 Hed. Död 1850-10-02 Hed.  

 
 

 
 

IV:16  mm mm 
Sara Kajsa Larsdotter. Född 1806-11-11 Västra Skedvi. Död 1893-11-18 Hed Finngatan. Far: V:31 Lars Larsson. Mor: V:32 
Stina Kajsa Andersdotter. 
 
Var piga i Västanhed när första barnet föds. Ur födelseboken: Obs. Drängen Jan Erik Olsson i Västanhet tillkännagivet att 
han är barnets fader och att han begär det barnets moder måtte såsom hans äkta hustru kyrktagas. 

 
 



 
Generation V 
 

 V:9  fm ff f 
Lars Israelsson Flygare. Född 1770-03-01 Möklinta Nordankil. Död 1830-10-27 By Västansjö. Far: VI:17 Israel Larsson. Mor: 
VI:18 Maja Jansdotter. 
 
Äktenskap med Anna Ersdotter (Född 1761-02-20 By Tyttbo. Död 1814-01-29 By Färjan.). Vigsel 1791-11-30 By. 
 
Barn: 
Erik Larsson. Född 1792-02-20 By Färjan.  
IV:5 Jon Larsson Fornstedt. Född 1793-01-31 By. Död 1847-08-12 Möklinta Forneby.  
Erik Larsson Hedlund. Född 1795-03-11 By Färjan. Död I Krig.  
Cajsa Larsdotter. Född 1797-10-16 By Färjan. Död 1811-11-16 By.  
Lars Larsson. Född 1801-10-18 By Färjan. Död 1808-01-03 By.  
 
Äktenskap med Greta Persdotter (Född 1784 By Västanbäck.). Vigsel 1814 By. 
 
Barn: 
Erik Larsson Fornstedt. Född 1815-11-05 By Färjan. Död 1901-02-02 Möklinta.  
Lars Larsson. Född 1818-12-10 By Färjan.  

 
 

 
 

V:10  fm ff m 
Anna Ersdotter. Född 1761-02-20 By Tyttbo. Död 1814-01-29 By Färjan. Far: VI:19 Erik Andersson. Mor: VI:20 Karin 
Ersdotter. 

 
 

 
 

V:11  fm fm f 
Anders Jansson. Född 1755-01-25 Möklinta Gammelby. Död 1819-04-23 Möklinta Gammelby. Far: VI:21 Jan Jansson. Mor: 
VI:22 Anna Persdotter. 
 
Äktenskap med Catharina Olsdotter (Född 1748-08-02 By Västansjö. Död 1829-08-24 Möklinta Gammelby.). Vigsel 1781-
10-14 Möklinta. 
 
Barn: 
Anna Andersdotter. Född 1783-03-10 Möklinta Gammelby. Död.  
IV:6 Greta Andersdotter. Född 1786-07-20 Möklinta Gammelby. Död 1819-01-11 Möklinta Forneby.  
Kajsa Andersdotter. Född 1790-12-16 Möklinta Gammelby.  

 
 

 
 

V:12  fm fm m 
Catharina Olsdotter. Född 1748-08-02 By Västansjö. Död 1829-08-24 Möklinta Gammelby. Far: VI:23 Olof Danielsson. 
Mor: VI:24 Karin Jönsdotter. 
 
Kom till Möklinta socken 1765. Bodde i Nordankil vid vigseln.  

 
 

 
 

V:13  fm mf f 
Olof Larsson Engren. Född 1779-01-01. Död 1847-06-10 Sala. Far: VI:25 Lars Persson. Mor: VI:26 Margareta Olofsdotter. 
 
Hyttarbetare och bergsman i Sala. Senare gruvarbetare med nummer 169. Flyttade till Kila, Norrbo från Sala stad 1798. 
Flyttade till Sala stad 1801. 
 
Förekommer i mönsterrullor vid Sala silvergruva 1815-1823. Förstnämnda året är han skiljare i gruvan. Därefter 
Gruvbrytare och stampare som befattning vid sprutan. 1813 och 1815 betalar han 1:40 i brännvinskonsumtionsavgifter. 
 
År 1847 den 24 september blev på magistratens befallning bouppteckning förrättad efter gruvarbetaren Olof Engren som 
med döden avlidet den 10de sistlidne juni och efterlämnat änkan följande bröstarvingar tvenne söner Gustaf Engren och 
Per Vilhelm Engren en dotter Christina Catharina gift med gruvarbetaren Carl Löfstedt samt avlidne sonen Johan Olof 
Engrens efterlämmade dotter Christina Catarina. // 
 



Äktenskap med Gustava Vilhelmina Holmström (Född 1779-10-23 Överselö Tynnelsö. Död 1848-06-08 Sala.). Vigsel 1804-
04-02 Sala stad. Vittne bokhållare Axel Sahlholm 
 
Barn: 
IV:7 Johan Olof Engren. Född 1807-09-25 Sala. Död 1834-05-14 Sala.  
Stina Kajsa Engren. Född 1810-10-19 Sala. Död 1877-12-15 Sala Sandviken.  
Gustaf Engren. Född 1814-05-29 Sala. Död 1892-02-23 Tierp Halls.  
Per Vilhelm Engren. Född 1817-10-15 Sala.  
Johanna Gustava. Född 1821-07-22 Sala. Död 1824-07-29 Sala.  

 
 

 
 

V:14  fm mf m 
Gustava Vilhelmina Holmström. Född 1779-10-23 Överselö Tynnelsö. Död 1848-06-08 Sala. Far: VI:27 Johan Mathias 
Holmström. Mor: VI:28 Helena Catharina Salholm. 
 
År 1848 den 25 augusti inställde sig undertecknade och uppå magistratens befallninga förrätta laga bouppteckning efter 
avlidna änkan Gustafva Willhelmina Engren född Hållmström som med döden avled den åttonde juni detta år och efter sig 
lämnade såsom bröstarvingar dottern Stina Chatarina gift med bergslagsarbetareren Carl Löfstedt samt 2ne söner Gustaf 
och Pär Vilhelm Engren samt avlidna sonen Johan Olof Engrens efterlämnade dotter Christina Chatarina och de nu 
närvarande ovannämnde Löfstedt och hans hustru uppmanades att uppgiva boet . 
 
 

 
 

 
 

V:15  fm mm f 
Johan Persson. Född 1771-06-06 Möklinta Skräddarbo. Död 1817-05-07 Möklinta Skräddarbo. Far: VI:29 Per Nilsson. Mor: 
VI:30 Brita Larsdotter. 
 
Bonde och rusthållare i Skräddarebo. 
 
År 1817 d 19 maj blevo undertecknade av vederbörande kallade att förätta laga bouppteckning efter avlidna Johan Persson 
i Skräddarbo som med döden avled den 7 dennes vilken jämte sin hustru sig efterlämnat 6 omyndiga barn, sönerna Per och 
Johan den förra 11år den senare 3 år, 4 döttrar Brita, Anna, Stina och Greta  
 
Äktenskap med Britta Jansdotter (Född 1778-06-25 Möklinta Visbäck. Död 1865-06-06 Möklinta Skräddarbo.). Vigsel 1796-
10-09 Möklinta. 
 
Barn: 
Britta Johansdotter. Född 1798-01-21 Möklinta Skräddarbo. Död 1881-01-19 Möklinta.  
Sara Johansdotter. Född 1800-05-14 Möklinta Skräddarbo.  
Anna Johansdotter. Född 1801-05-29 Möklinta Skräddarbo.  
IV:8 Stina Jansdotter. Född 1803-09-07 Möklinta Skräddarbo. Död 1852-05-27 Sala stad.  
Per Johansson. Född 1806-01-18 Möklinta Skräddarbo.  
Sara Johansdotter. Född 1808-04-27 Möklinta Skräddarbo. Död 1811.  
Greta Johansdotter. Född 1811-02-12 Möklinta Skräddarbo. Död 1818-11-13 Möklinta Skräddarbo.  
Jan Johansson. Född 1814-07-06 Möklinta Skräddarbo. Död 1873-04-21 Möklinta.  

 
 

 
 

V:16  fm mm m 
Britta Jansdotter. Född 1778-06-25 Möklinta Visbäck. Död 1865-06-06 Möklinta Skräddarbo. Far: VI:31 Jan Olsson. Mor: 
VI:32 Sara Olsdotter. 
 
Mannen Anders Andersson flyttade till Österbo 1833 men Brita bor kvar i Skräddarbo. De bor åtskilda fram till Britas död. 
 
Äktenskap med Anders Andersson (Född 1787-12-17 Möklinta Nässelbo.). Vigsel 1818 Möklinta. 
Barn: 
Anders Andersson. Född 1819-08-03 Möklinta Skräddarbo.  
Lisa Andersdotter. Född 1821-04-23 Möklinta Skräddarbo.  
Greta Andersdotter. Född 1824-02-23 Möklinta Skräddarbo.  
 

 
 



 
 

V:17  mf ff f 
Anders Bergström. Skomakare. Född 1772-07-04 Skinnskatteberg Sundet. Död 1834-05-29 Svedvi Buren. Far: VI:33 Mats 
Persson Brun. Mor: VI:34 Brita Matsdotter. 
 
Inflyttad från Munktorp till Sura Getinge 1799, Bortflyttad till Lillhärad i april 1802, sidan 46 A1a:6 Sura 
Dödbok Hallstahammar (U) F:1 (1776-1842) Bild 214 / sid 211 (AID: v72303.b214.s211, NAD: SE/ULA/11494) Skomakaren 
Anders Bergström i Buren född 1772 i Skinnskatteberg, fadern soldaten Mats Brun och dess hustru, gift 1798 med 
efterlevande änkan Anna Lena Spångberg i Buren 
 
Äktenskap med Anna Lena Spångberg (Född 1781-06-05 Sura. Död 1860-05-21 Svedvi Buren.). Vigsel 1798. 
 
Barn: 
Stina Lovisa Bergström. Född 1800-08-14 Sura.  
Anders Daniel Bergström. Född 1804-05-05 Sura. Död 1875-02-23 Berg.  
Karl Erik Bergström. Född 1807-09-01 Sura.  
IV:9 Johan Peter Bergström. Född 1810-05-16 Svedvi Buren.  
Lars Gustaf Bergström. Född 1814-02-13 Sura.  

 
 

 
 

V:18  mf ff m 
Anna Lena Spångberg. Född 1781-06-05 Sura. Död 1860-05-21 Svedvi Buren. Far: VI:35 Daniel Spångberg. Mor: VI:36 Kajsa 
Maria Gefvert. 
 
Född oäkta / fadern till detta barnet berättades vara Daniel Spångberg på Sura bruk modern är hammarsmedsdottern 
Caisa Maria Gefvert på Buren i Svedvi socken 
 
Snevringe härad 11 november 1841 Snevringe häradsrätt (U) A1a:64 (1839-1842) Bild 10900 (AID: v719928.b10900, NAD: 
SE/ULA/11363) § 70 kärade skomakaren Anders Bergströms änka Anna Lena Spångberg i Buren till Anders Jacob Spångberg 
därstädes, Carl Erik Spångberg vid Kettsta, Johan Milberg i Tega, Olof Bergström vid Lisjö och Lars Hård vid Ramnäs bruk 
med påstående innefattade i följande med stämning å tecknade memorial XXXII, då denna tvist till handläggning företogs 
inställde sig .. uti rättegången vittnade och krono länsmannen Gustaf Birger Nordeman samt dem till genmäle Anders 
Jacob och Carl Erik Spångberg personligen samt för Milberg, Bergström och Hård på grund av fullmakt kommissarien Johan 
Erik Hillbom. Å kärandesidan förevisades Västmanlands vällovliga lagmansrätt den 12 november 1827 givna dom uti ett vid 
denna d 4 avdömt mål emellan änkan Cajsa Maria Jäfvert, Olof Bergström, Milberg, Anders och Carl Erik Spångberg 
kärande samt skomakaren Anders Bergström och hans hustru Anna Lena Spångberg svarande angående // påstående 
emot Anders Bergström och hans hustru om återgång av det med modern och svärmodern änkan Jäfvert avslutade köp om 
fastigheten Buren varöver  // genom utslag den 4 förutgången juli sig utlåtit och på anförda skäl käromålet ogillat, 
varefter // träffat och lagmansrätten genom dess förstberörde dag givna dom fastställt den förening att det överklagade 
köpet skulle stå fast och som lagligt anses emot det att Anders Bergström och hans hustru vid änkan Cajsa Maria Jäfverts 
död skulle betala 200 daler rdal utöver den förut i köpebrevet bestående köpeskillingen 500 daler samma mynt, vilka 200 
daler emellan samtliga arvingarna efter änkan Jäfvert skulle lagligen delas. Efter att upplyst blivit det nyssnämnde änka den 
29 april 1838 avlidit förevisades instrumentet över ett efter henne tillärnat arvsskifte innefattande det // ändock gjort 
anspråk på deras anparter uti omförmälte köpeskilling 700 daler varå änkan Spångberg och hennes son Carl Erik Bergström 
som av modern sig tillhandlat fastigheten äskat avdrag med 334 daler för änkan Jäfvert lämnad vård och skötsel varför vid 
arvskiftet ej vidare kunnat tillgöras, förr än h.n. över denna tvistighet kan emellan skiljas. // 
 
Bilaga XXXII Snevringe häradsrätt (U) A1a:64 (1839-1842) Bild 10880 (AID: v719928.b10880, NAD: SE/ULA/11363) här 
anges hennes släktingar, broder Anders Jacob Spångberg i Buren Svedvi socken, Carl Erik Spångberg under Kettsta i 
Haraker socken, svågern Johan Milberg i Tega Skultuna socken, Sr Olof Bergström vid Lisjö bruk i Munktorp socken och Lars 
Hård vid Ramnäs bruk så väl å egna som i egenskap av förmyndare för Eva Beata Spångberg 

 
 

 
 

V:19  mf fm f 
Jan Larsson. Född 1776-11-05 Sura Håkantorp. Död 1824-03-12 Sura Olberga. Far: VI:37 Lars Jansson. Mor: VI:38 Greta 
Matsdotter. 
 
Drunknade i Olbergaån 
 
År 1824 d 22 mars anställdes bouppteckning efter skattebonden Johan Larsson i Olberga som med döden avled d 12 i 
samma månad och efter sig lämnade änkan Johanna Jansdotter med fem omyndiga barn en son och fyra döttrar nämligen 
son Lars 16 år, dotter Johanna 22 år, dotter Christina 20 år, dotter Greta 10 år, dotter Carolina 7 år. 
Fastigheten - arton penningland - 301 daler 



 
Äktenskap med Johanna Jansdotter (Född 1779-04-14 Sura Olberga. Död 1867-12-11.). Vigsel 1799 Sura. 
 
Barn: 
Johanna Jansdotter. Född 1801-09-22 Sura.  
IV:10 Stina Jansdotter. Född 1804-02-10 Sura Olberga.  
Lars Jansson. Född 1806-11-12 Sura.  
Greta Lisa Jansdotter. Född 1813-05-03 Sura Olberga.  
Karolina Jansdotter. Född 1816-10-21 Sura Olberga. Död 1895-05-30 Sura.  

 
 

 
 

V:20  mf fm m 
Johanna Jansdotter. Född 1779-04-14 Sura Olberga. Död 1867-12-11. Far: VI:39 Jan Larsson. Mor: VI:40 Elisabet 
Engelbrektsdotter. 

 
 

 
 

V:22  mf mf m 
Anna Karlsdotter. Född 1775-10-08 Haraker Hasselbäck. Far: VI:43 Karl. Mor: VI:44 Sara Persdotter. 
 
Kom från Kila till Haraker Fröbenbo, Sundet 1794. Flyttar till Hagbyroten 
 
Haraker A1:6 Förlovad med drängen Per Jansson i Ringvala Kila socken 1795-09-13 Han gifter sig dock med Anna Olsdotter 
från Vårfrukyrka 
 
Åmans änka till Romfartuna från Skråmsta Haraker 1825 Haraker (U) AI:9 (1819-1828) Bild 91 / sid 85 
 
Till Dingtuna 1830 
 
 
 
Barn: 
Per. Född 1794-12-04 Haraker Hasselbäck. Död 1806-09-25 Haraker Sundet.  
IV:11 Anders Jansson Tallberg. Född 1799-11-13 Haraker Sundet Fröbenbo.  
Jan Jansson. Född 1799-11-13 Haraker.  
 
Äktenskap med Carl Olof Holm. Vigsel 1825-12-01 Romfartuna. 

 
 

 
 

V:23  mf mm f 
Isak Ersson. Född 1766-02-28 Kumla Bäckeby. Far: VI:45 Erik Ersson. Mor: VI:46 Katarina Andersdotter. 
 
Flyttar till Tillberga 1807-03-27 Hedensberga ägor, Skogen. Flyttar till Haraker, Hamburg 1809-04-07, till Kumla Väster 
Tärna ägor 1813, till Badelunda Smedsbo 1816, till Västerås 1818 
 
Badelunda AI:7 sid 168 - fick 22 par spö i Västerås för stöld 
 
Äktenskap med Anna Larsdotter (Född 1767-03-27 Kumla Myggbo.). Vigsel 1793-10-08 Kumla. 
 
Barn: 
IV:12 Margareta Isaksdotter. Född 1796-06-06 Kumla Myggbo. Död 1845-04-05 Västerås.  
Anna Isaksdotter. Född 1800-11-08 Kumla. Död 1803-07-23 Kumla.  
Erik Strandberg. Född 1806-03-31 Kumla Myggbo. Död 1885-05-21 Hubbo.  

 
 

 
 

V:24  mf mm m 
Anna Larsdotter. Född 1767-03-27 Kumla Myggbo. Far: VI:47 Lars Jansson. Mor: VI:48 Margareta Larsdotter. 

 
 

 
 

V:25  mm ff f 
Petter Jacobsson Hult. Född 1757-08-28 Hed Bysala. Död 1806-02-01 Gunnilbo Getänge. Far: VI:49 Jakob Jakobsson. Mor: 
VI:50 Kerstin Persdotter. 
 



Hette  Lund när äldsta dottern föddes 
 
Äktenskap med Greta Andersdotter (Född 1761-09-19 Gunnilbo Skogtorpet. Död 1814-12-20 Gunnilbo Getänge.). Vigsel 
1782-12-07 Gunnilbo. 
 
Barn: 
Katarina Persdotter. Född 1783-01-04 Gunillbo Skogstorpet. Död 1841 Norberg.  
Anna Greta Persdotter. Född 1784-12-17 Bro.  
Lisa Persdotter. Född 1787-01-10 Gunnilbo Skogtorpet. Död 1824-12-26 Gunnilbo.  
Petter Pettersson. Född 1794-07-28 Gunnilbo Skogtorpet. Död 1794 Gunnilbo Skogtorpet.  
Brita. Född 1796-07-28 Gunnilbo. Död omkring 1800.  
IV:13 Olof Hultberg. Född 1797-09-24 Gunnilbo. Död 1856-02-19 Hed Berga ägor.  
Brita Pettersdotter. Född 1801-02-28 Gunnilbo Getänge. Död 1855-08-13 Rytterne.  
Jakob Persson. Född 1804-12-22 Gunnilbo Getänge.  

 
 

 
 

V:26  mm ff m 
Greta Andersdotter. Född 1761-09-19 Gunnilbo Skogtorpet. Död 1814-12-20 Gunnilbo Getänge. Far: VI:51 Anders 
Olofsson Hedbom. Mor: VI:52 Anna Hindriksdotter. 

 
 

 
 

V:27  mm fm f 
Per Persson. Född 1773-11-14 Gunnilbo Knäppmora. Far: VI:53 Per Jansson. Mor: VI:54 Catharina Jansdotter. 
 
Flyttar till Odensvi 1805 tillsammans med Lars Andersson f 1730 och hans familj. 
 
Skinnskattebergs bergslags häradsrätt 1804 Sd fullföljde Ingenjören och länsmannen välbetrodde Ad. Olaus Pilstrand sitt 
uti stämning till detta ting gjorda påstående emot, vid upprop jämväl närvarande drängen Peter Petersson i Bysala och 
pigan Stina Elisabeth Andersdotter Hjerpe i Berga att de måtte plikta för lönskaläge varigenom hon rådd blivit och den 3 
februari detta barn fött samt Peter dessutom tillförbindes må barnaföda bestå. Per Persson hade genstämt Stina Hjerpe 
det hon enhändigt uppgivit honom såsom sin legeman yrkat få med bevis att Hjerpe plägat umgänge med andra. 
De i detta mål instämda vittnen å Hjerpe, Erik Olsson, Lars Larsson och dess hustru Anna Jansdotter, unge Per Larsson och 
skomakare Israel Olsson i Bysala samt å Per Persson, drängen Anders Olsson, Jon Olsson och Anders Hedman i Bysala samt 
pigan Lisa Persdotter på Karmansbo. Jäv å någondera sidan var icke att anse utan fingo dessa vitten efter avlagd ed särskilt 
höras nämligen först Hjerpes, av vilka berättade: 
1. Erik Olsson att under höandetiden nästlidet år vetat att Per Persson och Stina Hjerpe ligge 
tillsammans i en hölada, vilket förhållande vitttnet även sett vid annat tillfälle under den tiden 
Köpings marknad hölls men om Per då häfdat Hjerpe kunde vittnet ej upplysa. 
2. Lars Ersson att nästledne sommar den tid då (slottern fäckades) då vittnet tidigt en morgon skulle väcka Per och Stina 
Hjerpe hade vittnet ej funnit drängen i sin vanliga säng men då han kom till Hjerpe funnit Per Persson liggande i hennes 
säng och Hjerpe uppstigen sysselsatt att kläda sig. Även och vid andra tillfällen sett dem ligga tillsammans i ängslador. 
3. Anna Jakobsdotter att emellan pingst och misdsommar nästlidet år då vittnet en morgon skulle väcka Hjerpe, hade 
vittnet icke funnit henne i boden där hon vanligen legat men då hon kom i en skafve där Per haft sin säng därstädes sett 
dem ligga tillsammans samt hade vittnet näst för midsommaren under arbete med (lövhackning?) hört Per Persson yttra 
sig ”att om han gjort var piga tjock i hela byn så skulle han icke taga det på sig”. 
4. Unge Per Larsson att han nästliden Mickelsmässotid sett Per Persson och Stina ligga tillsammans uti en utskafve samt vid 
ett annat tillfälle på Hjerpes begäran ingått i hennes bod där Per varit och hört honom önska det han vore så fri för Hjerpe 
han för en annan piga honom det förkunnat. 
5. Israel Olsson att efter nästl Mickelsmäss vid tillfälle då Per och Stina uti en skafve hos Erik Olsson legat i säng 
tillsammans vittnet på hennes begäran ingått för att höra deras samtal, då, uppå Hjerpes fråga om han skulle gå för hans 
skull, Per Persson svarat som orden fallit ” du hade väl blivit tjock ändå om ej jag gått till dig” 
Häruppå framkallades Per Perssons vittnen 
1. Anders Olsson som berättade att efter nästlidna midsommar ,,, en morgon sett drängen Peter Olsson i Månsgården ligga 
tillsammans med Hjerpe havande hon ej varit avklädd men som blott haft en kjortel på sig …. 
2. ……. 
3. Hedman att nästlidne vår vittnet sett Peter Olsson och Stina ligga tillsamman i Erik Olsson stall samt en annan gång 
funnit….. 
Per Persson döms skyldig 
 
Barn med Kristina Elisabeth Hjerpe (Född 1782-12-11 Hed Bysala. Död 1841-01-06 Hed Bysala ägor.). 
 
Barn: 



IV:14 Anna Persdotter Granström. Född 1804-02-07 Hed. Död 1865-04-06 Hed Berga ägor.  
 
 

 
 

V:28  mm fm m 
Kristina Elisabeth Hjerpe. Född 1782-12-11 Hed Bysala. Död 1841-01-06 Hed Bysala ägor. Far: VI:55 Anders Orreus - 
Hjerpe. Mor: VI:56 Margareta Persdotter. 
 
Äktenskap med Anders Granström (Född 1787-06-15 Grangärde Bergsbo.). Vigsel 1815-10-11 Hed. 
 
Barn: 
Peter Andersson. Född 1816-05-26 Hed.  
Anders Andersson. Född 1818-05-26 Hed.  
Jan Ludvig Andersson. Född 1821-03-31 Hed.  
Gustaf Granström. Född 1824-06-06 Hed.  

 
 

 
 

V:29  mm mf f 
Olof Ersson. Född 1770-06-13 Skinnskatteberg Skärviken. Död 1838-03-31 Hed Norrhammar. Far: VI:57 Erik Jansson. Mor: 
VI:58 Anna Olsdotter. 
 
Bouppteckning: År 1838 den 9 april inventerades på anmodan kvarlåtenskapen efter dagkarlen änklingen Olof Ersson vid 
Norrhammar Hed socken som dog den 31 mars ovannämnde år och efter sig lämnade 2ne myndiga söner Jan Erik och Carl 
Adolf vilka bägge voro vid förrättningen närvarande. 
 
Äktenskap med Britta Maria Hellström (Född 1769-02-05 Hed Norrhammar. Död 1835-03-16 Hed Norrhammar.). Vigsel 
1803-10-02 Hed. 
 
Barn: 
IV:15 Jon Erik Olsson. Född 1804-08-14 Hed Norrhammar. Död 1858-09-28 Hed Finngatan.  
Carl Adolf Olsson. Född 1808-09-12 Hed Norrhammar.  

 
 

 
 

V:30  mm mf m 
Britta Maria Hellström. Född 1769-02-05 Hed Norrhammar. Död 1835-03-16 Hed Norrhammar. Far: VI:59 Johan Ersson. 
Mor: VI:60 Anna Ersdotter Hellström. 
 
Bouppteckning: År 1835 den 23 mars förrättades på anmodan bouppteckning efter dagkarlen Olof Erssons hustru Brita 
Maria Hellström vid Norrhammar Hed socken som med döden avled den 16 i samma månad och efter sig lämnade mannen 
Olof Ersson med 2ne sammanavlade söner Johan och Carl bägge myndiga 

 
 

 
 

V:31  mm mm f 
Lars Larsson. Född 1782-06-20 Bro Ersbo ägor. Död 1849-08-14 Hed Finngatan. Far: VI:61 Lars Andersson. Mor: VI:62 Kajsa 
Persdotter. 
 
Bosatt 1. Tryckarbo, Skedvi - 1815, 2. Grangärde 1815 -, 3. Tryckfors, Hed 1826-1849 
 
Bouppteckning. År 1849 den 10 november förrättades på anmodan laga bouppteckning efter dagkarlen Lars Larsson i 
Finngatan Hed socken som med döden avled den 13 augusti och efter sig lämnade änkan Catharina Persdotter utan barn 
men lämnade efter sig från förra giftet 5 barn, Dottern Sara gift med dagkarlen Jan Olsson i Finngatan, dottern Stina gift 
med dagkarlen Olof Matsson i Furobyn, dottern Sofia gift med handelsmannen L Östervall i Bysala, dottern Johanna ogift 
samt sonen Anders myndig. 
 
Äktenskap med Stina Kajsa Andersdotter (Född 1788-10-28 Västra Skedvi Tryckarbo. Död 1821-01-18 Västra Skedvi 
Tryckarbo.). Vigsel 1806-10-14 Västra Skedvi. 
 
Barn: 
IV:16 Sara Kajsa Larsdotter. Född 1806-11-11 Västra Skedvi. Död 1893-11-18 Hed Finngatan.  
Anders Larsson. Född 1810-10-28 Västra Skedvi.  
Stina Maja Larsdotter. Född 1812-09-10 Västra Skedvi. Död Hed Furobyn.  
Johanna Lisa Larsdotter. Född 1815-02-11 Västra Skedvi.  
Anna Sofia Larsdotter. Född 1817-01-14 Västra Skedvi. Död Hed Bysala.  



 
Sambo med Katarina Persdotter (Född 1789-02-03 Hed.). 

 
 

 
 

V:32  mm mm m 
Stina Kajsa Andersdotter. Född 1788-10-28 Västra Skedvi Tryckarbo. Död 1821-01-18 Västra Skedvi Tryckarbo. Far: VI:63 
Anders Andersson. Mor: VI:64 Sara Eriksdotter. 

 
 
 
Generation VI 
 

 VI:17  fm ff ff 
Israel Larsson. Född 1737-09-03 Möklinta Nordankil. Död 1806-02-02 Möklinta Nordankil. Far: VII:33 Lars Israelsson. Mor: 
VII:34 Brita Larsdotter. 
 
Dödbok: Bonden Israel Larsson i Nordankil. Gift 1761 med sin avlidna hustru Maja Jansdotter ifrån Västerbo. Haft 7 barn 5 
söner och 2 döttrar, av vilka 3 söner och 2 döttrar överleva sin fader. död av lungsot den 2 februari i Nordankil  69 år, 4 
månader och 23 dagar gammal. Begravd den 11 februari. 
 
Äktenskap med Maja Jansdotter (Född 1740-01-02 Möklinta Västerbo. Död 1804-02-24 Möklinta Nordankil.). Vigsel 1761. 
 
Barn: 
Brita Israelsdotter. Född 1762-05-20 Möklinta Nordankil.  
Jan Israelsson. Född 1767-10-16 Möklinta Nordankil.  
V:9 Lars Israelsson Flygare. Född 1770-03-01 Möklinta Nordankil. Död 1830-10-27 By Västansjö.  
Anders Israelsson. Född 1774-09-08 Möklinta Nordankil.  
Israel Israelsson. Född 1778-05-29 Möklinta Nordankil.  
Lisa Israelsdotter. Född 1780-06-18 Möklinta Nordankil.  
Maria Israelsdotter. Född 1780-06-18 Möklinta Nordankil.  

 
 

 
 

VI:18  fm ff fm 
Maja Jansdotter. Född 1740-01-02 Möklinta Västerbo. Död 1804-02-24 Möklinta Nordankil. Far: VII:35 Jan Andersson. 
Mor: VII:36 Kerstin Eriksdotter. 
 
Åtta barn fem söner 3 döttrar 

 
 

 
 

VI:19  fm ff mf 
Erik Andersson. Född 1738-05-24 By Bodarna. Död 1812-09-10 By Tyttbo. I skola 1745, Skräddare Far: VII:37 Anders 
Olofsson. Mor: VII:38 Anna Ersdotter. 
 
Skräddare 
 
Äktenskap med Karin Ersdotter (Född 1735-12-10 By Tyttbo. Död 1820-04-01 By Tyttbo.). Vigsel 1760. 
Barn: 
V:10 Anna Ersdotter. Född 1761-02-20 By Tyttbo. Död 1814-01-29 By Färjan.  
Catharina Ersdotter. Född 1768-11-18 By Tyttbo.  

 
 

 
 

VI:20  fm ff mm 
Karin Ersdotter. Född 1735-12-10 By Tyttbo. Död 1820-04-01 By Tyttbo. Far: VII:39 Erik Persson. Mor: VII:40 Karin 
Joelsdotter. 

 
 

 
 

VI:21  fm fm ff 
Jan Jansson. Född 1730-09-28 Möklinta Gammelby. Död 1806-02-11 Möklinta Gammelby. Far: VII:41 Johan Johansson. 
Mor: VII:42 Margareta Andersdotter. 
 
Ankom i januari 1788 från Stockholm. Varit gardeskarl. 
 



Äktenskap med Anna Persdotter (Född 1731-12-29 By Näckenbäck. Död 1810-02-02 Möklinta Gammelby.). Vigsel 1754-09-
23 By. 
Barn: 
V:11 Anders Jansson. Född 1755-01-25 Möklinta Gammelby. Död 1819-04-23 Möklinta Gammelby.  
Jan Jansson. Född 1760-11-10 Möklinta Gammelby.  
Olof Jansson. Född 1764-02-19 Möklinta Gammelby.  
Per Jansson. Född 1769-01-25 Möklinta Gammelby.  
Greta Jansdotter. Född 1772 Möklinta Gammelby.  

 
 

 
 

VI:22  fm fm fm 
Anna Persdotter. Född 1731-12-29 By Näckenbäck. Död 1810-02-02 Möklinta Gammelby. Far: VII:43 Per Persson. Mor: 
VII:44 Malin Andersdotter. 
 
 

 
 

 
 

VI:23  fm fm mf 
Olof Danielsson. Född 1703-06-06 By Skogen. Död 1753-02-05. Far: VII:45 Daniel Johansson. Mor: VII:46 Margareta 
Olsdotter. 
 
Dödboken. Olof Danielsson från Västansjö född år 1703 6 juni och döpt 7 juni. Fadern var Daniel Johansson och modern 
hustru Margareta Olsdotter boende i Västansjö. Vistats hemma hos sina föräldrar och gått dem som en lydig son tillhanda. 
Gifte sig år 1734 vid Michaelis tid med sin i sorgen kvarlämnade maka hustru Karin Jönsdotter från Skinnarbo, Folkärna 
socken. Deras äktenskap har gud välsignat med en son och 5 döttrar villka ännu lever. Varit en stilla och saktmodig man. 
sjuknade i Bartolomei tid i vattusoten lades till sängs strax på nyåret av svullnande andtäppa. Avled klockan sju om 
morgonen. 
 
Äktenskap med Karin Jönsdotter (Född 1710-01-23 Folkärna Skinnarbo. Död 1790-06-30 By Näs.). Vigsel 1734. 
 
Barn: 
Margareta Olofsdotter. Född 1735 By Västansjö.  
Daniel Olofsson. Född 1738 By Västansjö.  
Anna Olofsdotter. Född 1741-03-23 By Västansjö.  
V:12 Catharina Olsdotter. Född 1748-08-02 By Västansjö. Död 1829-08-24 Möklinta Gammelby.  
Sara Olofsdotter. Född 1751 By Västansjö.  

 
 

 
 

VI:24  fm fm mm 
Karin Jönsdotter. Född 1710-01-23 Folkärna Skinnarbo. Död 1790-06-30 By Näs. Far: VII:47 Jöns Larsson. Mor: VII:48 Anna 
Larsdotter. 

 
 

 
 

VI:25  fm mf ff 
Lars Persson. Född 1758-08-09 Sala socken. Död 1816-01-04 Sura Ösura. Far: VII:49 Per Jansson. Mor: VII:50 Lisa 
Johansdotter. 
 
Vid vigseln 24 maj 1779 i Sala socken angavs att bruden var lägrad av brudgummen. Flyttade till Sala 1787 och var torpare i 
Bengtsbo. Lars flyttar till Sura 20 mars 1815. 
 
Äktenskap med Margareta Olofsdotter (Född 1760-10-07 Enåker. Död 1809-07-02 Sala.). Vigsel 1779-05-24 Sala 
landsförsamling. 
 
Barn: 
V:13 Olof Larsson Engren. Född 1779-01-01. Död 1847-06-10 Sala.  
Petrus Larsson. Född 1782-02-17 Sala Fallet.  
Lisa Larsdotter. Född 1785-10-17 Sala socken.  
Stina Larsdotter. Född 1789-03-31 Sala. Död 1800-03-04 Sala.  
Margareta Larsdotter. Född 1795-04-13 Sala.  
Lars Larsson. Född 1800-03-17 Sala. Död 1803-02-27 Sala.  
Carl Gustaf Larsson. Född 1806-03-03 Sala. Död 1810-10-01 Sala.  

 



 
 

 

VI:26  fm mf fm 
Margareta Olofsdotter. Född 1760-10-07 Enåker. Död 1809-07-02 Sala. Far: VII:51 Olof Olofsson Landberg. Mor: VII:52 
Kerstin Johansdotter. 

 
 

 
 

VI:27  fm mf mf 
Johan Mathias Holmström. Född 1753-06-19 Överselö Älby. Far: VII:53 Petter Holmström. Mor: VII:54 Anna Catharina 
Blomberg. 
 
Vid vigseln benämnd betjänt och vid barnens födelse inspector på Tynnelsö. Förekommer i mantalslängden 1779 och 1780 
omnämnd som fogde.  
 
Äktenskap med Helena Catharina Salholm (Född 1748-02-27 Råneå Rånbyn. Död 1779-11-12 Överselö Tynnelsö.). Vigsel 
1779-01-06 Överselö. 
Barn: 
V:14 Gustava Vilhelmina Holmström. Född 1779-10-23 Överselö Tynnelsö. Död 1848-06-08 Sala.  
Mattias Carl Holmström. Född 1779-10-23 Överselö Tynnelsö. Död 1779-10-24 Överselö Tynnelsö.  

 
 

 
 

VI:28  fm mf mm 
Helena Catharina Salholm. Född 1748-02-27 Råneå Rånbyn. Död 1779-11-12 Överselö Tynnelsö. Far: VII:55 Anders 
Salholm. Mor: VII:56 Karin Persdotter. 
 
Vid vigseln benämnd jungfru. Hon förekommer i mantalslängden vid Tynnelsö åren 1776-1779. 
Faddrar; Kyrkoherden i Gällivare Mag Per Högström dess fru Catharina Fjellström, Olof Johansson och dess hustru Cherstin 
Olofsdotter i Degersel, Per Pers hustru anna Larsdotter ibid, Christoffer Andersson i Niemersel.  

 
 

 
 

VI:29  fm mm ff 
Per Nilsson. Född 1739-06-01 Karbenning Nickebo. Död 1798-06-01 Möklinta Skräddarbo. Far: VII:57 Nils Olsson. Mor: 
VII:58 Anna Johansdotter. 
 
Sockenskräddare och rusthållare 
 
Äktenskap med Brita Larsdotter (Född 1747-07-18 Kila Jungfrubo. Död 1837-03-07 Möklinta Skräddarbo.). Vigsel 1771-05-
22 Möklinta. 
Barn: 
V:15 Johan Persson. Född 1771-06-06 Möklinta Skräddarbo. Död 1817-05-07 Möklinta Skräddarbo.  
Anna Persdotter. Född 1783-12-25 Möklinta Skräddarbo.  

 
 

 
 

VI:30  fm mm fm 
Brita Larsdotter. Född 1747-07-18 Kila Jungfrubo. Död 1837-03-07 Möklinta Skräddarbo. Far: VII:59 Lars Andersson. Mor: 
VII:60 Anna Jonsdotter. 

 
 

 
 

VI:31  fm mm mf 
Jan Olsson. Född 1739-08-09 Möklinta Visbäck. Död 1810-06-02 Möklinta Visbäck. Far: VII:61 Olof Persson. Mor: VII:62 
Brita Jönsdotter. 
 
Skräddare 
 
Äktenskap med Sara Olsdotter (Född 1742-04-22 Möklinta Örlinge. Död 1792-12-26 Möklinta Visbäck.). Vigsel 1775 
Möklinta. 
Barn: 
Sara Jansdotter. Född 1776-09-02 Möklinta. Död 1793-01-05 Möklinta Visbäck.  
V:16 Britta Jansdotter. Född 1778-06-25 Möklinta Visbäck. Död 1865-06-06 Möklinta Skräddarbo.  

 
 

 
 

VI:32  fm mm mm 
Sara Olsdotter. Född 1742-04-22 Möklinta Örlinge. Död 1792-12-26 Möklinta Visbäck. Far: VII:63 Olof Persson. Mor: VII:64 



Sara Danielsdotter. 
 
 

 
 

VI:33  mf ff ff 
Mats Persson Brun. Soldat. Född 1729-04-22 Norberg Ingolsbenning. Död 1795-04-15 Sura Lustigtorpet. Far: VII:65 Pelle 
Persson. Mor: VII:66 Kerstin Eriksdotter. 
 
Kom från Söderbärke till Skinnskatteberg Sundet 
Flyttar frånn Alderkärret i Skinnskatteberg till Lisjö Tallbo  i Munktorp 1777 
Flyttar från Hästlösa ägor Munktorp till Sura 1795 
 
Soldat 1759 avsked 1773 fader Petter i Ingelsbenning Norberg 
 
Kom från Norberg till Långviken 1762. Bodde i samma hushåll som Lars Riddarsporre och Karin Andersdotter (hustru till Jan 
Franzon) 
 
Vid vigseln var han soldat i Långviken 
 
Äktenskap med Brita Matsdotter (Född 1737-02-15 Skinnskatteberg Ivarbyn.). Vigsel 1763-05-15 Skinnskatteberg. 
 
Barn: 
Stina Matsdotter. Född 1764-01-12 Skinnskatteberg Ivarbyn.  
Kajsa Matsdotter. Född 1765-03-02 Skinnskatteberg Ivarbyn.  
Anna Matsdotter. Född 1767-01-05 Skinnskatteberg Ivarbyn.  
Lisa Matsdotter. Född 1769-12-19.  
V:17 Anders Bergström. Född 1772-07-04 Skinnskatteberg Sundet. Död 1834-05-29 Svedvi Buren.  
Brita Matsdotter. Född 1774-09-25 Skinnskatteberg Alderkärret. Död 1777 Skinnskatteberg Alderkärret.  
Sara Matsdotter. Född 1777-01-13 Skinnskatteberg Alderkärret.  
Brita Matsdotter. Född 1779-08-29 Munktorp Lisjö Tallbo.  

 
 

 
 

VI:34  mf ff fm 
Brita Matsdotter. Född 1737-02-15 Skinnskatteberg Ivarbyn. Far: VII:67 Mats Matsson Berendt. Mor: VII:68 Karin 
Matsdotter. 

 
 

 
 

VI:35  mf ff mf 
Daniel Spångberg. Född 1752-09-08 Sura Sura bruk. Död 1809-08-15 Sura Sura bruk. Far: VII:69 Jakob Spångberg. Mor: 
VII:70 Katarina Wahlström. 
 
Snevringe häradsrätt, bouppteckning: År 1809 d 23 augusti förrättades laga bouppteckning efter mjölnaren Daniel 
Spångberg vid Sura bruk som med döden avled d 16e i denna månad och lämnade efter sig änkan Kajsa Maria med 7 barn 
2 gossar och 5 flickor av vilka 3 äro omyndiga son Karl på 16e året dottern Eva på 13de året och dottern Sara Lotta på 11te 
året och till de omyndigas rätt bevakande inställte sig skattebonden Peter Bänderström i Klämetsbo Sura socken och änkan 
tillsades att med edeleig förbindelse uppge allt vad i sterbhuset vid dödstimman befanns. 
 
Sura (U) BIa:1 (1746-1784) Bild 72 / sid 235 (AID: v74147.b72.s235, NAD: SE/ULA/11492) Utflyttad 1770 till Västerås 
Sura (U) BIa:1 (1746-1784) Bild 74 / sid 239 (AID: v74147.b74.s239, NAD: SE/ULA/11492) Utflyttad 1774 till Köping 
Sura (U) BIa:1 (1746-1784) Bild 76 / sid 243 (AID: v74147.b76.s243, NAD: SE/ULA/11492) Uflyttad 1777 till Medåker 
 
Äktenskap med Kajsa Maria Gefvert (Född 1758-03-01 Ramnäs Köpmanhammaren. Död 1838-04-28 Svedvi Buren.). Vigsel 
1781-06-20 Sura. 
 
Barn: 
V:18 Anna Lena Spångberg. Född 1781-06-05 Sura. Död 1860-05-21 Svedvi Buren.  
Catharina Maria Spångberg. Född 1783-10-01 Sura. Död 1870-03-22 Skultuna.  
Stina Lovisa Spångberg. Född 1785-10-10 Sura.  
Anders Jakob Spångberg. Född 1788-08-07 Sura. Död 1849-09-12 Svedvi Buren.  
Ulrika Spångberg. Född 1790-11-24 Sura. Död 1801 Sura.  
Jan Daniel Spångberg. Född 1792-09-20 Sura. Död 1796 Sura.  
Carl Erik Spångberg. Född 1793-11-02 Sura.  
Eva Beata Spångberg. Född 1797-01-05 Sura. Död efter 1861 Västerås.  



Sara Charlotta Spångberg. Född 1799-08-01 Sura. Död 1834 Munktorp.  
 
 

 
 

VI:36  mf ff mm 
Kajsa Maria Gefvert. Född 1758-03-01 Ramnäs Köpmanhammaren. Död 1838-04-28 Svedvi Buren. Far: VII:71 Henrik 
Isaksson Gevert. Mor: VII:72 Katarina Andersdotter. 

 
 

 
 

VI:37  mf fm ff 
Lars Jansson. Skomakare. Född 1745-02-09 Sura Håkantorp. Död 1817-01-25 Sura Håkantorp. Far: VII:73 Johan Olsson. 
Mor: VII:74 Kerstin Larsdotter. 
 
Snevringe häradsrätt, bouppteckning: År 1817 d 7de februari inställde sig undertecknad att på begäran upprätta laga 
bouppteckning efter abs. Skomakaren Lars Jansson i Håkanstorp som med döden avled d 25e januari av innevarande år 
och efter sig lämnade sin kära hustru Margareta Matsdotter samt 3ne fullmyndige söner Joh: Matias och Lars, Christina gift 
med Jan Larsson i Olberga och en omyndig dotter Greta på 25e året gammal vars rätt bevakades av dannemannen Anders 
Persson i Olberga, egendomen uppgavs av änkan.  
 
Äktenskap med Greta Matsdotter (Född 1753-03-09 Sura Olberga. Död 1818-05-13 Sura Håkantorp.). Vigsel 1775. 
Barn: 
V:19 Jan Larsson. Född 1776-11-05 Sura Håkantorp. Död 1824-03-12 Sura Olberga.  
Stina Larsdotter. Född 1779-11-05 Sura.  
Mats Larsson. Född 1784-12-20 Sura Håkantorp.  
Lars Larsson. Född 1787-10-06 Sura.  

 
 

 
 

VI:38  mf fm fm 
Greta Matsdotter. Född 1753-03-09 Sura Olberga. Död 1818-05-13 Sura Håkantorp. Far: VII:75 Mats Larsson. Mor: VII:76 
Kristina Ersdotter. 

 
 

 
 

VI:39  mf fm mf 
Jan Larsson. Född 1747-04-01 Sura Olberga. Död 1814-11-15 Sura Olberga. Far: VII:77 Lars Olofsson. Mor: VII:78 Kerstin 
Matsdotter. 
 
Äktenskap med Elisabet Engelbrektsdotter (Född 1753-11-22 Svedvi Posttorp. Död 1813-12-03 Sura Olberga.). Vigsel 1775. 
Barn: 
Lars Jansson. Född 1776-02-05 Sura.  
V:20 Johanna Jansdotter. Född 1779-04-14 Sura Olberga. Död 1867-12-11.  
Johan Jansson. Född 1785 Sura Olberga. Död 1785 Sura Olberga.  
Anders Jansson. Född 1787-11-26 Svedvi Posttorp.  
Stina Lisa Jansdotter. Född 1790-12-06 Sura Olberga. Död 1791 Sura Olberga.  

 
 

 
 

VI:40  mf fm mm 
Elisabet Engelbrektsdotter. Född 1753-11-22 Svedvi Posttorp. Död 1813-12-03 Sura Olberga. Far: VII:79 Engelbrekt Olsson. 
Mor: VII:80 Margareta Danielsdotter. 

 
 

 
 

VI:43  mf mf mf 
Karl. 
 
Barn med Sara Persdotter (Född 1743-11-29 Stora Skedvi Tyskbo. Död 1808-10-20 Haraker Fattighuset.). 
 
Barn: 
V:22 Anna Karlsdotter. Född 1775-10-08 Haraker Hasselbäck.  

 
 

 
 

VI:44  mf mf mm 
Sara Persdotter. Född 1743-11-29 Stora Skedvi Tyskbo. Död 1808-10-20 Haraker Fattighuset. Far: VII:87 Per Ersson 
Dansare. Mor: VII:88 Sara Matsdotter. 
 



Flyttar från Romfartuna 1773. På Väster Munga gård vid vigseln 
 
Äktenskap med Johan Månsson (Född 1706-09-12 Romfartuna?. Död 1782-03-18 Haraker Hasselbäcks ägor.). Vigsel 1776-
12-12 Haraker. 
 
Barn: 
Petter Johansson. Född 1777-11-12 Haraker Hasselbäck.  
Maria Johansdotter. Född 1781-06-11 Haraker Hasselbäck.  

 
 

 
 

VI:45  mf mm ff 
Erik Ersson. Född 1717-01-09 Kumla Bäckeby. Död 1770-05-15 Kumla Bäckeby. Far: VII:89 Erik Ersson. Mor: VII:90 Anna 
Ersdotter. 
 
Äktenskap med Katarina Andersdotter (Född Romfartuna.). Vigsel 1741. 
 
Barn: 
Maria Ersdotter. Född 1726-08-18 Kumla Bäckeby.  
Erik Ersson. Född 1745-08-17 Kumla Bäckeby.  
Anders Eriksson. Född 1749-12-05 Kumla Bäckeby.  
 
Äktenskap med Katarina Andersdotter (Född 1728 Romfartuna Tösta. Död 1773-05-25 Kumla Bäckeby.). Vigsel 1762. 
 
Barn: 
V:23 Isak Ersson. Född 1766-02-28 Kumla Bäckeby.  

 
 

 
 

VI:46  mf mm fm 
Katarina Andersdotter. Född 1728 Romfartuna Tösta. Död 1773-05-25 Kumla Bäckeby. Far: VII:91 Anders Matsson. Mor: 
VII:92 Brita Johansdotter. 
 
Änkan hustru Catharina Andersdotter ifrån Bäckeby född år 1728 uti Romfartuna socken av ärliga föräldrar fadern Anders 
Matsson i Tösta / / begav sig i mogen ålder uti äkta ståndet och blev första gången gift med avlidna Erik Jansson i Sundby 
och Tillberga socken ti vilket äktenskap hon varit välsignad med en dotter som nu är gift med Erik Ersson i Bäckeby. Andra 
gången med även avlidna Erik Ersson i Bäckeby år 1762 uti vilket äktenskap hon varit välsignat med sonen Isak som och sin 
k moder efterlever. Hennes leverne har under många detta livets tryckande besvärligheter varit ärlig beskedlig och tålig 
sedan hon skötte alla sin sängliggande anhöriga ja var och en i hela huset sjuknade hon själv och efter 8 dagars svår 
bröstsjuka avsomnade hon d 25 sistlidne.  Tiden hon ar i världen levat 45 år 
 
Gift 1753 med Erik Jansson i Sundby. Hon kom då ifrån Igelsta 

 
 

 
 

VI:47  mf mm mf 
Lars Jansson. Född 1728-12-01 Kumla. Död 1812-01-27 Kumla Myggbo. Far: VII:93 Johan Larsson. Mor: VII:94 Kerstin 
Johansdotter. 
 
Äktenskap med Margareta Larsdotter (Född 1733-01-25 Kumla Ranstahagen. Död 1775-02-21 Kumla Myggbo.). Vigsel 
1755-11-10. 
 
Barn: 
Stina Larsdotter. Född 1759-12-26 Kumla.  
Margareta Larsdotter. Född 1763-08-23 Kumla.  
V:24 Anna Larsdotter. Född 1767-03-27 Kumla Myggbo.  
 
Äktenskap med Kajsa Jansdotter (Född 1733 Västanfors. Död 1800-05-16 Kumla Myggbo.). Vigsel 1775-10-24. 

 
 

 
 

VI:48  mf mm mm 
Margareta Larsdotter. Född 1733-01-25 Kumla Ranstahagen. Död 1775-02-21 Kumla Myggbo. Far: VII:95 Lars Matsson. 
Mor: VII:96 Margareta Persdotter. 

 
 



 
 

VI:49  mm ff ff 
Jakob Jakobsson. Född 1726-03-27 Gunnilbo Moren. Död 1800-07-24 Hed Västanhed. Far: VII:97 Jakob Persson. Mor: 
VII:98 Anna Persdotter. 
 
Flyttar från Bysala till Västanhed 1770 
 
Dödbok 27 juli 1800 På denna söndagsmorgon äro trenne våra avlidna kristendoms syskons andelösa kroppar till deras 
jordefärd och bleve befordrade av vilka den första är sockenmannen ärlig och skicklig Jacob Jacobsson ifrån Västanhed 
som blev född år 1726 den 27 mars uti Gunnilbo och byn Mora, av framlidna …hemmansbrukaren Jacob Persson och 
modern hustru Anna Andersdotter genom vilkas omvårdnad han till dop och kristendom blev befordrad och sedermera av 
dem uppfostrad. Vid manlig år gifte han sig med sin nu i sorgen kvarlämnade kära maka ärliga och sediga hustru Christina 
Persdotter från Bysala med vilken han blivit fader för 8 barn, 6 söner och 2 döttrar, därav fyra söner efterleva men bägge 
döttrarna äro döda och sin fader till evigheten föregångna. Uti sitt leverne har han varit anständig och god hushållare. 
Sjuknade för omkring ett år sedan men ifrån näst… påskatid merendels varit sängliggande av lungsot vilken småningom 
medtog hans livskrafter, varunder den högsta behagade lämna honom en rimlig tid att väl beredas till den dyra och sista 
färden i döden // då gud behagade den 24 dennes kl 8 e m kalla honom hädan då han uppfyllt en ålder av 74 år och 4 
månader på 3 dagar när 
 
Äktenskap med Kerstin Persdotter (Född 1736-12-11 Hed Bysala. Död 1801-05-20 Hed Västanhed.). Vigsel 1756 Hed. 
 
Barn: 
V:25 Petter Jacobsson Hult. Född 1757-08-28 Hed Bysala. Död 1806-02-01 Gunnilbo Getänge.  
Anna Jakobsdotter. Född 1760-05-11 Hed Bysala.  
Jakob Jakobsson. Född 1762-08-22 Hed Bysala.  
Olof Jakobsson. Född 1767-02-13 Hed Bysala. Död 1808-06-15 Hed Västanhed.  
Erik Jakobsson. Född 1777-09-12 Hed Västanhed.  

 
 

 
 

VI:50  mm ff fm 
Kerstin Persdotter. Född 1736-12-11 Hed Bysala. Död 1801-05-20 Hed Västanhed. Far: VII:99 Per Olsson. Mor: VII:100 
Kerstin Ersdotter. 
 
Dödbok 31 maj 1801 På denna helga trefaldighets söndagsmorgon är en avliden vår kristendomssysters döda lekamen 
tilldess jordafärd av oss bliven befordrad som i livstiden var framlidne sockenman Jakob Jakobssons efterlåtne änka ärliga 
och skickliga hustru Christina Persdotter ifrån Västanhed vilken var född år 1736 den 11 december uti Bysala av framlidna 
socken mannen Per Olofsson och dess k hustru Christina Eriksdotter genom vilkas försorg hon till det heliga dopet 
befordrades. Vid mogen ålder gifte hon sig med sin föreberörde man och blev uti detta äktenskap moder för 8  barn. Uti 
sitt leverne har hon varit ärlig anständig och god bodkvinna som sitt hus väl förestått. Den 12 dennes kände hon sig må illa 
och sjuknade dagen efter uti hetsig sjukdom som allt mera tilltog därav hon blev närmare föranlåten att med kristlig 
omtanke bereda sig till sin förevarande avflyttning ifrån detta främlingslandet och att genom döden få saligen hädanskiljas 
// då den högste behagade den 20 dennes kl 8 e m hennes ande hädankalla, sedan hon på jorden uppfyllits en ålder av 65 
år 5 månader och 9 dagar. 

 
 

 
 

VI:51  mm ff mf 
Anders Olofsson Hedbom. Född 1715-04-07 Hed Brickan. Död 1785. Skogstorpet, Gunnilbo - Skräddare Far: VII:101 Olof 
Olofsson. Mor: VII:102 Anna Andersdotter. 
 
Omnämns som bruksskräddare Anders Hedbom vid Skogen/Skogstorp 1756-1767. Därefter som Anders Olsson (troligen 
samma person med tanke på hushållets storlek) 1768-1785. Därefter 1786-1788 Anders Olssons hu. Anders finns inte 
antecknad i dödboken vare sig i Gunnilbo, Hed eller Skinnskatteberg. 
 
Vid första vigseln 1736 med Catharina Andersdotter omnämns han som skräddardräng från Malingsbo bruk i Söderbärke. 
Här förekommer han vid Bengtstorp, inflyttad 1734 och flyttad till Gunnilbo 1736. I husförhörslängden 1765-75 finns även 
brorsönerna Anders och Daniel Hedbom födda 1742 respektive 1753, i hushållet. 
 
Äktenskap med Catharina Andersdotter (Född 1707 Gunnilbo Heden. Död 1747-05-31 Gunnilbo Erlandsbo.). Vigsel 1736 
Gunnilbo. 
Barn: 
Anders Andersson. Född 1738-11-25 Gunnilbo Heden.  
Catharina Andersdotter. Född 1738-11-25 Gunnilbo Heden.  
Anna Andersdotter. Född 1740.  



 
Äktenskap med Anna Hindriksdotter (Född 1723-04-10 Hed Bysala. Död 1803-04-02 Gunnilbo Skogtorpet.). Vigsel 1748-03-
15 Hed. 
 
Barn: 
Christina Andersdotter. Född 1748-12-28 Gunnilbo Erlandsbo. Död 1768-08-09 Gunnilbo.  
Maria Andersdotter. Född 1750 Gunnilbo. Död 1792 Gunnilbo.  
Lisa Andersdotter. Född 1756-06-03 Gunnilbo.  
Petter Andersson. Född 1759 Gunnilbo.  
V:26 Greta Andersdotter. Född 1761-09-19 Gunnilbo Skogtorpet. Död 1814-12-20 Gunnilbo Getänge.  
Brita Andersdotter. Född 1765-06-09 Gunnilbo.  

 
 

 
 

VI:52  mm ff mm 
Anna Hindriksdotter. Född 1723-04-10 Hed Bysala. Död 1803-04-02 Gunnilbo Skogtorpet. Far: VII:103 Hindrik Isaksson. 
Mor: VII:104 Katarina Larsdotter. 

 
 

 
 

VI:53  mm fm ff 
Per Jansson. Född 1736-10-17 Gunnilbo Knäppmora. Död 1776-10-13 Gunnilbo Knäppmora. Far: VII:105 Jan Persson 
Källberg. Mor: VII:106 Maria Isaksdotter. 
 
Sockenskräddare 
 
Barn med Greta Persdotter (Född 1738. Död 1765-04-26 Gunnilbo Knäppmora.). 
Barn: 
Margareta Persdotter. Född 1763-10-29 Gunnilbo.  
 
Äktenskap med Catharina Jansdotter (Född 1743-04-21 Munktorp Vattmora. Död 1804-09-16 Gunnilbo Knäppmora.). 
Vigsel 1765. 
Barn: 
Johan Persson. Född 1768-03-05 Gunnilbo.  
Catharina Persdotter. Född 1772-01-03 Gunnilbo.  
V:27 Per Persson. Född 1773-11-14 Gunnilbo Knäppmora.  
Maja Persdotter. Född 1777-03-22 Gunnilbo.  

 
 

 
 

VI:54  mm fm fm 
Catharina Jansdotter. Född 1743-04-21 Munktorp Vattmora. Död 1804-09-16 Gunnilbo Knäppmora. Far: VII:107 Johan 
Persson Göthe. Mor: VII:108 Susanna Olofsdotter. 
 
Inflyttad till Gunnilbo och Persbo från Munktorp 1761 
 
Äktenskap med Per Danielsson (Född 1748-08-01.). Vigsel 1778-02-24. 
 
Barn: 
Jan Persson. Född 1779-12-11 Gunnilbo Knäppmora. Död 1782 Gunnilbo Knäppmora.  
Anna Persdotter. Född 1783-04-09 Gunnilbo Knäppmora.  
Johan Persson. Född 1789-05-25 Gunnilbo Knäppmora.  

 
 

 
 

VI:55  mm fm mf 
Anders Orreus - Hjerpe. Född 1751-04-15 Karlskoga Valås hammar. Död 1815-01-11 Hed Bysala. Far: VII:109 Anders 
Andersson Orre. Mor: VII:110 Kerstin Andersdotter. 
 
Faddrar: Mäster Anders Dahlberg vid Valåsen, dito Erik Simonsson ibm, hustru Maria Hindriksdotter ibm hustru Lisa 
Jansdotter ibm 
 
Antagen till Västmanlands regemente Bergs kompani 31 januari 1778. Samtidigt klagas över roten som ej fullgör kontrakt, 
vilket remitteras till landshövdingeämbetet. Längd 5 fot och 8 tum. Fick avsked 26 september 1800 då han vid drabbningen 
vid Koltis (troligen 1790) fått en contusion och är nu oförmögen till kronans tjänst. Är anmäld till underhåll. 
I hfl Hed vid Bysala 1778 anges han vara född i Värmland 15/4 1751 - Vid Karmansbo nämnd som Fiskaren Anders Orreus 



född 15/4 1751 i Karlskoga Värmland inflyttad från Grythyttan 1776 (Hed (U) AI:4 (1775-1785) Bild 236 / sid 230) 
 
Äktenskap med Margareta Persdotter (Född 1744-09-01 Hed Sunnansjö torp. Död 1825-04-23 Hed Bysala.). Vigsel 1778-
10-11 Hed. 
 
Barn: 
Anders Andersson Hjerpe. Född 1779-08-29 Hed Bysala.  
V:28 Kristina Elisabeth Hjerpe. Född 1782-12-11 Hed Bysala. Död 1841-01-06 Hed Bysala ägor.  
Anna Andersdotter. Född 1787-11-29 Hed Bysala.  

 
 

 
 

VI:56  mm fm mm 
Margareta Persdotter. Född 1744-09-01 Hed Sunnansjö torp. Död 1825-04-23 Hed Bysala. Far: VII:111 Per Larsson. Mor: 
VII:112 Elisabet Henriksdotter. 

 
 

 
 

VI:57  mm mf ff 
Erik Jansson. Född 1740-10-13 Skinnskatteberg Långviken. Död 1809-05-19 Hed Norrhammar. Far: VII:113 Jan Franzon. 
Mor: VII:114 Karen Andersdotter. 
 
Vid vigseln var han koldräng vid Flodhammar och hon piga vid Uttersberg 
 
Äktenskap med Anna Olsdotter (Född 1739-05-27 Ramnäs Seglingsberg. Död 1809-03-31 Hed Norrhammar.). Vigsel 1765-
10-13 Skinnskatteberg. 
 
Barn: 
Johan Ersson. Född 1766-08-31 Hed Östanfors.  
Katarina Ersdotter. Född 1768-08-24 Skinnskatteberg Flodhammar.  
V:29 Olof Ersson. Född 1770-06-13 Skinnskatteberg Skärviken. Död 1838-03-31 Hed Norrhammar.  
Britta Maria Ersdotter. Född 1773-12-24 Hed Holms hammar.  
Anders Ersson. Född 1776-04-25 Hed Norrhammar.  
Jon Erik Eriksson. Född 1779-01-02 Hed Holms hammar. Död 1779 Hed Holms hammar.  

 
 

 
 

VI:58  mm mf fm 
Anna Olsdotter. Född 1739-05-27 Ramnäs Seglingsberg. Död 1809-03-31 Hed Norrhammar. Far: VII:115 Olof Andersson 
Lamberg Malan. Mor: VII:116 Kerstin Jönsdotter. 

 
 

 
 

VI:59  mm mf mf 
Johan Ersson. Född 1707-02-08 Gunnilbo Gunnilbo hammar. Död 1773-04-21 Hed Norrhammar. Hammarsmed Far: VII:117 
Erik Andersson. Mor: VII:118 Kerstin Johansdotter. 
 
Bosatt 1. Bockhammars bruk 1731-1737 2. Norrhammar 1737-1773 
 
Dödbok. 2 maj begrovs hammarsmedsålderman ärliga och gudfruktiga mäster Johan Ersson ifrån Norrhammar. Född år 
1707 uti Gunnilsbo by och döptes, fadern var hammarsmeden Erik Andersson och modern gudfruktiga Christina 
Jansdotter. Enfaldeligen undervisad i sin kristendomskunskap. Vistades mest hemma till år 1731 då han blev mästersven 
vid Bockhammars bruk och gifte sig samma år med sin år 1767 avlidna hustru Brita Andersdoter. haft med henne 1 son och 
3 döttrar varav allenast 1 dotter lever. Kom år 1737 hit till Norrhammar och blev mäster härstädes. Övergav tjänsten för 
några år sedan och varit ålderman vid hammarsmesämbetet. Gifte sig andra gången med Anna Ersdotter och haft med 
henne 2 söner och 3 döttrar varav allenat en dotter, halt sjuk och svag ännu lever. Hans ärliga leverne är allom bekant. 
Sjuknade i rötfeber den 14 april sängliggande till den 21 då han stilla avled. 
 
Vigselnotis 23 maj 1768: Vigdes efter gudstjänstens slut i sacristian smedsåldermannen Johan Ersson i Norrhammar med 
EPd Ana Ersdotter ibm. Barnen woro afwittnade och gåfwo sitt skrifteliga attestatum derpå, med Inspector Strömfogels 
och häradsdomaren Eric Olssons i Fallet bewittnande som i kyrkan förwarat ligger. 
 
Äktenskap med Brita Andersdotter (Född 1703-04-01 Falun. Död 1767-10-10 Hed.). Vigsel 1731-10-10 Gunnilbo. 
Barn: 
Stina Johansdotter Hellström. Född 1732-06-05 Hed Norrhammar. Död 1797-03-24.  
Elisabet Johansdotter. Född 1734-11-08 Hed Norrhammar.  



 
Äktenskap med Anna Ersdotter Hellström (Född 1734-07-17 Ramsberg Stora Korslången. Död 1809-05-14 Hed 
Norrhammar.). Vigsel 1768-05-23. 
Barn: 
V:30 Britta Maria Hellström. Född 1769-02-05 Hed Norrhammar. Död 1835-03-16 Hed Norrhammar.  
Johan Johansson. Född 1770-04-16 Hed Norrhammar. Död 1770-07-29 Hed Norrhammar.  
Per Johansson. Född 1771-07-10 Hed Norrhammar. Död 1772-03-16 Hed Norrhammar.  
Greta Lisa Johansdotter. Född 1772-10-01 Hed Norrhammar. Död 1773-04-19 Hed Norrhammar.  

 
 

 
 

VI:60  mm mf mm 
Anna Ersdotter Hellström. Född 1734-07-17 Ramsberg Stora Korslången. Död 1809-05-14 Hed Norrhammar. Far: VII:119 
Erik Pålsson. Mor: VII:120 Maria Ersdotter. 
 
Begravdes den ärlige dagkarlen Anders Erssons hustru ärlige och beskedlige Anna Ersdotter. I Ramsberg av ärliga 
hammasmedsfolk var hon den 29 juli 1735 född till världen. Hon har varit tvenne gånger gift och har i det förra giftet haft 
flera barn av vilka en dotter lever. I det senare äktenskapet som hon ingick 8 nov 1781 med dagkarlen Anders Ersson vid 
Norrhammar har hon icke ägt några barn. I fyra år har en tärande lungsot varit för henne en ständig påminnelse om sin 
förestående skilsmässa från världen. Dock har hon därav icke varit sängliggande mer än de sista sex veckorna. Flyttar från 
Ramsberg till Hed 1761. Antecknad som enfaldig och saktmodig i utflyttningslängden. Flyttar in till Karmansbo i Hed. 
 
Flyttar från Ramsberg till Hed 1761. Antecknad som enfaldig och saktmodig i utflyttningslängden. Flyttar in till Karmansbo i 
Hed. 
 
Dödbok född 1735 29 juli masmäster Erik S och moder nn 
 
Äktenskap med Anders Ersson. Vigsel 1781-11-08 Hed. 

 
 

 
 

VI:61  mm mm ff 
Lars Andersson. Född 1754-08-16 Odensvi Rocklunda. Död 1834-10-11 Malma Jäxbo. Far: VII:121 Anders Larsson. Mor: 
VII:122 Margareta Larsdotter. 
 
Var dräng i Svensbo Bro socken vid vigseln 
 
Äktenskap med Kajsa Persdotter (Född 1750-12-20 Bro Eriksbo ägor. Död 1812-11-08 Malma Jäxbo.). Vigsel 1775-10-15 
Bro. 
 
Barn: 
Anders Larsson. Född 1776-06-20 Bro Ersbo ägor. Död 1777-04-09 Bro Ersbo ägor.  
Per Larsson. Född 1778-03-14 Bro Ersbo ägor.  
Christina Larsdotter. Född 1779-07-13 Bro Ersbo ägor. Död Bro Torps ägor.  
V:31 Lars Larsson. Född 1782-06-20 Bro Ersbo ägor. Död 1849-08-14 Hed Finngatan.  
Catarina Larsdotter. Född 1785-12-25 Bro Ersbo ägor. Död Hed Tulinge.  
Margareta Elisabeth Larsdotter. Född 1789-01-11 Bro Ersbo ägor.  
Johannes Larsson. Född 1792-04-26 Bro Ersbo ägor.  
 
Sambo med Maja Lena Olsdotter. 

 
 

 
 

VI:62  mm mm fm 
Kajsa Persdotter. Född 1750-12-20 Bro Eriksbo ägor. Död 1812-11-08 Malma Jäxbo. Far: VII:123 Per Jansson Runius. Mor: 
VII:124 Stina Jansdotter. 

 
 

 
 

VI:63  mm mm mf 
Anders Andersson. Född 1757-12-13 Hed Karmansbo. Död 1821-04-10 Gunnilbo Brobo. Far: VII:125 Anders Ersson. Mor: 
VII:126 Catharina Henriksdotter. 
 
Flyttar till Gunnilbo 1820-03-02 
 
År 1821 den 6 september blev undertecknade anmodade att förrätta laga bouppteckning efter  Anders Andersson i  



Brobo Gunnilbo socken som med döden avled den 10 april ovannämnde år och  efter sig lämnat änkan Sara Ersdotter 
samt tvenne sammanavlade döttrar nämligen Stina Cajsa gift  med dagkarlen Lars Larsson i Tryckarbo Skedvi socken 
vilken även genom döden avlidit och efter sig  lämnat fem stycken omyndiga barn, yngsta dottern Maria gift med 
landbonden Anders Ersson  därstädes. För dessa ovannämnda dotterbarn var vid förrättningen närvarande deras 
faderbroder Per Larsson i Ytternäla att deras rätt bevaka.  
 
Äktenskap med Sara Eriksdotter (Född 1759-12-12 Hed Bysala. Död 1829-08-03 Västra Skedvi Bjurnäs.). Vigsel 1785-10-09 
Hed. 
 
Barn: 
V:32 Stina Kajsa Andersdotter. Född 1788-10-28 Västra Skedvi Tryckarbo. Död 1821-01-18 Västra Skedvi Tryckarbo.  
Maria Andersdotter. Född 1794-04-04 Västra Skedvi.  
Erik Andersson. Född 1801-06-18 Västra Skedvi.  

 
 

 
 

VI:64  mm mm mm 
Sara Eriksdotter. Född 1759-12-12 Hed Bysala. Död 1829-08-03 Västra Skedvi Bjurnäs. Far: VII:127 Erik Andersson. Mor: 
VII:128 Maria Andersdotter. 
 
Från Gunnilbo till Västra Skedvi 1828 

 
 
 
Generation VII 
 

 VII:33  fm ff ff f 
Lars Israelsson. Född 1712-05-16 Möklinta Nordankil. Död 1749-07-01 Möklinta Nordankil. Far: VIII:65 Israel Jönsson. Mor: 
VIII:66 Brita Larsdotter. 
 
Dödbok 1749 Lars Israelsson ifrån Nordankil född d 16 maj 1712. Den 3 oktober 1736 trädde han i äktenskap med sin nu i 
stor sorg efterlämnade änka Brita Larsdotter ifrån Kolpelle med henne sammanlevat i 12 år och 9 månader avlat med sin 
hustru 5 barn 4 söner och en dotter. Sjukdomen hetsig feber i 11 dygn. Avsomnade den 1 juli och begrovs den 4:e. 
 
Äktenskap med Brita Larsdotter (Född 1708-07-11 Möklinta Kolpelle. Död 1780-12-07 Möklinta Nordankil.). Vigsel 1736-
10-30 Möklinta. 
 
Barn: 
VI:17 Israel Larsson. Född 1737-09-03 Möklinta Nordankil. Död 1806-02-02 Möklinta Nordankil.  
Lars Larsson. Född 1739-08-31 Möklinta Nordankil.  
Lars Larsson. Född 1741-05-12 Möklinta Nordankil.  
Elisabet Larsdotter. Född 1743-05-04 Möklinta Nordankil.  
Anders Larsson. Född 1746-08-27 Möklinta Nordankil.  

 
 

 
 

VII:34  fm ff ff m 
Brita Larsdotter. Född 1708-07-11 Möklinta Kolpelle. Död 1780-12-07 Möklinta Nordankil. Far: VIII:67 Lars Nilsson. Mor: 
VIII:68 Elisabet Hansdotter. 
 
Dödbok. Änkan Brita Larsdotter ifrån Nordankil född år 1681 uti Kolpelle. Varit ständigt hemma trädde i äktenskap 1704 
med Israel Jönsson. Levat väl. Sjukdomen ålderdoms bräcklighet att hon ett år slutligen legat till sängs. dog d 23 februari 
begrovs d 7 mars. 
 
Äktenskap med Anders Andersson (Född 1728. Död 1783 Möklinta Nordankil.). Vigsel 1750-10-10 Möklinta. 

 
 

 
 

VII:35  fm ff fm f 
Jan Andersson. Född 1706-10-14 Möklinta Kanikebo. Död 1768-11-26 Möklinta Västerbo. Far: VIII:69 Anders Eriksson. 
Mor: VIII:70 Elisabet Johansdotter. 
 
Dödbok 1772 Ärliga änkan h Kerstin Ersdotter ifrån Västerbo född år 1715 d 4 october Hennes föräldrar Erik Ersson och 
Karin Andersdotter. Varit ständigt hemma. Gift 1734 med sin för detta avlidna man Jan Andersson. Ägt tillsammans tre 
barn en son och tvenne döttrar som efterleva. Levnaden ärlig saktmodig och still. Sjuk av modersjukan allt sedan Michaelis 



tid vilken nedlade henne på sotsängen uti 14 dagar. Avsomnade den 22 april. 
 
Äktenskap med Kerstin Eriksdotter (Född 1715-10-04 Möklinta Västerbo. Död 1772-04-22 Möklinta Västerbo.). Vigsel 1734. 
 
Barn: 
Anders Jansson. Född 1736-05-05 Möklinta Västerbo.  
VI:18 Maja Jansdotter. Född 1740-01-02 Möklinta Västerbo. Död 1804-02-24 Möklinta Nordankil.  
Elisabet Jansdotter. Född 1747 Möklinta Västerbo.  

 
 

 
 

VII:36  fm ff fm m 
Kerstin Eriksdotter. Född 1715-10-04 Möklinta Västerbo. Död 1772-04-22 Möklinta Västerbo. Far: VIII:71 Erik Eriksson. 
Mor: VIII:72 Karin Andersdotter. 
 
Dödbok 1772 Ärliga änkan h Kerstin Ersdotter ifrån Västerbo född år 1715 d 4 october Hennes föräldrar Erik Ersson och 
Karin Andersdotter. Varit ständigt hemma. Gift 1734 med sin för detta avlidna man Jan Andersson. Ägt tillsammans tre 
barn en son och tvenne döttrar som efterleva. Levnaden ärlig saktmodig och still. Sjuk av modersjukan allt sedan Michaelis 
tid vilken nedlade henne på sotsängen uti 14 dagar. Avsomnade den 22 april. 

 
 

 
 

VII:37  fm ff mf f 
Anders Olofsson. Född 1711-03-12 By Gaddbo. Död 1763-04-09 By Bodarna. Far: VIII:73 Olof Ersson. Mor: VIII:74 Marit 
Andersdotter. 
 
Dödboken. Anders Olsson från Bodarna, födder år 1711 d 12 mars. Fadern var i sin tid Olof Ersson och moder hustru Marit 
Andersdotter uti Gaddbo.Tjänt på åtskilliga ställen inom församlingen med gott beröm. Gifte sig år 1733 med sin i sorgen 
efterlämnade kära maka hustru Anna Ersdotter i Bodarna och med henne avlat 3 barn av vilka 3 lever... fört ett stilla och 
vackert leverne väl förestått sitt hus och levat i god sämja med sina grannar för ungefärligen 5 veckor sedan blev han 
ansatt av en svår bröst och magsjuka vilken dagligen tilltog och ökades. Under sin sjukdom besöktes han av 
predikoämbetet och anammade nattvarden. Några söndagar har ock församlingen hållt förbön för honom till Gud. 
 
Äktenskap med Anna Ersdotter (Född 1704-07-20 By Horndal. Död 1771-10-24 By Bodarna.). Vigsel 1735-10-15 By. 
 
Barn: 
VI:19 Erik Andersson. Född 1738-05-24 By Bodarna. Död 1812-09-10 By Tyttbo.  
Anders Andersson. Född 1741-01-12 By. Död 1758 By Bodarna.  
Anna Andersdotter. Född 1744-01-12 By Bodarna.  
Kerstin Andersdotter. Född 1749-04-10 By Bodarna. Död.  

 
 

 
 

VII:38  fm ff mf m 
Anna Ersdotter. Född 1704-07-20 By Horndal. Död 1771-10-24 By Bodarna. Far: VIII:75 Erik Ersson. Mor: VIII:76 Margareta 
Andersdotter. 
 
Dödbok. Anders Ols änka hustru Anna Ersdotter ifrån Bodarna Nata Ao 1705. Fadern har varit hamarsmeden mäster Erik 
Ersson modern hustru Margareta Ersdotter. Kom strax i ungdomen bort att tjäna hos vackert och hederligt folk det hon 
och med flit och trohet gjort även hos framledne Prosten Morell här i prästgården. På sitt 24 år trädde hon i äktenskap 
med Anders Andersson i Bodarna, hade med honom 3 barn av vilka nu allenast 1 dotter lever. Fick ej behålla denna 
mannen längre än i 5 år. Efter ett års änkestånd gifte hon sig andra gången med Anders Olsson ifrån Gaddbo. Detta senare 
äktenskap har av Gud blivit välsignat med 4 barn 2 söner och 2 döttrar av vilka en son är död och de övriga lever. Hennes 
allmänna leverne och vandel har varit vacker. Levat väl med bägge sina män, väl uppfött och uppfostrat sina barn, hållit 
dem till dygd och gudsfruktan. Varit nöjd både i mot och med. Länge plågad av modersjukan. Alltid satt sitt fulla hopp och 
förtröstan till gud vilket hon ock gjorde under sin sista sjukdag, däruti hon inföll d 24 oktober som var brännsjuka och 
hetsig feber. Avsomnade stilla på 8:e dygnet sen hon sjuknat sedan hon här i världen levat 66 år. 
 
Från Västanmossa vid vigseln 
 
Äktenskap med Anders Andersson. Vigsel 1729-10-12 By. 

 
 

 
 

VII:39  fm ff mm f 
Erik Persson. Född 1700-12-15 By Forneby. Död 1777-12-11 By Tyttbo. Far: VIII:77 Per Clemetsson. Mor: VIII:78 Margareta 



Olsdotter. 
 
Födelsenotis saknas men husförhörslängden A1:3 visar att Erik är son till Per Clemetsson flyttar till Tyttbo 
 
Äktenskap med Karin Joelsdotter (Född 1704-05-22 By Tyttbo. Död 1782-12-01.). Vigsel 1728-10-13 By. 
 
Barn: 
Anders Ersson. Född 1729 By Tyttbo.  
Erik Ersson. Född 1733-08-12 By Tyttbo.  
VI:20 Karin Ersdotter. Född 1735-12-10 By Tyttbo. Död 1820-04-01 By Tyttbo.  
Petter Ersson. Född 1738-09-02 By Tyttbo.  
Anders Ersson. Född 1741-05-10 By Tyttbo.  
Joel Ersson. Född 1748-02-24 By Tyttbo.  

 
 

 
 

VII:40  fm ff mm m 
Karin Joelsdotter. Född 1704-05-22 By Tyttbo. Död 1782-12-01. Tyttbo, By Far: VIII:79 Joel Matsson. Mor: VIII:80 Lisbet 
Andersdotter. 

 
 

 
 

VII:41  fm fm ff f 
Johan Johansson. Född 1704-07-27 Möklinta Sonbo. Död 1785-04-25 Möklinta Gammelby. Far: VIII:81 Johan Olsson. Mor: 
VIII:82 Malin Olofsdotter. 
 
Äktenskap med Margareta Andersdotter (Född 1707-03-20 Möklinta Bodarna. Död 1765-09-03 Möklinta Gammelby.). 
Vigsel 1729-10-12 Möklinta. 
 
Barn: 
VI:21 Jan Jansson. Född 1730-09-28 Möklinta Gammelby. Död 1806-02-11 Möklinta Gammelby.  
Anders Johansson. Född 1733-03-11 Möklinta Gammelby.  
Elisabet Johansdotter. Född 1736-08-02 Möklinta Gammelby.  
Olof Johansson. Född 1739-10-01 Möklinta Gammelby.  
Erik Johansson. Född 1746-12-24 Möklinta Gammelby. Död 1747 Möklinta Gammelby.  

 
 

 
 

VII:42  fm fm ff m 
Margareta Andersdotter. Född 1707-03-20 Möklinta Bodarna. Död 1765-09-03 Möklinta Gammelby. Far: VIII:83 Anders 
Ersson. Mor: VIII:84 Elisabet Larsdotter. 
 
Db. Ärliga hustruMareta Andersdotter från Gammalbyn, född i Bodarna 1707 d 20 mars döpt 22 dito. Lärt i sin ungdom läsa 
i och utan bok. Vistades städse hemma hos sina föräldrar. Gifte sig 1729 d 12 oktober med sin efterlevande man Jan 
Jansson i Gammalbyn. Med honom haft 4 söner och 1 dotter av vilka en son är död förut. Sitt hus väl förestått och sina 
barn i tukt och herrans förmaning uppfött. Sjuk 8 dagar av bröstsjuka. Dog 3 sepember kl ½8 am. Begrovs d 8de. Aetas 58 
år 

 
 

 
 

VII:43  fm fm fm f 
Per Persson. Född 1704-06-27 By Rosse. Död 1747-04-18 By Näckenbäck. Far: VIII:85 Per Olofsson. Mor: VIII:86 Anna 
Persdotter. 
 
Dödbok. Per Persson i Näckenbäck födder år 1704 fadern var nu avlidna Per Olsson och modern h Anna Ersdotter i Råsse. 
Vistats i sina föräldrars hus och gått dem tillhanda allt till år 1729 då han 12 oktober ingick äktenskap med Malin 
Andersdotter i Näckenbäck. Samma äktenskap har gud välsignat med en son och tvenne döttrar vilka ännu lever. Sitt k 
Svärfolk har han med heder och lydno. Sjuknade d 30 mars uti en stark diarre var till ock kom brännsjukan som förtog all 
sömn och försvagade krafterna. Den 18 april lät han kalla till sig predikoämbetet och gjorde ett vackert skriftemål. Mellan 
klockan 11 och 12 den dagen skildes han saligen härifrån när han levat 43 år 
 
Äktenskap med Malin Andersdotter (Född 1708-04-12 By Näckenbäck. Död omkring 1760 By Näckenbäck.). Vigsel 1729-10-
12 By. 
 
Barn: 
VI:22 Anna Persdotter. Född 1731-12-29 By Näckenbäck. Död 1810-02-02 Möklinta Gammelby.  



Brita Persdotter. Född 1735-10-30 By Näckenbäck.  
Anders Persson. Född 1735-10-30 By Näckenbäck. Död 1770-05-14 By Näckenbäck.  

 
 

 
 

VII:44  fm fm fm m 
Malin Andersdotter. Född 1708-04-12 By Näckenbäck. Död omkring 1760 By Näckenbäck. Far: VIII:87 Anders Ingolfsson. 
Mor: VIII:88 Margareta Olofsdotter. 
 
Barn med Anders Ersson (Född 1719-09-21.). 
 
Barn: 
Kerstin Andersdotter. Född 1750-09-18 By Näckenbäck.  

 
 

 
 

VII:45  fm fm mf f 
Daniel Johansson. Född 1658-07-01. Död 1738-11-23 By Västansjö. Far: VIII:89 Johan. 
 
Barn med Margareta Olsdotter (Född 1664. Död 1735-04-13 By Västansjö.). 
 
Barn: 
Sara Danielsdotter. Född 1688-09-16 By Västansjö. Död 1689-01-27 By Västansjö.  
Margareta Danielsdotter. Född 1688-09-16 By Västansjö. Död 1755-01-24 By Västansjö.  
Karin Danielsdotter. Född 1690-02-23 By Västansjö.  
Sara Danielsdotter. Född 1692-05-01 By Västansjö.  
Erik Danielsson. Född 1695-05-15 By Västansjö.  
Johan Danielsson. Född 1698-06-12 By Västansjö.  
Brita Danielsdotter. Född 1701-05-30 By Västansjö.  
VI:23 Olof Danielsson. Född 1703-06-06 By Skogen. Död 1753-02-05.  
Sara Danielsdotter. Född 1705-04-21 By Skogen.  

 
 

 
 

VII:46  fm fm mf m 
Margareta Olsdotter. Född 1664. Död 1735-04-13 By Västansjö. Far: VIII:91 Olof Matsson. Mor: VIII:92 Karin Persdotter. 

 
 

 
 

VII:47  fm fm mm f 
Jöns Larsson. Född 1664 Folkärna Veddarsbo. Död 1710 Folkärna Skinnarbo. Far: VIII:93 Lars Jönsson. Mor: VIII:94 Brita 
Matsdotter. 
 
Omnämnd som måg till Lars Nilsson Plåt i husförhörslängden 1690 
 
Äktenskap med Anna Larsdotter (Född 1666 Möklinta Bännebäck. Död 1740-06-03 Folkärna Skinnarbo.). Vigsel 1694-10-07 
Folkärna. 
 
Barn: 
Brita Jönsdotter. Född 1695-11-13 Folkärna Skinnarbo.  
Lasse Jönsson. Född 1698-07-21 Folkärna Skinnarbo.  
Margareta Jönsdotter. Född 1701-02-18 Folkärna Skinnarbo.  
Erik Jönsson. Född 1703-05-09 Folkärna Skinnarbo.  
Mats Jönsson. Född 1706-01-30 Folkärna Skinnarbo.  
Anna Jönsdotter. Född 1708-11-19 Folkärna Skinnarbo.  
VI:24 Karin Jönsdotter. Född 1710-01-23 Folkärna Skinnarbo. Död 1790-06-30 By Näs.  

 
 

 
 

VII:48  fm fm mm m 
Anna Larsdotter. Född 1666 Möklinta Bännebäck. Död 1740-06-03 Folkärna Skinnarbo. Far: VIII:95 Lars Nilsson Plåt. Mor: 
VIII:96 Margareta Larsdotter. 
 
Dödbok. Jöns Larssons änka i Skinnarbo hustru Anna Larsdotter född i Möklinta socken och Bännebäck 1666. På sitt 26 år 
gifte hon sig med ovannämnde sin man. Sammanlevat 18 år haft tillsammas 3 söner och 4 döttrar 1 son och 2 döttrar lever. 
Hennes leverne har varit gudfruktigt och fromt. Sjuklig har hon varit 6 år av svullnad i benen och på slutet andra 
ålderdomsbräckligheter var av hon hela vintern varit sängliggande. Avsomnade den 3 juni när hon levat 74 år. 



 
 

 
 

VII:49  fm mf ff f 
Per Jansson. Född 1715-07-29 Möklinta Nässelbo. Död 1788-04-21 Sala Fallet. Far: VIII:97 Johan Andersson. Mor: VIII:98 
Malin Larsdotter. 
 
Flyttar från Ösby, Sala socken, till Fallet 1775 
 
Äktenskap med Lisa Johansdotter (Född 1708-10-28 Österfärnebo Gysinge. Död 1782-12-23 Sala Fallet.). Vigsel 1745-10-29 
Sala landsförsamling. 
 
Barn: 
Johan Persson. Född 1746-04-03.  
VI:25 Lars Persson. Född 1758-08-09 Sala socken. Död 1816-01-04 Sura Ösura.  

 
 

 
 

VII:50  fm mf ff m 
Lisa Johansdotter. Född 1708-10-28 Österfärnebo Gysinge. Död 1782-12-23 Sala Fallet. Far: VIII:99 Johan Larsson. Mor: 
VIII:100 Margareta Isaksdotter. 
 
Gift första gången med ryttaren Olof Österberg från Många i Romfartuna. 1 barn i första giftet är dött. I andra giftet två 
söner som lever. 
 
Bouppteckning. År 1783 d 2 januari blev laga uppteckning förrättat efter Ped Jansson i Fallets avlidna hustru Lisa 
Jansdotter vilken efter sig lämnat 3 barn 2 söner och en dotter som efterlever.  

 
 

 
 

VII:51  fm mf fm f 
Olof Olofsson Landberg. Född 1735-11-04 Sala Fallet. Död 1763-03-23 Enåker. Far: VIII:101 Olof Jonsson. Mor: VIII:102 
Margareta Samuelsdotter. 
 
Antagen 1759. Den 14 juni 1760 ankom han till Pommern från Sverige och ersatte förre soldaten för roten. 17 november är 
han antecknad i rullan under Kapten Geddas kompani. 
Generalmönsterrulla 1763, Väsby kompani. Nr 67: Olof Olofsson Landberg 28 år (1763?) tjänstetid 4 år. I arrest på Västerås 
slott för dråp. Avrättad i mars 1763. 
 
Dödbok, Enåker. 1763 23 mars Halshöggs och nedgrävdes på Broddbo i Sala församling för begångit dråp den 19 oktober 
1762 på drängen Johan Persson ifrån Ås och Möklinta socken, soldaten Olof Olofsson Landberg 28 år. 
 
Hamnade i arresten 22 oktober 1762. Sedan dömd till döden. I fånglista januari 1763 
 
Dödbok Möklinta 1762 om Johan Persson: Blev d 20 oct kl mellan 2 och 3 om morgonen av en soldat från Enåker Olof 
Landberg som ankom med posten utan att någon ovänskap varit dem emellan med dess värja i bröstet ränd varav han 
strax föll död ned till jorden. 
 
Sala F:1 : 1757 15 juni halshöggs på Bråsta avrättsplats bonden Johan Matsson ifrån Forneby Möklinta 32 år gammal, 
angavs till döds slagit en annan under hemresan från staden., nekade enständigt till dråpet ock i sista stunden. Kroppen 
jordades i Möklinta kyrkogård. Efter 7 á 8 års förlopp därifrån erkände soldaten Lamberg som för begångit dråp avlivades 
vid Broddbo att han var orsaken Johan Matssons död som led oskyldigt. 
 
Övertjurbo häradsrätt urtima ting 26 november 1762 Sd Sedan nämnden med flera närvarande om orsaken till detta 
urtima ting underrättade blivit, nämligen att soldaten Olof Landberg från Enåkers socken vid ett samkväm uti Österbo 
Möklinta socken natten emellan d 19 och 20 i oktober månad skall till döds stuckit drängen Johan Persson ifrån Ås berörde 
socken och därjämte illa huggit tvenna andra personer, och därför i häkte inmant blivit. Så förekallades bemälte Olof 
Landberg som under starkt fängsligt förvar ifrån stadsarresten hitsänd blivit varvid sig instälte enligt undfången order av 
den 22 i denna månad, å regementets vägnar till ( ) av Landbergs rätt Capitainen och riddaren av kongl majt:s svärdsorden 
välborne Hr Carl Fredrik Reuterschiöld, samt å kärande sidan, jämte kronolänsmannen välaktad Erik Andersson, den 
ihjälstuckne drängens Johan Perssons styvfader Johan (Persson) och moder Ingeborg Jansdotter i Ås. (Samt) Erik Matsson i 
Nordanberg, som vid samma tillfälle skulle blivit huggen i handen, samt Johan Johansson i Västerbännbäck som skulle fått 
ett hugg i armen av vilken Länsmannen gjorde först om sakens sammanhang den berättelse att denna Landberg skulle 
kommit den 19 oktober (nästveckna) om natten in uti ett hemkomöl, som änkan hustru Kerstin Jansdotter i Österbo hållit 
åt sin son Daniel Danielsson som då varit brudgum, där han med svordomar och (enahanda) överfallit gästerna vilken 



sedan han likväl förut lagt utav sig värjan eller sabeln han haft vid sidan (för berörde) hans förhållande velat hava ut 
honom tå han tagit på sig värjan igen och lovat ont ut samt gått ut och manat dem efter sig, varvid Erik Matsson i 
Nordanberg stigit till och sökt hålla igen dörren att han ej vidare skulle komma in, men Landberg hade ryckt upp dörren 
och huggit Erik Matsson över handen samt i det samma stuckit Jan Persson, och då de därpå gått ut efter honom att taga 
fast honom hade han huggit Johan Johansson över armen. Frågades om länsmannen visste huruvida han lagt sig i träta 
med någon viss, eller egentligen manat ut någon, svarades att han sådan inte visste. 
Styvfadern Johan Persson, som varit närvarande då detta hänt och där efter förekallades, sade sig icke hava hört något 
oväsende eller blivit något ont varse, förr än i det samma att hans styvson dignat neder, då han , som sett folket stocka sig 
kring honom, och (ment) att han skulle fått något svårt slag, sprungit till och tagit honom under huvudet och där vid fått se 
att gärningen varit gjord. 
Modern hustru Ingeborg Jansdotter, som därpå förklarade att hon vid beerörda tillfälle icke varit tillstädes, och hade på 
tillfrågan således ingenting därom att berätta. 
Erik Matsson i Nordanberg sade att han setat ovan om bordet och blivit varse att Landberg och drängen Jan Persson blivit 
oense samt att Landberg gått åt dörren och bemälte dräng efter med knytna nävar och därför sagt att de icke skulle få 
slåss samt stigit strax upp, gått efter till dörren och tagit i dörrgreppen att hålla dörren igen för Landberg, som varit 
utanför, varpå hade Landberg ryckt upp dörren på glänt och stuckit in sabeln samt huggit honom övere vänstra handen 
som han hållit igen dörren med, så att han släppt grepen, varpå han strax öppnat dörren (mera) samt stuckit drängen Jan 
Persson som stått bak vid Erik Matsson, så att han fallit ned, och innan Erik Matsson hunnit få binda om handen på sig, 
blivit död. Men vad Jan Persson och Landberg haft sin emellan hade han ej hört, icke heller att Landberg manat ut honom, 
som han dock hört sägas skulle skett. Sist hade Jan Jansson i Västerbännbäck sig icke noterat, vad som hänt inne i stugan, 
emedan brudgummen Daniel Danielsson, han och flera varit uti en liten stuga nedra på gården att äta, varunder Landberg 
börjat ropa på gården och bett dem komma ut, varför brudgummen, han Jan Jansson och Johan Persson i Lisselbo, stigit ut, 
samt frågat vad det voro? Då Landberg svarat – Jo kom hit skall du få se; När de då stigit närmare till honom, hade han bett 
dem komma ut om porten med sig, det de, som ingen ting av vetat, gjort, och följt honom som fortast efter utan porten, 
där de bägge andra som gått för ut, skulle blivit varse, att han haft sabeln ute och således hållit sig tillbaka, men Jan 
Jansson, som efter kommit, hade ej sett de och därför stigit fram, varvid sabeln blänkt över huvudet på honom, och till att 
värja det hade han då kastat upp högra armen, varöver han fått ett hugg så att den domnat, men icke vetat att han varit 
huggen och därför sagt till Landberg att han slagit honom allt för illa, dock tagit upp med vänstra handen och fått Landberg 
i armen (hålla) vid Jan Persson i Lisselbo även stigit till och fått sabeln utav honom ehuru han svängt därmed kring sig och 
där under även givit Daniel Danielsson en släng som han likväl icke haft någon skada av, och därpå hade de gripit honom 
emedan bud kommit ut det han skulle slagit ihjäl en annan i stugan. 
Soldaten Olof Landberg 28 år gammal medelmåttig till växt och kroppsstyrka, född i Sala socken och byn Fallet, gift för 4 år 
sedan och har sin rote i Enåkers socken Simtuna härad, varifrån han för tu år sedan gått ut till Pommern, samt nu i höst 
mickelsmässotiden kommit hem därifrån, berättade därefter att det kommit honom tillhanda genom hans camerad ett 
brev …soldaten Ifrig ifrån Löfstad socken vilket han skulle be( ) till soldaten Hiller som varit på hemkomölet i Österbo, där 
han alltså gått in och sedan suttit där en lång stund och icke hört av något ont utan blivit uppbuden att dansa av pigan 
Margareta Carlsdotter i Sund och därvid tagit utav sig sabeln för att vara så mycket vigare, var efter han flera gånger 
dansat, men huru han där under kommit att stötas med drängarna, hade han hört dem börja lova ont ut, varför han sat till 
soldaten Sörman som också varit på brevgång och gått med honom in att bäst vore laga sig hädan och således satt på sig 
sabeln igen; men som Sörman sagt att det voro för mörkt att gå då, utan att de skulle vänta till dess tunglet komma upp så 
hade han satt sig ned litet dock ( ) sedan stigit upp, gått till dörren och sagt till Sörman: Kom om du vill, sam budit farväl, 
men i det han kommit till dörren, fått ett slag vid örat, så att han dock icke vilka han mant: men som drängen Jan Persson 
där på stigit upp och vid det han kommit på golvet, sagt, skall du kalla mig hundsvått, så hade vittnet som fruktat att något 
ont skulle bliva utav, gått efter till dörren och innan hon väl hunnit stanna hade drängen fallit baklänges mot henne och 
därpå sedan det sorlat 2 á 3 gånger i bröstet på honom blivit död. Men huru det tillgått vid det han blivit stucken hade hon 
ej sett, emedan det varit mörkt vid dörren. Ej heller hade hon hört Landberg kalla någon hundsvått, emedan hon ej varit så 
när till att hon sådant hört. Sade eljest att Landberg hela natten svurit och en gång tillförne gått ut och skurit tänder? Tå 
likväl ingen gått efter honom …… stött huvudet mot dörrgåten varför han dragit ut sabeln och huggit först  samt  stuckit 
sedan där med bak om sig igenom dörren, men visste icke huru det tagit. Dock hört en som blivit skadd säga att han blivit 
huggen och att kvinnfolken börjat skrika och ropa. Varpå han gått ut på gården där de kommit ut ur den andra stugan, vilka 
han dock bett icke komma inpå sig efter han annars skadade dem, emedan han gått och huggit framför sig med sabeln, 
dock hade Jan Jansson sprungit på honom utom porten och därigenom blivit huggen, Därpå hade en kommit och slagit 
honom i huvudet med ett vedträ så att han fallit ned, var under de tagit sabeln av honom, När han sedan kommit sig före, 
hade Hiller bett honom komma in, det Landberg också gjort efter han icke vetat det någon skada skett och Hiller jämväl 
sagt att det icke voro så illa som kvinnfolken gjorde ut( ) men då han kommit i förstugun hade han fått se hur karlen legat 
på golvet i stugan då han sett huruledes det varit, varefter han blivit framhävd i stugan och sedan tagen och avförd till 
Västerås slott dagen efter. Frågades huru han kom att bära värjan på sig vid berörde tillfälle? Svarades att ordningen alltid 
varit att hava värjan på sig där de gingo med brev. Frågades om han visste varifrån samma brev kommit? Svarades att han 
det icke visste, men hans camerad soldaten Ifrig hade burit det till honom och till fältväbeln Holmlöf i Möklinta skulle det, 
och mente att det angått de nylejdas namn och nummer samt ålder med mera. 
Länsmannen tillspordes om han inkallat några vittnen? Vartill han svarade ja, att han instämt följande att vittna i saken, 
nämligen Erik Ersson och hustru Margareta Andersdotter i Hede, Carl Olofsson och dess dotter Margareta Carlsdotter samt 
skomakarehustrun Anna Olofsdotter i Sund, Daniel Danielsson, hustru Kerstin Jansdotter och pigan Brita Jansdotter i 



Österbo, Gustaf Danielsson i Kålpelle, hustru Anna Johansdotter  i Nordanberg, Jan Persson i Lisselbo, soldaten Olof Hiller 
och Soldaten Jan Sörman, Emot dessa vittnen var icke något jäv att andraga vidare än att hustru Anna Johansdotter 
förmenas vara Erik Matssons i Nordanberg hustru och Daniel Danielsson den , som efter Jan Janssons i Västrabännbäck 
berättelse skulle fått en slag av Landberg då han svängt kring sig med sabeln varför hustru Anna Johansdotter icke till 
vittne kunde antagas och vad Daniel Danielsson angick så lämnades han tillika med hustru Kerstin Jansdotter som 
förmenas vara Daniels moder till vidare, De övriga förekallades och efter avlagd ed var för sig berättade: 
Erik Eriksson i Hede: att han icke hade något om själva saken att berätta emedan han då redan varit gången till sängs, men 
då vittnet som är fångeskjutsare, skjutsat Landberg dagen efter, hade Landberg sagt för honom att han varit ärnad att 
hugga huvudet i tu på Jan Jansson som han högg i armen samt att hugga mitt av brudgummen som han huggit i sidan men 
därigenom att han haft en skinnpäls på sig ej vidare blivit skadd än att bloden gått ut igenom skinnet, även att de varit tre 
stycken som slipat sina sablar, nämligen han Landberg, soldaten Enberg i Enåker och Liten i Möklinta. Frågades om vittnet 
sett sidan på Daniel Danielsson och att han varit så skadd som vittnet nu berättat. Svarades Nej utan Daniel hade själv 
berättat för vittnet att så varit. Frågades på Hr Capitain Reuterschiölds erinran om han sagt för vittnet var de varit antingen 
hemma eller i Pommern, när de skulle slipat sina sablar? Svarades att han sådant icke anrört, hade ej mer att berätta. 
Margareta Andersdotter i Hede, Att då Landberg rest upp sig från bänken hade han fått såsom en knyck på ryggen, men 
om han blivit stött eller vilken stött hjonom hade hon ej sett, dock hade han vänt sig åt drängen Jan Persson och lyftat upp 
handen samt sagt: Du sacramentskade hundsvått, skall du stöta mit i ryggen, kom och följ med längre, varpå han gått åt 
dörren och drängen efter vilken frågat varför han skulle kalla honom hundsvått . Varvid Erik Matsson i Nordanberg även 
sprungit till dörren, men huru där tillgått hade vittnet icke sett, allenast hört att det smullit och sett Erik Matsson sticka 
fram sin han varuti han varit huggen och drängen utan att bruka något ord dignat ned. Annars hade vittnet icke hört något 
oväsende om aftonen mer än att Landberg givit ut (svaveliga eder) att hon aldrig hört sådana. Eljest hade hon också ( ) på 
gården därstädes om morgonen efter att sabeln varit slipad och att han och Liten allt på en gång slipat sina sablar. 
Carl Olsson i Sund; att han setat ovan om bordet och ej vetat utav någonting förr än han sett Landberg skaka handen, men 
visste ej åt vem, ej heller hört vad han sagt dock sett att han lossat på sabeln samt därpå gått åt dörren och Erik Matsson 
efter samt drängen Jan Persson efter, men huru det tillgått hade vittnet icke sett, emedan folket stockat sig till dörren, så 
att där blivit mörkt, dock hört att det smullit ovan i dörren och därpå sett drängen falla död som en (stock) och ej tillsäga 
något ord, blev ( )  mera blod syntes på honom än allenast i näsborren, så hade vittnet bett dem taga till vatten att kasta i 
ansiktet på honom, efter han tänkt att drängen allenast varit slagen i huvudet så att han skulle dånat, men i det samma 
hade han dött. Huru Landberg förhållit sig på gården visste vittnet icke emedan han ej gått ut, utan ropat allenast att de 
skulle taga vara på karlen efter han fruktat han skulle giva sig ut på isen som varit ganska svag. Sedermera då Landberg 
blivit inhävd, hade vittnet förhållit honom vad han gjort och viste honom karlen som legat död på golvet då han sagt att 
han kunde skratta däråt men efter Landberg ( ) gjort är vad ( ) sedan börjat gråta. ( ) saliga eder hade han utgjutit där om 
aftonen och nästan aldrig talt något ord utan att han svurit därvid. Sade för övrigt att bloden som sprutat ut efter sabeln 
då den dragits ut ur livet på drängen synts ännu på ett skåp som står på vänstra sidan vid dörren även att en blodstrimma 
som han slängt av sabeln i förstugan synts i taket ovan dörr i förstugan och på väggen därstädes. Intygade också att sabeln 
som han gjort skadan med är slipad på (rödsten) så att den är helt vass . 
Pigan Margareta Carlsdotter: Att hon setat på bänken och ej hört något förr än sedan Landberg varit uppstigen, då han 
räckt handen tillbaka och skurit ( ) samt sagt kom ut du och där vid gått åt dörren….. 
Skomakarhustrun Anna Olofsdotter i Sund: Vet ej annat att berätta än allenast att hon hört Landberg svärja gruvliga eder 
om natten, samt sett att Landberg gått ut och Jan Persson följt efter till dörren och lovat att han skulle betala Landberg för 
det han kallat honom hundsvått. Hade också sett honom en gång före om natten vara ond (  ) samt ( ) med fingren, då 
likväl ingen brytt sig om honom. 
Pigan Brita Jansdotter i Österbo: Att hon ej blivit varse när Landberg gått ut, allenast att Jan Persson gått åt dörren och 
sagt; Jag skall betala dig för att kalla mig hundsvått. Hade ej heller sett huru dråpet tillgått emedan hon ej varit upp av 
bänken under det allt det skett. Hade för övrigt icke varit där jämt om natten och visste således icke heller något mera att 
berätta, 
Gustaf Danielsson i Kålpelle; Att Landberg kommit fram och slagit i bordet samt bett Sörman komma ut emedan han 
märkte att det blev ont av: Men Sörman hade icke velat gå utan sagt att han blevo kvar. Emellertid hade dansen blivit all 
och drängen Jan Persson kommit och satt sig bredvid vittnet som spelat. Varpå Landberg åter kommit fram slagit i bordet 
och svurit. Varför drängen Jan Persson stigit upp och stött honom i ryggen, så att han farit fram åt golvet. Då Landberg vänt 
sig om och knutit näven åt honom samt sagt du sacramentskade hundsvått, skall du stöta mig, kom ut du: och därvid gått 
åt dörren varvid Jan Persson gått efter honom med knytna hand i vädret?? Och även i dörren slagit efter Landberg, och 
som vittnet tillika med Erik Matsson i Nordanberg därvid även gått till dörren efter de märkt att det blivit ont av så hade 
Erik Matsson som tagit i dörrgrepen blivit huggen i handen så att han släppt dörren, vilket han visat för vittnet: och under 
det vittnet sett var han varit huggen, hade dörren blivt öppnad, då vittnet stigit till och ärnat draga Jan Persson som stått 
kvar i dörren, därifrån: men i det samma hade han fallit tillbaka, då Carl Olsson och dess dotter tagit emot honom och 
slagit ( ) på honom men därunder hade han dött. Sedan Landberg därpå varit inhävd hade Carl Olsson vist honom karlen 
som legat på golvet och föreställt honom vad han gjort. Var till han svarat: det vara ( ) att det är gjort och ( ). Frågades om 
Landberg varit drucken? Svarades ja något men ej så att han var överlastad. Berättade eljest att Landberg hela natten 
svurit och bett (dem besittja sig och ångra sig) med mera sådant, och det utan att hava någon träta med någon. ( ) hade 
också föreställt Landberg sedermera varför han skulle missbruka konungens gevär? I fredligt land: Vartill han svarat att han 
skulle hava det att skrämma bönder med och sticka ihjäl bönder med och att de därtill fått sablarna, emedan de annars väl 
fått dem förr, än näst förr än de farit hem och bett vittnet även akta sig för Liten?, att han ej även slippte av honom 



emedan de slipat bägge på en gång; vilket skulle skett som Hiller sagt på hemvägen. 
Jan Persson i Lisselbo: Att han och Daniel Danielsson med flera besett Landbergs sabel som han lagt av sig på bänken under 
det han dansat och huru blank den varit, varför Landberg och Erik Matsson kommit uti någon ordväxling i anledning var av 
Landberg satt på sig sabeln och satt sig på bänken samt skakat på huvudet. Varefter vittnet gått ut i en annan stuga att äta, 
och sedan han varit där en liten stund, hade han fått höra Landberg ropa på gården och bedja dem om de voro karlar, 
komma ut och taga fatt på honom, då han skulle hugga så länge det voro en kvar av dem. Varför vittnet med d flera stigit 
ut, då Landberg gått undan och huggit med sabeln för sig till dess han kommit ut på backen, där vittnet fått uti en takkrok 
och gått emot honom med, varunder han först huggit brudgummen i sidan? Samt sedan Jan Jansson i Västerbännbäck i 
armen, men till han lyft upp sabeln att göra tredje hugget, hade vittnet sprungit på honom och fått av honom sabeln samt 
kastat den bak om sig, varefter Landberg fått vittnet i håren men däremot hade vittnet slagit honom undan sig. Emellertid 
hade Hillier kommit och bett Landberg komma in, emedan det ej voro så illa som kivnnfolken ropat utav. Och då Landberg 
kommit in samt fått se karlen ligga död på golvet, hade han sagt att det var väl att det var beställt och att han kunde just le 
däråt. Kunde ej säga att Landberg var drucken emedan han gått och stått samt rört sig helt friskt. Frågades om han sett 
någon slå Landberg med vedträ i huvudet ute på backen. Svarades nej. 
 
Soldaten Olof Hiller: att han ej varit tillstädes i den stugan där dråpet skedde utan uti den andra där de ätit och visste 
således icka av denna saken men sade att Landberg i Pommern skulle svurit på att när han kommo hem, skulle han hava 
ihjäl någon, och sagt även på hemvägen från Pommern att han slipat sabeln. Erkände at han bett Landberg komma in och 
sagt att de ej voro så illa till fast han visste att karlen då redan var död. 
Soldaten Sörman: att sedan han och Landberg uti hemkomölsgården om aftonen klockan vid pass elva hade de roat sig och 
dansat och ej hade vittnet hört av något ont förr än Landberg kommit och bett vittnet komma och gå emedan han sågo på 
folket att där blevo slagsmål utav, dock som vittnet ej velat gå med förr än tunglet skull komma upp efter som sjön varit 
farlig att gå över sedan den så nyss lagt sig, så hade Landberg satt sig ned en liten stund, dock stigit strax efter upp, då 
drängen Jan Persson stött honom i ryggen, varvid Landberg bett honom följa med längre, och gått ut samt budit farväl, 
varpå drängen Jan Persson följdt efter med högra handen knyten till dörren, där han stannat och ( ) den vänstra upp i 
dörr() men vad där i det samma hänt, hade vittnet icke sett emedan han ej stigit upp förr än kvinnfolken börjat skrika, då 
vittnet väl gått till dörren men då hade dråpet redan varit skett. När Landberg sedan varit inhävd, hade han sagt att han ej 
annat kunde än le däråt, litet drucken måtte han varit som vittnet tyckt men ej så att han därav haft något men. 
Daniel Danielsson förekallades därefter och tillspordes om han haft någon skada utav slängen han fick. Vartill han svarade 
att han väl fallit därvid omkull men icke vidare blivit skadat att skinnet på armen och i sulan blivit avskrubbat och att han 
haft ont därav i åtta dagar. Frågades om han visste i vad avsikt Landberg slagit honom? Svarades att det väl icke skett i 
någon annan än att hugga ihjäl dem allesammans, emedan han ropat och sagt det på gården. 
Frågades Landberg varför han kom att slå Daniel Danielsson, om det skedde till att skada honom, eller att värja sig? 
Svarades att han varit ibland dem som gått på honom och därför kommit att slå honom med baken av sabeln.  Frågades 
om Daniel Danielsson låtit syna sig av någon som kunde intyga att han haft en sådan åkomma som han sagt? Svarades att 
han vist armen när han kommit inom, ingen av de närvarande vittnena kunde sådant intyga. Rätten föreställte Landberg 
att han skulle sagt sig ärnat hugga brudgummen mitt av till ( ) att vittnen intygat. Men därtill nekade Landberg alldeles så 
väl som att han någonsin haft något ont till Daniel Danielsson, emedan han annars väl kunnan skada honom om han velat. 
Således och emedan varken bevisligt är att Daniel Danielsson haft någon åkomma eller att Landberg honom uppsåtligen 
slagit, finner rätten skäligt att förklara honom Daniel Danielsson så väl som hans moder hustru Kerstin Jansdotter för 
skickeliga att i detta mål ipetera?? Varefter rätten lät dem med hand å bok avlägga den vanliga vittneseden berättandes 
där efter särskilt. Daniel Danielsson: gjorde annars samma berättelse som Jan Persson i Lisslebo hade dock icke hört 
emedan han är litet döv att Landberg på gården bett dem taga fast sig , visste icke heller vad som ( ) sedan Landberg blivit 
inhävd i stugan emedan då dels av slaget han fått, dels av det som skett inne i stugan emedan han varit ute, blivit så 
förvåna att han varken hört eller sett. 
Hustru Kerstin Jansdotter: Att hon så just icke hört deras talan men i det Landberg gått ut och drängen Jan Persson kommit 
efter samt frågat om han skulle kalla honom hundsvått hade vittnet bett Jan Persson icke gå efter den karlen; I vilken 
handvändning drängen dignat ned och varit stucken. När han kommit in tillbaka hade vittnet ej varit inne och hört vad han 
sagt. Ej mer att berätta. 
Därefter ingav rådmannen och gruvfältskären äreborna och välbetrodde Arvid Mellgren tvenne attester över den 
besiktning han i detta mål på behörig anmodan förrättat vilken upplästes, lydandes den förra sålunda: 
År 1762 den 21 october uti Österbo och Möklinta socken synade undertecknad uppå vederbörandes anmodan unga 
drängen Johan Perssons döda kropp ifrån Ås och bemälte socken om vilken berättades att han natten emellan d 19 och 20 
i månaden blivit av soldaten Olof Landberg genom bröstet stucken med en sabel, som ( ) skyndsamhet befordrat och 
befants. 
1o På vänstra sidan en god tvärhand under armgropen och tillika längd ifrån vänstra bröstets vårta ett stucket sår av 2 
tvärfingrars längd, som gick igenom yttre allmänna betäckningarna, bröst-musclerna, muscules tutescstales emellan 4de 
och femte revbenet upp ifrån ned åt (änkanet) igenom brösthinnan in å vänstra ihåligheten av bröstet. 
2o På högra axeln när intill och över ocsa caviculi, ett litet blodsår av en tvärfingers storlek, vilket in ifrån igenom skuret 
den yttre allmänna betäckningen. 
3o Bröstet öppnades och fants i hela dess ihålighet en ansenlig myckenhet utådrad, dels levrad del flytande blod; efter 
vilkens bortrensning en öppning i mellersta delen av vänstra lungans övre lob gentemot yttre såret viste sig uppåt uppfylld 
med levrat blod, dock icke så att ju sondin utan tvång 4 tvärfingrar djupt i lungans substance kunde införas. 



4o samma lob öppnades på ömse sidor av detta sår och befanns styngnet framgått igenom en del av lungornas fäste eller 
Radices Pulmonium, och så vidare upp och genom högra axeln. Genom vilket igenom tryckande högra lungans östra lob 
och översta ( ) genomskuren blivit till en fingerleds storlek. Och som igenom ……(sida saknas) 
 
Äktenskap med Kerstin Johansdotter (Född 1732-09-23 Möklinta Österbo.). Vigsel 1759-07-22 Möklinta. 
 
Barn: 
VI:26 Margareta Olofsdotter. Född 1760-10-07 Enåker. Död 1809-07-02 Sala.  
Stina. Född 1771-02-11 Enåker?.  

 
 

 
 

VII:52  fm mf fm m 
Kerstin Johansdotter. Född 1732-09-23 Möklinta Österbo. Far: VIII:103 Johan Larsson. Mor: VIII:104 Malin Larsdotter. 
 
Ankom till Ösby Sala socken 1777 från Enåker med barnen Margareta född 7 oktober 1760 och Stina född 11 februari 1771. 
Flyttar till Stockholm 1778 

 
 

 
 

VII:53  fm mf mf f 
Petter Holmström. Död 1754-07-15 Överselö Älby. Inspektor 
 
P H är gift i Länna socken med Christina Leffler senast 1718 där han är befallningsman vid Byringe. De får barnen Elisabeth 
1722-07-06, Olaus 1723-10-13, ett dödfött barn 1724 och Catharina 1725-10-14. PH flyttar från Länna till Toresund efter 
1726. Finns ej med vid Länna bruk 1727. Är gårdsfogde vid Kvicksta, Toresund 1727. Förekommer i Överselö Johanslund 
första gången 1730 och är fogde där fram till 1746 då han är skriven vid Äleby då nämnd som ogift utan folk. Han är skriven 
under den blivande svärfadern Mattias Blomberg. 
 
Mantal 1726 Länna Länna bruk Rättaren och pådrivaren Peter Holmström Länsstyrelsen i Södermanlands län. 
Landskontoret I 1634-1870 (D) EII:15 (1726) Bild 1720 / sid 11 (AID: v437408a.b1720.s11, NAD: SE/ULA/11034) 
 
Selebo härad 1740 22 september Skattehemmanet Älby i Överselö socken som inspektor Petter Holmström av inspektoren 
Petter Ahlgren sig tillhandlat för 1200 d smt likmätigt i vittnens närvaro upprättat köpebrev d 14 mars blev klanderlöst 
uppbudit 1:a gång. 
 
Selebo härad 1747 § 21 Till detta ting har jägarfiskalen välb Gustav Scharp å embetets vägnar instämt för detta 
frälseinspektoren men nu åbon uti Äleby Petter Holmström att sig förklara över den uti kronoparken Brännåsen kallad 
förliden vinter förövade åverkan med mera, men bemälte Holmström var inte tillstädes ej heller något förfall anmält 
 
Barn med Anna Catharina Blomberg (Född 1718. Död 1782-02-16 Överselö Älby.). 
 
Barn: 
Petrus Holmström. Född 1751-04-08 Överselö.  
VI:27 Johan Mathias Holmström. Född 1753-06-19 Överselö Älby.  

 
 

 
 

VII:54  fm mf mf m 
Anna Catharina Blomberg. Född 1718. Död 1782-02-16 Överselö Älby. Far: VIII:107 Mattias Blomberg. Mor: VIII:108 Maria 
Broman. 
 
Bouppteckning finns: Selebo härad FII:1 nr 519 1782 
 
År 1782 den 4 mars upptecknades kvarlåtenskapen efter framlidna frälseinspektoren Anders Westmans änka Anna 
Catharina Blomberg uti Äleby och Överselö socken som den 16 februari samma år med döden avgått, och i det senare 
giftet lämnat efter sig inga barn men i det förra giftet med frälseinspektoren Per Holmström tvenne söner Per och Johan 
Holmström bägge myndiga utav vilka Per genom moderns testamente av den 6 december 1781 bekommit alla efter 
hennes död befintliga lösören och därför närvarande uppgav dem på sätt som följer 
 
Selebo häradsrätt 13 mars 1782 Med anmälan att Anna Catharina Blomberg nu vara ( ) genom döden avgången lämnades 
följande testemente ord från ord så lydande: Vid eftersinnandet av människans oundvikliga förvandling genom döden 
under övertygelse att den samma måtte snart vara mig förhanden, när plågor och bräckligheter infinner sig med häftiga 
anfall; och medan Gud behagar ännu förläna mig någorlunda krafter, har jag till rättelse för mina kära söner Per och Johan 
Holmström velat av fri vilja med sunt förnuft upprätta följande testamentariska disposition: 



1mo Vad hemmanet Älby Västergården angår så äga bägge mina söner däruti lika stor del, och att det som sin arvejord 
efter min död nyttja bruka och besitta på sätt dem bäst åsämjar 
2do Som boupptecknings och delningsinstrumentet efter min förra man inspektoren Per Holmström av den 24 januari 
1755 tillagt min son Johan lösören i fädernes arv till 69 daler 22 1/3 öre kmt och ehuru jag efter föreningen av d 22 oct 
1755 icke varit förbunden till redogörande för de persedlar barnen blivit tilldelta utan allenast för deras värde och det utan 
intresse; så har dock jag utgivit till berörda min son Johan dess fädernes lösören och något däröver ut följande persedlar 
näml; 2 st Guldringar, 1 st silver snusdosa, 1 st silver  tumlare, 1 par silverskospännen, 1 st tennstop, 1 st stor 
kopparflaska, 2 st örngott med fjäder ( ), sängkläder till en säng åt tjänstefolket med 3 lakan, 1 st ungko, 1 st svinkreatur 
med 4 grisar och dess utom av mina egna penningar betalt min son Johans utgivna obligation till Anders Andersson i Väla 
torp stor 100 daler kmt och 5 Rd 26 sk 8 runstycken specie för den skull lovar min son Johan att icke gå i någon vidare 
delning med min son Per  efter min död befintliga lösören. 3tio Vid ovannämnda delning av den 24 januari 1755 har min 
son Per även blivit tillagt en dylik summa av 69 daler 22 ( ) kmt i fädernes lösören dem han icke fått ut; därför giver och 
testamenterar jag åt honom Per alla de få lösören som efter min död uti boet finnas kunna, sämre och bättre av vad namn 
och beskaffenhet de vara må, för sig ensam att äga och behålla, För övrigt och sedan min son Per emot mig städse bevisat 
lydnad och ömhet i synnerhet uti de senare åren och under mitt sjukliga tillstånd; så har jag till erkänsla däremot velat 
även giva och testamentera honom den här vid Äleby varande byggning som jag bebor, vilken av min framlidna senare 
man Inspektoren Anders Westman är på dess egen bekostnad uppbyggd och med hemmanets lagliga byggnad ingen 
gemenskap äger, att för sig allena nyttja och behålla och vad sist beträffar grödan både av trädgården och de ägor jag som 
min fördel vid Älby nyttjar; så skall min son Per ensam behålla och disponera hela det årets gröda av min fördel på vilken 
min död kan infalla, så av trägården som hö och säd utan att dära giva sin bror någon ersättning. Varemot min son Per ska 
ensam bestå hela min begravningsomkostnad, utan att därför få någon vedergällning av min son Johan. 
Till mera visshet har jag denna testamentariska disposition  uti nedanskrivne vittnens övervaro egenhändigt undertecknat 
som skedde vid Älby 6 december 1781. 
Anna Chatarina A B Blomberg 
Att föregående testamente är av madame Anna Catharina Blomberg av fri vilja och med sunt förnuft givit och 
undertecknat betyga 
AW von Andersson   And: Nymark  and Thorberg 
 
Äktenskap med Anders Westman (Född 1713. Död 1769 Överselö.). Vigsel 1755-10-16 Överselö. 

 
 

 
 

VII:55  fm mf mm f 
Anders Salholm. Född 1717-02-14 Sala. Död 1790-09-27 Sala. Far: VIII:109 Nils Hansson. Mor: VIII:110 Anna Brandt. 
 
Bisittare vid bergstinget i Junosuandi masugn 21 juli 1741 3 september 1741 vid tinget i Svappavaara 15 augusti 1744 
Meldersteins bruk 
 
1731 är antecknat i Hfl; i Schola. Vid vigseln var han malmletare i Lappmarken. Förekommer som bisittare vid bergstingen i 
Råneå tingslag från 1741 och fram till 1764. Bostad: Råneby nr 4, Råneå. Är nämnd i Råneå fram till 1765. Är antecknad i 
husförhörslängden i Sala stad från 11 oktober 1765 som konststigare. 
 
Se artikel på gorek.se 
 
Äktenskap med Karin Persdotter (Född 1713-06-18 Råneå Gunnarsbyn. Död 1790-10-09 Sala.). Vigsel 1742-02-25 Råneå. 
 
Barn: 
Nils Salholm. Född 1742-03-31 Råneå.  
Anna Salholm. Född 1743-03-15 Råneå Rånbyn.  
Herman Salholm. Född 1745-05-06 Råneå Rånbyn. Död 1787-05-24 Sala stad.  
VI:28 Helena Catharina Salholm. Född 1748-02-27 Råneå Rånbyn. Död 1779-11-12 Överselö Tynnelsö.  
Axel Salholm. Född 1750-02-03 Råneå Rånbyn. Död.  

 
 

 
 

VII:56  fm mf mm m 
Karin Persdotter. Född 1713-06-18 Råneå Gunnarsbyn. Död 1790-10-09 Sala. Far: VIII:111 Per Andersson. Mor: VIII:112 
Karin Grelsdotter. 

 
 

 
 

VII:57  fm mm ff f 
Nils Olsson. Född 1695-03-07 Hed Heds hammar. Död 1752-06-22 Möklinta Hillersbo. Nickebo, Karbenning. Hammarsmed 
Far: VIII:113 Olof Christiernsson. Mor: VIII:114 Anna. 
 



Förekommer i Nickebo Karbenning först 1726. Då som gift smeddräng (mantal). Från 1730 är han omnämnd som 
hammarsmed och familjen flyttar 1 mars 1741. 
 
Dödbok Smeden Nils Olsson ifrån Hillersbo född vid Hede hammar och socken om våren år 1695. År 1722 d 28 december 
trädde han i äktenskap med sin efterlämnade änka Anna Jansdotter ifrån Nickbo och Karbenning socken. Avlat med henne 
7 barn av vilka 3 söner och en dotter är avsomnade. Varit hammarsmed och smitt på åtskilliga ställen. Den 22 juni sedan 
han följt sina grannar och slagit på ängen till kl blev 10 för middagen åt han en morgonvard och strax där på rodde ut på 
holmen att meta fisk och under sittandet i ökan blivit tung och sömnig och fallit i sjön som förmenas skedd vid kl 2 efter 
middagen och klockan 4 vid pass igenfunnit honom död på sjöbotten. Frågades om han varit drucken? Svarades att varken 
öl eller brännvin där fanns. Frågades om någon förmärkt honom hava några svårmodiga tankar? Svarade nej. Levat väl. 
Begrovs den 24. 
 
Äktenskap med Anna Johansdotter (Född 1698-04-08 Karbenning Nickebo. Död 1771-02-06 Möklinta Hillersbo.). Vigsel 
1722-12-28 Karbenning. 
 
Barn: 
Johan Nilsson. Född 1723 Karbenning Nickebo.  
Olof Nilsson. Född 1726-12-26 Karbenning Nickebo. Död 1727-06-15 Karbenning Nickebo.  
Lars Nilsson. Född 1729-01-05 Karbenning Nickebo. Död 1731-08-22 Karbenning Nickebo.  
Olof Nilsson. Född 1733-07-30 Karbenning Nickebo. Död 1738 Karbenning Nickebo.  
Margareta Nilsdotter. Född 1735-08-20 Karbenning Nickebo. Död 1738 Karbenning Nickebo.  
VI:29 Per Nilsson. Född 1739-06-01 Karbenning Nickebo. Död 1798-06-01 Möklinta Skräddarbo.  
Kerstin Nilsdotter. Född Karbenning Nickebo.  

 
 

 
 

VII:58  fm mm ff m 
Anna Johansdotter. Född 1698-04-08 Karbenning Nickebo. Död 1771-02-06 Möklinta Hillersbo. Far: VIII:115 Johan Larsson. 
Mor: VIII:116 Margareta Johansdotter. 
 
Dödbok Ärliga änkan Anna Johansdotter från Hillersbo född år 1697 av ärliga föräldrar uti Karbenning. tjänt på flera ställen 
med gott lovord. Gift år 1722 med sin före detta avlidna man Nils Olsson. Sjuk av hosta och ålderdomskrämpor. Dog den 6 
februari begrovs den 17:e. 

 
 

 
 

VII:59  fm mm fm f 
Lars Andersson. Född 1712-01-07 Kila Jungfrubo. Död 1753-05-10 Kila Jungfrubo. Far: VIII:117 Anders Ersson. Mor: VIII:118 
Anna Olsdotter. 
 
Dödbok. Begrovs Lars Andersson från Jungfrubo född år 1712 d 7 jan fadern Anders Ersson modern Anna Olsdotter i 
Jungfrubo. Varit ständigt hemma hos föräldrarna. Gift 1733 med pigan Anna Jansdotter från Ljömsbo. Haft 6 barn 3 söner 
och 3 döttrar. 2 söner döda. Haft ständigt god hälsa förutan det år han allt stundom varit besvärad av kolik. Sjuknade d 5 
maj av häftiga rev .... kräkningar .... i blodstörtning. 41 år 5 månader och 3 dagar. 
 
Barn med Anna Jonsdotter (Född 1707-09-18 Kila Ljömsbo. Död 1789-11-27 Kila Ljömsbo.). 
 
Barn: 
Anna Larsdotter. Född 1734-08-02 Kila Jungfrubo.  
Anders Larsson. Född 1735-09-08 Kila Jungfrubo.  
Jan Larsson. Född 1737-09-27 Kila Jungfrubo. Död 1784-10-10 Kila Jungfrubo.  
Erik Larsson. Född 1741-03-20 Kila Jungfrubo.  
Kerstin Larsdotter. Född 1742-06-01 Kila Jungfrubo.  
Lars Larsson. Född 1746-02-21 Kila Jungfrubo.  
VI:30 Brita Larsdotter. Född 1747-07-18 Kila Jungfrubo. Död 1837-03-07 Möklinta Skräddarbo.  

 
 

 
 

VII:60  fm mm fm m 
Anna Jonsdotter. Född 1707-09-18 Kila Ljömsbo. Död 1789-11-27 Kila Ljömsbo. Far: VIII:119 Johan Andersson. Mor: 
VIII:120 Anna Eriksdotter. 

 
 

 
 

VII:61  fm mm mf f 
Olof Persson. Född 1701-03-14 Möklinta Visbäck. Död 1777-05-31 Möklinta Visbäck. Far: VIII:121 Per Olofsson. Mor: 



VIII:122 Kerstin Matsdotter. 
 
Övertjurbo härad 1746-06-11: Länsmannen välaktad Erik Andersson i Möklinta har instämt Olof Persson i Visbäck och Jan 
Persson i Hammarby angående slagsmål varom de efter inlagd skrift blivit förente och läto nu genom Per Samuelsson i 
Hammarby och Per Olofsson i Visbäck deras fäder en föreningsskrift att de ej ville tala därpå men som slagsmålet timat i 
Fallänge och Färnebo socken så kunde rätten sig därmed icke vidare befatta än avhördes Hans Ersson, Bengt Bertilsson i 
Visbäck samt Anders Olofsson i Kanikbo vilka sett att Jan Persson haft ett elakt ärr nedan kindbenet som tillsvullnat men 
vad oenighet tvisten sig emellan haft hade vittnena sig icke bekant. Varför detta till angivande å behörig ort antecknat blev 
och samtliga hemlovade. 
 
Övertjurbo härad 1749-02-06: Inställde sig vid rätten länsmannen Erik Andersson ifrån Möklinta och gav vid handen att 
han i följe av rättens vid sista ting i slagsmålssaken emellan unga och gamla Olof Perssöner i Visbäck Möklinta socken, 
inkallat den senares tjänstedräng Jan Matsson underställandes rättens omprövande om icke berörda mål till slutligt 
avgörande kunde företagas, eftersom bägge parterna jämte bemälte dräng voro här vid tingsplatsen närvarande, I 
anledning härav rätten lät bemälte parter sig förekalla och sedan det i detta mål vid sista ting hållne protokoll uppläst blivit 
antydde unga Olof Persson som ej ville vidgå den av gl Olof Persson om förloppet av denna sak , gjorda berättelse att giva 
sammanhanget på sitt sätt tillkänna. Vilken i anledning därav berättade att gl Olof Persson tagit, jämte sina egna tvenne 
hjulsnav, ett hans faders Per Olssons nav som legat i en källa att blötas, vilket föranlåtit unga Olof Persson, sedan han 
kunskap därom erhållit att gå till gl Olof Persson i sitt redskaps….där han hållit på att göra hjul av samma nav och föreställa 
honom att han borde återställa deras nav: Varvid han av gamle Olof Persson blivit stött och slagen så att han haft de hos 
honom befunna blodsår och åkommor; varför han också måst gå sin färde hem. Och som han där berättade huru tillgånget 
var så hade hans sjuka fader Per Olsson gått ner till gl Olof Persson att ( ) honom hans ( ); vilken han fruktat gamla Olof 
Persson likaledes skulle bemöta och fördenskull gått efter och ( ) han vid ankomsten funnit sin fader liggande på golvet och 
gl Olof Persson stående över honom, så hade han därför sprungit till och ryckt hl Olof Persson baklänges över hjulbänken 
men ej vidare rört honom, vetandes icke huruvida gl Olof Persson t( ) stöten eller ej nekandes i det högsta att han rört 
honom för annan orsak och på annat sätt än han nu berättat. 
 
Gl Olof Persson påstår däremot att unga Olof Persson utav ondska för navets skull honom förut varit i oenighet men ej för 
faderns ( ) icke dragit honom som han berättat över bänken utan slagit honom med hjulsekern i huvudet vilket han 
förmente kunna slitas därav…….drängen Jan Matsson berättade: att tå han kommit i lidret ( ) unga Olof Persson som varit 
där förut begynt träta med hans husbode om navet och där utnder nappat till yxan och hugget i navet varöver husbonden 
blivit förargad och fattat unga Olof Persson i håret och ryckt honom tillbaka så att han fallit omkull men då han kommit 
upp hade han nappat i husbonden som slagit omkull honom å nyo och givit honom ett par örfilar samt änteligen hävt ut 
honom genom dörren varmed han bortgått. Någon stund efter hade unga Olof Perssons fader Per Olsson kommit som 
också påstått att navet varit hans och tagit i hjulet ståendes på den ena sidan om hjulbänken och husbonden på den andra 
vändandes ryggen till dörren, varunder unga Olof Persson återkommit och utan att säga något ort slagit husbonden i 
huvudet men en hjuleker som han tagit på golvet. Varvid vittnet sprungit bort i andra gården och bett grannen komma till 
hjälp. När han då kommit tillbaka hade husbonden stått och blött upp i huvudet där han blev slagen. Frågades om han ej 
såg husbonden blöda innan han gick ut? Svarade att han ej såg därefter. Frågades om han ej såg husbonden falla kull? 
Svarades icke eller emedan han sprungit strax ut. Frågades om unga Olof Perssons fader ej låg kull när sonen kom och slog 
gamla Olof Persson? Svarades nej att han ej såg honom ligga omkull. Frågades om han ej sett unga Olof Persson blöda? 
Svarades att han varit blodig i mungiporna när han gått första gången bort. 
 
Äktenskap med Brita Jönsdotter (Född 1701-03-13 Falun. Död 1772-01-03 Möklinta Visbäck.). Vigsel 1723 Möklinta. 
 
Barn: 
Kerstin Olofsdotter. Född 1724-03-19 Möklinta Visbäck.  
Sara Olofsdotter. Född 1727-05-22 Möklinta Visbäck.  
Anna Olofsdotter. Född 1729-05-19 Möklinta Visbäck.  
Brita Olofsdotter. Född 1732-07-16 Möklinta Visbäck.  
Pelle Olofsson. Född 1734-09-17 Möklinta Visbäck.  
VI:31 Jan Olsson. Född 1739-08-09 Möklinta Visbäck. Död 1810-06-02 Möklinta Visbäck.  
Olle Olofsson. Född 1741-12-12 Möklinta Visbäck.  

 
 

 
 

VII:62  fm mm mf m 
Brita Jönsdotter. Född 1701-03-13 Falun. Död 1772-01-03 Möklinta Visbäck. Far: VIII:123 Jöns Persson. Mor: VIII:124 Anna 
Persdotter. 
 
Dödbok.  Ålderstigna hustrun Britta Jönsdotter från Wisbäck född uti Falu stad år 1701 där hennes fader var rostvändare 
och hette Jöns Persson och modern Anna Jansdotter. Kom i följe med sina föräldrar hit till församlingen år 1712 då de wid 
Månsbo nu satte sig att idka sitt förra arbete. Gift år 1723 med sin kvarlämnade man Olof Persson i Wisbäck. Ägt 
tillsammans 9 barn 4 söner och 5 döttrar av vilka 2ne döttrar är förut döda. I levernet ställt sig ärligen och kristligen ehuru 



hon under tiden såsom emedan av svaghet kunnat fela. Varit sängliggande av ålderdomsbräcklighet allt sedan 
helgomålstiden förlidet år dog den 3 och begrovs den 12 januari. Åldern 70 ½ år.  

 
 

 
 

VII:63  fm mm mm f 
Olof Persson. Född 1707-06-09 Möklinta Örlinge. Död 1759-08-24 Möklinta Örlinge. Far: VIII:125 Per Olsson. Mor: VIII:126 
Karin Matsdotter. 
 
Dödbok. Olof Pärsson ifrån Örlinge född dersammastädes 1707 d 15 juni. År 1730 23 decembris trådde han i äktenskap 
med sin saliga hustru Sara Danielsdotter som den 3 februari 1758 insomnade. Haft tre barn en son och två döttrar. Blev 
död 24 augusti och begrovs 3 ejusdem aetas 52 år 
 
Övertjurbo häradsrätt 1739-10-09 Det hade Olof Persson i Örlinge instämt Lars Andersson i Vreten angående en 
hemmansdel av ett sjättedels hemman eller 10 penningland i Vreten det Olof återvinna söker men Lars såsom under ….och 
efer Sala bergslags tillstånd förmenar sig vara rättigad att få ……innehava….Rätten dömer inte i denna sak förrän mer fakta 
föreligger 
 
Äktenskap med Sara Danielsdotter (Född 1704-12-21 Huddunge Mårtensbo. Död 1758-02-04 Möklinta Örlinge.). Vigsel 
1730-12-08 Möklinta. 
 
Barn: 
Per Olofsson. Född 1732-07-16 Möklinta Örlinge.  
VI:32 Sara Olsdotter. Född 1742-04-22 Möklinta Örlinge. Död 1792-12-26 Möklinta Visbäck.  

 
 

 
 

VII:64  fm mm mm m 
Sara Danielsdotter. Född 1704-12-21 Huddunge Mårtensbo. Död 1758-02-04 Möklinta Örlinge. Far: VIII:127 Daniel 
Johansson. Mor: VIII:128 Margareta Andersdotter. 
 
Dödbok. Husrtu Sara Danielsdotter ifrån Örlinge född i Huddunge församling och Mårtensbo 1704 d 21 december. Tjänt på 
åtskilliga ställen både i denna som ock i andra församlingar. år 1730 d 23 december trädde hon i äktenskap med Olof 
Pärsson ifrån Örlinge med honom väl sammanlevat i 27 år. Deras äktenskap blev välsignat med 3 barn. En dotter är död. 
Sjukdomen bröst och hållsjukdom. Avsomnade klockan 12 om natten mellan d 3 och 4 februari och begrovs d 19 ejusdem. 
Aetas 53 år. 

 
 

 
 

VII:65  mf ff ff f 
Pelle Persson. Född 1686-06-13 Norberg Ingolsbenning. Död 1779 Norberg Ingolsbenning. Far: VIII:129 Peder Hinsesson. 
Mor: VIII:130 Karin Olofsdotter. 
 
Gamla Norbergs häradsrätt 1710  s 114 Anders och Per Perssöner i Ingolsbenning talade till Anders Larsson i Gässjö för 
någon rest på deras till ...framl svärfader Anders Persson ....Gässjö försålda möderne jord .... som vid deras moders 
dödeliga... varit fjorton skeppund tackjärn .... och även så mycket på deras .... broder Olof därpå och Olof av Anders 
.....skall uppburit och fått en oxe till 7 ½ skp .... beräknat, jämvä dem av dot..... Anna eller hennes man Ander ... som all 
gälden utii svärfaderns bo .... tagit blivit efter hand betalt, ....Anders Persson fått 60 daler penni... 2 skp tackjärn och en 
loobössa och ..... Persson 7 skp tackjärn, fordrandes .... det övriga så väl för sig själva som ....deras barnlösa broder Olof. 
Svarandens hustru Anna Andersdotter och .....fullmäktiga Hans Zeltrecht uppviste ...mot kärandens faders Pers Hinse... 
köpebrev på dess hustrus del i Gässjö ...aug 1686 till dess svåger Anders ....Tupp för 114 skp 4lsp tackjärn.... åld och som 
icke allenast däri förmä....köpskillingen deet sista pund ...det första riktigt vara erlagt ...och köpet en oklandrat laga ... 
undergått , så vore nu ej tid ... tala på någon rest, särdeles köpet ... medan Per Hinsessons hustru levde och således Anders 
Persson Tupp, som ... var hennes broder och barnens målsman 
 
Äktenskap med Kerstin Eriksdotter (Född 1685-08-16 Hedemora Biskopsbo. Död 1731-02-21 Norberg Ingolsbenning.). 
Vigsel 1711-10-15 Hedemora. 
 
Barn: 
Karin Persdotter. Född 1712-12-13.  
Erik Persson. Född 1714-07-01 Norberg Ingolsbenning.  
Kerstin Persdotter. Född 1723 Norberg Ingolsbenning.  
VI:33 Mats Persson Brun. Född 1729-04-22 Norberg Ingolsbenning. Död 1795-04-15 Sura Lustigtorpet.  
Per Persson.  
 



Sambo med Anna Olofsdotter (Född 1699-01-28 Västanfors.). 
 
 

 
 

VII:66  mf ff ff m 
Kerstin Eriksdotter. Född 1685-08-16 Hedemora Biskopsbo. Död 1731-02-21 Norberg Ingolsbenning. Far: VIII:131 Erik 
Andersson. Mor: VIII:132 Brita Hansdotter. 

 
 

 
 

VII:67  mf ff fm f 
Mats Matsson Berendt. Skräddare. Född 1684-12-14 Skinnskatteberg Klockarbyn. Död 1766-09-11 Skinnskatteberg 
Ivarbyn. Far: VIII:133 Mats Olofsson. Mor: VIII:134 Kerstin Jansdotter. 
 
Mats Matsson Bern i Ivarbyn född i Klockarbyn d 14 dec 1684, fadern var Mats Olsson, modern hustru Kerstin Jansdotter 
lärt väl läsa sin kristendom varit sockenskräddare, gift 1715 med sin efterlevande maka hustru Karin Matsdotter ifrån 
Löfslätten, avlat 10 barn 4 söner , 6 döttrar, 2 söner 4 döttrar leva, fört en still levnad varit sjuk i 3 år av krefsen som 
begyntes med en blemma vid ögat men sedan uppfrätte hela kindbenet, beredde sig kristligen och dog d 11 september 
 
Vigda 27 februari 1715  Mats Matsson Bärn sockenskräddare i församlingen, han i Klockarbyn och hon i Löfslätta 
 
Äktenskap med Karin Matsdotter (Född 1692-09-07 Skinnskatteberg Lövslätten. Död 1781-04-27 Munktorp Lisjö.). Vigsel 
1715-02-27. 
 
Barn: 
Johan Matsson. Född 1717-05-05 Skinnskatteberg Klockarbyn. Död 1717-05-11 Skinnskatteberg Klockarbyn.  
Anders Matsson. Född 1718-11-05 Skinnskatteberg Klockarbo.  
Hans Matsson. Född 1721-02-07 Skinnskatteberg Klockarbyn.  
Anna Matsdotter. Född 1722-05-07 Skinnskatteberg Klockarbyn.  
Kerstin Matsdotter. Född 1724-12-21 Skinnskatteberg Långviken. Död 1746-05-15 Skinnskatteberg Ivarbyn.  
Brita Matsdotter. Född 1727-01-19 Skinnskatteberg Ivarbyn.  
Karin Matsdotter. Född 1729-09-20 Skinnskatteberg Ivarbyn.  
Elisabet Matsdotter. Född 1731-12-11 Skinnskatteberg Ivarbyn.  
VI:34 Brita Matsdotter. Född 1737-02-15 Skinnskatteberg Ivarbyn.  

 
 

 
 

VII:68  mf ff fm m 
Karin Matsdotter. Född 1692-09-07 Skinnskatteberg Lövslätten. Död 1781-04-27 Munktorp Lisjö. Far: VIII:135 Mats 
Persson Löfberg. Mor: VIII:136 Ingeborg Olofsdotter. 

 
 

 
 

VII:69  mf ff mf f 
Jakob Spångberg. Mjölnare. Född 1722-12-21 Linde Östra Bor. Död 1786-06-14 Sura Sura bruk. Far: VIII:137 Daniel 
Jakobsson. Mor: VIII:138 Kerstin Ersdotter. 
 
Möjligen är han den mjölnardräng Jacob Spångberg som 29 sept 1741 flyttar från Lida kvarn i Julita. 
 
13 december 1745 uppviste mjölnaren Jacob Spångberg för sig och dess hustru Catharina Wahlström som är nu boendes 
vid Wirsbo bruk gott besked ifrån Hr kyrkoherde Olof Carlis Huddunge av d 29 sept 1745 
 
Mjölnare vid Virsbo bruk Ramnäs 1746-1749 
 
Flyttar från Ramnäs till Sura 1750 
 
Personalier: Sura kyrkoarkiv, Personalieböcker, SE/ULA/11492/F II/2 (1756-1792), bildid: C0020496_00138 
 
Äktenskap med Katarina Wahlström (Född 1715-03-13 Irsta Brunnby gård. Död 1796-09-13 Västerås.). Vigsel 1744-09-29 
Bro prästgård. 
 
Barn: 
Jakob Spångberg. Född 1745-08-01 Huddinge Vårby. Död 1830-04-14 Söderbärke Wik.  
Johan Spångberg. Född 1747-01-01 Ramnäs Virsbo bruk.  
Andreas Spångberg. Född 1750-06-25 Sura Sura bruk.  
Daniel Spångberg. Född 1750-06-25 Sura Sura bruk. Död 1750-07-30 Sura Sura bruk.  



VI:35 Daniel Spångberg. Född 1752-09-08 Sura Sura bruk. Död 1809-08-15 Sura Sura bruk.  
Josias Spångberg. Född 1755-02-24 Sura Sura bruk. Död 1755-04-25 Sura Sura bruk.  
Anna Lena Spångberg. Född 1757-05-28 Sura Sura bruk.  

 
 

 
 

VII:70  mf ff mf m 
Katarina Wahlström. Född 1715-03-13 Irsta Brunnby gård. Födelsebok saknas detta år Död 1796-09-13 Västerås. Far: 
VIII:139 Johan Hieronymusson Wahlström. Mor: VIII:140 Catharina Danielsdotter. 
 
Är antecknad i Bro hfl A1:1 1725-1746 vid Prästgården sidan 87 Caisa Wahlström 

 
 

 
 

VII:71  mf ff mm f 
Henrik Isaksson Gevert. Född 1725-08-10 Ramnäs Seglingsberg. Död 1796-10-06 Sura. Far: VIII:141 Isak Henriksson Gevert. 
Mor: VIII:142 Anna Persdotter. 
 
Äktenskap med Katarina Andersdotter (Född 1716-11-07 Ramnäs Virsbo Gammelby. Död 1802-05-05 Sura.). Vigsel 1747-
11-01 Ramnäs. 
 
Barn: 
Brita Henriksdotter. Född 1751-01-14 Ramnäs Ramnäs bruk. Död 1755 Ramnäs Ramnäs bruk.  
Isak Hindriksson. Född 1752-03-18 Ramnäs Ramnäs bruk. Död 1752-07-18 Ramnäs Ramnäs bruk.  
Kajsa Hindriksdotter. Född 1753 Ramnäs Ramnäs bruk. Död 1755 Ramnäs Ramnäs bruk.  
Hindrik Hindriksson. Född 1756 Ramnäs Ramnäs bruk. Död 1757-05-28 Ramnäs Ramnäs bruk.  
VI:36 Kajsa Maria Gefvert. Född 1758-03-01 Ramnäs Köpmanhammaren. Död 1838-04-28 Svedvi Buren.  

 
 

 
 

VII:72  mf ff mm m 
Katarina Andersdotter. Född 1716-11-07 Ramnäs Virsbo Gammelby. Död 1802-05-05 Sura. Far: VIII:143 Anders Persson. 
Mor: VIII:144 Anna Eriksdotter. 

 
 

 
 

VII:73  mf fm ff f 
Johan Olsson. Skomakare. Född 1712-01-07 Sura Håkantorp. Död 1777-10-28 Sura Håkantorp. Far: VIII:145 Olof Olsson. 
Mor: VIII:146 Anna Persdotter. 
 
Faddrar Olof Matsson i Olberga, Lars Matsson ibidem, hustru Brita Eriksdotter i Olberga och Sara Hansdotter ibidem 
 
Äktenskap med Kerstin Larsdotter (Född 1712-12-29 Lillhärad Klockartorp. Död före 1777 Sura Håkantorp.). Vigsel 1737. 
 
Barn: 
Margareta Johansdotter. Född 1742 Sura Håkantorp.  
VI:37 Lars Jansson. Född 1745-02-09 Sura Håkantorp. Död 1817-01-25 Sura Håkantorp.  
Olof Johansson. Född 1747 Sura Håkantorp.  
Peter Johansson. Född 1752 Sura Håkantorp.  
Erik Johansson. Född 1754 Sura Håkantorp.  
Hans Johansson.  

 
 

 
 

VII:74  mf fm ff m 
Kerstin Larsdotter. Född 1712-12-29 Lillhärad Klockartorp. Död före 1777 Sura Håkantorp. Far: VIII:147 Lars Matsson. Mor: 
VIII:148 Karin Persdotter. 
 
Ankom till Sura från Lillhärad 1737 

 
 

 
 

VII:75  mf fm fm f 
Mats Larsson. Född 1724-01-15 Svedvi Fjällsta. Död 1780-01-25 Sura Olberga. Far: VIII:149 Lars Matsson. Mor: VIII:150 
Margareta Andersdotter. 
 
Bouppteckning Snevringe häradsrätt (U) F2:6 (1780-1789) Bild 84 / sid 81 (AID: v150636a.b84.s81, NAD: SE/ULA/11363) 
År 1780 d 8 februari blev uppå änkan Kristina Ersdotter begäran laga bpuppteckning förrättad efter dess avl man Mats 



Larsson i Olberga, Sura socken som efter sig lämnat änkan med 6 barn av vilka 3 äro myndiga som är son Lars, som Anders 
och dottern Margareta. Dom andra 3 omyndiga son Mats på 18 år son Jan på 11 år, dottern Stina på 20 år 
 
Äktenskap med Kristina Ersdotter (Född 1728-04-01 Ramnäs Vålbo.). Vigsel 1747 Ramnäs. 
 
Barn: 
Lars Matsson. Född 1749-10-14 Sura Olberga.  
VI:38 Greta Matsdotter. Född 1753-03-09 Sura Olberga. Död 1818-05-13 Sura Håkantorp.  
Anders Matsson. Född 1755 Sura Olberga.  
Kristina Matsdotter. Född 1759 Sura Olberga.  
Mats Matsson. Född 1762-05-13 Sura Olberga.  
Johan Matsson. Född 1768-10-04 Sura Olberga.  

 
 

 
 

VII:76  mf fm fm m 
Kristina Ersdotter. Född 1728-04-01 Ramnäs Vålbo. Far: VIII:151 Erik Ersson. Mor: VIII:152 Margareta Andersdotter. 

 
 

 
 

VII:77  mf fm mf f 
Lars Olofsson. Född 1710-01-01 Svedvi Valby. Död 1767-02-01 Sura Olberga. Far: VIII:153 Olof Larsson. Mor: VIII:154 
Margareta Matsdotter. 
 
Dödbok Sura (U) FII:2 (1756-1792) Bild 450 (AID: v266111.b450, NAD: SE/ULA/11492) död i Uppsalafebern 
 
Bouppteckning finns 
 
Äktenskap med Kerstin Matsdotter (Född 1718-01-24 Sura Näs.). Vigsel 1736. 
 
Barn: 
Olof Larsson. Född 1737-09-17 Sura Olberga. Död 1800-12-12 Sura Olberga.  
Mats Larsson. Född 1740 Sura Olberga.  
VI:39 Jan Larsson. Född 1747-04-01 Sura Olberga. Död 1814-11-15 Sura Olberga.  
Margareta Larsdotter. Född 1749 Sura Olberga.  
Ingrid Olofsdotter.  

 
 

 
 

VII:78  mf fm mf m 
Kerstin Matsdotter. Född 1718-01-24 Sura Näs. Far: VIII:155 Mats Persson. Mor: VIII:156 Annika Hansdotter. 

 
 

 
 

VII:79  mf fm mm f 
Engelbrekt Olsson. Född 1722-06-20 Svedvi Nysätra. Död 1791-12-23 Svedvi Posttorp. Far: VIII:157 Olof Olsson. Mor: 
VIII:158 Anna Andersdotter. 
 
Bouppteckning Snevringe häradsrätt (U) F2:7 (1790-1799) Bild 243 / sid 240 (AID: v150637.b243.s240, NAD: 
SE/ULA/11363) 
 
Äktenskap med Margareta Danielsdotter (Född 1730-05-18 Lillhärad Storön. Död 1773 Spinnhuset.). Vigsel 1748 Lillhärad. 
Barn: 
Anna Engelbrektsdotter. Född 1750-04-05 Svedvi Posttorp.  
VI:40 Elisabet Engelbrektsdotter. Född 1753-11-22 Svedvi Posttorp. Död 1813-12-03 Sura Olberga.  
Erik Engelbrektsson. Född 1761-10-12 Svedvi Posttorp.  
 
Äktenskap med Kristina Matsdotter (Född 1749-09-28 Svedvi Fjällsta.). Vigsel 1778-04-20 Svedvi. 
Barn: 
Mats Engelbrektsson. Född omkring 1782.  
Anders Engelbrektsson.  

 
 

 
 

VII:80  mf fm mm m 
Margareta Danielsdotter. Född 1730-05-18 Lillhärad Storön. Död 1773 Spinnhuset. Far: VIII:159 Daniel Danielsson Svan. 
Mor: VIII:160 Katarina Olofsdotter. 



 
I födelseboken är antecknat död på Spinnhuset 1773 

 
 

 
 

VII:87  mf mf mm f 
Per Ersson Dansare. Född 1714-12-26 Norrbärke Kölnäs. Död 1751-09-09 Finland 1). Far: VIII:173 Erik Danielsson. Mor: 
VIII:174 Sara Eliansdotter. 
 
Nummer 145 Dalregementet Livkompaniet antagen 28 maj1742 
 
Äktenskap med Sara Matsdotter (Född 1715-04-28 Norrbärke Knipberget. Död 1763-04-17 Stora Skedvi Spinckarvet.). 
Vigsel 1735-09-28 Norrbärke. 
 
Barn: 
Kerstin Persdotter. Född 1739-02-05 Stora Skedvi Tyskbo.  
VI:44 Sara Persdotter. Född 1743-11-29 Stora Skedvi Tyskbo. Död 1808-10-20 Haraker Fattighuset.  
Johannes Persson. Född 1746-02-10 Stora Skedvi Tyskbo.  
Anders Persson. Född 1750-11-08 Stora Skedvi Tyskbo.  

 
 

 
 

VII:88  mf mf mm m 
Sara Matsdotter. Född 1715-04-28 Norrbärke Knipberget. Död 1763-04-17 Stora Skedvi Spinckarvet. Far: VIII:175 Mats 
Matsson. Mor: VIII:176 Kerstin Hansdotter. 
 
Dödbok 17 april 1763 Erik Erssons änka sal hustru Sara Matsdotter ifrån Spinckarvet var född uti Grangärde socken och 
Björsjö bruk 1716 d 28 april av  ärliga och hederliga föräldrar samt äkta säng är och efter den naturliga födelsen belven 
befordrad till dop, uti sin barndom blev hon undervist uti sina kristendomsstycken, när hon blev 20 år begav hon sig i 
äktenskap 1 gången med sin för detta avlidna man, med honom hon i god kärlek sammanlevde uti 16 år, deras äktenskap 
blev av gud välsignat med 3 söner och 4 döttrar av vilka 2 söner och 2 döttrar är för sin k moder i herranom, änka var hon 
sedan uti 3 år. Kom sedermera 2 gången i äktenskap med sin ock för detta avlidna k man, med honom hon sammanlevde 
uti 8 år under samma tid blevo de av gud välsignade med 1 son som sin moder överlever hon har nu även varit änka uti 10 
månader, hennes leverne varit stilla och kommit väl överens med sin jäm... och nästa, om långfredagen unfick hon herrans 
nattvard hennes ålder är 46 år 11 månader och 1 vecka. 

 
 

 
 

VII:89  mf mm ff f 
Erik Ersson. Född 1687-04-15 Kumla Bäckeby. Död 1763-11-11 Kumla Bäckeby. Far: VIII:177 Erik Ersson. Mor: VIII:178 Anna 
Persdotter. 
 
Äktenskap med Anna Ersdotter (Född 1692-12-20 Kumla Vallrum. Död 1761-04-04 Kumla Bäckeby.). Vigsel 1715 Kumla. 
 
Barn: 
VI:45 Erik Ersson. Född 1717-01-09 Kumla Bäckeby. Död 1770-05-15 Kumla Bäckeby.  
Anna Eriksdotter. Född 1720-07-19 Kumla Bäckeby.  
Kerstin Eriksdotter. Född 1722-12-19 Kumla Bäckeby.  
Brita Eriksdotter. Född 1724-04-02 Kumla Bäckeby.  
Johan Eriksson. Född 1725-12-02 Kumla Bäckeby.  
Maria Eriksdotter. Född 1727-08-18 Kumla Bäckeby.  

 
 

 
 

VII:90  mf mm ff m 
Anna Ersdotter. Född 1692-12-20 Kumla Vallrum. Död 1761-04-04 Kumla Bäckeby. Far: VIII:179 Erik Persson. Mor: VIII:180 
Kerstin Persdotter. 
 
Åtta barn två söner och sex döttrar 

 
 

 
 

VII:91  mf mm fm f 
Anders Matsson. Född 1690-08-22 Romfartuna Brånsta. Död 1763-09-03 Tillberga Igelsta. Far: VIII:181 Mats Andersson. 
Mor: VIII:182 Katarina Jansdotter. 
 
Anders Matsson från Igelstad natus 1690 i Brånsta Romfartuna socken. Kunnat i bok och utan bok kristendomsstycken och 



försvarligen förstått salighetens ordning. Gifte sig 1716 med sin kvarlåtna maka Brita Jansdotter i Tösta Romfartuna 
socken. Flyttade därifrån 1742 hit till Igelsta. Haft med sin hustru 3 söner och 1 dotter som alla leva. Allt sedan 
mickelsmässotiden 1759 har han varit av krämpor sängliggande.1761 blev han även blind. Sina vedervärdigheter som han 
med gott tålamod // Sistlidna 20 augusti begynte han även att frysa varav han dödde d 3 september. 73 år 
 
Ankom till Igelsta i Tillberga 1745 
 
Äktenskap med Brita Johansdotter (Född 1698-03-03 Romfartuna Tösta. Död 1768-08-25 Tillberga Igelsta.). Vigsel 1716-10-
07 Romfartuna. 
 
Barn: 
Johan Andersson. Född 1719-01-22 Romfartuna Tösta.  
Olof Andersson. Född 1721-11-24 Romfartuna Tösta.  
VI:46 Katarina Andersdotter. Född 1728 Romfartuna Tösta. Död 1773-05-25 Kumla Bäckeby.  
Margareta Andersdotter. Född 1731 Romfartuna Tösta.  
Anders Andersson. Född 1732-02-24 Romfartuna Tösta.  

 
 

 
 

VII:92  mf mm fm m 
Brita Johansdotter. Född 1698-03-03 Romfartuna Tösta. Död 1768-08-25 Tillberga Igelsta. Far: VIII:183 Johan Ersson. Mor: 
VIII:184 Margareta Nilsdotter. 
 
hustru Brita Jansdotter framlidna Anders Matssons änka från Igelstad nata d 3 mars 1698 i Tösta Romfartuna socken. 
Parentes Jan Ersson hustru Margareta Nilsdotter. Gifte sig 1716 med Anders Matsson i Brånsta Romfartuna socken. Var i 
Töstad till 1745 då de flyttade hit till Igelstad. Haft 3 söner och 1 dotter som alla leva. Änka har hon varit 5 år. Morbus 
torrvärk. Obut d 25 hujus aetas 70 år. 

 
 

 
 

VII:93  mf mm mf f 
Johan Larsson. Född 1676-07-09 Romfartuna Röbrunn. Död 1747-03-16 Kumla Myggbo. Far: VIII:185 Lars Mårtensson 
Pålack. Mor: VIII:186 Anna Matsdotter. 
 
Tjänade hos ceremonimästare Sparvenfelt på Åbylund i 24 år innan han gifte sig 1724 
 
Polackens Lars Mårtenssons barn i g.Röbrun Johan 
 
Äktenskap med Kerstin Johansdotter (Född 1701-06-01 Sala Sala gruva. Död 1775-03-05 Kumla Myggbo.). Vigsel 1725-07-
20 Sala. 
 
Barn: 
VI:47 Lars Jansson. Född 1728-12-01 Kumla. Död 1812-01-27 Kumla Myggbo.  
Anders Johansson. Född 1730.  
Claes Johansson. Född 1734-03-05.  
Mats Johansson. Född 1736.  
Kerstin Johansdotter. Född 1741-07-22.  

 
 

 
 

VII:94  mf mm mf m 
Kerstin Johansdotter. Född 1701-06-01 Sala Sala gruva. Död 1775-03-05 Kumla Myggbo. Far: VIII:187 Johan Halvarsson. 
Mor: VIII:188 Sara Persdotter. 
 
Vid Svepnäs Sala vid vigseln 
 
Kumla dödbok 1775 Vi hava på denna morgonstunden jorden överlämnat en ålderstigen vår kristendomssysters döda 
lekamen och  // änkan hustru Kerstin Jansdotter om vilkens levnadslopp följande // föddes hit till världen år 1700 av 
ärliga och kristliga föräldrar uti Sala. Fadern var ärliga och beskedliga Johan Halvarsson och modern ärliga och beskedliga 
hustru Sara Persdotter vid Sala gruva. Av dessa sina kära föräldrar blev hon framhävd till det heliga dopet och dymedelst 
uti Jesu // till en värdig ledamot av guds församling. Hon uppfostrades sedan i herrans fruktan till dess hon år 1725 d 20 juli 
igenom guds skickelse kom att ingå äktenskap med stalldrängen vid Kansta säteri ärliga och beskedliga Johan Larsson  vid 
vilken går hon även var deja. De flyttade sedan till Myggbotorpet och behagade gud välsigna deras äktenskap med 6 söner 
och 2 döttrar av vilka 2 söner för sin k moder avlidit samt 4 söner jämte döttrarna henne i sorgen överleva. Vad hennes 
levnad angår så har den varit kristlig: hon har älskat guds ord och under all sin tid visat gudsfruktan. I umgänge med 



människor visat fridsamhet och saktmodighet. Förestått sitt lilla hushåll såsom en hederlig bokvinna och uppfostrat sina 
barn i gudsfruktan dygd och beskedlighet. Gud hade intill höga åldern begåvat henne med en tämmelig jämn hälsa men av 
ålderdomskrämpor och svaghet blev hon kort för sin död hårdeligen ansatt, varunder hon så väl som förut med gudelig 
beredelse och bönerop överantvardade sin själ i sin frälsares omvårdnad och dödde här i Kumla hospital eller fattigstuga d 
23 sistlidne februari bittida om morgonen sedan hon i denna världens vedermöda levat och hunnit till vid pass 75 års ålder 

 
 

 
 

VII:95  mf mm mm f 
Lars Matsson. Född 1695-05-27 Tillberga Hällby. Död 1734 Kumla Ranstahagen. Far: VIII:189 Mats Eriksson. Mor: VIII:190 
Anna Persdotter. 
 
Dödbok: Lars Matsson i Ranstahagen Natus 1695 pingsttiden uti Helleby och Tillberga församling parentii konestii, pat 
nämndeman välförståndig Mats Eriksson mat, v gudgruktig hustru Anna Pärsdotter ibidem, efter faderns död har han med 
modern på åtskilliga ställen med gott lovord varit. 1716 ...Margareta Pärsdotter ifrån Ransta..... på 18e året avlat 4 barn 2 
söner och 2 döttrar alla lever, död av huvud och bröstvärk. 
 
Barn med Margareta Persdotter (Född 1697-10-27 Kumla Ransta.). 
 
Barn: 
Anna Larsdotter. Född 1726 Kumla Ranstahagen.  
VI:48 Margareta Larsdotter. Född 1733-01-25 Kumla Ranstahagen. Död 1775-02-21 Kumla Myggbo.  

 
 

 
 

VII:96  mf mm mm m 
Margareta Persdotter. Född 1697-10-27 Kumla Ransta. Far: VIII:191 Per Persson. Mor: VIII:192 Anna Andersdotter. 
 
Äktenskap med Anders Simson (Född 1681.). Vigsel omkring 1742 Kumla. 

 
 

 
 

VII:97  mm ff ff f 
Jakob Persson. Född 1688-10-18 Gunnilbo Moren. Död 1732-01-30 Gunnilbo Moren. Far: VIII:193 Per Jönsson. Mor: 
VIII:194 Sara Persdotter. 
 
Äktenskap med Anna Persdotter (Född 1694-05-17 Ervalla Frövi. Död 1779-04-28 Gunnilbo Moren.). Vigsel 1714-04-21 
Gunnilbo. 
 
Barn: 
Elisabet Jakobsdotter. Född 1715-03-22 Gunnilbo Moren.  
Sara Jakobsdotter. Född 1716-12-13 Gunnilbo Moren.  
Maria Jakobsdotter. Född 1717-12-31 Gunnilbo Moren. Död 1721-05-29 Gunnilbo Moren.  
Petter Jakobsson. Född 1723-09-08 Gunnilbo Moren.  
VI:49 Jakob Jakobsson. Född 1726-03-27 Gunnilbo Moren. Död 1800-07-24 Hed Västanhed.  
Erik Jakobsson. Född 1729-11-02 Gunnilbo Moren.  
Margareta Jakobsdotter. Född 1731-06-28 Gunnilbo Moren.  

 
 

 
 

VII:98  mm ff ff m 
Anna Persdotter. Född 1694-05-17 Ervalla Frövi. Död 1779-04-28 Gunnilbo Moren. Far: VIII:195 Per Nilsson. Mor: VIII:196 
Barbro Larsdotter. 

 
 

 
 

VII:99  mm ff fm f 
Per Olsson. Gästgivare. Född 1709-01-03 Hed Bysala. Död 1752-04-03 Hed Bysala. Far: VIII:197 Olof Persson. Mor: VIII:198 
Anna Johansdotter. 
 
Dödbok: Begrovs sockenmannen Per Olsson den yngre ifrån Bysala född d 3 jan 1709 fadern Olof Persson i Bysala modern 
Anna Johansdotter. Ingick äktenskap med sin efterlevna änka Christina Ersdotter ifrån Berga 14 oct 1733. Haft 8 barn 6 
döttrar av vilka en är död och 2 söner som leva. Dess levnad har varit kristlig och stilla, sjuknade i håll och sting med annan 
tillstötande hetsig sjukdom den 25 mars dod d 3 april. Levat 43 år och 3 månader 
 
Äktenskap med Kerstin Ersdotter (Född 1712-03-11 Hed Berga. Död 1782-05-07 Hed Bysala.). Vigsel 1733-10-14 Hed. 
 



Barn: 
Anna Persdotter. Född 1734-06-08 Hed Bysala.  
VI:50 Kerstin Persdotter. Född 1736-12-11 Hed Bysala. Död 1801-05-20 Hed Västanhed.  
Katarina Persdotter. Född 1738-12-16 Hed Bysala. Död 1739-01-01 Hed Bysala.  
Sara Persdotter. Född 1740-01-03 Hed Bysala.  
Olof Persson. Född 1742-05-24 Hed Bysala.  
Erik Persson. Född 1744-12-16 Hed Bysala.  
Katarina Persdotter. Född 1747-11-12 Hed Bysala.  
Lena Persdotter. Född 1750-03-30 Hed Bysala.  

 
 

 
 

VII:100  mm ff fm m 
Kerstin Ersdotter. Född 1712-03-11 Hed Berga. Död 1782-05-07 Hed Bysala. Far: VIII:199 Erik Persson. Mor: VIII:200 
Helena Eriksdotter. 

 
 

 
 

VII:101  mm ff mf f 
Olof Olofsson. Född 1688-04-06 Skinnskatteberg Grisnäs. Död 1728-12-08 Skinnskatteberg Grisnäs 2). Far: VIII:201 Olof 
Israelsson. Mor: VIII:202 Marit Matsdotter. 
 
Db Olof Olofsson född i Grisnäs år 1688 d 6 april fadern var Olof Israelsson moder hu Marit Matsdotter väl fostrad och 
undervist i sina kristendomsstycken och lärt skräddare hantverket. 1714 d 8 aug gifte sig med hu Anna Andersdotter ifrån 
Hed ägt 4 söner och 8 döttrar därav en son och en dotter äro döda. Varit en stilla man, dragit hela hösten med en sjuklig 
kropp. Dödde den 8 dec begrovs d 22 
 
Äktenskap med Anna Andersdotter (Född 1696-01-05 Hed Brickan.). Vigsel 1714-08-08. 
 
Barn: 
VI:51 Anders Olofsson Hedbom. Född 1715-04-07 Hed Brickan. Död 1785.  
Olof Olofsson. Född 1717-01-25 Hed Brickan.  
Margareta Olofsdotter. Född 1718-12-10 Hed Brickan.  
Daniel Olofsson.  

 
 

 
 

VII:102  mm ff mf m 
Anna Andersdotter. Född 1696-01-05 Hed Brickan. Far: VIII:203 Anders Larsson Hedbom. Mor: VIII:204 Margareta 
Gustafsdotter. 

 
 

 
 

VII:103  mm ff mm f 
Hindrik Isaksson. Född 1686-11-08 Gunnilbo Heden. Död 1744-04-01 Hed Bysala. Far: VIII:205 Isak Persson. Mor: VIII:206 
Kerstin Hindriksdotter. 
 
Dödbok: Hindrik Isaksson i Bysala född i Gunnilbo och Heden år 1686 d 8 november fadern Isak Persson åbo därstädes 
moder Christina Henriksdotter. Varit hemma till år 1700 då han begav sig till Färna bruk hos klensmed att lära det 
hantverket. Ifrån Färna till Eskilstuna och därifrån till Riddarhyttan Benbo där han idkade hantverket. Trädde i äktenskap 
1714 med pigan Catarina Larsdotter i Bysala. Älktenskapet blev välsignat med 10 barn. 5 söner och 5 döttrar av vilka 2 
söner och 3 döttrar är döda. Varit frisk och haft god hälsa merendels till för en vecka palmsöndag då han lades neder av 
bröstvärk och håll och styng så hårt ansatt att han intet längre uthärdade än till långfredagen. Blev 57 år 18 veckor 3 dagar. 
 
Faddrar: Anders Larsson i Erlandsbo, hustru Sara, Per Jöns i Moren och Daniels dotter i Fantebo Elisabeth 
 
Äktenskap med Katarina Larsdotter (Född 1685-03-06 Hed Bysala. Död 1764-04-27 Hed Bysala.). Vigsel 1714-09-12 Hed. 
 
Barn: 
Isak Hindriksson. Född 1715-08-25 Hed Bysala. Död 1743-02-25 Hed Bysala.  
Lars Hindriksson. Född 1717-03-09 Hed Bysala. Död 1763-06-16 Hed Bysala.  
Anders Hindriksson. Född 1719-10-10 Hed Bysala.  
Johan Hindriksson. Född 1722-02-15 Hed Bysala. Död 1722-03-18 Hed Bysala.  
Sara Hindriksdotter. Född 1722-02-15 Hed Bysala. Död 1722-03-18 Hed Bysala.  
Kerstin Hindriksdotter. Född 1722-02-15 Hed Bysala. Död 1722-03-18 Hed Bysala.  
Kristina Henriksdotter. Född 1723-04-10. Död 1756-11-04 Hed Fallet.  



VI:52 Anna Hindriksdotter. Född 1723-04-10 Hed Bysala. Död 1803-04-02 Gunnilbo Skogtorpet.  
Kerstin Hindriksdotter. Född 1723-04-10 Hed Bysala. Död 1756-11-04 Hed Fallet.  
Per Hindriksson. Född 1726-05-31 Hed Bysala. Död 1782-06-22 Norberg Ombenning.  
Catarina Hindriksdotter. Född 1731-01-06 Hed Bysala. Död 1731-02-02 Hed Bysala.  

 
 

 
 

VII:104  mm ff mm m 
Katarina Larsdotter. Född 1685-03-06 Hed Bysala. Död 1764-04-27 Hed Bysala. Far: VIII:207 Lars Månsson. Mor: VIII:208 
Christina Olofsdotter. 
 
Dödbok: Begrovs änkan ärliga och dygdesamma hustru Catharina Larsdotter ifrån Bysala födder ibm år 1685 d 6 mars och 
döptes, fadern var för detta sockenmannen Lars Månsson och modern hustru Cherstin Olofsdotter, enfaldeligen undervist i 
sin kristendomskunskap och väl uppfostrad. Vistades ständigt hemma hos sina k föräldrar och gått dem med all tillbörlig 
lydna och tjänst troligen tillhanda. Trädde på sitt 30 år i ett kristligt äktenskap med sin avlidna man Hinrik Isaksson och 
avlat med honom tillsammans 4 söner och 6 döttrar varav allenast en son och en dotter leva. Blev änka år 1744 d 16 mars 
och har alltsedan sitt änkestånd alldeles efter aposteln Pauli förmaning i guds frukatan och stillhet under böner tro och 
hopp samt med tålamod lupit i sin förelagda kamp. Hennes både allmänna och enskilda sammanlevnad bekant för kristlig 
och ärbar. Herrans hus har hon flitigt besökt och de dyra salighetsmedlen med vördnad nyttjat. Dragits flera år med svag 
syn och tillstötande ålderdomskrämpor. Sjuknade 3 .. uti bröstvärk håll och sting och som jhon förmärkte sin annalkande 
dödsstund så lät hon sig om påskedagen bespisas med herrens heliga nattvard och beredde sig till en salig hädanfärd här 
ock igenom guds nåd utnjöt d 27 april sedan hon levat 79 år 1 månad och 21 dagar 
 
Döda 18 mars 1722 3 barn ifrån Bysala Hindrik Isakssons som dess hustru födde på en gång 14 dagar 

 
 

 
 

VII:105  mm fm ff f 
Jan Persson Källberg. Född 1702-09-12 Gunnilbo Knäppmora. Död 1769-08-29 Gunnilbo Knäppmora. Far: VIII:209 Per 
Påvelsson. Mor: VIII:210 Margareta Persdotter. 
 
Vigd 1734-10-10 med pigan Maria Isaksdotter i Gillbo. Avskedad 
artillerikarl.  
 
Äktenskap med Maria Isaksdotter (Född 1697-04-07 Gunnilbo Västerfärna. Död 1749-01-06 Gunnilbo Knäppmora.). Vigsel 
1734-10-10 Gunnilbo. 
 
Barn: 
VI:53 Per Jansson. Född 1736-10-17 Gunnilbo Knäppmora. Död 1776-10-13 Gunnilbo Knäppmora.  
Maria Jansdotter. Född 1740-09-12 Gunnilbo Knäppmora.  
Karin Jansdotter.  
 
Äktenskap med Maria Stockhaus (Född 1707-02-10 Gunnilbo Färna bruk. Död 1770-07-29 Gunnilbo Knäppmora.). Vigsel 
1749-10-20 Gunnilbo. 
 
Barn: 
Johan Jansson. Född 1752-01-08 Gunnilbo.  

 
 

 
 

VII:106  mm fm ff m 
Maria Isaksdotter. Född 1697-04-07 Gunnilbo Västerfärna. Död 1749-01-06 Gunnilbo Knäppmora. Far: VIII:211 Isak 
Olofsson. Mor: VIII:212 Maria Jakobsdotter. 

 
 

 
 

VII:107  mm fm fm f 
Johan Persson Göthe. Född 1708-08-09 Ramnäs. Död 1766-10-23 Ramnäs. Far: VIII:213 Petter Månsson. Mor: VIII:214 
Annika Persdotter. 
 
Personalier Ramnäs kyrkoarkiv, Personalieböcker, SE/ULA/11258/F II/3 (1757-1779), bildid: C0020061_00082  Johan 
Pärsson Göthe född 1708 i denna församling och Nöden fader skräddaren konsterfarne Pär Månsson och modern 
dygdesamma hustru Anna Bengtsdotter. I sin ungdom har han tjänt på åtskilliga ställen tills han på sitt 35 år gav sig i äkta 
förbund med sin efterlämnade hustru Susanna Olsdotter / 9 barn 5 söner 4 döttrar. Soldat har han varit i 7 år för Flena i 
Gunnilbo under Bergs kompani.// 
 



Faddrar i Bockhammar 
 
I Dalkarstorp, Ramnäs 1733-1736 
Vallsta i Svedvi 1736 
Flyttar till Munktorp 1739 
Flyttar till Tallbo Ramnäs omkring 1752 
 
Äktenskap med Susanna Olofsdotter (Född före 1707 Gunnilbo. Död 1786-05-18 Ramnäs Berg vid Lisjö.). Vigsel 1733-06-24 
Ramnäs Dalkarlstorp. 
 
Barn: 
Anna Jansdotter. Född 1735-10-28 Ramnäs Jungfrubo.  
Erik Jansson. Född 1737.  
Per Jansson. Född 1738-01-30 Ramnäs Djupbo.  
VI:54 Catharina Jansdotter. Född 1743-04-21 Munktorp Vattmora. Död 1804-09-16 Gunnilbo Knäppmora.  
Lisa Jansdotter. Född 1746. Död omkring 1747 Munktorp Vattmora.  
Jan Jansson. Född 1751 Munktorp Vattmora.  

 
 

 
 

VII:108  mm fm fm m 
Susanna Olofsdotter. Född före 1707 Gunnilbo. Död 1786-05-18 Ramnäs Berg vid Lisjö. Far: VIII:215 Olof Johansson. Mor: 
VIII:216 Karin Olofsdotter. 
 
Ramnäs (U) EI:1 (1700-1774) Bild 12 / sid 15 (AID: v73708.b12.s15, NAD: SE/ULA/11258) 1733 29 sept vigdes änklingen Per 
Hansson i Ludvigstorp med pigan Susanna Olsdotter i Dalkarstorp 12 rd och en äreklädning 
 
 
Dca VI efter påska 1786 förlidne gårdag hava vi med tillbörlig heder i jordens tysta gömmor överlämnat i livstiden ärliga 
och dygdiga änkan hustru Susanna Olsdotters andelösa lekamen ifrån Djupebo ägor. Hon är född hit till världen år 1708 av 
ärliga och beskedliga föräldrar i Gunnilbo. Fadern ärliga och beskedliga Olof Jansson samt modern väl och gudfruktiga 
hustru Magdalena Persdotter, Efter den naturliga födelsen är hon strax befordrad till den nya och andeliga genom det h 
döpelsens sakrament, varigenom hon ifrån synden är vorden renad, och till ett guds barn nådeligen upptagen. I sina 
barnaår har hon ock genom sina s föräldrars omsorg i kristendomskunskapen blivit tillövad och lärd, att hon sedermera 
däri kunnat göra för sig enfaldigt besked. Genom försynens skickelse samt med vederbörandes samråd inträdde hon första 
gången 1728 ett kristligt äkta förbund med Per Jansson i Ludvigstorp vilket äktenskap blott räckte uti 1 eller 2 år. Då hon 
blev änka med en liten dotter, under samma försynens skickelse ingick hon andra gången 1732 äktenskap med sin även för 
detta avledna man och make Jan Persson ifrån Djupebo vilken kärliga och kristliga sammanlevnad blev av gud välsignad 
med 9 barn, 4 söner och 5 döttrar av vilka 1 son och 3 döttrar redan för detta ingått i det tysta, de övriga leva ännu så 
länge gud behagar. Dess levnad så vida kunnigt är har varit kristligt, fört en anständig och gudfruktig levnad. Under sitt 
änkostånd har hon vist sig nöjd med guds behag och styrelse genom ont och gott, i sin ålderdom ägde hon en god hälsa 
och starka kroppskrafter intill sitt sist då hon den 13 återkom hon gåendes till och ifrån Västerås hem till de sina, då hon 
dagen därpå angreps av håll och styng och som hon märkte denna sjukdom var till döds beredde hon ock sig under kristliga 
dödsbetraktelser med tålamod och en gudelig långt väntande // då herren nådeligen skulle förlossa henne ifrån all jämmer 
och elände vilken och inföll d 18 sistlidne sedan hon här i tåredalen uppnått en ålder omkring 78 år. 
 
Äktenskap med Per Hansson (Född 1701. Död 1732-01-06 Ramnäs Ludvigstorp.). Vigsel 1730-09-29 Ramnäs. Han från 
Ludvigstorp och hon från Dalkarstorp 
 
Barn: 
Maria Persdotter. Född 1731 Ramnäs.  

 
 

 
 

VII:109  mm fm mf f 
Anders Andersson Orre. Född 1697. Död 1768-11-19 Karlskoga Valås hammar. 
 
Mästersven vid Valåsens bruk Anders Orre född ca 1701, död av håll och styng. Från Degerfors hammar vid vigseln. 
 
Mantalslängd Björkborn 1734-1736 Anders Orre lärgosse 
Mantalslängd Valåsen 1737 Anders Orre 
Mantalslängd Degerfors hammar 1738 Anders Orre 
Mantalslängd Björkborn 1739 Anders Orre 
Mantalslängd Valåsen 1740 Anders Orre 



Mantalslängd Sibbofors 1742 Anders Orre lärdräng 
Mantalslängd Sibbofors 1744 Anders Orre lärdräng 
Mantalslängd Valåsen 1745 Anders Orre mästersven 
 
Äktenskap med Kerstin Andersdotter (Född 1718. Död 1754-02-14 Karlskoga Valås hammar.). Vigsel 1738-09-02 Karlskoga. 
 
Barn: 
Katarina Andersdotter. Född 1739-09-13 Karlskoga Björkborn.  
Kerstin Andersdotter. Född 1744-11-12 Valåsen.  
Elisabeth Andersdotter. Född 1748-07-06 Karlskoga Valås hammar.  
VI:55 Anders Orreus - Hjerpe. Född 1751-04-15 Karlskoga Valås hammar. Död 1815-01-11 Hed Bysala.  
Erik Andersson. Född 1754-02-05 Karlskoga Valås hammar.  

 
 

 
 

VII:110  mm fm mf m 
Kerstin Andersdotter. Född 1718. Död 1754-02-14 Karlskoga Valås hammar. 
 
Hon från Björkborn vid vigseln 

 
 

 
 

VII:111  mm fm mm f 
Per Larsson. Född 1706-08-17 Hed Sunnansjö torp. Död 1786-10-07 Hed Bysala. Far: VIII:221 Lars Johansson. Mor: VIII:222 
Kristina Jonsdotter. 
 
Dödbok: Han är gamla sockenskomakaren ärliga och gudfruktiga Per Larsson ifrån Bysala som blef av ärliga föräldrar född 
uti Sunnansjö torp år 1706 den 17 augusti. Vid laglig ålder gifte han sig med sin nu efterlämnade maka hustru  Lisa 
Henriksdotter med vilken han ägt sju livsarvingar fem söner och tvänne döttrar av vilka en son för detta är med döden 
avgången. Uti sitt leverne har han varit stilla och saktmodig uti flera år med tålamod både fattigdom och ofärdighet 
fördragit. Dog den 7 innevarande som var nästledne lördag då han utan föregången sjukdom tidigt om morgonen 
hädankallades och fick då sluta sitt mödosamma jordeliv.  
 
Äktenskap med Elisabet Henriksdotter (Född 1705-07-30 Hed Fallet. Död 1787-10-21 Hed Bysala.). Vigsel 1730-10-04 Hed. 
 
Barn: 
Lars Persson. Född 1733-11-10 Hed Sunnansjö torp.  
Henrik Persson. Född 1736-09-28 Hed Sunnansjö torp.  
Erik Persson. Född 1739-09-03 Hed Sunnansjö torp.  
Hans Persson. Född 1742-03-04 Hed Sunnansjö torp.  
VI:56 Margareta Persdotter. Född 1744-09-01 Hed Sunnansjö torp. Död 1825-04-23 Hed Bysala.  

 
 

 
 

VII:112  mm fm mm m 
Elisabet Henriksdotter. Född 1705-07-30 Hed Fallet. Död 1787-10-21 Hed Bysala. Far: VIII:223 Hindrik Hansson. Mor: 
VIII:224 Margareta Larsdotter. 
 
Dödbok. Avlidna sockenskomakaren Per Larssons efterlåtne änka Elisabet Hinriksdotter från Bysala som blev född år 1705 
d 30 juli uti Fallet. Fadern Hindrik Hansson och modern Margareta Eriksdotter. Vid laglig ålder blev hon med förenämnde 
man gift och i detta äktenskap fick hon 7 barn 5 söner och 2 döttrar. Hon förde en stilla levnad men till sitt förstånd varit 
stundom rubbad, kom dock åter av Guds hjälp till någorlunda redighet. Njutit församlingens allmosor. Haver varit omkring 
1 ½ år jämt sängliggande och blivit därunder vårdat nästan som ett barn. Ålder 72 år 2 mån 3 dygn.  

 
 

 
 

VII:113  mm mf ff f 
Jan Franzon. Född 1697-12-03 Skinnskatteberg Långviken. Död 1757-10 Skinnskatteberg Långviken. Hammarsmed Far: 
VIII:225 Franz Wernickson. Mor: VIII:226 Malin Andersdotter. 
 
Hfl: Talar illa är ofärdig, kryper på knäna Sjuklig 1741 
 
Dödbok: Johan Franzon ifrån Långviken nu avliden hammarsmed. Född i kyrkobyn 3 december 1697. Fadern var 
hammarsmeden Franz Wernersson, modern hu Malin Andersdotter, döpt lärde läsa i bok, lärde hammarsmedämbetet. 
Smitt här i byn. Varit gift i 23 år med sin efterlevande Karin Andersdotter i Långviken. Haft tillsammans 10 barn varav 4 
söner och 1 dotter lever. Fick slag för 18 år sedan, måste på slutet några år krypa på knäna. Njutit dav de fattigas medel 



och blivit förd byn emellan och under dess kringförande fallit av en kärra och blivit något stött. Blev sedan hemsänder och 
låg till sängs 14 dagar död 1 oktober 
 
I Norberg 1714 
 
Äktenskap med Karen Andersdotter (Född 1710-05-05 Skinnskatteberg Långviken. Död 1779-09-20 Skinnskatteberg 
Långviken.). Vigsel 1734 Skinnskatteberg. 
 
Barn: 
Anders Jansson. Född 1732-08-19 Skinnskatteberg Sjöstugan.  
Anna Jansdotter. Född 1735-03-07 Skinnskatteberg Tackugnshammaren.  
Jan Jansson. Född 1737-06-24 Skinnskatteberg Kyrkbyn.  
VI:57 Erik Jansson. Född 1740-10-13 Skinnskatteberg Långviken. Död 1809-05-19 Hed Norrhammar.  
Lars Jansson. Född 1743-01-31 Skinnskatteberg Kyrkbyn.  
Vernik Johansson. Född 1750-12-27 Skinnskatteberg.  

 
 

 
 

VII:114  mm mf ff m 
Karen Andersdotter. Född 1710-05-05 Skinnskatteberg Långviken. Död 1779-09-20 Skinnskatteberg Långviken. Bedrivit 
enfalt hor Far: VIII:227 Anders Mårtensson. Mor: VIII:228 Susanna Olofsdotter. 
 
Db: Uppförande= icke berömligt. Begått enfalt hor med soldat Lars Riddarsporre. 
 
Husförhörslängden A1:5b en lättfärdig människa, begått enkelt hor med sol. Uf slitit därför ris igentagen av sin man 
 
Hon gifter sig 1763 med ovan nämnde soldat 
 
Äktenskap med Lars Riddarsporre (Född 1694 Skinnskatteberg Riddarhyttan.). Vigsel 1763-11-30 Skinnskatteberg. 

 
 

 
 

VII:115  mm mf fm f 
Olof Andersson Lamberg Malan. Född 1719 Västra Skedvi Ulbo. Död 1769-11-11 Skinnskatteberg Flodhammar. Smed Far: 
VIII:229 Anders Persson. Mor: VIII:230 Anna Persdotter. 
 
1739: smeddräng under mäster Anders Gefwert, Seglingsbergs bruk 1741: till Ramnäs bruk som mästersven 26/2 1747 
uttog hammarsmedsdrängen Olof Andersson Lamberg för sig och sin hustru Kerstin Jönsdotter samt trenne barn Anders, 
Olof och Anna vackert besked till Grangärdet. Flyttar till Östanfors bruk i Hed 1750 och flyttar därifrån till Skinnskatteberg 
1756. 
 
Dödbok Olof Andersson Malon en gl smed vid Flodhammar. Född i Uhlbo och Skedvi socken år 1719. Fadern var Anders 
Persson, moder Anna Persdotter. Kunde läsa i bok. Varit gift i 30 år med sin eferlevande maka hu Kerstin Jönsdotter ifrån 
Saxe i Sörbärket. Haft tillsamman 2 söner och 2 döttrar, 1 son och 1 dotter lever. Har varit på åtskilliga ställen, i 16 år här i 
församlingen. Fört en still levnad. Sjuknade den 8 november av colik och en sting i bröstet, dog den 11 november 
 
Han från Tolfsboberget i Söderbärke vid vigseln hon från Saxe 
 
Barn med Kerstin Jönsdotter (Född 1710-11-25 Söderbärke Saxe. Död 1777-02-28 Hed Holms hammar.). 
 
Barn: 
Anders Olofsson. Född 1736-12-07 Ramnäs Seglingsberg.  
VI:58 Anna Olsdotter. Född 1739-05-27 Ramnäs Seglingsberg. Död 1809-03-31 Hed Norrhammar.  
Kristina Olofsdotter. Född 1741-10-12 Ramnäs Brohammar.  
Olof Olofsson. Född 1746-01-17 Ramnäs Kyrkbyn.  

 
 

 
 

VII:116  mm mf fm m 
Kerstin Jönsdotter. Född 1710-11-25 Söderbärke Saxe. Död 1777-02-28 Hed Holms hammar. Far: VIII:231 Jöns 
Christoffersson. Mor: VIII:232 Anna Hansdotter. 
 
Dödbok 9 mars begravdes avl mästersven Olof Andersson Malans efterlåtne änka hustru 
Cherstin Jönsdotter från Holms hammar född år 1710 vid Saxe bruk i Norrbärke socken. 
Fadern var hammarsmeden Jöns Ersson modern Anna ( deijker ) och enfaldeligenundervist uti kristendom. Tjänt i ålder 



även vid Trångfors bruk där hon blev gift ungefärligen år 1736 med förenämnde man. Haft tillsammans 4 barn 2 söner och 
2 döttrar 1 son och 1 dotter döda. Levat änka i flera åren och fört ett stilla och gudfruktigt leverne. Varit bräcklig och svag 
till hälsan i flera åren. Begick här den heliga nattvarden den näst för julehelgen. Fanns död liggandes i fähuseti fredag 8 
dagar sedan, förmodligen av slag. Levat 67 år. 

 
 

 
 

VII:117  mm mf mf f 
Erik Andersson. Född 1668-07-14 Skinnskatteberg Skärviken. Död 1749-05-26 Hed Norrhammar. Smed Far: VIII:233 Anders 
Andersson. Mor: VIII:234 Kerstin Andersdotter. 
 
Dödbok Db 4 juni 1749 Begrovs hammarsmeden i livstiden ärliga och konsterfarne mäster Erik Andersson ifrån 
Norrhammar född av ärliga och kristliga föräldrar i Skinnskatteberg och Skärviken den 14 juli 1668. Fadern 
hammarsmedsmäster Anders Andersson och modern hustru Kerstin Andersdotter. Döpt och vid årens tilltagande undervist 
i de stycken som vår tro och salighet angå så snart åldern det tillät blev han ock tillvand till hammarsmeds arbetet. Sedan 
han på flera ställen arbetat såsom först koldräng sedan mästersven hamnade han vid Bockhammars varest han ock blev 
mäster samt där arbetade över trettio år. År 1696 trädde han i äktenskap med sin förlidet år avlidna hustru Kerstin 
Johansdotter med vilken han sammanavlade 9 barn 3 söner och 6 döttrar av vilka en son och 2 döttrar äro med döden 
avgångna. Hans levnad ibland oss har varit still och beskedlig. Hela tvår år och i synnerhet det sista har han av ålderdom 
och annan tillstötande bräcklighet hållits vid sängen. Den 26 maj avsomnade han still och saktmodeligen. Hade han varit en 
gäst här på jorden 80 år 11 månader 
 
Äktenskap med Kerstin Johansdotter (Född 1676 Skinnskatteberg. Död 1748-02-23 Hed Valbricka.). Vigsel 1696. 
 
Barn: 
VI:59 Johan Ersson. Född 1707-02-08 Gunnilbo Gunnilbo hammar. Död 1773-04-21 Hed Norrhammar.  
Erik Eriksson. Född 1713-10-22 Hed Norrhammar.  
Lars Eriksson. Född 1715-01-24 Hed Norrhammar.  
Elisabet Eriksdotter. Född 1718-01-18 Hed Norrhammar.  
Sara Eriksdotter. Född 1719-03-26 Hed Norrhammar.  
Brita Eriksdotter. Född 1724-09-21 Hed Norrhammar.  

 
 

 
 

VII:118  mm mf mf m 
Kerstin Johansdotter. Född 1676 Skinnskatteberg. Död 1748-02-23 Hed Valbricka. Far: VIII:235 Johan Matsson. Mor: 
VIII:236 Kerstin Andersdotter. 
 
Dödbok. Begrovs gamla hammarsmeden Erik Anderssons hustru Kerstin Johansdotter ifrån Valbricka född i 
Skinnskattebergs socken år 1676 fadern Johan Matsson och moder Kerstin Andersdotter. Trädde på sitt 20 år i äktenskap 
med sin efterlämnade man Erik Andersson med vilken hon avlat 9 barn. 3 söner och 6 döttrar av vilka en son och två 
döttrar är döda. Hennes levnad säges varit stilla och hederligt. Vid september månads slut förlidet år blev hon angripen av 
ett svårt durchlopp som ändtligen ändade hennes vandring här på jorden d 23 feb sedan hon levat 72 år 

 
 

 
 

VII:119  mm mf mm f 
Erik Pålsson. Född 1699-04-10 Ljusnarsberg Källtjärn. Död 1769 Ramsberg Stora Korslången. Far: VIII:237 Pål Ersson Oxe. 
Mor: VIII:238 Malin Matsdotter. 
 
Äktenskap med Maria Ersdotter (Född 1703-01-13 Ramsberg Korslången. Död 1767 Ramsberg Stora Korslången.). Vigsel 
1728-10-13 Ramsberg. 
 
Barn: 
Erik Ersson. Född 1730-02-07 Ramsberg Stora Korslången.  
Pål Ersson. Född 1731-11-09 Ramsberg Stora Korslången.  
Anders Ersson. Född 1733-06-30 Ramsberg Stora Korslången.  
VI:60 Anna Ersdotter Hellström. Född 1734-07-17 Ramsberg Stora Korslången. Död 1809-05-14 Hed Norrhammar.  
Johan Ersson. Född 1738-04-18 Ramsberg Stora Korslången.  
Jan Ersson. Född 1740 Ramsberg Stora Korslången.  

 
 

 
 

VII:120  mm mf mm m 
Maria Ersdotter. Född 1703-01-13 Ramsberg Korslången. Död 1767 Ramsberg Stora Korslången. Far: VIII:239 Erik Olsson. 
Mor: VIII:240 Anna Nilsdotter. 



 
 

 
 

VII:121  mm mm ff f 
Anders Larsson. Född 1732-01-23 Odensvi Stora Rocklunda. Död 1803-08-30 Odensvi Stora Rocklunda. Far: VIII:241 Lars 
Larsson. Mor: VIII:242 Brita Jonsdotter. 
 
Barn med Margareta Larsdotter (Född 1729-04-21 Odensvi Rocklunda. Död.). 
 
Barn: 
VI:61 Lars Andersson. Född 1754-08-16 Odensvi Rocklunda. Död 1834-10-11 Malma Jäxbo.  
 
Barn med Kajsa Eriksdotter (Född 1735-12-02 Odensvi.). 
 
Barn: 
Brita Andersdotter. Född 1758 Odensvi.  
Anna Andersdotter. Född 1760 Köping socken.  
Petter Andersson. Född 1763 Odensvi.  
Catharina Andersdotter. Född 1765 Odensvi.  
Margareta Andersdotter. Född 1776-08-01 Odensvi.  

 
 

 
 

VII:122  mm mm ff m 
Margareta Larsdotter. Född 1729-04-21 Odensvi Rocklunda. Död. Dömd för lönskaläge 27/9 1755 Far: VIII:243 Lars 
Hansson Bruse. Mor: VIII:244 Beata Hansdotter. 
 
Sonen Lars är utomäktenskaplig.  Dom i häradsrätten 27 september 1755.  Flyttar till Bro s:n 1758 

 
 

 
 

VII:123  mm mm fm f 
Per Jansson Runius. Född 1711-10-05 Bro Eriksbo. Död 1790-05-25 Bro Eriksbo ägor. Far: VIII:245 Jan Ersson Runius. Mor: 
VIII:246 Karin Ersdotter. 
 
Äktenskap med Stina Jansdotter (Född 1711-11-09 Bro Röcklinge ägor. Död 1794-11-21 Bro Eriksbo ägor.). Vigsel 1745. 
 
Barn: 
VI:62 Kajsa Persdotter. Född 1750-12-20 Bro Eriksbo ägor. Död 1812-11-08 Malma Jäxbo.  

 
 

 
 

VII:124  mm mm fm m 
Stina Jansdotter. Född 1711-11-09 Bro Röcklinge ägor. Död 1794-11-21 Bro Eriksbo ägor. Far: VIII:247 Johan Lindqvist eller 
Lundberg. Mor: VIII:248 Lisa. 
 
Död i Malma socken Jäxbo hos dottern 

 
 

 
 

VII:125  mm mm mf f 
Anders Ersson. Född 1731-02-19 Hed Karmansbo. Död 1801-09-01 Bro Segelsbo. Far: VIII:249 Erik Olofsson. Mor: VIII:250 
Kerstin Andersdotter. 
 
Bortflyttad från Karmansbo by 1790 april Anders Ersson med tvenne söner en sonhustru och en dotter från Karmansbo byn 
till Bro Segersbo samt tvenne sonbarn 
 
Äktenskap med Catharina Henriksdotter (Född 1734-08-21 Hed. Död 1781-09-21 Hed Karmansbo.). Vigsel 1755-09-21 Hed. 
 
Barn: 
Erik Andersson. Född 1756-06-03 Hed Karmansbo. Död 1795-07-05 Hed Bråten.  
VI:63 Anders Andersson. Född 1757-12-13 Hed Karmansbo. Död 1821-04-10 Gunnilbo Brobo.  
Hindrik Andersson. Född 1759-07-09 Hed Karmansbo.  
Olof Andersson. Född 1761-02-09 Hed Karmansbo. Död 1765-01-20 Hed Karmansbo.  
Lars Andersson. Född 1762-09-26 Hed Karmansbo.  
Johan Andersson. Född 1764-02-19 Hed Karmansbo. Död 1764-02-20 Hed Karmansbo.  
Olof Andersson. Född 1770-05-22 Hed Karmansbo. Död 1770-06-06 Hed Karmansbo.  



 
 

 
 

VII:126  mm mm mf m 
Catharina Henriksdotter. Född 1734-08-21 Hed. Död 1781-09-21 Hed Karmansbo. Far: VIII:251 Henrik Larsson. Mor: 
VIII:252 Katarina Hermansdotter. 
 
Dödbok: I livstiden sockenmannen ärliga och välförståndiga Anders Eriksson i Karmansbyn älskade maka ärliga och 
gudfruktiga hustru Catharina Henriksdotter. Hon blev född år 1734 d 17 aug i denna församling och Bysala. Fadern var 
sockenman hederlig och välförståndig Henrik Larsson och modern hustru Catharina Hermansdotter. Vid laglig ålder blev 
hon år 1755 d 29 sept gift med sin nu lämnade man med vilken hon i allt äkta trohet, kärlek och enighet alltidsammanlevat 
och sitt hus väl förestått. Tolv barn 9 söner och 3 döttrar men av de förra är redan 4 genom döden bortgångna. Dess 
vandring i världen har varit känt för ärbarhet redelighe t och wälgörande emot behövande. Hennes bortgång skedde 
hastigt då hon nästlidne måndag morgonstund kl 8 av ett hastigt dödande slag utan någon då föregående ohälsosamheter. 
Dess ålder 47 år och en månad. 
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VII:127  mm mm mm f 
Erik Andersson. Född 1734-04-20 Hed Fallet. Död 1766-04-16 Malma Åsby. Far: VIII:253 Anders Jönsson. Mor: VIII:254 
Kerstin Johansdotter. 
 
Db 1766 Erik Andersson ifrån Åsby föö i Hed och Fallet år 1734 d 20 april. Dess fader därstädes var Anders Jonsson och 
modern Cherstin Jansdotter. Sedan han merendels varit hemma hos sina föräldrar begav han sig vid pass år 1754 uti 
äktenskap med sin nu efterlämnade änka, då pigan ärliga Maria Andersdotter från Bysala med vilken han i ktistlig enighet 
sammanlevat uti sitt äktenskap med henne avlat tvenne barn dottern leva. Flyttade hit till församlingen såsom 
hälftenbrukare vid västra gården uti Åsby midfasotiden 1764. Levat stilla och saktmodigt och varit känd för en trogen 
arbetare i synnerhet vad klensmed och snickarearbetet vidkommer. Efter någon tids sjukdom av bröst- och huvudvärk, dog 
d 16 april och begravdes första söndagen efter påsk d 27 april 
 
Äktenskap med Maria Andersdotter (Född 1725-03-21 Hed Bysala. Död 1803-11-21 Västra Skedvi Tryckarbo.). Vigsel 1754 
Hed. 
 
Barn: 
VI:64 Sara Eriksdotter. Född 1759-12-12 Hed Bysala. Död 1829-08-03 Västra Skedvi Bjurnäs.  

 
 

 
 

VII:128  mm mm mm m 
Maria Andersdotter. Född 1725-03-21 Hed Bysala. Död 1803-11-21 Västra Skedvi Tryckarbo. Blind sedan 1800 Far: VIII:255 
Anders Jansson. Mor: VIII:256 Sara Matsdotter. 
 
Db: Haft 2 barn, 1 son och 1 dotter stilla och beskedlig. Varit de senaste åren något svag till sinnes. Varit blind över 3 år.  

 
 
 
Generation VIII 
 

 VIII:65  fm ff ff ff 
Israel Jönsson. Född 1670-04-10 Möklinta Nordankil. Död 1751-06-15 Möklinta Nordankil. Far: IX:129 Jöns Andersson. 
Mor: IX:130 Karin Israelsdotter. 
 
Dödbok. Israel Jönsson från Nordankil född där sammastädes år 1673. Varit ständigt hemma hos sina föräldrar. År 1704 d 
16 oktober trädde han i äktenskap med sin efterlämnade änka hustru Brita Larsdotter ifrån Kolpelle med henne 
sammanlevat i 47 år Deras äktenskap välsignat med fyra barn en son och 3 döttrar. Sjukdomen andtäppa samt 
ålderdomsbräckligheter. Avsomnade d 15 juni begrovs d 21. 
 
Äktenskap med Brita Larsdotter (Född 1681-06-05 Möklinta Kolpelle. Död 1762-02-23 Möklinta Nordankil.). Vigsel 1704-
10-14 Möklinta. 
 
Barn: 
Karin Israelsdotter. Född 1705-12-11 Möklinta Nordankil.  
VII:33 Lars Israelsson. Född 1712-05-16 Möklinta Nordankil. Död 1749-07-01 Möklinta Nordankil.  



Ingeborg Israelsdotter. Född 1718-07-24 Möklinta Nordankil.  
Brita Israelsdotter. Född 1721-11-15 Möklinta Nordankil.  

 
 

 
 

VIII:66  fm ff ff fm 
Brita Larsdotter. Född 1681-06-05 Möklinta Kolpelle. Död 1762-02-23 Möklinta Nordankil. Far: IX:131, IX:167 Lars Jönsson. 
Mor: IX:132, IX:168 Ingeborg Persdotter. 
 
Db: Änkan Brita Larsdotter ifrån Nordankil född år 1681 uti Kolpelle. Varit ständigt hemma trädde i äktenskap 1704 med 
Israel Jönsson. Levat väl. Sjukdomen ålderdoms bräcklighet att hon ett år slutligen legat till sängs. dog d 23 februari 
begrovs d 7 mars. 

 
 

 
 

VIII:67  fm ff ff mf 
Lars Nilsson. Född 1668-05-09 Möklinta Hallarsbo. Död 1729-10-26 Möklinta Kolpelle. Far: IX:133 Nils Larsson. Mor: IX:134 
Malin Eriksdotter. 
 
Dödbok. Lars Nilsson i Kolpelle född i Hallersbo 1668 d 9 maj av ärliga föräldrar. 1697 kom han i äktenskap med sin 
kvarlåtna maka Elisabet Hansdotter i Lisslebo med vilken han ägt 6 barn. Varit sjuklig ett helt år av en vattusot som vid 
påsketiden lade honom på sotesängen. Avled d 26 oktober. Begrovs mitt emot gamla klockstapeln väster om vägen d 2 
november. 
 
Äktenskap med Elisabet Hansdotter (Född 1676 Möklinta Lisselbo. Död 1763-04-03 Möklinta Kolpelle.). Vigsel 1697-07-07 
Möklinta. 
 
Barn: 
VII:34 Brita Larsdotter. Född 1708-07-11 Möklinta Kolpelle. Död 1780-12-07 Möklinta Nordankil.  
Hans Larsson. Född 1711-09-13 Möklinta Kolpelle.  
Kerstin Larsdotter. Född 1719 Möklinta Kolpelle.  

 
 

 
 

VIII:68  fm ff ff mm 
Elisabet Hansdotter. Född 1676 Möklinta Lisselbo. Död 1763-04-03 Möklinta Kolpelle. Far: IX:135 Hans Pedersson. Mor: 
IX:136 Brita Olofsdotter. 
 
Dödbok.  Ålderstigne änkan Elisabet Hansdotter från Kolpelle född uti Lisslebo 1676. Varit hemma hos sina föräldrar till 
hon på sitt 21 år trädde i äktenskap med sin år 1729 d 26 oktober avsomnade man Lars Nilsson i Kolpelle född i Stora 
Hallarsbo 1668. Med honom avlat 6 barn 3 söner och 3 döttrar. Legat till sängs i 3 år av ålderdomsbräcklighet dog d 3 april 
begrovs d 15de Aetas 87 år. 

 
 

 
 

VIII:69  fm ff fm ff 
Anders Eriksson. Född 1676 Möklinta Kanikebo. Död 1743-07-06 Möklinta Kanikebo. Far: IX:137 Erik Olofsson. Mor: IX:138 
Anna Andersdotter. 
 
Dödbok.  Anders Ersson i Kanikebo född där sammastädes 1676. Gifte sig år 1703 d 20 september med sin kvarlämnade 
änka dygdiga Elisabet Johansdotter från Nässelbo avlat med henne 9 barn 5 söner och 4 döttrar. Levat väl. Sjukdomen 
begynte vid helgonmässotiden med svullnad i det ena benet. Vid ()letiden lades han alldeles till sängs klagandes sig över 
värk i hela kroppen. Avsomnade d 26 juli och begrovs d 31 ejusdem. 
 
Äktenskap med Elisabet Johansdotter (Född 1681 Möklinta Nässelbo. Död 1763-06-11 Möklinta Kanikebo.). Vigsel 1703-
09-20 Möklinta. 
 
Barn: 
Erik Andersson. Född 1705 Möklinta Kanikebo.  
VII:35 Jan Andersson. Född 1706-10-14 Möklinta Kanikebo. Död 1768-11-26 Möklinta Västerbo.  
Per Andersson. Född 1708 Möklinta Kanikebo.  
Anna Andersdotter. Född 1711 Möklinta Kanikebo.  
Kerstin Andersdotter. Född 1713 Möklinta Kanikebo.  
Olof Andersson. Född 1715 Möklinta Kanikebo.  
Sara Andersdotter. Född 1716 Möklinta Kanikebo.  
Anders Andersson. Född 1718 Möklinta Kanikebo.  



Lisbet Andersdotter. Född 1721 Möklinta Kanikebo.  
 
 

 
 

VIII:70  fm ff fm fm 
Elisabet Johansdotter. Född 1681 Möklinta Nässelbo. Död 1763-06-11 Möklinta Kanikebo. Far: IX:139 Johan Olofsson. 
Mor: IX:140 Anna Olofsdotter. 
 
Dödbok.  Ålderstigne änkan Elisabet Jansdotter från Kanikebo född 1681 uti Nässelbo. Vistats hemma hos sina föräldrar 
tills hon år 1703 d 20 september trädde i äkta stånd med sin år 1743 avsomnade man Anders Ersson ifrån Kanikebo. Levat 
vackert och väl sina barn i herrans förmaning uppfött och sitt hus väl förestått. Haft en munder ålderdom, då och då något 
krämpig. Ej särdeles sjuk intill sitt sista. Dog d 11 juni klockan 8 för middagen begrovs 17 do. 

 
 

 
 

VIII:71  fm ff fm mf 
Erik Eriksson. Född 1693-12-25 Västerfärnebo Västerbykil. Död 1747-04-15 Möklinta Västerbo. Far: IX:141 Erik Matsson. 
Mor: IX:142 Kerstin Andersdotter. 
 
Dödbok. Erik Ersson ifrån Västerbo född i Färnebo församling och Västerbykil 1693 d 25 december. År 1714 d 10 oktober 
trädde han i äktenskap med sin efterlämnade änka hustru Karen Andersdotter ifrån Västerbo. Sammanlevat med henne i 
32 och ett halvt år. Avlat två döttrar som ännu lever. Levat väl, sjukdomen en svår kolik i många år och där av ständigt legat 
till sängs allt sedan nästlidne kyndersmässodagen. Död d 15 april och begrovs d 25. 
 
Äktenskap med Karin Andersdotter (Född 1690-09-18 Möklinta Norrvad. Död 1765-03-20 Möklinta Västerbo.). Vigsel 1714-
10 Möklinta. 
 
Barn: 
VII:36 Kerstin Eriksdotter. Född 1715-10-04 Möklinta Västerbo. Död 1772-04-22 Möklinta Västerbo.  
Maria Eriksdotter. Född 1718-03-08 Möklinta Västerbo.  

 
 

 
 

VIII:72  fm ff fm mm 
Karin Andersdotter. Född 1690-09-18 Möklinta Norrvad. Död 1765-03-20 Möklinta Västerbo. Far: IX:143 Anders 
Johansson. Mor: IX:144 Malin Johansdotter. 
 
Dödbok.  Ålderstigna änkan hustru Karin Andersdotter från Västerbo född i Norrvad 1690 d 18 september. Tjänt i 
Östervad 1 år Gifte sig 1714 d 10 oktober med sin år 1747 d 15 april avsomnade man Erik Erisson från Färnebo och 
Västerbykil. Legat till sängs 5 år av ålderdomsbräcklighet. Dog den 20 mars begrovs den 31. 

 
 

 
 

VIII:73  fm ff mf ff 
Olof Ersson. Född 1678-01-20 By Gaddbo. Död 1740-05-23 By Gaddbo. Far: IX:145 Erik Olsson. Mor: IX:146 Anna 
Olofsdotter. 
 
Dödbok.  Olof Ersson i Gaddbo född Ao 1678. Fadern var Erik Olsson och modern var hustru Anna Olsdotter i Gaddbo. 
Varit jämt hos sina föräldrar. Gift 1705 med sin efterlevande hustru Margareta Andersdotter från Djupvik. Haft 5 barn 
varav 4 lever. Varit kristi himmelfärds dag till guds bord. sjuknade dagen efter i håll och sting. Avsomnade d 23 klockan 5 f 
m när han levat i 62 år. 
Vittnen: Staffan i Stagbo, Hans Olsson i Leknäs, Anna, Erik Erssons i Gaddo, Anna Salomonsdotter Gaddbo. 
 
Äktenskap med Marit Andersdotter (Född 1678-11-01 By Gyvik. Död 1754-02-26 By Gaddbo.). Vigsel 1705-09-24 By. 
 
Barn: 
Erik Olofsson. Född 1706 By Gaddbo.  
Margareta Olofsdotter. Född 1708-02-02 By Gaddbo.  
VII:37 Anders Olofsson. Född 1711-03-12 By Gaddbo. Död 1763-04-09 By Bodarna.  
Anders Olofsson. Född 1711-05-12 By Gaddbo.  
Anna Olofsdotter. Född 1716-04-20 By Gaddbo. Död.  

 
 

 
 

VIII:74  fm ff mf fm 
Marit Andersdotter. Född 1678-11-01 By Gyvik. Död 1754-02-26 By Gaddbo. Far: IX:147 Anders Andersson. Mor: IX:148 
Margareta Eriksdotter. 



 
Dödbok.  Änkan hustru Marit Andersdotter från Gaddbo född år 1679. Fadern var Anders Andersson och modern 
Margareta Ersdotter i sin tid boendes i Djupvik. Tjänt senare  både i Österfärnebo och Sala stad och vunnit av alla gott 
lovord. Gifte sig år 1705 med sin år 1740 avsomnade man Olof Ersson i Gaddbo. Deras äktenskap har Gud välsignat med 5 
barn av vilka 2 söner och 2 döttra ännu lever.Legat i säng alltsedan november månad av ålderdomskrämpor 

 
 

 
 

VIII:75  fm ff mf mf 
Erik Ersson. Född 1668 By Sävsbo. Död 1736-03-01 By Norbyn. Far: IX:149 Erik Larsson. Mor: IX:150 Margareta. 
 
Vigde 1699-01-22 Erik Ersson i Gaddbo- Margareta Ersdotter i Djup Test Olof Larsson och Erik Larsson i Djup 
 
Hammarsmedsmäster i Horndal. Boende i Västanmossa 
 
Vigde 24 juni 1689 Erik Eriksson i Säffsbo och Catharina Claesdotter Gode i Horndal. Trolovades i Horndal 
 
Folkare tingslag 1693-09-25: Per Jönsson i Tyskbo, Hans Ersson i Ingeborbo, Hans Persson ibidem och hustru Kerstin i 
Tyskbo upplåtit och försålt till Erik Ersson i Horndal en ängeteg belägen norr om forsen bredvid Lillänget för 16 daler 
kopparmynt. Dat 1681 som härmed till köparens säkerhet intecknades 
 
By (W) AI:3 (1706-1730) Bild 12 / sid 17 (AID: v129673.b12.s17, NAD: SE/ULA/10148) 
 
Äktenskap med Catharina Claesdotter Gode. Vigsel 1689-06-24 By. 
 
Barn: 
Catharina Ersdotter. Född 1690-01-02 By Horndal.  
Claes Ersson Lille. Född 1693-02-23 By Horndal.  
Johan Ersson. Född 1695-09-29 By Horndal.  
Margareta Eriksdotter. Född 1697-10-07 By Horndal.  
 
Barn med Margareta Andersdotter (Född 1674-04-24 By Lönnmora. Död 1712-02-18 Västanmossa.). 
 
Barn: 
Margareta Eriksdotter. Född 1703.  
VII:38 Anna Ersdotter. Född 1704-07-20 By Horndal. Död 1771-10-24 By Bodarna.  
Erik Eriksson. Född 1706-10-07 Västanbäck.  
Anders Eriksson. Född 1709.  
Kerstin Eriksdotter. Född 1711.  
 
Äktenskap med Malin Nilsdotter (Född 1686.). Vigsel 1712-07-13 By. 
 
Barn: 
Malin Eriksdotter. Född omkring 1714 By.  
Karin Eriksdotter. Född 1715-03-14 Västanmossa.  
Sara Eriksdotter. Född 1717 By.  
Brita Eriksdotter. Född 1721-11-13 By Västanmossa.  

 
 

 
 

VIII:76  fm ff mf mm 
Margareta Andersdotter. Född 1674-04-24 By Lönnmora. Död 1712-02-18 Västanmossa. Far: IX:151 Anders Larsson. Mor: 
IX:152 Ella Matsdotter. 
 
Födelsenotis Anders en soldats oäkta barn i Lönnmor Margareta Faddrar Johan Ersson i Rossberg, Mårten Larsson 
iTomasbo, Hu Anna Erik Matssons i Lönnmora, hu Brita Nilses i Lönnmora 

 
 

 
 

VIII:77  fm ff mm ff 
Per Clemetsson. Född 1652. Död 1722-03-03 By Forneby. Far: IX:153 Clemet Andersson. Mor: IX:154 Marit Jonsdotter. 
 
By tingslag 1699 Per Clemetsson i Forneby har upplåtit sin skylderman kyrkvärden Bengt Larsson i Gåsbo halvparten i sin 
1/4 del i Rossbärga smedja. 
 



By tingslag 1699 Skuld till ståthållaren Hindrik Piper Forneby Pär Clemetsson eller Clemet Andersson 390 
 
By tingslag 1700 Uppvisas ett köpebrev från 1657 emellan Anders Hansson och Bengt Hansson i Forneby. 1674 Förliktes 
Clemet Andersson med Anders Olsson 
 
Äktenskap med Kerstin Jöransdotter (Född 1655 By Hede. Död 1695-08-24 By Forneby.). Vigsel 1676. 
 
Barn: 
Anna Persdotter. Född 1679-07-26 By Forneby.  
Anders Persson. Född 1680-12-05 By Forneby.  
Erik Persson. Född 1682-01-14 By Forneby.  
Kerstin Persdotter. Född 1684-03-09 By Forneby.  
Elisabeth Persdotter. Född 1686-01-01 By Forneby.  
Jacob Persson. Född 1688-07-21 By Forneby.  
Erik Persson. Född 1692-09-02 By Forneby. Död 1692-12-11 By Forneby.  
Per Persson. Född 1694-02-14 By Forneby.  
 
Äktenskap med Margareta Olsdotter (Född 1659 By Nedre Forneby. Död 1742-05-14 By Tyttbo.). Vigsel 1696-02-16 By. 
 
Barn: 
Margareta Persdotter. Född 1696-08-22 By Forneby.  
Olof Persson. Född 1698-08-07 By Forneby.  
VII:39 Erik Persson. Född 1700-12-15 By Forneby. Död 1777-12-11 By Tyttbo.  
Johan Persson. Född 1705-02-02 By Forneby.  

 
 

 
 

VIII:78  fm ff mm fm 
Margareta Olsdotter. Född 1659 By Nedre Forneby. Död 1742-05-14 By Tyttbo. Far: IX:155 Olof Ersson. Mor: IX:156 
Margareta Hansdotter. 
 
Dödbok. Änkan och allmosehjonet Margareta Olsdotter i Tyttbo född år 1659. Fadern var Olof Ersson och modern hustru 
Margareta i Nedre Forneby. Tjänt både in och utom socknen på åtskilliga ställen. Gifte sig sedan med Per Clemetsson i 
Östra Forneby år 1696. Avlat med honom 4 barn av vilka en lever. Vart änka för något över 20 år sedan. Uppehållit sig 
sedan hos sina barn har även njutit av fattigkassan. I 4 år varit sjuklig och bräcklig. Avled 14 maj 84 år.  

 
 

 
 

VIII:79  fm ff mm mf 
Joel Matsson. Född 1666 By Tyttbo. Död 1731-04-17 By Tyttbo. Far: IX:157 Mats Andersson. Mor: IX:158 Margareta. 
 
Äktenskap med Lisbet Andersdotter (Född 1667 By Fullsta. Död 1742-02-28 By Tyttbo.). Vigsel 1691-10-19 By. 
 
Barn: 
Margareta Joelsdotter. Född 1692-11-13 By Tyttbo.  
Anders Joelsson. Född 1695-01-15 By Tyttbo.  
Lisbet Joelsdotter. Född 1702 By Tyttbo.  
VII:40 Karin Joelsdotter. Född 1704-05-22 By Tyttbo. Död 1782-12-01.  

 
 

 
 

VIII:80  fm ff mm mm 
Lisbet Andersdotter. Född 1667 By Fullsta. Död 1742-02-28 By Tyttbo. Far: IX:159 Anders Hansson Abborre. Mor: IX:160 
Karin Matsdotter. 
 
Dödbok. Avlidne Joel Matssons änka i Tyttbo hustru Lisbet Andersdotter född i Fullsta anno 1667, fadern fältväbeln Anders 
Abborre modern hustru Karin Matsdotter vistades hemma hos sina föräldrar till dess hon gifte sig med sin nu avlidna man 
Joel Matsson 1701 haft tillsamman 4 barn en son som är död och 3 döttrar som ännu lever. Blev änka 1732. Varit sedan 
ensörjande och hos sin måg Erik Persson 

 
 

 
 

VIII:81  fm fm ff ff 
Johan Olsson. Född 1672 Möklinta Gammelby. Död 1716-05-26 Möklinta Gammelby. Far: IX:161 Olof Larsson. Mor: IX:162 
Kerstin Ersdotter. 
 



Dödbok. Johan Olsson i Gammalbyn. Född där samma städes år 1672. Läst väl sin kristendom och fört en still och kristlig 
vandel. 1701 ingick han ett kristligt äktenskap med Malin Olofsdotter ifrån Åby och Sala socken. Välsignad med 5 barn 
varibland 2 söner och 1 dotter alla fortleva. För 12 år sedan lät han leja sig till adelsryttare varvid han sig till vederbörandes 
nöje förhållit. Sjuknade den 5 maj av brännsjuka och efter kristlig beredelse avled han 26 samma månad.  
 
Äktenskap med Malin Olofsdotter (Född 1673-03-23 Sala Åby. Död 1745-02-08 Möklinta Gammelby.). Vigsel 1701-06-10 
Sala. Hon från Nytorp? Follenbo? 
 
Barn: 
Kerstin Johansdotter. Född 1702-09-24 Möklinta Gammelby.  
VII:41 Johan Johansson. Född 1704-07-27 Möklinta Sonbo. Död 1785-04-25 Möklinta Gammelby.  
Lars Johansson. Född 1707-04-26 Möklinta Gammelby.  
Olof Johansson. Född 1711-04-10 Möklinta Gammelby. Död 1768-03-12 Möklinta Väster Bännbäck.  
Karin Johansdotter. Född 1712-07-05 Möklinta Gammelby.  
Lasse Johansson. Född 1716-04-04 Möklinta Gammelby.  

 
 

 
 

VIII:82  fm fm ff fm 
Malin Olofsdotter. Född 1673-03-23 Sala Åby. Död 1745-02-08 Möklinta Gammelby. Far: IX:163 Olof Matsson. Mor: IX:164 
Karin Larsdotter. 
 
Dödbok: hustru Malin Olofsdotter ifrån Gammelbyn född av ärliga föräldrar i Åby och Sala socken d 23 mars 1673 gifte sig 
med saliga Jan Olsson ifrån Gammelbyn med honom haft 7 barn 5 söner och 2 döttrar av vilka 2 söner och en dotter 
allenast leva. År 1717 gifte hon sig andra gången med för detta saliga Olof Göransson född i Folkärna församling och Sonbo 
med honom sammanlevat intill år 1737 eller i 20 år dock utan livsfrukt. Levat väl. Sjukdomen lungsoten i många år. Blev 
död d 8 sistlidne februari och begrovs d 17 ejusdem aetas snart 72 år 
 
Äktenskap med Olof Göransson (Död 1737 Möklinta.). Vigsel 1717. 

 
 

 
 

VIII:83  fm fm ff mf 
Anders Ersson. Född 1673 Möklinta Bodarna. Död 1753-05-18 Möklinta Bodarna. Blind i 8 år Far: IX:165 Erik Andersson. 
Mor: IX:166 Margareta Johansdotter. 
 
Dödbok. Anders Ersson i Bodarna född där sammastädes år 1673 av ärliga föräldrar. Var ständigt hemma hos sina 
föräldrar. År 1697 d 3 januari trädde han i äktenskap med pigan Elisabet Larsdotter ifrån Kålpelle, med henne väl och 
kristeligen sammanlevat i 56 år och 4 månader. Avlat tillhopa 4 döttrar av vilka en före detta är i herranom avlämnad. 
Levat väl och varit kyrkovärd här vid församlingen i 17 års tid. Varit blind i 8 års tid. Sjukdomen ålderdomsbräcklighet var 
till på slutet stötte håll och styng. Avsomnade i herranom natten emellan 18 och 19 maj klockan 12 och begrofs  d 27 
ejusdem. Aetas 80 år.  
 
Äktenskap med Elisabet Larsdotter (Född 1671 Möklinta Kolpelle. Död 1754-05-04 Möklinta Bodarna.). Vigsel 1697-01-03 
Möklinta. 
 
Barn: 
Ingeborg Andersdotter. Född 1702 Möklinta.  
VII:42 Margareta Andersdotter. Född 1707-03-20 Möklinta Bodarna. Död 1765-09-03 Möklinta Gammelby.  

 
 

 
 

VIII:84  fm fm ff mm 
Elisabet Larsdotter. Född 1671 Möklinta Kolpelle. Död 1754-05-04 Möklinta Bodarna. Far: IX:131, IX:167 Lars Jönsson. 
Mor: IX:132, IX:168 Ingeborg Persdotter. 
 
Dödbok. Hustru Elisabet Larsdotter ifrån bodarna född i Kålpelle av ärliga föräldrar 1671 vid Matsmässotiden om våren. 
Varit ständigt hemma hos sina föräldrar in till år 1697 d 3 januari då hon trädde i äktenskap med för detta saliga Anders 
Ersson ifrån Bodarna. Levat väl. Avsomnade i herranom d 4 maj och begrovs d 12 ejusdem. Aetas 83 år 2 månader och 8 
dagar.  

 
 

 
 

VIII:85  fm fm fm ff 
Per Olofsson. Född 1668 By Fullsta. Död 1728-08-04 By Rosse. Far: IX:169 Olof Persson. Mor: IX:170 Malin. 
 



Smed 
 
I Rosse 1696 Vid vigseln hammarsmed i Fullsta, Anna från Tyskbo 
 
Äktenskap med Anna Persdotter (Född 1684-09-28 By Tyskbo. Död 1751-03-21 By Rosse.). Vigsel 1695-10-28 By. 
 
Barn: 
Kerstin Persdotter. Född 1697-08-06 By Tyskbo.  
Malin Persdotter. Född 1700-02-05 By Rosse.  
Anna Persdotter. Född 1702-01-03 By Rosse.  
VII:43 Per Persson. Född 1704-06-27 By Rosse. Död 1747-04-18 By Näckenbäck.  
Anna Persdotter. Född 1708-12-17 By Rosse.  
Anna Persdotter. Född 1712-07-13 By Rosse.  
 
Sambo med Kerstin. 

 
 

 
 

VIII:86  fm fm fm fm 
Anna Persdotter. Född 1684-09-28 By Tyskbo. Död 1751-03-21 By Rosse. Far: IX:171 Per Jönsson. Mor: IX:172 Kerstin 
Olofsdotter. 
 
Dödbok. Änkan hustru Anna Persdotter från Råsse född i Tyskbo år 1684. Fadern var Per Jönsson och modern Kerstin 
Olsdotter. Vistats hemma hos sina föräldrar till dess hon år 1694 (1704) ingick ett kristligt äktenskap med sin år 1728 
avlidna man Per Olsson i Råsse. Avlat 6 barn tillsammans en son och 5 döttrar av vilka en dotter lever. Vistats nu i många år 
hos sin måg Anders Andersson i Råsse. Sjuknade d 10 sistlidne mars uti brännsjukan varunder hon omsider d 21 mars vid 
solens nedgång stilla avled när hon levat 67 år.  

 
 

 
 

VIII:87  fm fm fm mf 
Anders Ingolfsson. Född 1683 By Näckenbäck. Död 1764-06-09 By Näckenbäck. Far: IX:173 Ingolf Larsson. Mor: IX:174 
Brita Matsdotter. 
 
Dödbok Fjärde dag pingst Anders Ingolfsson ifrån Näckenbäck född 1683. Fadern var danneman Ingolf Larsson modern 
Brita Matsdotter I ungdomen varit hemma hos sina föräldrar och dem med lydno städse tillhanda gått. På sitt 22 års ålder 
ingick han första gången äktenskap med hustru Margareta Olsdotter ifrån Djup med henne hade han 7 barn av vilka 6 äro 
döda en dotter allenast övrig. Med denna sin hustru levde han i tio år. Trädde andra gången i äktenskap med Kerstin 
Ersdotter även ifrån Djup med henne haft 4 barn som alla redan äro döda med henne levat tillsammans i 30 år. Den tredje 
hustrun Anna Andersdotter som han nu efter sig lämnade har han haft ifrån Möklinta och ingick med henne för 9 år sedan 
äktenskap. Levat med sina makar och grannar i sämja fruktat gud. Städse merendels ... och med en god hälsa till 14 dagar 
för pingst då han alldeles lagdes till säng märkte och själv att hans ändalykt var för handen och beredde sig vackert där till 
och sade: När min gud vill så vill och jag med hänfara i frid. Uthärdade till den 10 sistlidna juni då han klockan 2 om 
morgonen i tron på sin frälsare avsomnade sedan han här i världen levat 81 år 
 
Äktenskap med Margareta Olofsdotter (Född 1679-11-09 By Djup. Död 1717-03-28 By Näckenbäck.). Vigsel 1705-09-29 By. 
 
Barn: 
Brita Andersdotter. Född 1707-03-31 By Näckenbäck.  
VII:44 Malin Andersdotter. Född 1708-04-12 By Näckenbäck. Död omkring 1760 By Näckenbäck.  
Margareta Andersdotter. Född 1710-05-26 By Näckenbäck.  
Brita Andersdotter. Född 1712-06-22 By Näckenbäck.  
Lisbet Andersdotter. Född 1714-12-18 By Näckenbäck.  
 
Äktenskap med Kerstin Eriksdotter (Född By Djup.). Vigsel 1717-10-06 By. 

 
 

 
 

VIII:88  fm fm fm mm 
Margareta Olofsdotter. Född 1679-11-09 By Djup. Död 1717-03-28 By Näckenbäck. Far: IX:175 Olof Larsson. Mor: IX:176 
Malin Matsdotter. 

 
 

 
 

VIII:89  fm fm mf ff 
Johan. 



 
 
 
Barn: 
VII:45 Daniel Johansson. Född 1658-07-01. Död 1738-11-23 By Västansjö.  

 
 

 
 

VIII:91  fm fm mf mf 
Olof Matsson. Död före 1688. 
 
Barn med Karin Persdotter (Född 1623 By Rudu. Död 1697-02-26 By Västansjö.). 
 
Barn: 
VII:46 Margareta Olsdotter. Född 1664. Död 1735-04-13 By Västansjö.  
Brita Olsdotter. Född 1670 By Västansjö. Död 1749-06-03 By Västansjö.  
Olof Olofssson. Född By Västansjö.  
Per Olofsson.  

 
 

 
 

VIII:92  fm fm mf mm 
Karin Persdotter. Född 1623 By Rudu. Död 1697-02-26 By Västansjö. Far: IX:183 Per Eliansson. 
 
Änka vid dödstillfälle 
 
Folkare tingslag 13 maj 1687: hust Karin Persdotter i Västansjö och By socken haver antagit emot afrad sin jordedel i Rudu 
till sin systers hust Malin Persdotters måg Hans Bengtsson i rudu samma avhandling sökte fuller brodern Anders Persson 
ibidem hindra: Men kunde ej vägras hust Karin disponera om sitt så länge hon lever och olöster är. De penningar angående 
som Anders utgivit till farsysterns hust Brittas i Jungfruboda i Kil socken ytterligare förnöjning utöveer det  fadern för 
givet på dess del så återbetalar hust Karin däri sin anpart efter quotan och arvsrätten och förlikar därhos Anders Persson 
för …..och tillträder så sin part i jorden. 

 
 

 
 

VIII:93  fm fm mm ff 
Lars Jönsson. Född 1622. Död 1705 Folkärna Veddarsbo. Far: IX:185 Jöns Olsson. Mor: IX:186 Margareta. 
 
I mantal på Veddarsbo 1676 
 
Folkare tingslag 1688: Om militiehemmanet Veddarsbo. Ett syneinstrument från 20 juni 1678 uppvisas.  ....då 
överstelöjtnanten det antog av orsak att gamle kaptenen Anders Olsson And som det uti 30 års tid i donation innehaft 
årligen bärgslan avfört och har regementsskrivaren därför att bringa hemmanet till rätta först betingat till åbo på 
hemmanet en bonde Lars Jönsson benämnd vilken sedan han det antagit sett sig för medellösa skull icke kunna därmed 
uthinna, utan sagt hemmanet i från sig..... 
 
Barn med Brita Matsdotter (Född 1629. Död 1707 Folkärna Veddarsbo.). 
 
Barn: 
VII:47 Jöns Larsson. Född 1664 Folkärna Veddarsbo. Död 1710 Folkärna Skinnarbo.  
Karin Larsdotter.  
Kerstin Larsdotter.  
Mats Larsson.  
Erik Larsson.  

 
 

 
 

VIII:94  fm fm mm fm 
Brita Matsdotter. Född 1629. Död 1707 Folkärna Veddarsbo. 

 
 

 
 

VIII:95  fm fm mm mf 
Lars Nilsson Plåt. Född 1647 Folkärna Skinnarbo. Död 1730-11-26 Folkärna Skinnarbo. Far: IX:189 Nils Matsson. Mor: 
IX:190 NN. 
 
Dödbok. Lars Nilsson Plått förr avskedade gl soldaten av kungl dalregementet född 1647 i Skinnarbo. Gifte sig på sitt 27 



ålders år med sin långt för detta hädanskilda hustru Margareta Larsdotter, med henne han haft 3 döttrar av vilka 2 nu döda 
och en ännu lever. Under kungl dalregementet har han tjärnt för soldat i 36 år fick avsked för sin ålderms skull 1705 som 
hans avskedspass lyder daterat ... d 19 juni 1705 och sedan njutit årligen underhåll i 25 år som hans underhålls bok utvisar 
Dat Uppsala d 1 sept 1705. Sjuklig har han varit i 9 år som han hållits vid sängen i stor vär och vedermödor. Blev död 26 
november begrovs 6 december 88 år. 
 
Folkare 8 oktober 1683 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2743 (1683) Bild 2340 / sid 183 (AID: 
v421034.b2340.s183, NAD: SE/RA/42042202) Mats Nilsson i Skinnarbo och hans broder soldaten Lars Nilsson Plåten 
beviljades fasta på all deras broder Nils Nilsson Klipps arvjord och hus efter föräldrarna som de av honom d 26 okt Ao 1681 
köpt haver.  
 
Äktenskap med Margareta Larsdotter. Vigsel 1674. 
 
Barn: 
VII:48 Anna Larsdotter. Född 1666 Möklinta Bännebäck. Död 1740-06-03 Folkärna Skinnarbo.  
Karin Larsdotter. Född 1673-06-15 Folkärna Skinnarbo. Död 1680 Folkärna Skinnarbo.  

 
 

 
 

VIII:96  fm fm mm mm 
Margareta Larsdotter. 

 
 

 
 

VIII:97  fm mf ff ff 
Johan Andersson. Född 1675 Möklinta Nässelbo. Död 1748-11-24 Möklinta Nässelbo. Far: IX:193 Anders Ersson. Mor: 
IX:194 Margareta Persdotter. 
 
Dödbok.  Johan Andersson i Nässlebo född där samma städes år 1675 vid kristi himmelfärds tid. Gifte sig första gången 
1706 den 28 december med för detta saliga Malin Larsdotter från Valsätra med henne levat vid pass 16 år avlat med henne 
6 söner. Gifte sig andra gången med sin nu i sorg efterlämnade maka Anna Ersdoter ifrån By socken och Rostberga som 
skedde 8 september 1723. Med henne sammanlevat i 25 år avlat med henne en son som ännu lever. Varit blind i 4 år död 
24 november. 
 
Övertjurbo häradsrätt 1708 Lars Johansson i Valsätra på dess måg Johan Anderssons vägnar kärade till bemälte dess måg 
broder Anders Andersson och påstod att få njuta besittningen av 3 öresland hus och jord i Nässlebo Möklinta socken efter 
fadern salig Anders Eriksson, emedan Anders vilken njutit drängetjänst av dess andra broder Johan, honom utfäst att 
åtminstone få halva besittningen av samma hemmansdel uppvisandes ett köpebrev utan år och dato att han utlöst dess 
syster Brita Andersdotter. Anders Andersson berättade sig och utlöst tvenne dess syskon varpå dokumentet bevis 
framteddes, Ty kunde häradsrätten ej skilja dessa parter åt innan bröderna Anders och Johan söka var och en för sig sina 
syskons tillstånd att deras delar inlösa på det häradsrätten kan sluta vilken må vara närmast till besittningen av dessa 3 
öresland emedan det är bevittnat att på dessa 3 öresland som är 1/3 hemman ej mera än en åbo kan sig värja och försörja. 
 
Barn med Malin Larsdotter (Född 1683 Möklinta Valsätra. Död 1723-01-19 Möklinta Nässelbo.). 
 
Barn: 
Anders Johansson. Född 1707-10-13 Möklinta Valsätra.  
Lasse Johansson. Född 1710-09-08 Möklinta Valsätra.  
Johan Johansson. Född 1713-02-25 Möklinta Nässelbo.  
VII:49 Per Jansson. Född 1715-07-29 Möklinta Nässelbo. Död 1788-04-21 Sala Fallet.  
Erik Johansson. Född 1718-02-22 Möklinta Nässelbo.  
Daniel Johansson. Född 1720-06-17 Möklinta Nässelbo.  
 
Äktenskap med Anna Eriksdotter. Vigsel 1723. 
 
Barn: 
Mats Johansson. Född 1724-10-01 Möklinta Nässelbo.  

 
 

 
 

VIII:98  fm mf ff fm 
Malin Larsdotter. Född 1683 Möklinta Valsätra. Död 1723-01-19 Möklinta Nässelbo. Far: IX:195 Lars Johansson. Mor: 
IX:196 Brita Jonsdotter. 
 
Dödbok. Hustru Malin Larsdotter i Nässlebo är född i Valsätra 1683. 1706 kom hon i äktenskap med sin efterlåtne man 



Johan Andersson i Nässlebo med vilken hon ägt 6 söner som alla leva. Den 10 januari begynte hon med en svår 
blodstörtning qwällse av barnsbörd som änteligen den 18 ejusdem därutinnan st.... att både hon och dess foster måste 
sätta livet till.  

 
 

 
 

VIII:99  fm mf ff mf 
Johan Larsson. Född 1681 Harbo. Död 1767-05-10 Sala Norrkivesta. Far: IX:197 Lars Matsson. Mor: IX:198 Margareta 
Larsdotter. 
 
Dödbok. 1767 24 maj Bönesöndagen Enklingen Johan Larsson, Per Johanssons svärfader i Norrkivesta och allmogehjon 
född i Harbo år 1681 och kort efter födelseåret flyttat med föräldrarna till Andersbo i Nora socken fadern var Mats Larsson 
i Andersbo och modern Margareta Larsdotter. Tjänat hos åtskilligt gott folk i Nora. Gift 1706 med sin framledna hustru 
Margareta Isaksdotter med vilken han sammanlevat i 37 år och ägt 6 söner och en dotter av vilka 3 söner för detta genom 
döden frånfallit. Efter Berörda sin hustrus frånfälle år 1743 i början av april månad har han varit änkling och uppehållit sig 
hos sin måg Per Johansson och för 12 år sedan blivit rörd av slag och från förledne Mickelsmässotid sängliggande av 
ålderdoms bräcklighet under sjukdomen tidigt blivit bespisad med den h nattvarden och sist 2 maj. död den 10 maj 86 år 
 
Inflyttad till Ösby senast 1732 
 
Äktenskap med Margareta Isaksdotter (Född 1676. Död 1743-04-06 Sala landsförsamling Ösby.). Vigsel 1706-04-01 
Österfärnebo. 
 
Barn: 
Lars Johansson. Född 1706-11-11 Österfärnebo Gysinge.  
VII:50 Lisa Johansdotter. Född 1708-10-28 Österfärnebo Gysinge. Död 1782-12-23 Sala Fallet.  
Hindrik Johansson.  
Isak Johansson.  

 
 

 
 

VIII:100  fm mf ff mm 
Margareta Isaksdotter. Född 1676. Död 1743-04-06 Sala landsförsamling Ösby. 
 
Dödbok. Begrovs hustru Margareta Isaksdotter Johan Lars hustru i Ösby född 1676. Gift 1706 levat i samma äktenskap 37 
år fött 6 söner och en dotter dött i andetäppa levat 67 år 4 månader 

 
 

 
 

VIII:101  fm mf fm ff 
Olof Jonsson. Född 1705-10-26 Sala Fallet. Död 1736-02-14 Sala Fallet. Far: IX:201 Johan Johansson Söderman. Mor: IX:202 
Kerstin Olofsdotter. 
 
Dödbok. Olof Jonsson i Fallet född ibidem 1705 d 26 oktober fadern Jan Jansson moder Kerstin Olsdotter. Av barndomen 
behäftad med fallandesoten (epilepsi) gift 1729 den 27 december med Margareta Samuelsdotter ifrån Råbytorp i Simtuna 
socken. Avlat 3 söner. Sjuknade den 10 februari död den 14 juni då han var 31 år 3½ månad gl.  
 
Äktenskap med Margareta Samuelsdotter (Född 1690 Simtuna Råbytorp. Död 1753-07-29 Sala Fallet.). Vigsel 1729-12-27. 
 
Barn: 
Samuel Olofsson. Född 1730-09-21 Sala landsförsamling Fallet. Död 1738-01-13 Sala landsförsamling Fallet.  
VII:51 Olof Olofsson Landberg. Född 1735-11-04 Sala Fallet. Död 1763-03-23 Enåker.  

 
 

 
 

VIII:102  fm mf fm fm 
Margareta Samuelsdotter. Född 1690 Simtuna Råbytorp. Död 1753-07-29 Sala Fallet. Far: IX:203 Samuel Ersson Råman. 
Mor: IX:204 Anna. 
 
Hade tidigare oäkta sonen Johan Johansson född 1722 16 augusti i Råbytorp. Fadern var Johan Persson i Attersta i Sevalla 
socken där hon tjänade. Fyra dagar innan födseln återvände hon hem till fadern Samuel Råman. 
 
Dödbok. 2 augusti 1753 begrovs framlidne Olof Johanssons i Fallet änka  hustru Margareta Samuelsdotter. Född i Simtuna 
socken och Råby år 1690. Varit lägrad i sin ungdom och år 1729 den 27 december gift med sin man med vilken hon ägt 3 
sönera av vilka 2nne för detta frånfallit. Efter mannens frånfälle d 14 februari 1737 har hon varit änka något över 16 år. 
Varit som berättas något orolig och hård emot sin framlidne svärmoder under dess långliga sjukdom. Efter 3 dagars 



sjukdom av den så kallade svämma eller njurpassion blev hon död hos Anders Johansson i Fröstebo den 29 juli.  
 
 

 
 

VIII:103  fm mf fm mf 
Johan Larsson. Född 1695-06-22 Möklinta Österbo. Död 1760-05-10 Möklinta Österbo. Far: IX:205 Lars Olsson. Mor: IX:206 
Karin Hansdotter. 
 
Dödbok.  Johan Larsson ifrån Österbo född där 1695 d 22 juni År 1724 d 4 oktober trädde han i äktenskap med sin nu i 
stor sorg efterlämnade änka Malin Larsdotter ifrån Österbo. Med henne tillhopa levat i 35 år och vid 7 månader. Avlat med 
sin hustru 7 barn 3 söner och 4 döttrar av vilka en son och 2 döttrar äro döda. Levat väl sjukdomen har varit lungsoten. I 
många år, legat till sängs i 6 dagar Blev d 10 maj kl 8 om aftonen och begravd d 18 ejusdem. Aetas 64 år 10 och halv 
månad. 
 
Sala gruvrätt 1739-08-06: Uppsyningsmännen Olof Zamea och Olof Öström inställte sig och angovo att de i nästlidna natt kl 
12 strax vid gruvan atraperat Jan Larsson och Lars Matsson i Österbo, Jan Jans änkas, hustru Britas svåger, drängen Anders 
Jansson från Nordanberg samt Jan Danielsson från Sundsbacka i Möklinta socken, tillsammans med 9 stigar kol dem de 
ärnat avföra till Skultuna mässingsbruk men samma kol blivit återfört till Sala hyttor och där avstjälpte påståendes 
uppsyningsmännen å dessa bönder laga plikt för det de passerat verket förbi med desse kol och ärnat dem till en förbuden 
ort. Jan Larsson och Lars Matsson i Österbo voro nu tillstädes och erkände att de tillika med de övriga av deras sällskap 
haver ärnat desse 9 stigar kol till Skultuna mässingsbruk och anhöllo om förskoning för plikt. Häröver resolverades att 
emedan Jan Larsson och Lars Matsson i Österbo själva vidgått att de ärnat sig till Skultuna mässingsbruk med de dem nu 
fråntagna kolstigar vilket är stridande mot kongl majts förordning av den 8 dec 1724 Kongl majts och riksens 
bergscollegium ävenväl igenom brev till gruvrätten av d 13 februari 1736 resolverat att ingen bör ifrån silververkets 
socknar föra kol till Avestad cronobruk och Skultuna mässingsbruk vid plikt efter högstberörde kongl förordning. Ty prövar 
rätten för rättvist i förmågo av merhögberörde förordning att sakfälla dem vardera till 40 marker silvermynt plikt för denna 
olaga kolutförsel samt anser de atraperade kolen för confiscable. Viljandes rätten framdeles sig yttra och utlåta över Jan 
Jans änka hustru Brita och Anders Jansson från Nordanberg samt Jan Danielsson från Sundsbacka som nu icke tillstädes 
voro. 
 
Äktenskap med Malin Larsdotter (Född 1704-09-02 Möklinta Österbo. Död 1776-04-13 Möklinta Österbo.). Vigsel 1724-10-
04 Möklinta. 
 
Barn: 
Lars Johansson. Född 1727-01-22 Möklinta Österbo.  
Karin Johansdotter. Född 1729-11-24 Möklinta Österbo. Död 1735 Möklinta Österbo.  
VII:52 Kerstin Johansdotter. Född 1732-09-23 Möklinta Österbo.  
Karin Johansdotter. Född 1735-12-05 Möklinta Österbo. Död 1736 Möklinta Österbo.  
Johan Johansson. Född 1738-12-02 Möklinta Österbo. Död 1739 Möklinta Österbo.  
Malin Johansdotter. Född 1740-02-29 Möklinta Österbo.  
Anders Johansson. Född 1742-12-09 Möklinta Österbo.  

 
 

 
 

VIII:104  fm mf fm mm 
Malin Larsdotter. Född 1704-09-02 Möklinta Österbo. Död 1776-04-13 Möklinta Österbo. Far: IX:207 Lars Andersson. Mor: 
IX:208 Karin Andersdotter. 

 
 

 
 

VIII:107  fm mf mf mf 
Mattias Blomberg. Född omkring 1682. Död 1762-08-21 Överselö Älby. Fjärdingsman Far: IX:213 Måns Larsson Blomberg. 
Mor: IX:214 Maria Matsdotter. 
 
Strängnäs domkapitel 21 januari 1713: Begärde hans högvördighet H biskopen att såsom pedellen Mattias Blomberg 
kommer här ifrån, det ville herrar lektores söka ut någon av d....bus som voro där tjänlig 
 
Vid vigseln 1713 var han Pedell (vaktmästare) vid Strängnäs gymnasium. Förekommer därefter 1714 som arrendator vid 
Ramsö, Kärnbo socken. Cirka år 1716 tar han över kronohemmanet Fjälsta i Ytterselö socken. 1726 tar han över Berga i 
Ytterselö socken som brunnit både till mans- som ladugård, och lovar att mot brandstodsmedel uppbygga detsamma 
under åtta år. Omkring 1735 har han flyttat till Äleby i Överselö socken. 
 
Selebo härad 1716 Berättade Cronobefallningsmannen välbemälte Abraham Persson huru som skattehemmanet Fiälsta uti 
Yttersela socken hvilket för en ansenlig opdragen cornorest låtit lagligen uppbuda men staten äger ej kunnat sig samma 
rest åtbörda och sedan begärte skatt-hem … så af sig kommit att crono allmogen blifvit försaka det Ao 1716 afbärga så har 



arrendatoren wid Ramsö welachtad Mattias Blomberg sig anbudit det efter werdie att willia å nyo inlösa hvilken sig instälte 
och till cronobefallningsmannen ….. (Han gjorde en avbetalning och betalar resten när hemmanet är värderat) 
 
Selebo härad  16 september 1717 §21Begärde Arrendatoren Mats Blomberg några gl Rätte… som besichtiga Skattehem:t 
Fiälsta på hvilket han penningar till cronorestens betalning utgifwit hälst han förut ej kan någon reparation giöra och 
förordnade jämte länsmannen, häradsdomaren Anders Matsson på Ekeby, Olof i Wiggeby, Olof Larsson i Eknäs och Hans 
Matsson i Wäster Ekeby 
 
Selebo härad  januari 1718 §33 Inkom arrendatoren wähl:d Mathias Blomberg och ingaf den husesyn som hållen är d 28 
september 1717 på Fielsta skatte hemman i Ytterselö sochn hwilket aflidne Auditören Hr Petter Raam arrenderat … crono 
rest af 500 d kmt betalt och der på hemmanet antagit  besiktigades bristen till 759 d 9/ kmt. Benämnde Auditörens änka 
M Catharina Rahm då först upplästes Regementsskrifvaren Hr Johan Rahms den 27 hujus ingifna skrift angående dess 
påstådda fordran uti sterbhuset till 356 d smt hvilken enkian tillstod med åstundan att Hr Regementsskrifvaren fingo 
hemmanet lösa. Sedan upplästes Regementsskrifvarens sedel således lydande: Med denna sedels uppvisande betalar 
underteknad till Sedelhafwaren de fembhundrade dahl:r Kopp:r mt i mynt tecken som arrendatoren N N uti Selebo 
häradsrätt för Fiählsta lösen deponerat som med hand och Signete Bekräfftas af Norra Husby d 18 januari Ao 1718. 
Hwilken sedel arrendatoren Blomberg ej wille emottaga utan förbehölt sig den rätt han medelst cronoskuldens betallning 
sig förwärfwat, hwar med befallningsmannen wälb Abraham Persson berättade att han hemmanet lagl låtit uppbuda och 
som ingen då sig angifwit att willia betala den cronoskuld som ofördröjeligen skulle utgå så har han blifwit nödsakat att 
med benemde arrendator sedan crono allmogen det 2ne somrar bärgat och lösa egendomen ej war tillräckelig, hwarpå 
han wille wisa rächning med det första åt enkian hwilken nu begärde att de befintliga sakerna måtte genom auction 
föryttras och ej för …. (återstoden av protokollet är fruktansvärt rörigt med skrift både här och där) 
 
Selebo härad  10 april  1725 §43 Krigscommissarien Wählb Mag Åhman kiärade till fierdingsmannen Mats Blomberg att 
återställa de för tz Commissarien emottagna inventarii pertzedlar wid Ramsö gårds arrenderande. Parterna upwiste för 
rätten en dom emellan träffad förliknings skrift hwilken ord ifrån ord lyder. “Till krig commissarien högaktad Hz M Åhman 
alså dess Rättinnehafware bethalar undertecknad uti ett för alt i det af Hr Krig commissarien instämde måhl till nu 
påstående Sehlebo … 135 d koppmt: och det till den 1 nov nästkommande utan någon indwänning skolandes min 
obligation wara ansedder som en fullkommen …. Och executiv afhandling utan widare pro… lemnandes och Hr 
krigcommissairen frihet till sin så mycket mera säkerhet i medlertid wid nu påstående ting att låta inteckna så stor del uti 
min egendom som där emot swara kan, dy kom parterna således sins emellan äro i wänligheet öfwerens komna finner 
häradsrätten skäligt denna ofwan  stående träffade föreningen till oryggelig efterlefnad att stadfästa och confirmera. 
 
Selebo härad  10 april  1725 §50 Fierdingsman Mathias Blomberg ingaf en skrifft så ord ifrån ord lydande. “Såsom 
skattehemmanet uti Ytterselö sockn och Fiählsta by, icke äger lika stor del uti åker och hagar med de 2ne Danneviks 
Hemmanen därsammastädes där likwähl alla trenne hemmanen äro till lika storlek uti alt annat anlagda. Altså är min 
ödmiuka begiäran den lofl härads rätten täcktes förordna en laga syn der öfver att det ena hemmanet icke må komma mer 
att lida än det andra Häradsrätten fant skäligt det bör denna fierdingsman Blombergs ansökning med wederbörande 
Dannevikens föreståndare communiceras innan häradsrätten sig något här utöfr yttrar. 
 
Selebo härad  10 augusti  1726 §7 Fierdingsmannen Mathias Blomberg upwiste för rätten et contract Wälb Fru Helena 
Salin och honom emellan uprättat af d 20 sidstl:ne juli om 2ne skatte hemman Berga i Ytter Selö sochn häfdade och 
brukande på 8 års tid hwilka nyligen äro så till man som ladugården afbrunna hwilka han sig åtagit emot brandstodens 
undfånda inom 8 år att uppbygga: hwilket contract som det punctewis sig innehåller blef på begiäran intecknadt och till ett 
oryggeligit efterlefwande gillat och stadfästat. Actum ut supra. På häradsrättens wägnar 
 
Selebo härad  15 februari  1728 §10 Kärade Wälborna fru Helena Salin genom Capitaine Wählborna Chr P Mannerstedt 
till Mattias Blomberg för det han emot ingångit contract föröfwat olofl hygge på Berga skog hertill efter vv utverkad 
stämning Mat Blomberg till..kande stadsnotarien W.de Carl Lundberg således fullmäktig nekande med påstående att ifall 
sådant inte blefwe bewist honom dess igenom denna …. Åbrakte omkostnad måte  då uppsättias hr Capitain 
Mannerstedt påstod att det intet skulle wara efterlåtit Lundberg att i dett mål agera denna sak men som Lundberg här 
emot androg att han woro i skyldskap med Blomberg och således nu sakna allenast att betvinga honom återbetalning (Det 
berättas vidare att Blomberg är Carl Lundbergs svåger) 
 
Selebo härad 1730 vinterting § 12 Soldaten Johan Ekerot tilltalade Mattias Blomberg uti Berga och Ytterselö scoken för det 
han skall kallat honom tvänne oqveden ord  2de för expenser ävenledes påstod Blomberg efter vv utverkad stämning 
ersättning för det han skall i 3 veckor lämnat hans båt utan vård som ….. plikt för det han skall honom oqvedat 3do 
förbudit honom herrens högvärdiga nattvard och 4 för expenser. Å båda sidor åberopades till att här uti göra sitt 
vittnesmål. Bonden Olof Hansson i Ekeby berättade efter avlagd ed att Blomberg på Ekerot skall varit orolig om Blombergs 
båt den de tillsammans skulle hava till Stockholm emedan Ekerot skall dröjt så länge med sin lastning varvid Blomberg sagt 
att Ekerot löper ikring socknen och super sig fuller sedan han fått sin lastning i båten heter en rackare och att han hade lust 
slå honom för käften. Varpå Ekerot kallat Blomberg hunsvått, sade sig för övrigt härom intet mera veta. Allenast att Ekerot 
till sin anskyllan om båtens uppehållande föregivit sig ej få tillstånd af sin officerare att resa till Stockholm utan budit 



Blomberg taga sin last med sig till Stockholm. Ekerot förklarade sig för övrigt ej på sitt samvete kunna tåla det Blomberg 
skulle med honom ovarsamt begå sina salighets…. Innan han med honom hade det även föreställt ….. vadan han hade i sin 
feghet att lämna Blomberg tillstånd till sin salighets medels begående eller ej i ett så beskaffat mål. Ingivandes en 
expensräkning på 14 d kmt. Häradsrätten tog detta mål i övervägande provande skäl att han med hårda ord och otidigt åt 
förenämnde Blomberg …. Ety bör han för oqvedesord plikta sina 3 d smt och Ekerot som med slik otidighet även brukat ett 
oqvedesord sammaledes sina 3 d smt men som Blomberg intet kan visa det igenom Ekerots wållande eller oaktsamhet 
efter dess påstående dess båt någon skada lidit Ekerot icke heller der uti har felat. Det han hos prästerskapet givit deras 
missförstånd tillkänna och att det han Blomberg med honom ohörsamt sina salighets medel nyttjat ville ej bliva Ekerot för 
tilltal befriad. …………. 
Selebo härad 1730 vinterting § 24 Capitain och landtjägaren herr Johan Cassel haver instämma låtit  Blomberg i Berga för 
det han skall avstympat och förskämt en ek på berörde skattehemmans ägor varför påstår plikt. Blomberg var intet 
tillstädes haver icke till sitt uteblivande låtit förete något laga förfall. Så fant häradsrätten skäligt det bör Blomberg för 
berörde ek plikta sina 12 d smt och i dess ställe plantera 2nre unga ekar dem honom åligger så länge vårda att de boskaps 
betet undan vuxit. 
 
Selebo härad 26 maj § 18 Salig lagman Salins änka fru Helena Salina haver igenom laga utverkad …..  låtit inkalla Mattias 
Blomberg för det han hade skall låtit utan fruns tillstånd göra hägn på Berga ägor till hälften åt sig. 2:. För det Blomberg 
skall slagit sönder låset och borttagit det ( ) som fru Salin inom sitt lås haft och 3: För skadestånd samt expenser – 
uppskjutes till nästa ting. 
 
Selebo härad 26 maj § 32 Länsman Gabriel Berggren kärade bland annat till Matts i Berg för att ha besått en åker av crono 
ödeshemmanet Morvalla år 1729. 
 
Selebo härad 19 februari 1731 § 29 Välbetrodde fru Maria Salin kärade igenom hr Leutnanten Faggot till Mattias Blomberg 
för det han ej skall fullgjort contract Berga hemman angående. 2: för åverkan på Berga skog medelst fällande och löfjande. 
3: (svårläst) 4: för det Blomberg skall uppslagit välbemälte fruns lås för ett löfhus uti torpet Mårnäset och 5: För expenser, 
uppvisandes det kontrakt som blivit upprättat  d 20 juli 1726 därest Blomberg sig åtagit bland annat att vakta skogen för 
andras åverkan, ….   Hemmanets byggnad och ….. gård. Herren stadsnotarien i Strängnäs Carl Lundberg efter muntligt 
förordnande androg det Blomberg längst för detta låtit syna en nybyggnad som han vid Berga gjort och samma 
syningsinstrument låtit vid häradsrätten confirmera – skjuts upp till nästa ting. 
 
Selebo härad 17 februari 1735 Fjärdingsman Johan Linden har låtit instämma Mattias Blomberg att vidgå de 
brandstodsmedel som Blomberg af Berga brandstod skall uppburit men nu vid liqvidation sökt bestrida andragandes 
fjärdingsman Linden att han ej skall af Järla frälsegården som varit påförd 6 daler kmt till brandstods medel för Berga något 
uppburit emedan då varande herrskapet vid Sundby skall långt förut af bonden exekverat all egendom… och så vidare. 
 
Selebo härad 1736 S d kärade jägmästaren wälb. Sven Hierpe till frälse befallningsman Holmström på Johanslund för 
åverkan på Ingebacken i Överselö socken. Holmström var sjuk och ej närvarande. 
 
Selebo härad  20 juni 1737 § 30 Till detta ting haver löjtnant Hr Johan de Fagott låtit instämma Mattias Blomberg för det 
han utan lov och lago tagit Herr Leutnantens häst utur betet och honom tvenne dagar brukat samt ill hanterat varå plikt 
och expenser (proveras). Vid uppropet ingav Her Leutnanten Faggot en förlikningsskrift sålunda lydande  ” Såsom jag 
olofligen upptagit min herres och husbondes Hr Lieutnanten Johan de Faggots häst utur betet, den brukat och illa hanterat 
så har jag härmed utfäst att i skadestånd betala till bemälte min husbonde 18 d kmt och deet inom 14 dagars tid ifrån 
detta dato som härmed försäkras. Skulle jag längre dröja, och min husbonde nödgas dessa penningar genom execution låta 
uttaga så skall alla omkostningar bliva betalta med 6 d kmt utan de utfästa 18 d kmt – d 20 juni 1737 – Mattias Blomberg” 
 
Selebo härad 1737 § 7 Ingav Johan Malmström en förteckning på de persedlar som dess landbor Mattias Blomberg och 
Olof Hansson hos honom pantsatt för innevarande års ordinarie ränta av Äleby: Olof Hansson…. Mattias Blomberg: 2 st 
rödbruna kor á 24 d – 48- 1 st tjur svart och litet vit på ryggen 20- vilka panter Malmberg anhölt måtte å tinget bliva 
uppbudna 
Selebo härad 1737 §9 Kärade Per Andersson i Äleby till Mattias Blomberg öfr deet hans svincreatur skola fördärvat 
kärandens ärtåker till 6… Blomberg berättade att käranden skall haft sin ärtetäppa uti trädesgärdet vilket så väl 
nämndeman Anders Olofsson i Fårsa som grannarna i byn bevittnade, den han ensam skall böra i hägn hålla och ingen 
annan därför vara ansvarig…… 
 
Selebo härad 26 september 1738 §6 Referat: drängen Erik Orre har lupit ur tjänsten hos länsman Berggren och Blomberg 
har lejt honom i kronodagsverken. Mattias Blomberg nekar inte till att ha lejt honom men visste inte att han var lejd av 
Berggren. Får ändå böta 10 d smt. 
 
Selebo härad maj 1739 §14 Kärade Olof Olofsson i Viggeby till Mats Blomberg för det han uti ett skall  …. Slagit och 
sparkat dess tjänstegosse Johan Andersson varå påstås laga plikt, Mats Blomberg tillstod att han stött till Johan så att han 
fallit omkull emedan Johan skall varit ganska ovettig emot honom. Matts får böta 2 d smt 



 
Äktenskap med Maria Broman (Född 1690-01-28 Strängnäs. Död 1756-04-12 Överselö Älby.). Vigsel 1713-01-01 Strängnäs. 
 
Barn: 
Johannes Matsson. Född 1713-02-01 Strängnäs.  
VII:54 Anna Catharina Blomberg. Född 1718. Död 1782-02-16 Överselö Älby.  
Carl Matsson. Född 1722-01-18 Ytterselö.  
Johan Matsson. Född 1725-01-22 Ytterselö.  
Mattias Matsson. Född 1726-05-15 Ytterselö.  
Anders Matsson. Född 1729-09-14 Ytterselö.  
Fredrik Matsson. Född 1732-07-09 Ytterselö.  
Gustaf Matsson. Född 1734-09-22 Ytterselö.  

 
 

 
 

VIII:108  fm mf mf mm 
Maria Broman. Född 1690-01-28 Strängnäs. Död 1756-04-12 Överselö Älby. Far: IX:215 Olof Olofsson Broman. Mor: IX:216 
Elisabeth Almberg. 
 
Strängnäs rådhusrätt FII. Anno 1733 d 7 aug woro wij undertecknade uppå wederbörandes i går skedda anhållan, samt 
rådstugurättens förordnande tillsammans komne uti aflidne borgaren och skomakarens hus i staden sal mäster Hans 
Lundberg. Samt dess aflidne hustrus i lifstiden dygdesamma matrona Elisabet Almberg sterbhus att förrätta och laga 
inventering och delning 1mo emillan sal mäster Hans Lundbergs 2ne söner stadsnotarien härsammastädes , ehreborne och 
välbemälte Hr Carl Lundberg och höglärde Hr Magister Johan Lundberg i anseende till modern som sin salig man deras 
fader 4 år överlevde. Och 2do emillan dem och salig mäster Hans Lundbergs styfdotter hustru Maria Broman som uti 
mödernet kommer att interessera, Närvarande bemälte Hr Notarius och Hr Magister samt hustru Maria Broman, jemte 
dess man ländsmannen wällb. Mats Blomberg. Och med wi wille taga oss sysslan före förklarade de sig att de sedan 
gårdagen uti en broderlig och syskonkärlig vänlighet sålunda överenskommit att de redan delat lösörepersedlarna sin 
emillan till allt och fullkomligt inbördes nöje. Så att varken nu eller i framtiden någon tvistighet å någondera sidan skall 
uppröras som de in för oss här tillkallade och deputerade alldeles försäkrade. Och vad fasta egendomen gården vid 
Långgatan under No119 beträffar hava de ock slutit ett syskonkärligt överenskommande således att Hr notarien Lundberg 
till sin broder Hr Magister Johan Lundberg utgiver till lösen femhundrade dal koppmt. Samt till länsmannen wälb Mats 
Blomberg och dess hustru hans halvsyster tvåhundrade dal d:o mynt. Samt att dermed skall den tvistighet som eljest efter 
föräldrarna om arfskapet antingen nu  skulle ….. eller hädanefter uppväxa, alldeles dödad och i evärdelig förgätenhet 
lämnas, .. att Hr notarien efter förberörde summors levererande och utan något intresses beräknande ensam bliver till den 
fasta egendom med alla dess tillhörigheter. Samt ett spannland jord i gårsinge ägor. Och som de så alla sidor äro myndiga 
och sådan förlikning och överenskommande icke äro emot lagen. Ty funno vi icke vidare nödigt den här in för 
rådstugurätten begärta inventering och delning att företaga och till vederbörlig ändskap bringa utan må och bör allt i 
sådant lagl stående och ej återgånga. Dock att till de fattiga emot vederbörande qvittence betalas 3 daler kopmt  - Actum 
ut supra – And; Tholander – Nils And Longstedt 

 
 

 
 

VIII:109  fm mf mm ff 
Nils Hansson. Född omkring 1670 Sala. Död 1730-03-24 Sala stad. Far: IX:217 Hans Nilsson. Mor: IX:218 Catharina Palm. 
 
Konststigare i Sala gruva. 1703 avlönar han Erik Johansson Blyger oh Mats Johansson körare. 
 
Sala stadsförsamling (U) AI:2 (1706-1710) Bild 2460 (AID: v73871a.b2460, NAD: SE/ULA/11305) släktskapet med 
konststigaren Hans Nilsson 
 
Sala rådhusrätt 29 mars 1699: Emedan ständernas banco i Stockholm skriftligen begärt underrättelse om hr konstmästaren 
Trygg och cautionisternas rådman Bråttmans och konststigaren Hans Nilssons tillstånd varandes dessa löftesmän döda och 
av hr konstmästaren i stället förskaffade stigaren välbemälte Lars Nilsson och Nils Hansson ...... 
 
Sala rådhusrätt 4 december 1700: Rådman Anders Brandt berättade att konststigaren Nils Hansson, för bördsrätt skull till 
sal rådman Pär Hansson Bråttmans gård vid torget vill betala den 24 daler silvermynt som sal Bråttmans sterbhus häftar för 
till kyrkan och rådman Gråberg till för... på sammma egendom utfäst att erläggas. 
 
Gruvting3 februari 1705: De 3ne stigare vid gruvan såsom Nils Hansson, Mårten Ersson och Nils Larsson beviljades jämväl 
att njuta varedera så många alnar (Buldan) som till en råck för var en kunde förslå och behövas. 
 
Sala rådhusrätt 11 april 1729 Med anledning av en skrivelse från landshövdingen lät magistraten undersöka om det på 
orten finns något löst inhyses folk eller om någon har mer tjänstehjon än som den kungliga förordningen tillåte. 



Rotemästarna och det angivna inhyses folket blev uppkallade. / /avlidne ullkammaren Lars Perssons änka hustru 
Margareta Caspersdotter emellan 50 och 60 års ålder, vistas uti konststigaren Nils Hanssons gård här i staden emedan han 
själv bor vid gruvan. Havandes hon av bemälte Nils Hansson merendels sin föda och uppehälle. 
 
Sala rådhusrätt 1629 Sala rådhusrätt och magistrat (U) A1A:2 (1729-1730) Bild 1000 (AID: v785220.b1000, NAD: 
SE/ULA/11303) samma dag förekom ryttaränkan hustru Anna Hindriksdotter, som sitter uti stigaren Nils Hanssons torp i 
Kilvägen, och emedean nu inhämtades, att stigaren har (oungängligen) nödigt ett hjon i bemälte torp, samt att han därför 
denna hustru emottagit, förbliver hon utan vidare tilltal hos stigaren. 
 
Bergskollegium advokatfiskalens arkiv EIIa Sala gruvrätt 1730-04-09 
Emedan konststigaren och sexmannen Nils Hansson är igenom döden afgången, och derföre stigartiensten ledig blefwen, 
fördenskull antog grufrätten unga person Lars Zachrisson at på 2nne månader wisa prof, huruwida han till bemelte 
beställning kan wara tienlig. 
 
Sala gruvrätt 1730-04-23 Konstmästaren Steinholtz androg dess han för undfångna Materialer till konsthiulhusbyggnaden 
hwilka af cronondel betalas böra, har erbudit sig at hos Bokhållaren Horneman insättia 718 d 2 2/5 kmt och det i anledning 
af afl:n konststigaren Nils Hanssons till Konstmästaren gifne specification på bemte materialer dat d 13 januari sistln men 
yttrade sig bokhållare Horneman at han så mycket mindre de af Hr konstmästaren erbudne penningar kunnat emottaga 
som Grufskrifaren Sahlgren äfwen gifwit till konstmästaren en oppsats på de materialer som till konsthiulhuset blifwit 
lefwererade dat d 18 Decemb 1729. Hwilken giör en summa af 809 d 12 / Kmt eller 269 d 25/ Smt ……….etc etc 
 
Sala gruvrätt 1730-06-18 Wid Konststigaren Nils Hanssons dödsmåhl, har Enkan hustru Ana Brandt niutit 40 d smt 
Begrafningshielp, till dess grufrätten kunde widare deröfwer resolvera, altså opwistes nu bemte änkas hustru Brants 
qvittence af d 25 Marti till förle at hon af Berglages cassa samma 40 d smt undfått, hwilket derföre grufrätten kundgiordes 
och approberat blef. 
 
Sala gruvrätt 1730-06-18 Gruvstigaren Johan Månsson Bergqvist anhöllt igenom ingifwen skrift, at emedan han nu i 7 års 
tid och sedan hans fader Mårten Ersson med döden afled, hade niutit 12 d kmt mindre lön, änsom vaneligit warit, men han 
nu tilltrodde sig wara så färdig i sin tiest som någonsin ehrfordras, kunde det derföre honom må hädanefter förunnas 
dessa 12 d hwilka tillförende blifwit afdragen. Denna ansökning tog grufrätten i behörigt öfwerwägande, erindrandes sig at 
framledne konststigaren Nils Hansson, sedan Johan Bergqvist kom till grufstigare beställningen alltid niutit med honom 12 
d kmt om månaden, för det han haft inseende öfwer Bergqvist som mycket ung till bemte grufstigare syssla antogs, och för 
den orsaken skull warit honom nedra uti grufwan behielpelig, men som Nils Hansson i martii månad förlne med döden 
afgåt, då Lars Zachrisson blifwit på prof och widare grufrättens utlåtande, till konststigare antagen, altfördenskull och på 
det Nils Hanssons änkia till en del må af Berglagen i anseende till hennes sahl mans flit och berömlige förhållande 
ihågkommas, pröfwar grufrätten skiäligt at på sådant sätt dela förenämnde Konst- och grufstigarelöner at Johan Månsson 
Bergqvist och Lars Zackrissson hwilka ännu nog unga äro med nästlne april månad till detta årets slut niuta månatl 36 d 
kmt hwardera men de öfriga 6 d som af hwarderas månadslöner tillsammans 12 d kmt skola månatligen innehållas till 
detta årets slut jämte sexmans lönen tillfalla nuhwarande? Nils Hanssons änkia 
 
Sala gruvrätt 1738-08-23 Uppvisandes härjämte rättens ext: protocoll av d 6 dec 1716 varutinnan förmäles att då redan 
alla gruvtorparna förbudna blivit vid 40 mark smt vite att icke sälja något öl eller brännvin undantagande då varande 
konststigaren Nils Hansson som sådant allena tillåtit blivit. 
 
Övertjurbo häradsrätt 1749-05-18 ……Lars Andersson 67 år född i Sala socken och Fågelsbo: att när han tjänt hos 
konstmästaren Nils Hansson som haft sina ägor utmed Bengt Styrares torp beläget utmed Orrlekartorpet… 
 
Äktenskap med Anna Brandt (Född 1682-04-02 Norberg Gäsjö. Död 1766-04-11 Sala stad.). Vigsel 1699-11-14 Sala. 
 
Barn: 
Catharina Nilsdotter. Född 1700-09-17 Sala.  
Anna Salholm. Född 1706-08-25 Sala stad.  
Brita Salholm. Född 1713 Sala.  
Helena Salholm. Född 1714-10-22 Sala.  
VII:55 Anders Salholm. Född 1717-02-14 Sala. Död 1790-09-27 Sala.  
Margareta Salholm. Död 1747-03-23 Stockholm.  

 
 

 
 

VIII:110  fm mf mm fm 
Anna Brandt. Född 1682-04-02 Norberg Gäsjö. Död 1766-04-11 Sala stad. Far: IX:219 Anders Persson Brandt. Mor: IX:220 
Margareta Eriksdotter. 
 
Dödbok. Den 22 april begrofs konststigareänkan hustru Anna Brandt född 1682 d 29 mars. År 1699 d 14 nov trädde i 



äktenskap med konststigaren Nils Hansson, ägt med honom 10 barn. 3 söner och 7 döttrar varav 1 son och tvenne döttrar 
ännu lever. År 1730 den 7 april blev hon änka. Vita pria ... partiaps på sotesängen sist den 31 januari uti innevarande år. 
Avled den 11 april Aetas 84 
 
Sala gruvrätt 1736-01-24: Resolverades det framlidne konststigaren Nils Hans änka hädanefter ej bör njuta något tullmjöl, 
efter som hon och dess dotter förtrutit det hon skulle stå ibland de andra fattiga på mjöllängden antecknad och bemött 
Bergsmannen Joel Örn med otidighet, som varit utskickad ifrån Notarien att tillsäga henne avhämta poletten på det mjöl 
som nästlidne är henne tilldelt blivit; varom notarien nu gjorde dess berättelse utan bör samma mjöl besparas åt andra 
fattiga som det ganska väl behöver.  

 
 

 
 

VIII:111  fm mf mm mf 
Per Andersson. Född 1677-09-24 Råneå Gunnarsbyn Degersel 7. Död 1762-06-02 Råneå Gunnarsbyn Degersel 7. Far: 
IX:221 Anders Pedersson. Mor: IX:222 Anna Jönsdotter. 
 
Råneå tingslag 1754 24 oktober Sd företedde nämndeman ifrån Degersel Pär Pärsson huruledes dess ålderstigne föräldrar 
Pär Andersson och hustru Karin Grelsdotter under d 24 marti 1752 till honom avstått och upplåtit deras skattehemman i 
bemälde Degersels by av 69/128 mantal mot det han enligt upprättat arvscontrakt d 10 februari 1746 sig åtagit att betala 
för lön och fast egendom icke allenast all samlad gäld såsom till råd- och handelsmannen Petter Wallman 216 daler 
likaledes avlidne soldaten Blanck fordran 6 daler, ersättning för dess egen bristande hemfölgd emot dess andra syskon 36 
daler. Föräldrarnas avtagne föregångne och sytningslön 400 daler … nämligen till dess broders avlidna Anders Rånmans 
andra son Pär 160 daler och till vardera av dess systrar Kajsa, Kerstin och Märta 80 daler allt i kopparmynt 
 
Äktenskap med Karin Grelsdotter (Född 1681 Råneå Högsön 7. Död 1772-07-07 Råneå Degersel Gunnarsbyn.). Vigsel 
Råneå. 
 
Barn: 
Anna Persdotter. Född 1706-08-26 Råneå Gunnarsbyn.  
Marita Persdotter. Född 1709-11-15 Råneå Gunnarsbyn.  
Grels Persson. Född 1711-01-21 Råneå Gunnarsbyn.  
VII:56 Karin Persdotter. Född 1713-06-18 Råneå Gunnarsbyn. Död 1790-10-09 Sala.  
Anders Persson. Född 1714-07-16 Råneå Gunnarsbyn.  
Kerstin Persdotter. Född 1717-12-09 Råneå Gunnarsbyn.  
Per Persson. Född 1720-08-26 Råneå Gunnarsbyn.  

 
 

 
 

VIII:112  fm mf mm mm 
Karin Grelsdotter. Född 1681 Råneå Högsön 7. Död 1772-07-07 Råneå Degersel Gunnarsbyn. Far: IX:223 Grels Andersson. 
Mor: IX:224 Marit Jönsdotter. 

 
 

 
 

VIII:113  fm mm ff ff 
Olof Christiernsson. Död 1721-03-03 Hed Norrhammar. Far: IX:225 Christiern Jöransson Dybeck. Mor: IX:226 Ingeborg 
Jonsdotter. 
 
Smed En av faddrarna vid Anders födelse är Christierns hustru Anna i Alvestabo 
 
Är mästersven vid Karmansbo 1688. 
 
1721-03-03 begrovs en fattig gubbe Olof Chrisiernsson ifrån Norrhammar varit eldvaktare 
 
Skriven under M Christiern i Norrhammar Hed 1688 som gift smeddräng. Antecknad första gången 1674 vid Bernshammar 
Hed socken. 1701 vid Bernshammar - föräring till kyrkan. Föräringar - hustru Anna Olof Christierns Holmen (det finns även 
en Olof Christiernsson i Bysala vars hustru heter Karin) 
 
Skinnskatteberg 26 januari 1703  Till att förklara de observationer som bergsfogden Daniel Gråberg fått angående 3nne 
gamla hammarsmeder påförda men betalte kontribution begärte han tingsrättens bevis över deras villkor och tillstånd /// 
den tredje Olof Christiersson i Bysala jämväl som nämnden betygade ofärdig i armen och således på fem eller sex års tid 
intet slag smitt // 
 
Barn med Anna (Född 1666. Död 1716-11-25 Hed Holms hammar.). 
 



Barn: 
Annika Olofsdotter. Född 1683-07-22 Hed.  
Susanna Olofsdotter. Född 1686-03-28 Hed.  
Katarina Olofsdotter. Född 1688-10-07 Hed.  
Anders Olofsson. Född 1691-02-08 Hed Norrhammar.  
Kerstin Olofsdotter. Född 1693-08-08 Hed Karmansbo hammar.  
VII:57 Nils Olsson. Född 1695-03-07 Hed Heds hammar. Död 1752-06-22 Möklinta Hillersbo.  

 
 

 
 

VIII:114  fm mm ff fm 
Anna. Född 1666. Död 1716-11-25 Hed Holms hammar. 
 
1739 nr 25 avlider gl Olof Christierssons änka ett allmosehjon som länge legat sjuk och i stort elände. - Är detta hans 
hustru? 

 
 

 
 

VIII:115  fm mm ff mf 
Johan Larsson. Född 1659-07-17 Karbenning Nickebo. Död 1731-10-04 Karbenning Nickebo. Far: IX:229 Lars Olofsson. 
Mor: IX:230 Marit Persdotter. 
 
Dödbok. Salig Johan Larsson i Nickebo född ibidem Ao 1659 vid mormässotiden. Var hemma hos sina föräldrar till 1687 då 
han var 28 år gl inträdde i äktenskapsståndet med sin hustru Margareta Johansdotter från Hörende. Levat tillsammans 44 
år. Avlat 9 barn 2 söner och 7 döttrar. 1 son och 2 döttrar redan döda. 
 
Fadddrar/ Mats Persson i Karbenning och Olof Esbjörnsson i Nickebo 
 
Äktenskap med Margareta Johansdotter (Född 1664-04-07 Västerfärnebo Norrhörende. Död 1745-12-01 Karbenning 
Nickebo.). Vigsel 1687-09-29 Karbenning. 
 
Barn: 
Elisabet Johansdotter. Född 1690-02-18 Karbenning Nickebo.  
Lars Johansson. Född 1691-09-06 Karbenning Nickebo.  
Apluna Johansdotter. Född 1694-06-15 Karbenning Nickebo.  
Johan Johansson. Född 1697-03-18 Karbenning Nickebo.  
VII:58 Anna Johansdotter. Född 1698-04-08 Karbenning Nickebo. Död 1771-02-06 Möklinta Hillersbo.  
Kerstin Johansdotter. Född 1701-01-05 Karbenning Nickebo.  
Margareta Johansdotter. Född 1703-01-23 Karbenning Nickebo.  
Katarina Johansdotter. Född 1704-07-01 Karbenning Nickebo.  

 
 

 
 

VIII:116  fm mm ff mm 
Margareta Johansdotter. Född 1664-04-07 Västerfärnebo Norrhörende. Död 1745-12-01 Karbenning Nickebo. Far: IX:231 
Johan Eriksson. Mor: IX:232 NN Olofsdotter. 
 
Dödbok. Salig hustru Margareta Jansdotter i Nickebo 81 år 7 mån 3 veckor. Född 7 april 1664 uti Norrhörende sina k 
föräldrar gick hon tillhanda med all dotters kärlek vördnad och lydnad och då hon var 23 år inträdde hon i äktenskap med 
Jan Larsson i Nickebo. Levde med honom från 29 september 1687 i 44 år. Uti det bedrövliga änkeståndet har hon levat hos 
sin son i Nickebo. Städse varit besvärad med en svår andtäppa så att när hon den första adventssöndagen gick ut i 
förstugan satte sig där på en bänk och blev utav svår andtäppa så hårt angripen att hon (mäste) sedan hon av sin 
hemmavarande son och en piga blev inburen och fick qvittera sitt liv.  

 
 

 
 

VIII:117  fm mm fm ff 
Anders Ersson. Född 1664 Kila Jungfrubo. Död 1723-12-10 Kila Jungfrubo. Far: IX:233 Erik Andersson. Mor: IX:234 Brita 
Ersdotter. 
 
Den 21 december begrovs salig Anders Ersson den äldre född Jungfrubo 1664 av ärliga och kristliga föräldrar. Fadern Erik 
Andersson modern hustru Brita Ersdotter vilken ännu sin sal son överlever. Varit stadigt hemma hos sina föräldrar och som 
en välartad son dem med tjänst och lydno bemött. År 1694 inträdde han i äktenskap första gången med sin sal hustru 
Kerstin Olsdotter från Västerby, levat med henne i rätt äkta kärlek och avlat tillhopa 3 barn av vilka en son lever. Levat 
sedan en tid i änkestånd till dess han andra resan ingått äktenskap med sin sal hustru Karin Andersdotter från Ljömsbo som 
skedde 1698 d 2 oktober. Levat tillsamman 7 år avlat med henne 5 barn av vilka en son och en dotter leva. Tredje och sista 



resan gift med sin nu kvarlämnade hustru Anna Olofsdotter från Kottebo avlat tillhopa sju barn sex söner och en dotter. 
Haver således varit en fader för 15 barn. Död 10 december 
 
Äktenskap med Kerstin Olofsdotter (Född Kila Västerby.). Vigsel 1694-10-28 Kila. 
 
Äktenskap med Anna Olsdotter (Född 1681-02-01 Kila Kottebo. Död 1752-02-25 Kila Jungfrubo.). Vigsel 1708-10-25 Kila. 
 
Barn: 
Olof Andersson. Född 1710-06-28 Kila Jungfrubo.  
VII:59 Lars Andersson. Född 1712-01-07 Kila Jungfrubo. Död 1753-05-10 Kila Jungfrubo.  
Johan Andersson. Född 1713-01-17 Kila Jungfrubo.  
Jon Andersson. Född 1714-01-17 Kila Jungfrubo. Död 1737-04-19 Kila Jungfrubo.  
Mattias Andersson. Född 1716-05-27 Kila Jungfrubo.  
Peder Andersson. Född 1718-05-17 Kila Jungfrubo.  
Brita Andersdotter. Född 1720-03-18 Kila Jungfrubo.  
Bengt Andersson. Född 1723-08-11 Kila Jungfrubo.  

 
 

 
 

VIII:118  fm mm fm fm 
Anna Olsdotter. Född 1681-02-01 Kila Kottebo. Död 1752-02-25 Kila Jungfrubo. Far: IX:235 Olof Larsson. Mor: IX:236 Brita 
Andersdotter. 
 
Dödbok: Jungfrubo 8 mars begrovs ålderstigna hustru Anna Olsdotter i Jungfrubo född 1681 i febr Fadern Olof Larsson i 
Kottebo modern h Brita Andersdotter. Tjänt 6 år, i Sörbäck 2 år och i Sörby 4 år. Gift 1708 med Anders Ersson i Jungfrubo 
haft med honom 6 söner och 1 dotter av vilka 3 söner är döda. Haft tämligen od hälsa hela livstiden. Den 20 februari blivit 
rörd av slag efter hon ej stort kunnat hjälpa sig som ... häftat på målet. Avled 25 februari. Aetas 71 år 

 
 

 
 

VIII:119  fm mm fm mf 
Johan Andersson. Född 1656-10-01 Kila Ljömsbo. Död 1734-11-24 Kila Ljömsbo 3). Far: IX:237 Anders Olsson. Mor: IX:238 
Ingeborg Näsbosdotter. 
 
Dödbok. Dom post nat christi begrovs sal Johan Andersson från Liömsbo. Natus 1656 in october fadern Anders Olsson 
modern Ingeborg Näsbosdotter. Var ständigt hemma hos föräldrarna och efter faderns död tog hemmanet när han var 19 
år gammal, gift 1695 med hustru Anna Ersdotter från Lånsta haft med henne 10 barn 6 söner och 4 döttrar alla leva och 
med sedeliga äktenskap försedda utan en son och 2 döttrar. Haft mestadels en god hälsa hela livstiden igenom men lades 
alldeles till säng vid Bartolomei tid. Klagat mycket af huvudvärk. Död 24 november.  
 
Äktenskap med Anna Eriksdotter (Född 1673-03-01 Kila Lånsta. Död 1752-02-07 Kila Ljömsebo.). Vigsel 1695-11-03 Kila. 
 
Barn: 
Anders Johansson. Född 1696-08-28 Kila Ljömsebo. Död 1743-08-09 Kila Ljömsebo 4).  
Erik Johansson. Född 1698-11-17 Kila Ljömsebo.  
Per Johansson. Född 1700-07-15 Kila Ljömsebo.  
Kerstin Johansdotter. Född 1702-03-16 Kila Ljömsebo.  
Johan Johansson. Född 1703-08-20 Kila Ljömsebo.  
VII:60 Anna Jonsdotter. Född 1707-09-18 Kila Ljömsbo. Död 1789-11-27 Kila Ljömsbo.  
Brita Johansdotter. Född 1710-08-29 Kila Ljömsebo.  
Margareta Johansdotter. Född 1713-06-29 Kila Ljömsebo.  
Lars Johansson. Född 1715-07-14 Kila Ljömsebo.  

 
 

 
 

VIII:120  fm mm fm mm 
Anna Eriksdotter. Född 1673-03-01 Kila Lånsta. Död 1752-02-07 Kila Ljömsebo. Far: IX:239 Erik Johansson. Mor: IX:240 
Anna Andersdotter. 
 
Dödbok. Begrofs ålderstigna fattiga hustru Anna Persdotter från Ljömsbo född 1673 i martio Fadern nämndeman Erik 
Jansson i Lånsta moder Anna Andersdotter Varit ständigt hemma hos föräldrarna, gift 1695 d 2 nov med Jan Andersson i 
Ljömsbo avlat med honom 10 barn 6 söner och 4 döttrar av vilka 2 söner är avsomnade. Haft sitt tillhåll hos Per Jansson i 
Ljömsbo. På höga ålderdomen haft krämpor det hon d 29 jan skulle gå till catechismi förhöret i Lånstabo han ( ) kommit på 
henne vid soldattorpet så att hon föll i kull och det hon ropat om hjälp har en gl piga i torpet kommit ut rest upp henne och 
fört henne in, där hon blev över natten men den morgonen efter blev hämtad till sin son Olof Jansson. Sjukdomen 



förmenas varit slag. Avled den 7 feb om aftonen aetas 79 år 
 
 

 
 

VIII:121  fm mm mf ff 
Per Olofsson. Född 1674-10-18 Möklinta Visbäck. Död 1746-04-12 Möklinta Visbäck. Far: IX:241 Olof Larsson. Mor: IX:242 
Anna Larsdotter. 
 
DDödbok Pär Olsson ifrån Wisbäck född år 1674 d 18 oktober. År 1695 d 17 november trädde han i äktenskap med sin i 
stor sorg kvarlämnade änka hustru Cherstin Matsdotter ifrån Lecknebo. Med henne sammanlevat i 50 år och ett halvt. 
Avlat med henne 7 barn 5 söner och 2 döttrar av vilka bägge döttrarna är döda. Levat väl. Sjukdomen 
ålderdomsbräcklighet samt håll och styng. Död 12 april och begrovs 20 ejusdem. Aetas 71 år och ett halvt. 
 
Övertjurbo härad 1746-09-16: Ingavs det testamente som nu mera avlidna Per Olsson i Visbäck i livstiden och hans hustru 
Kerstin Matsdotter där samma städes upprättat den …april innevarande år, sålunda lydande: Såsom vi nu ….låtit våra barn 
alla samtliga lagligen ifrån oss av vittra och att var och en utav den lilla lösa egendomen som nu uti vår välmakt tillhopa 
samlat haver ankommit sina tillbörliga och riktiga delar och att vi låtit stifta så när som det tålas kunde. Alltså är vår 
allvarsamma vilja som vi för skäligt funnit efter ett moget betänkande att som vår son Olof Persson vilka vi nödvändigt 
……omskötsel på vår höga ålderdom att han måtte av de andra sina syskon obehindrad få för sig åtnjuta och behålla det 
som jag tillhopa emedan arvskifte skedde oskiftat och för bättrat likaledes den lilla lösa egendomen som kan finnas efter 
vår död vara oskift…..därest Gud skulle behaga förlänga vår livstid, testamentera och efterlåta och att icke något arvskifte 
efter vår dödeliga avgång att ske vidare än det som för detta redan skiftats. Och som detta är vår synnerliga vilja och behag 
så lämnas vår son Olof Persson i sitt eget så villiga behag att låta detta vårt belastande av den lovliga häradsrätten bliva 
stadfäst och i domboken intagas. 
 
Äktenskap med Kerstin Matsdotter (Född 1673-07-27 Möklinta Leckenbo. Död 1757-04-22 Möklinta Visbäck.). Vigsel 1695-
11-17 Möklinta. 
 
Barn: 
VII:61 Olof Persson. Född 1701-03-14 Möklinta Visbäck. Död 1777-05-31 Möklinta Visbäck.  
Mats Persson. Född 1702-12-10 Möklinta Visbäck.  
Johan Persson. Född 1705-09-08 Möklinta Visbäck.  
Anders Persson. Född 1708-09-19 Möklinta Visbäck.  
Brita Persdotter. Född 1712-06-04 Möklinta Visbäck.  
Anna Persdotter. Född 1714-12-09 Möklinta Visbäck.  
Pelle Persson. Född 1716-01-22 Möklinta Visbäck.  

 
 

 
 

VIII:122  fm mm mf fm 
Kerstin Matsdotter. Född 1673-07-27 Möklinta Leckenbo. Död 1757-04-22 Möklinta Visbäck. Far: IX:243 Mats Andersson. 
Mor: IX:244 Brita Iliansdotter. 
 
Dödbok. Hustru Cherstin Matsdotter ifrån Wisbäck född i Lecknebo 1673. Varit ständigt hemma hos sina föräldrar intill år 
1695 17 november då hon trädde i äktenskap med för detta saliga Pär Olsson ifrån Wisbäck, med honom väl sammanlevat 
i 50 år och ett halvt. Sedan levat i det bedrövade änkeståndet i  11 år. Avlat med sin man 7 barn 5 söner och 2 döttrar  
av vilka de bägge döttrarna är döda. Levat väl. Sjukdomen ålderdomsbräcklighet varav hon alldeles legat till sängs i 4 
månader. Avsomnade i ( ) d 22 april och begrovs 1 maj Aetas 84.  

 
 

 
 

VIII:123  fm mm mf mf 
Jöns Persson. Född 1645-09-21 Floda (W) Sunnanby. Död 1740-09-22 Möklinta Hanshyttan. Far: IX:245 Per Larsson. Mor: 
IX:246 Anna Halvardsotter. 
 
Dödbok. Jöns Persson gruvarbetare ifrån Hanshyttan född i Floda församling och Sunnanbyn d 21 september år 1645. När 
han var några och 50 år gammal gifte han sig första gången med sin för detta saliga hustru Anna Persdotter ifrån 
Hedemora socken och Julmakarbo, med henne sammanlevat i 30 år, avlat med henne en dotter som ännu lever. År 1730 d 
15 februari efter ett halvt års änklinge stånd gifte han sig andra gången med sin efterlåtne änka Karin Jansdotter från 
Färnebo församling och Hebo med henne sammanlevat i 10 år och 7 månader dock utan livsfrukt. Varit först gruvarbetare  
vid Falu gruva intill år 1710 då han flyttade hit till Hanshyttan varest han varit rostvändare. Levat väl. Sjukdomen torrvärk 
samt ålderdomsbräckligheteter. Blev död d 22 .september och begrovs d 29 ejusdem Aetas 95 år 
 
Äktenskap med Anna Persdotter (Född 1651 Hedemora Hjulmakarbo. Död 1729-08-06 Möklinta Hanshyttan.). Vigsel 1700 
Falun. 



 
Barn: 
VII:62 Brita Jönsdotter. Född 1701-03-13 Falun. Död 1772-01-03 Möklinta Visbäck.  

 
 

 
 

VIII:124  fm mm mf mm 
Anna Persdotter. Född 1651 Hedemora Hjulmakarbo. Död 1729-08-06 Möklinta Hanshyttan. Far: IX:247 Per Jöransson. 
Mor: IX:248 Margareta Pålsdotter. 
 
Dödbok. hustru Anna Pärsdotter i Hanshyttan född i Hedemora och Julmakarbo som berättas 1651 av hederliga föräldrar. I 
sin ungdom var hon i tjänst hos åtskilligt husbondefolk så i Hedemora som Falun in till dess hon kom i kristligt äktenskap 
med gruvdrängen vid Kopparberget Aron Ersson med vilken hon ägde tre barn som bägge äro med fadern igenom döden 
avgången. Sedan kom hon i andra gifte med sin kvarlåtne man Jöns Pärsson smältare vid Hanshyttan som tilldrog sig vid 
krigets begynnelse 1700 om hösten. Deras äktenskap har gud välsignat med en dotter som dessa föräldrar i tukt och 
herrans förmaning uppfostrat. För 20 år sedan flyttade de hit till det då för tiden nyligen anlagda kopparverket varvid de 
med sitt arbete förvärvat sitt uppehälle. Fört i medler tid ett stilla och gudfruktigt leverne och flitigt brukat sina salighets 
medel. För tvenne år belv hon angripen av den svåra sjukdomen Gangrena eller kräftweten? som uppfrätt efter hand hela 
dess bröst, under sjukdomen varit salig och med glatt mod förbidt sin förlossning förliden onsdag som var d 6 augusti 
anamammade hon med besynnerlig devotion herrans h nattvard och där uppå samma dag om aftonen saligen avled. 
Begrovs d 10 ejusdem vid kyrkohärbärget. 
 
Sambo med Aron Ersson. 

 
 

 
 

VIII:125  fm mm mm ff 
Per Olsson. Född 1666-09-09 Möklinta Örlinge. Död 1730-06-04 Möklinta Örlinge. Far: IX:249 Olof Persson. Mor: IX:250 
Malin Michelsdotter. 
 
Dödbok. Per Olsson i Örlinge ibidem född 1666. Hemma hos föräldrarna varit in till sitt 30 år då han ingick äkta förbund 
med sin nu kvarlämnade maka hu Karin Matsdotter ifrån Forneby med henne levat 34 år avlat tillsammans 4 barn varit 
mycket stilla och saktmodig flitig guds ords åhörare. Sjuknade av bröstsjuka håll och styng. Dödde där av den 4 juni. 
Begrovs vid östra gaveln den 7 dito.   
 
Äktenskap med Karin Matsdotter (Född 1672-12-20 Möklinta Forneby. Död 1741-12-13 Möklinta Örlinge.). Vigsel 1697-10-
24 Möklinta. 
 
Barn: 
VII:63 Olof Persson. Född 1707-06-09 Möklinta Örlinge. Död 1759-08-24 Möklinta Örlinge.  

 
 

 
 

VIII:126  fm mm mm fm 
Karin Matsdotter. Född 1672-12-20 Möklinta Forneby. Död 1741-12-13 Möklinta Örlinge. Far: IX:251 Mats Israelsson. Mor: 
IX:252 Malin Andersdotter. 
 
Dödbok. Hustru Karin Matsdotter från Örlinge född av ärliga föräldrar i Forneby år 1674. År 1697 d 24 oktober trädde hon i 
äktenskap med saliga Päder Olsson från Örlinge levat med honom till år 1730 d 4 juni avlat med honom 4 barn 3 söner och 
en dotter av vilka en son och dottern lever. Sjukdomen moderpassion och stark bröstsjuka. Blev död den 13 december och 
begrovs den 20 aetas 67 år 

 
 

 
 

VIII:127  fm mm mm mf 
Daniel Johansson. Född 1658-12-05 Möklinta Säljebo. Död 1733-06-21 Möklinta Skräddarbo. Soldat Far: IX:253 Johan 
Andersson. Mor: IX:254 Malin Iliansdotter. 
 
Dödbok. Daniel Johansson ifrån Skräddarbo är född 1656 uti Säljebo. Första gången gifte han sig med hustru Lisbeth ifrån 
Nora socken, med henne sammanlevat i 4 ½ år, blev soldat för Örlingeroten i 17 år. Andra gången gifte han sig med hustru 
Kerstin ifrån Huddunge socken sammanlevat med henne i 7 år utan livsfrukt. 3dje gången gifte han sig med hustru 
Margareta Andersdotter ifrån Löfsta socken, med henne tillhopa levat i 20 år avlat tillhopa 3 barn av vilka en son och en 
dotter ännu leva. 4de gången begav han sig i äktenskap med hustru Anna Ersdotter ifrån Väster Färnebo som ännu lever, 
sammanlevat med henne i 9 år dock utan livsfrukt. Avled av stenpassion d 21 juni och begrovs d 24 ejusdem. Aetas 77 år 
 
Folkare häradsrätt 1688-10-15: Daniel Johansson i Skräddarbo och Möklinta socken avstått sin och sina syskons jord i 



Leknäs till Lars Persson i Åkerbyn och däremot Lars honom inrymt jord igen i Skräddarbo får och Daniel i hemuld för bytet 
så inga av hans syskon skall härpå klandra. Bytesbrev dat d 16 okt 1688 
 
Inflyttad i Skräddarbo 1718 
 
Äktenskap med Margareta Andersdotter (Född 1666 Västerlövsta Stenviken. Död 1722-12-23 Möklinta Skräddarbo.). Vigsel 
1699. 
 
Barn: 
VII:64 Sara Danielsdotter. Född 1704-12-21 Huddunge Mårtensbo. Död 1758-02-04 Möklinta Örlinge.  
Johan Danielsson.  

 
 

 
 

VIII:128  fm mm mm mm 
Margareta Andersdotter. Född 1666 Västerlövsta Stenviken. Död 1722-12-23 Möklinta Skräddarbo. Sysslade med 
koppning och åderlåtning Far: IX:255 Anders Svensson. Mor: IX:256 Margareta Andersdotter. 
 
Dödbok Margareta Andersdotter född i Lövsta socken och Stenviken år 1666. Gift 1 med soldaten Olof Trägen i Lövsta med 
vilken hon i 5 år sammanlevde och hade 2 barn. Efter 5 års änkestånd kon hon 1699 i andra gifte med sin kvarlåtne man 
Daniel Johansson i Skräddarbo välsignad med 3 barn var av 2 nu leva. 1717 flyttade hon med sin man hit till församlingen 
fört ett saktmodigt leverne. Har ett helt år varit besvärad av en svår moderpassion, som utan tvivel den 23 dec om aftonen 
sent då hon skulle gå hem ifrån Forneby där hon betjänt Daniel Ersson och dess hustru och barn med koppande och 
åderlåtning henne angripit. efter som om morgonen efter som var julafton fanns döder på vägen mitt emot fattigstugan, 
utan den ringaste blånad eller blodsår, som nämndemannen Pär Larsson i Örlinge och Johan Johansson i Skräddarbo sig 
henne synade nogsamt bevittna. Begrovs 30 dec västra backen norr om vägen. 
 
Äktenskap med Olof Olofsson Trägen (Född Huddunge Runviken. Död 1693 Västerlövsta.). Vigsel 1687-12-04 Västerlövsta. 

 
 

 
 

VIII:129  mf ff ff ff 
Peder Hinsesson. Född 1646-08-02 Norberg Ingolsbenning. Död 1702 Norberg Ingolsbenning. Far: IX:257 Hinse Persson. 
Mor: IX:258 Rikmor Nilsdotter. 
 
Gamla Norberg 7 mars 1692 §11 Per Hinsessons i Ingolfsbenning obligation av d 13 juni 1691 given till rådman Johan 
Andersson i Hedemora uppå 18 skpd 18 lsp tackjärn var emot han sin egendom underpantar intecknadesik Israelsson, se 
nedan. 
 
Äktenskap med Karin Olofsdotter (Född Norberg Gäsjö. Död 1687-05-01 Norberg Ingolsbenning.). Vigsel 1676. 
 
Barn: 
VII:65 Pelle Persson. Född 1686-06-13 Norberg Ingolsbenning. Död 1779 Norberg Ingolsbenning.  
 
Äktenskap med Kerstin Olofsdotter (Född Norberg Rosendal. Död 1690 Norberg Ingolsbenning.). Vigsel 1688 Norberg. 

 
 

 
 

VIII:130  mf ff ff fm 
Karin Olofsdotter. Född Norberg Gäsjö. Död 1687-05-01 Norberg Ingolsbenning. 

 
 

 
 

VIII:131  mf ff ff mf 
Erik Andersson. Död omkring 1725. Far: IX:261 Anders Persson. Mor: IX:262 Karin Holstensdotter. 
 
Äktenskap med Brita Hansdotter (Död 1731-10-27 Hedemora Biskopsbo.). Vigsel 1684-10-05 Hedemora. 
 
Barn: 
VII:66 Kerstin Eriksdotter. Född 1685-08-16 Hedemora Biskopsbo. Död 1731-02-21 Norberg Ingolsbenning.  
Anders Ersson. Född 1688-09-20 Hedemora Biskopsbo.  
Karin Ersdotter.  

 
 

 
 

VIII:132  mf ff ff mm 
Brita Hansdotter. Död 1731-10-27 Hedemora Biskopsbo. 



 
 

 
 

VIII:133  mf ff fm ff 
Mats Olofsson. Född 1641 Skinnskatteberg Klockarbyn. Död 1710-03-30 Skinnskatteberg Klockarbyn. Far: IX:265 Olof 
Eriksson. Mor: IX:266 Margareta Pedersdotter. 
 
Dödbok: Mats Olsson i Klockarbyn född där 1641 vid årens tilltagande tjänt hos åtskilliga ärligen, omsider gifte sig med sin 
nu kvarlåtne hustru med henne sammanlevt i 41 år välsignad med 10 barn 2 söner och 3 döttrar förr döda. Sjuklig sedan 
midsommartid. Besökt tre resor under sjukdom med h nattvard avsomnade d 30 mars 
 
Skinnskatteberg 7 juli 1682 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2286 (1682) Bild 9290 / sid 915 
uppböds två femtedelar i Klockarbo hemmanet Mats Olssons andel ibd som han av d 14 aug 1680 pantsatt haver till salig 
bergmästare Hysings arvingar emot 650 daler kmt skuld /// haver han lovat och utfäst sig till att årligen på avräkning 
leverera till Neder Bagghammar 50 stigar kol // 
 
Skinnskattebergs häradsrätt vårtinget 1687: Dito Mats Olufssons i Klåckarbyn obligation daterat d 23 december 1685 till sal 
Lars Persson Sommars änka på 118 daler 16 öer och 11 skp tackjärn varemot pantsättes dess fasta egendom intecknades 
 
Skinnskattebergs häradsrätt hösttinget 1689 §81 Mats Olofssons i Klockarbo fasta och lösa egendom ibidem vilken han d 2 
oktober 1689 pantsatt haver till Mons Johan Ivarsson för 1050 daler kmt intecknades 
 
Äktenskap med Kerstin Jansdotter (Född 1648-01-09 Skinnskatteberg Eriksbo. Död 1732 Skinnskatteberg Klockarbyn.). 
Vigsel 1669-10-03 Skinnskatteberg. 
 
Barn: 
Karin Matsdotter. Född 1670-08-21 Skinnskatteberg Klockarbo.  
Brita Matsdotter. Född 1671-11-26 Skinnskatteberg Klockarbo.  
Brita Matsdotter. Född 1674-09-27 Skinnskatteberg Klockarbo.  
Johan Matsson. Född 1677-09-28 Skinnskatteberg Klockarbyn. Död 1746-10-24 Skinnskatteberg Klockarbyn.  
Anders Matsson. Född 1679-11-23 Skinnskatteberg Klockarbo.  
Kerstin Matsdotter. Född 1682-03-19 Skinnskatteberg Klockarbyn.  
VII:67 Mats Matsson Berendt. Född 1684-12-14 Skinnskatteberg Klockarbyn. Död 1766-09-11 Skinnskatteberg Ivarbyn.  
Erik Matsson. Född 1687-03-10 Skinnskatteberg Klockarbyn. Död 1687 Skinnskatteberg Klockarbyn.  
Hans Matsson. Född 1688-02-12 Skinnskatteberg Klockarbyn.  
Johan Matsson.  

 
 

 
 

VIII:134  mf ff fm fm 
Kerstin Jansdotter. Född 1648-01-09 Skinnskatteberg Eriksbo. Död 1732 Skinnskatteberg Klockarbyn. Far: IX:267 Johan 
Christoffersson. Mor: IX:268 Karin Olofsdotter. 
 
Kerstin Jansdotter i Klockarbyn född 1647 fadern Johan Ersson modern hustru Karin Ersdotter i Klockarbyn strax döpt lärt 
förstå sin kristendom, gift med avlidne bergsmannen Mats Olsson i Klockarbyn avlat tillsammans 5 söner och 5 döttrar 4 av 
dem äro döda, varit änka i 24 år, Krank av ålderdomsbräcklighet samt tillstötande håll och sting, avled i herranom stilla och 
saktmodig 85 år (uppgifterna om föräldrar och födelseort är av allt att döma felaktiga) 
 
Skinnskatteberg 29 februari 1704  Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2309 (1703-1704) Bild 667 / 
sid 650 Mats Olssons hustru Kerstin Johansdotter i Klockarbyn, Anders Joenssons hustru vid //gruvan Cattrina Johansdotter 
tillika med Hans Geting och dess hustru Sara Johansdotter kärade till soldaten Hans Blomfeldtz änka hustru Margareta 
Olofsdotter Wärme på Skinnskattebergs backe, angående förträdet till Blomfeltz trenne års innestående lön som de efter 
hans vid utmarschen uti trovärdige vittnens närvaro  25 april 1700 gjorda förordning såsom hans syster förmena sig böra 
njuta såsom och beträffande deras arvsrätt uti änkans bo emedan Blomfeldt utan barn avlidit, varför de påstå deras 
arvsrätt efter lag.  

 
 

 
 

VIII:135  mf ff fm mf 
Mats Persson Löfberg. Född 1666-06-04 Skinnskatteberg Lövslätten. Död 1742-12-27 Skinnskatteberg. Far: IX:269 Peder 
Simonsson. Mor: IX:270 Anna Olofsdotter. 
 
Husförshörslängden A1:1 sidan 49. Mats, Peder Simsons son döpter Ao 1666 d 6 juni natus d 4 juni vigdes med Ingeborg 
Olofsdotter i Berget Ao 1689 midsommardagen 
 



Dödbok: Mats Löfberg en gl föravskedad soldat är född i Löfslätten d 4 juni 1666 fader var Päder Simson 72 ½ år 
 
Äktenskap med Ingeborg Olofsdotter (Född 1663 Skinnskatteberg Berget. Död 1739-02-02 Skinnskatteberg Berget.). Vigsel 
1689 Skinnskatteberg. 
 
Barn: 
Anna Matsdotter. Född 1691-02-04 Skinnskatteberg.  
VII:68 Karin Matsdotter. Född 1692-09-07 Skinnskatteberg Lövslätten. Död 1781-04-27 Munktorp Lisjö.  
Olof Matsson. Född 1695-03-22 Skinnskatteberg Lövslätten.  
Peder Matsson. Född 1697-09-16 Skinnskatteberg Kärrgete. Död 1699-02-18 Skinnskatteberg Lövslätten.  

 
 

 
 

VIII:136  mf ff fm mm 
Ingeborg Olofsdotter. Född 1663 Skinnskatteberg Berget. Död 1739-02-02 Skinnskatteberg Berget. Far: IX:271 Olof 
Larsson. Mor: IX:272 Karin Svensdotter. 
 
Ingeborg Olofsdotter ifrån Berget, född 1663, fadern Olof Svensson och modern Karin Svensdotter kunnat väl läsa uti bok 
och sin kristendom enfaldigt förså Ingått äktenskap med soldaten Mats Persson Löfberg, blivit välsignat med 6 barn 4 
söner och 2 döttrar under sitt 58 år äktenskap av vilka barn sönerna äro döda men 2ne döttrarna leva. fört en stilla och 
saktmodig vandel med alla avsomnade d 2 februari 

 
 

 
 

VIII:137  mf ff mf ff 
Daniel Jakobsson. Mjölnare. Född 1692-01-10 Västra Vingåker Söderspånga. Död 1736-09-05 Linde Östra Bor. Far: IX:273 
Jakob Danielsson. Mor: IX:274 Brita Nilsdotter. 
 
Vid vigseln1715 omnämns han som mjölnaren vid Spånga kvarn och hon Kerstin Eriksdotter i Sörspånga 
 
Äktenskap med Kerstin Ersdotter (Född 1695-01-30 Västra Vingåker Söderspånga.). Vigsel 1714-12-26 Västra Vingåker. 
 
Barn: 
Brita Danielsdotter. Född 1717 Svennevad.  
VII:69 Jakob Spångberg. Född 1722-12-21 Linde Östra Bor. Död 1786-06-14 Sura Sura bruk.  

 
 

 
 

VIII:138  mf ff mf fm 
Kerstin Ersdotter. Född 1695-01-30 Västra Vingåker Söderspånga. Far: IX:275 Erik Simonsson. Mor: IX:276 Kerstin 
Josiasdotter. 

 
 

 
 

VIII:139  mf ff mf mf 
Johan Hieronymusson Wahlström. Trädgårdsmästare. Född 1675-11-10 Irsta Klavsta torp. Död 1742-11-28 Västerås 
Kyrkbacken. Far: IX:277 Hieronymus Hieronymusson. Mor: IX:278 Anna Michilsdotter. 
 
Förekommer som trädgårdsmästare vid Brunnsby gård Irsta 1710-1727. Därefter Jan Hieronymusson vid Åby i Irsta. I 
mantalslängden 1727 omnämns att han är skriven i Åby. Flyttar 1730 till Tillberga, Hälleby gård och Bäckebo. Mantalslängd 
1730 A0006463_00115 Bäckbo, Jan Hieronymuss. I husförhörslängden 1688-1736 bild 172 finns en anteckning om att 
Hieronymus... är bortflyttad till Romfartuna. Är här trädgårdsmästare på Ansta men flyttar sannolikt därifrån omkring 
1738. Hagbyholms torp i Irsta 1739 och året därpå Tällebo i samma socken. 1741 flyttar de till Västerås Kyrkbacken i Norra 
kvarteret. 
 
Västerås rådhusrätt 4 juli 1741 Västerås rådhusrätt och magistrat (U) AII:28 (1741-1742) Bild 860 (AID: v719046.b860, 
NAD: SE/ULA/11731)  voro åtskilliga av denna stadens invånares döttrar uppkallade, som rådmannen Nils Dan: Grau 
begärt måtte bliva pålagda att spinna ull vid dess anlagda klädesfabrik // 23. Men efter trädgårdsmästaren Johan 
Wahlströms dotter berättades ej vara i staden utan gången till sin syster på landet så tillsades fadern att henne här inställa 
nästkommande lördag vid 10 daler smt vite 
Västerås rådhusrätt och magistrat (U) AII:28 (1741-1742) Bild 900 (AID: v719046.b900, NAD: SE/ULA/11731) beträffande 
trädgårdsmästaren Joh Wahlströms dotter Greta så ifall hon ej bevister sig vara lagstadd på något ställe bör hon såsom 
onödig hos föräldrarna ävenledes spinna ull 
 
Barn med Catharina Danielsdotter (Född 1679. Död 1756-06-01 Västerås.). 
 



Barn: 
Daniel Wahlström. Född 1711-03-11 Irsta Brunnby.  
Anna Wahlström. Född 1713-03-13 Irsta Brunnby gård.  
VII:70 Katarina Wahlström. Född 1715-03-13 Irsta Brunnby gård. Död 1796-09-13 Västerås.  
Margareta Wahlström. Född 1718-05-30 Irsta Brunnby gård.  
Helena Walhlström. Född 1727-04-24 Irsta Åby.  

 
 

 
 

VIII:140  mf ff mf mm 
Catharina Danielsdotter. Född 1679. Död 1756-06-01 Västerås. 

 
 

 
 

VIII:141  mf ff mm ff 
Isak Henriksson Gevert. Född 1700-02-16 Ramnäs Seglingsberg. Far: IX:281 Henrik Henriksson Gevert. Mor: IX:282 
Susanna Hansdotter. 
 
Äktenskap med Anna Persdotter (Född 1685-04-15 Ramnäs Sörby. Död 1734-09-19 Ramnäs Seglingsberg.). Vigsel 1722-04-
01 Ramnäs. 
 
Barn: 
VII:71 Henrik Isaksson Gevert. Född 1725-08-10 Ramnäs Seglingsberg. Död 1796-10-06 Sura.  

 
 

 
 

VIII:142  mf ff mm fm 
Anna Persdotter. Född 1685-04-15 Ramnäs Sörby. Död 1734-09-19 Ramnäs Seglingsberg. Far: IX:283, IX:309 Per Matsson. 
Mor: IX:284, IX:310 Kerstin Olofsdotter. 
 
Äktenskap med Erik Matsson. Vigsel 1711-09-26 Ramnäs. 

 
 

 
 

VIII:143  mf ff mm mf 
Anders Persson. Född 1681-11-19 Ramnäs Gammelby. Död 1747-01-11 Ramnäs Gammelby. Far: IX:285 Per Andersson. 
Mor: IX:286 Anna Esbjörnsdotter. 
 
Personalier Ramnäs kyrkoarkiv, Personalieböcker, SE/ULA/11258/F II/2 (1743-1756), bildid: C0020060_00052 född 1678 
föräldrar Per Andersson och Anna Esbjörnsdotter i Gammelby gift 1702 med Anna Ersdotter från Sura socken Östsura by 
 
1705-09-24 vigdes Anders Persson Gammelby med pigan Anna Eriksdotter i Nordanö 
 
Äktenskap med Anna Eriksdotter (Född 1679. Död 1732-04-07 Ramnäs Gammelby.). Vigsel 1705-09-24 Ramnäs. 
 
Barn: 
Annika Andersdotter. Född 1706-07-29 Ramnäs Gammelby.  
Brita Andersdotter. Född 1708-04-20 Ramnäs Gammelby.  
Per Andersson. Född 1711-12-21 Ramnäs Gammelby.  
Erik Andersson. Född 1714-09-07 Ramnäs Gammelby.  
VII:72 Katarina Andersdotter. Född 1716-11-07 Ramnäs Virsbo Gammelby. Död 1802-05-05 Sura.  

 
 

 
 

VIII:144  mf ff mm mm 
Anna Eriksdotter. Född 1679. Död 1732-04-07 Ramnäs Gammelby. Far: IX:287 Erik Persson. Mor: IX:288 NN. 

 
 

 
 

VIII:145  mf fm ff ff 
Olof Olsson. Skomakare. Född 1673. Död 1741-05-09 Sura Håkantorp. Far: IX:289 Olof Andersson. Mor: IX:290 Karin 
Nilsdotter. 
 
Sura (U) FII:1 (1739-1755) Bild 260 / sid 51 (AID: v266110.b260.s51, NAD: SE/ULA/11492)  //avsomnade 
kristendomsbrodern i livstiden ärlig och gudfruktig //salig Olof Olofsson ifrån Håkanstorp vidkommer så är han född hit till 
världen anno 1673 av gudfruktiga och ärliga föräldrar uti Svedvi socken på Tuna ägor, fadern fordom Olof Olsson modern 
Karin Olofsdotter hemma hos sina k föräldrar är han väl vorden uppfostrad upptuktad i gudsfruktan och alla kristliga 
dygder lärt vackert läsa och väl förstå sina kristendoms stycken samt som en god kristen levat där efter så som en lydig son 



gått sina k föräldrar väl tillhanda varest de ock med (köp) på åtskilliga ställen varit och vistats. Till dess han igenom guds 
försyn av tillkallelse första gången kom i det h äktenskapsståndet med sin i herran saligen avsomnade hustru Anna 
Olofsdotter ifrån Ålsätter och Svedvi socken med vilken han i god sämja sammanlevat i 7 år vid pass med henne avlat och 
fött barn 2ne söner en död och den andra lever. Igenom något betänkande efter någon förfluten tid trädde han uti det h 
äktenskapsståndet med sin andra hustru dygderika och fromma maka ärliga hos gud saliga Anna Persdotter med vilken han 
i all äktenskapskärlek sammanlevat uti 22 år och under samma tid avlat och fött med henne 6 st barn 5 söner och 1 dotter 
av vilka en son allenast är död de andra lever än så länge gud behagar och varit mycket sorgfälligom sin sal faders hederliga 
begravning // trädde 3dje gången uti äktenskapsståndet med sin kvarlämnade hustru och maka ärliga och dygdesamm 
Anna Persdotter med vilken han varit tillhopa i 16 ½ år och under den tiden avlat och fött barn 4 st 3 söner och 1 dotter 
som än lever// 
 
Svedvi Lla:4 20 september 1696 vigdes skomakaren Olof Olofsson med pigan Anna Olofsdotter i Nytorpet uppå Elsboda 
ägorna, morgongåvan en 12 riksdaler in specie Hallstahammar (U) DII:1 (1691-1703) Bild 92 / sid 89 (AID: v72299.b92.s89, 
NAD: SE/ULA/11494) 
 
Inflyttad 1704 i Håkantorp Sura 
Husförhörslängd 1741 - gammal och svag till sin syn 
Skomakare 1707-1710 
 
Mantal 1704-1731 
1707 Olof är sockenskomakare 
1725 finns en dotter (16 år) 
1728 en son (16 år) 
1730 man utgammal 
1731 Olof Olsson gammal och sjuklig avstått hemmanet till sonen Jan Olsson 
 
Snevringe häradsrätt sommarting 1706: Vill ha syn och jämkning mellan sig och Lars Olsson i Olberga 
 
Snevringe häradsrätt 18 september 1721 efter föregången laga stämning kärade Olof Olofsson och Erik Joens änka hustru 
Maria Andersdotter i Håkanstorp Sura socken till Johan och Peder Larssöner samt Olof och Peder Matssöner i Olberga 
angående 2ne stycken av kärandens förfäder för många år tillbakas uppröjda och inhägnade kärr, Tällgiebäcks och 
kollenåskärren kallade vilka nu alltsedan 1704 dem ifråntagna blivit och av Johan och Per Larssöner innehaves och brukas, 
där likväl dessa årligen till Olof och Per Matssöner 8 daler kmt i utskylden utgiva måst.  Påståendes ity nu att njuta 
ersättning för det hö som alltsedan 1704 av bemälte kärr falla kunnat och de umbära måst. /häradsrättens dom 14 
september 1704 / 
 
Snevringe häradsrätt 25 maj 1725 än ytterligare uppvisas en emellan Håkantorps åborna Olof Olofsson och Erik Jonssons 
änka hustru Maria Andersdotter å den ena och efterföljande Olberga bönder Johan och Per Larssöner samt Olof och Per 
Matssönerd 2 oktober 1721 i följe av denna rätts d 19 september hållen syn och besiktning angående ägotvister som dem 
emellan om tvenne ängar varit. // 
 
Snevringe häradsrätt 25 maj 1725 Olof Olofsson i Håkanstorpet tilltalade Jan Jöransson i Olberga för det han med hugg och 
slag den förres vallflicka skall överfallit, varför laga plikt sökes. Men Jan Jöransson hade åter däremot Olof Olofsson vice 
versa instämma låtit nekandes alldeles att han rört dess vallflicka enär han, utur byns tillhöriga slåtter Olofs kreatur, som 
samma slotter märkeligen skola upptrampat, utföst. 2o påstås plikt för det Olofsson döljt sin dotter utur mantalslängden 
3o expenser Olof Olofsson förbehöllt sig att med vittne överbevisa Jan Jöransson det han vallflickan slagit, men vad angår 
att Olof dess dotter vid mantalsskrivningen förmenas undandöljt så framgav han kapellanen i Sura Georg Lindblads givna 
extrakt av kyrkoboken  däruti han betygar det Olof Olofssons dotter Annika d 10 mars 1710 född blivit 
 
Äktenskap med Anna Olofsdotter (Född 1677 Svedvi Ålsätra. Död 1701-07-12 Svedvi Nytorp på Elsboda ägor.). Vigsel 1696-
09-20 Svedvi. 
Barn: 
Olof Olofsson. Född 1697-04-14 Elsboda ägor.  
Anders Olofsson. Född 1700-05-14 Svedvi Nytorpet.  
 
Barn med Anna Persdotter (Död omkring 1724 Sura Håkanstorp.). 
Barn: 
Peder Olofsson. Född 1702-10-31 Svedvi Posttorp.  
Erik Olofsson. Född 1705-02-21 Sura Håkanstorp.  
Nils Olofsson. Född 1707-04-14 Sura Håkanstorp.  
Carl Olofsson. Född 1707-04-14 Sura Håkanstorp.  
Annika Olofsdotter. Född 1710-03-10 Sura Håkanstorp.  
VII:73 Johan Olsson. Född 1712-01-07 Sura Håkantorp. Död 1777-10-28 Sura Håkantorp.  



Olof Olofsson.  
 
Äktenskap med Anna Persdotter (Född 1694. Död 1761-08-08 Sura Håkanstorp.). Vigsel omkring 1725. 
Barn: 
Hans Olofsson. Född 1725-10-25 Sura Håkanstorp.  
Lars Olofsson. Född 1730 Sura Håkantorp.  
Lisa Olofsdotter. Född 1737 Sura Håkantorp.  
Anna Olofsdotter.  

 
 

 
 

VIII:146  mf fm ff fm 
Anna Persdotter. Död omkring 1724 Sura Håkanstorp. 

 
 

 
 

VIII:147  mf fm ff mf 
Lars Matsson. Född Lillhärad Skästa. Far: IX:293 Mats Olofsson. Mor: IX:294 NN Larsdotter. 
 
I Klockartorp Lillhärad från 1711-1742. I mantalslängden för det senare året står att mannen och hustrun har avstått 
hemmanet till Per Larsson 
 
Äktenskap med Karin Persdotter (Född Lillhärad Klockartorpet.). Vigsel 1710-10-23 Lillhärad. 
Barn: 
VII:74 Kerstin Larsdotter. Född 1712-12-29 Lillhärad Klockartorp. Död före 1777 Sura Håkantorp.  
Mats Larsson. Född 1719-09-06 Lillhärad Klockartorp.  
Annika Larsdotter. Född 1723-12-18 Lillhärad Klockartorp.  
Margareta Larsdotter. Född 1727-04-08 Lillhärad Klockartorp.  

 
 

 
 

VIII:148  mf fm ff mm 
Karin Persdotter. Född Lillhärad Klockartorpet. Far: IX:295 Per. 

 
 

 
 

VIII:149  mf fm fm ff 
Lars Matsson. Född 1694-05-01 Sura Olberga. Död 1763-12-25 Sura Olberga. Far: IX:297 Mats Persson. Mor: IX:298 Anna 
Pedersdotter. 
 
Dödbok  Sura (U) FII:2 (1756-1792) Bild 270 (AID: v266111.b270, NAD: SE/ULA/11492) //Sedan har han jämt och samt 
vistats hemma hos sina föräldrar och dem med all sonlig lydna tillhanda gått till dess han år 1718 måste för den stränga 
3männingskrivningen giva sig i tjänst hos bokhållaren i Klemetsbo herr Johan Biörn därest han med vederbörandes gode 
nöje tjänte 2 år. Sedermera tog han sitt försvar under mäster David vid Hallsta kopparhammar därest han även vistades 
2ne år och sin syssla med all flit och trohet förrättade. Däruppå trädde han första gången i ett ljust äktenskap med pigan 
Margareta Andersdotter ifrån Fjällsta med henne han väl sammanlevde något på 10de året och under samma tid avlat 
tillhopa 2 söner och en dotter av vilka allenast en son överlever. Sedan trädde han efter 7 års levnad andra resan i 
äktenskap med änkan Lisa Caspersdotter ifrå Alby i Lillhärads församling utan livsfrukt. 
 
Flyttar från Fjällsta Svedvi till Sura 1746 enligt husförhörslängden. I mantalslängden för Svedvi samma år anges att han 
hastigt är död 
 
Snevringe 8 februari 1721  Snevringe häradsrätt (U) A1a:10 (1719-1721) Bild 2730 (AID: v719874.b2730, NAD: 
SE/ULA/11363) över det mål som Lars Matsson i Fjällsta och Svedvi socken emo Lars Larsson i Valsta instämd angående det 
Larsson för sinn andel i Fjällsta hemmanet som är en ¼ påläggas måtte lösen taga, helst emedan han allaredan uti 
Matssons svärfaders tid och av honom begynt att låta sig utlösas. Samt i avräkning där på 18 daler kmt av honom 
emottaget. Blev resolverat och avsagt att alldenstund denna tvistighet igenom häradsrättens dom av d 8 sept 1719 som så 
vida däremot intet vädjat blivit, laga kraft vunnit allaredan är bilagd och avdömd, i anledning var av Lars Larsson är 
förklarat berättigad att själv få besitta och bruka dess arvejord i Fjällsta hemmanet/// 
 
Snevringe häradsrätt 8 februari 1721 Snevringe häradsrätt (U) A1a:10 (1719-1721) Bild 2910 (AID: v719874.b2910, NAD: 
SE/ULA/11363) över den sak som Lars Matsson i Fjällsta Svedvi socken emot dess broder Per Matsson i Olberga Sura 
socken och han vece versa emot honom lagligen instämt angående lösens tagande utur ¼ hemmanet Olberga som deras 
fader framlidne Mats Persson dem till arv lämnat, det de bägge var för sig Per Matsson såsom äldsta brodern och Lars 
Matsson såsom mäst rådande i hemmanet sedan han så väl sin broder Mats Matsson som svågern Olof Torstensson i 
Jobsbo utlöst påstodo: bliva likväl dessa stridiga parter omsider i vänlighet således förente att de bägge komma att bebo 



och bruka detta 1/4 hemman Olberga som av nämnden berättas vara av den fullkomliga godhet att det 2ne åbor tåla och 
för den skull åligger det Peder Matsson nu strax att återställa Lars Matsson dess andel av den till Mats Matsson och Olof 
Torstensson utgivna köpeskillingen. Blivandes det ock Peder Matsson tillåtit att allena avbärga innevarande års gröda samt 
njuta laga fardag då Lars Matsson först i vår tillträda halva plogbruket // 
 
Snevringe häradsrätt 2 juni 1721 för Lars Matsson i Fjällsta uppböds första gången 7 ½ penningland skattejord i Olberga 
östra gården som han för 37 daler 16 öre smt av dess svåger Olof Torstensson i Jobbsbo Sura sade sig tillhandlat efter 
köpebrev d 28 januari 1721 
 
Snevringe häradsrätt 23 september 1723 för Lars Matsson uti Fjällsta uppböds 2 gången 15 penningland jord uti Olberga 
skattehemman och östra gården som han efter ingivne köpeskrifter d 31 och 28 januari 1721 av dess broder Mats Matsson 
i Hillesta och Olof Torstensson i Hjobsbo för 75 daler kmt sig tillhandlat 
 
Snevringe häradsrätt 9 juni 1726 Snevringe häradsrätt (U) A1a:13 (1726) Bild 1630 (AID: v719877.b1630, NAD: 
SE/ULA/11363) Ehuruväl Lars Matsson i Fjällsta Svedvi socken till detta ting låtit instämma sin gårdbo Anders Jansson med 
påstående 1 att som ingången till Janssons stuga på Matssons lott skall vara belägen, det måtte allt därför samma ingång 
alldeles igenstängas och Anders göra utgång på sin egen gård. 2 att kammaren emellan bägge stugorna som Jansson tillhör 
må likaledes flyttas så väl som 3 tröskladan vilken skulle till någon del vara ståendes på kärandens grund, 4 fordras hälften 
uti portlidret och stallgolvsmärket samt att den ena stallkrubban må Lars tillställas. 5 Emedana Anders skall upprivit och 
förskämt vägen till utanifrån stora landsvägen så på stått det måtte han den samma reparera och laga. Här emot Anders 
Jansson efter sin uttagna vice versa stämning anhöllt att få behålla norra och västra lotten så väl i mangården som de 
honom tillförne uti hemmanets lägenheten tillslagna andelen///   
 
Äktenskap med Margareta Andersdotter (Född 1701-09-08 Svedvi Fjällsta. Död 1729-12-28 Svedvi Fjällsta.). Vigsel 1719-
10-11. 
Barn: 
VII:75 Mats Larsson. Född 1724-01-15 Svedvi Fjällsta. Död 1780-01-25 Sura Olberga.  
Annika Larsdotter. Född 1728-04-01 Svedvi Fjällsta. Död 1745-07-29 Svedvi Fjällsta.  
Anders Larsson. Född Svedvi Fjällsta.  
 
Sambo med Elisabet Casparsdotter (Född 1687-03-12 Skinnskatteberg Bovallen. Död 1758-04-14 Sura Olberga.). 

 
 

 
 

VIII:150  mf fm fm fm 
Margareta Andersdotter. Född 1701-09-08 Svedvi Fjällsta. Död 1729-12-28 Svedvi Fjällsta. Far: IX:299 Anders Larsson. 
Mor: IX:300 Sara Nilsdotter. 
 
Dödbok: hustru Margareta Andersdotter i Fjällsta född 1701 d 8 september fader Anders Larsson i Fjällsta modern hustru 
Sara Nilsdotter döpt alltid hemma hos föräldrarna gift med sin efterlevande man Lars Matsson i Fjällsta 17119 d 11 oktober 
levat väl med honom 10 år 2 månader 3 barn var av 2 söner 1 dotter som lever. Levernet berömligt sjuklig sista året av 
bröstvärk och lungsoten legat där av till säng sedan mårmässotiden där under tålig bered alltid till döden avsomnade d 28 
december. gl 28 år 16 veckor 

 
 

 
 

VIII:151  mf fm fm mf 
Erik Ersson. Född 1700-06-08 Ramnäs Vålbo. Död 1767-01-10 Ramnäs Vålbo. Far: IX:301 Erik Olsson Oxe. Mor: IX:302 Karin 
Persdotter. 
 
Personalier Ramnäs (U) FII:3 (1757-1779) Bild 790 (AID: v192176.b790, NAD: SE/ULA/11258) 
 
Äktenskap med Margareta Andersdotter (Född 1703-07-13 Sura Hofgården. Död 1770-05-21 Ramnäs Vålbo.). Vigsel 1726. 
 
Barn: 
VII:76 Kristina Ersdotter. Född 1728-04-01 Ramnäs Vålbo.  
Anders Ersson. Född 1731-10-31 Ramnäs Vålbo.  
Katarina Eriksdotter. Född 1735-03-15 Ramnäs Vålbo.  
Margareta Ersdotter. Född 1740-06-12 Ramnäs Vålbo.  

 
 

 
 

VIII:152  mf fm fm mm 
Margareta Andersdotter. Född 1703-07-13 Sura Hofgården. Död 1770-05-21 Ramnäs Vålbo. Far: IX:303 Anders Ersson. 
Mor: IX:304 Kerstin Svensdotter. 



 
Personalier Ramnäs (U) FII:3 (1757-1779) Bild 1010 (AID: v192176.b1010, NAD: SE/ULA/11258) Modern nämns här som 
Kerstin Svensdotter 

 
 

 
 

VIII:153  mf fm mf ff 
Olof Larsson. Född 1678-01-27 Sura Olberga. Död 1753-04-20 Sura Olberga. Far: IX:305 Lars Olofsson. Mor: IX:306 Kerstin 
Hansdotter. 
 
//dannemannen Olof Larsson född år 1678 den 27 jan föräldrar dannemannen ärlig och beskedlige Lars Olsson och hu 
Kerstin Hansdotter // varefter han begav sig bort till tjänst, då han, efter berättelse, tjänte i Rammnäs i 10 år med gott 
vittnesbörd. Sedan till Vallby där han år 1707 trädde i äktenskap med Marita Matsdotter där han ock vistades i 20 år till 
1727 då han flyttade hit till församlingen till sina fäders egendom i Olberga. Sammanlevat 45 ½ år haft 9 barn, 5 söner och 
4 döttrar// 
 
Inflyttad till Sura 1727 
 
Snevringe häradsrätt 25 maj 1725 efter utverkad stäming kärade Olof Larsson i Vallby Svedvi socken till brodern Per 
Larsson i Olberga med påstående att alldenstund han vid Sura hammar pantsatt all dess fasta och lösa egendom, var av 
dock brodern största delen skall tillkomma, sedan han till sin arvslott tvenne systrar utlöst, det måtte fördenskull Pers 
innestående arv i lösören, och de för honom betalte penningar Olof forderligast tillställas, förbehållandes sig denna 
sistnämnde därjämte att hans egendom ej må genom broderns skuld graveras: varvid uppvisas att Olof Larsson av dess 
svågrar Per Olsson i Amsta och Hans Persson i Vallby 14 januari 1724 lämnat köpebrev varmedelst för 83 daler 10 2/3 
kopparmt sina hustrurs andelar tjugu penningland jord uti Olberga byns västra gård till honom försålt och uppdragit: vilka 
ock tvenne resor och sista gången d 7 oktober 1724 uppbuden blivit. Likaledes intygade Olof Larsson med ett av 
häradsskrivaren Abraham Törneroos d 14 januari 1724 utgivit kvittens att han för brodern Per Larsson i Olberga betalt en 
kronorest av 28 daler 2 2/5 kopparmt: varför Per vid Ramnäs bruk häftat vilket 1724 är intecknat. Även påminte ock Olof 
Larsson att merbemälte dess broder Per Larsson vara honom dessutan skyldig 22 daler 16 öre koppmt samt en tunna säd. 
// 
 
Snevringe häradsrätt 3 februari 1727 Snevringe häradsrätt (U) A1a:14 (1727) Bild 1700 (AID: v719878.b1700, NAD: 
SE/ULA/11363) i anledning av häradsrättens dom av d 5 februari 1726 blev för Olof Larsson i Vallby och Svedvi socken dess 
broder Per Larssons arvejord i Olberga 17½ penningland uppbuden första gången vilken jord Olof Larsson efter 100 daler 
öreslandet blivit tillerkänd att lösa 
 
Äktenskap med Margareta Matsdotter (Född 1686-10-24 Svedvi Vallby. Död 1774-12-29 Sura Olberga.). Vigsel 1707. 
 
Barn: 
VII:77 Lars Olofsson. Född 1710-01-01 Svedvi Valby. Död 1767-02-01 Sura Olberga.  
Ingrid Olofsdotter.  
Olof Olofsson.  
Johan Olofsson.  

 
 

 
 

VIII:154  mf fm mf fm 
Margareta Matsdotter. Född 1686-10-24 Svedvi Vallby. Död 1774-12-29 Sura Olberga. Far: IX:307 Mats Hansson. Mor: 
IX:308 Brita Fastedotter. 

 
 

 
 

VIII:155  mf fm mf mf 
Mats Persson. Född 1694-11-04 Sura Källmora. Död 1754-05-18 Sura Olberga. Far: IX:283, IX:309 Per Matsson. Mor: 
IX:284, IX:310 Kerstin Olofsdotter. 
 
Till skyldigt följe av den gamla och anständiga plägseden vill man även iakttaga vad ännu återstår vid våra kristendoms 
syskons jordafärd på denna dagens morgonstund: Den förra är i livstiden ärliga och förståndiga kyrkvärden Mats Persson 
från Olberga till detta världens ljus frambragter åre efter börd 1691 i Januari månad av ärliga och kristliga föräldrar fadern 
Per Matsson och modern hustru Kerstin Olsdotter i Källmora vilka dess föräldrar strax efter den naturliga födelsen låtit sig 
angeläget vara att befordra honom till det heliga dopens sakramente där han blev i guds nådeförbund upptagen, samt 
berättigad till himmelens sälla försvar. Vid årens tilltagande har han lärt något läsa i bok. Under den tiden flyttade han med 
sina föräldrar till Östsura. Därefter begav han sig bort att tjäna hos ärligt folk och det hos framlidne Hans Olsson i Näs där 
han ock efter någon tids tjänande blev måg i huset som skedde år 1715 då han genom guds försyn trädde i äktenskap med 
sin långt för detta avlidna k hustru, hu Anna Hansdotter med vilken han under sammanlevnaden haft 4 barn 3 söner och 1 



dotter av vilka den enda dotter allenast ännu lever. Under sitt vistande därstädes träffade och honom den sorgen att han 
måste sakna sin k hustru genom dess dödeliga frånfälle. Blev och under den tiden antagen till kyrkovärd, vilken syssla han 
troligen uppvaktat i 6 års tid ungefär. Nu sedan hans svärfader avlidit och han åter började att tröttna vid hemmans-trälet 
vilket blev honom så mycket kännbarare som han ock kände sin kroppshydda bliva mer bräcklig och bofällig ty flyttade han 
för 4 år sedan till sin måg i Olberga att där njuta nödig skötsel i den återstående levnadstiden, som merendels varit sjuklig 
och krasslig. Änteligen för 14 dagar sedan blev han  // och var avmattad så att han måste intaga sängen befallande sitt 
tillstånd i guds händer uthärdade intet längre än till d 18 sistlidna i morgonstunden sedan han här i världen levat i 63 år och 
4 månader. 
 
Vittnen Jonas klockare, Jonas i Sörby, sacellanus hustru, hustru Elsa i Sörtorp 
 
Barn med Annika Hansdotter (Född 1698-12-24 Sura Näs. Död 1742-01-14 Sura Näs.). 
 
Barn: 
VII:78 Kerstin Matsdotter. Född 1718-01-24 Sura Näs.  

 
 

 
 

VIII:156  mf fm mf mm 
Annika Hansdotter. Född 1698-12-24 Sura Näs. Död 1742-01-14 Sura Näs. Far: IX:311 Hans Olsson. Mor: IX:312 Kerstin 
Andersdotter. 
 
Dödbok Sura (U) FII:1 (1739-1755) Bild 390 / sid 77 (AID: v266110.b390.s77, NAD: SE/ULA/11492) 

 
 

 
 

VIII:157  mf fm mm ff 
Olof Olsson. Född 1683-08-30 Sura Ståltorp. Död 1727-07-27 Svedvi Nysätra. Far: IX:313 Olof Olofsson. Mor: IX:314 Marina 
Hansdotter. 
 
Personalier 1727 – Olof Olsson i Nysätran född 1683 d 30 augusti Ståltorp och Sura socken. Fadern var Olof Olofsson 
ibidem moder h Maria Hansdotter. Döpt. Hemma hos föräldrarna dem till tjänst 21 år sedan 9 år var i tjänst hos Hede... 
folk såsom Ramnäs Prästgård Peter Staff på Sura hammar 1713 gift med sin efterlevande änka hustru Anna Andersdotter 
levat med henne inemot 14 år 5 barn 1 dotter 4 söner. Då svärfolket i Nysätra av ålderdom och krämpor intet förmåtte 
driva arbete kom han att emottaga deras fasta egendom i Nysätra och den väl hävdat så länge gud hälsan 
förlänte......sjukdomen begyntes 1726 pingsttiden pockor på halsen och kring munnen som mer och mer sig infrätte och 
......ehuru ... brukade medel där emot så som ...som denne plågan fördriva kunde.  Utan lades alldeles till sängs av och lät 
bedja för sig i församlingen kallade själasörjaren till sig att låta och meddela sig h nattvarden esomoftast. Eljest hans hustru 
och dotter hyste för honom och skötte det bäst de kunde. Omsider när kraften alldeles var borta och sjukdomen (kräftan) 
fortfäst både svalg och stigit ned i bröstet befallte han sin själ i guds hand avsomnade i stillhet förledne torsdag d 27 juli 
levat 43 år 
 
Snevringe häradsrätt 2 juni 1724 Beviljades Olof Olofsson i Påsttorpet Svedvi socken förbud, av 20 mark silvmtt på dess 
under bemälta skattehemman lydande skog, att ingen, de den vara må, måtte sig // därå någon olovlig åverkan föröva och 
således därmedelst dess välfångna egendom ofreda, skolandes den som härutinnan sig brottslig gör till berörde vitesbrott 
jämte vad lag förmår och skadans ersättande förfallen vara. Dock åliger Olof Olofsson att låta detta förbud till allas 
efterrättelse allmänt å predikstolen publiceras 
 
Snevringe häradsrätt vinterting 1725 Till Olof Olsson i Nysätra och Svedvi socken har tullskrivaren Anders Svedling med 
dess moder Susanna Matsdotters samtycke, efter köpebrev d 20 september 1721 för 130 daler kopparmynt försålt dess 
andel i Nysätratorpet , vilket nu för Olsson uppböds 2 gången 
 
Snevringe häradsrätt 25 maj 1725 efter uttagen stämning kärade Olof Olofsson i Nysätra Svedvi socken till svågern Erik 
Hansson i Årby en utlösen av Hanssons å dess hustrus vägnar tillhöriga arvsdel i Nysätra ¼ hemman samt för gjord åverkan 
på dess skog varför påstås plikt efter häradsrättens dd 2 juni 1724 utfärdade förbud och uppviste nu Olof Olofsson dess 
halvsvåger Sr Anders Svedling d 20 september 1721 honom meddelta köpebrev varmedelst han sin brorsdel ett öreslan i 
Nysätra till Olofsson för etthundratrettio d kopparmynt bortsålt // Erik Hansson fordrade åter häremot ersättning för den 
ved och kol Olof utur Nysätra hemmansskog skall avfört och föryttrat men Erik för sin ägande del ej någon nytta av samma 
skog skall haft såsom och att så jämte Olof till hälften inlösa svågern Anders Svedlings avstådda arvslott därsammastädes. 
Anders Svedling som nu var tillstädes och av dess moder Susanna Matsdotter befullmäktiget att på hennes vägnar i denna 
sak tala, yttrade sig i det hennes vilja är, att mågen Olof Olofsson skall bliva vid hemmanet emedan han henne till 
dödedagar lovat försörja. // 
 
23 september 1726 Snevringe häradsrätt (U) A1a:13 (1726) Bild 3710 (AID: v719877.b3710, NAD: SE/ULA/11363) uppböds 



2gången 12 penningland i Nysäter och Svedvi socken som Erik Hansson i Årby och dess hustru Susanna Andersdotter efter 
köpebrev av d 20 januari 1726 till deras svåger Olof Olsson för 66 daler koppmt försålt. 
 
Äktenskap med Anna Andersdotter (Född 1687-07-29 Gunnilbo Prästhammaren. Död 1767 Svedvi Posttorp.). Vigsel 1713-
09-29 Svedvi. 
 
Barn: 
VII:79 Engelbrekt Olsson. Född 1722-06-20 Svedvi Nysätra. Död 1791-12-23 Svedvi Posttorp.  
Erik Olsson. Född 1725-04-20 Svedvi Nysätra. Död 1741-04-26 Svedvi Nysätra.  

 
 

 
 

VIII:158  mf fm mm fm 
Anna Andersdotter. Född 1687-07-29 Gunnilbo Prästhammaren. Död 1767 Svedvi Posttorp. Far: IX:315 Anders Andersson. 
Mor: IX:316 Susanna Matsdotter. 
 
1767 Begravdes dannemannen Erik Erssons hustru uti Posttorpet eller Nysätra Anna Larsdotter född uti Gunnilbo och vid 
Prästhammaren år 1680 fadern var hammarsmeden mäster Lars Larsson Jernstedt och modern hustru Susanna Matsdotter 
därstädes, vilka befordrade henne till tidigt dop och sedan ömt henne uppfostrade i sin späda ålder men då hon var 4 år gl 
dödde fadern och hon med sin moder flyttade hit till församlingen och Nysätran där hon sedan hela sin ...tid framlevat, 
blev av sin moder kristeligen uppfödd i tukt och herrans förmaning samt undervist uti sina kristendoms stycken På sitt 32 
år trädde hon uti sitt förra gifte med sin längst för detta avlidna man dannemannen Olof Olsson ifrån Ståltorp i Sura socken 
bördig med vilken hon under 15 års sammanboende ägt 5 st livsarvingar 4 söner och 1 dotter av vilka utom en son 
ungdomer död alla döttrar ännu efterleva 1727 avgick hennes man med döden då hon levde halvtannat år i ensörjande 
änkostånd och gifte sig andra gång med sin efterlevande man ovanberörda Erik Ersson född uti Norrbärke och Bengtsbo 
med vilken hon sammanbott i 40 år 
 
Snevringe häradsrätt höstting 1707 §45 hustru Susanna Matsdotter i Påstorp stämmer pigan Barbro Olofsdoter för det hon 
skall sagt om hennes dotter Anna Andersdotter som tjänar på Nacka bruk hos Anders Pärsson det hon skall stulit hos sitt 
husbondefolk samt fött och mördat barn: varvid hon först uppviste en attest ifrån dess husbonde att han aldrig med henne 
annat funnit än det som varit ärligt varför han och henne ännu i sin tjänst behållit, sedan haver hon infört 2ne 
kvinnspersoner till vittnes nämligen hustru Margareta Olofsdotter i Årby och pigan Anna Nilsdotter emot vilka som 
svaranden intet hade att förebära och de finnes av lådan före att eden kunde dem efterlåtas. Ty berättade hustru 
Margareta för sin anpart först efter avlagd ed att då hon tillika med Barbro Olofsdotter vid Jäverbo voro tillsammans att 
tvätta kläder då skall Barbro till henne sagt att hustru Susannas dotter Anna Andersdotter skall hava ett fult tal om sig 
nämligen att hon skola hört av hustru Kerstin i Amstad det hon i Stockholm skola dyrbara saker bortstulit från sin 
matmoder och det säges ännu vara att hon avlat barn och det mördat: pigan Anna Nilsdotter efter avlagd ed berättade sig 
hava hört samma och som även nämnda hustru berättat ord ifrån ord: Barbro Olofsdotter frågades sedan var av hon 
sådant tal bekommit, då sade hon sig hört av hustru Kerstin Nilsdotter i Amstad det samma, var till hustru Kerstin 
Nilsdotter nekar alldeles sig hava talt om något barnamord, utan endast berättat sig hava hört av hustru Marit Eriksdotter 
det / / haft brev som till hustru Susanna ifrån dess dotter i Stockholm sände ej velan framgivit efter som det ej stod väl till 
med henne; då hon frågade huru det så i jesu namn måtte stå till med henne, har där till hustru Marit svarat att det lärer 
vara stulit ifrån hennes husbondefolk hustru Marit säger sig endast hört av skomakaren Anders Ersson att det stodo bra illa 
till med Annika, det skomakar hört av välgärningsman Jonas Jonasson, Jonas säger sig hava hört sådant av båtskarlen Olof 
Nilsson att med Susannas dotter stå illa till, och hon måtte legat sjuk samt mist sina kläder genom sjukdomen och alltså är 
hon utan husbondefolk .//Anna frikänd i resolutionen 
 
Antecknat i husförhörslängd A1:2 - är snäll ankom d 4 oct 1710 ifr Nacka bruk 
 
Äktenskap med Erik Ersson (Född 1684 Norrbärke. Död 1781-01-05 Svedvi.). Vigsel 1728 Svedvi. 

 
 

 
 

VIII:159  mf fm mm mf 
Daniel Danielsson Svan. Född 1688 Lillhärad Skräddartorp. Död omkring 1756 Lillhärad Åby. Far: IX:317 Daniel Danielsson. 
 
Förekommer i Västerås vid gamla tullen Vedbogården nr 349 Daniel Swan, hustru Cathar. Olsdotter, Lars son Västerås 
Domkyrkoförsamling (U) AIa:2 (1707-1739) Bild 213 / sid 429 
 
Äldsta barnet Lars föds i Lillhärad men de tycks ha varit bosatta i Västerås. De flyttar från Västerås till Lillhärad 30 
december 1729 
 
Anteckning mantalslängd i Åby: 1716 Daniel Svan ryttare hustrun amma uti Västerås 1720 Daniel Svan, ryttare 1724 
Daniels Svan ryttare skriven i Västerås stad 1727-krympling 1730 - ofärdig. 1745 ofärdig utan bruk 



 
Hon piga från Holsmyra och han ryttare från Åby vid vigslen 
 
Generalmönsterrullor A0028796_00095 Livregementet till häst, överstelöjtnantens kompani nr 95, 31 år och har 
tjänstgjort i 10 år 
A0028794_00087 1714 Tjänar för Åby, barnfödd i Västmanland och Lillhärad socken 26 år gammal antagen till ryttare uti 
september 1709, gift. 
A0034486_00112 1736. Fick avsked 9 november 1735 
 
Äktenskap med Katarina Olofsdotter. Vigsel 1714-05-30 Lillhärad. 
 
Barn: 
Lars Danielsson. Född 1717-10-13 Lillhärad Holsmyran.  
Isak Danielsson. Född 1719-12-27 Västerås Oxbacken.  
Katarina Danielsdotter. Född 1721-09-28 Västerås.  
Anna Danielsdotter. Född 1723-03-30 Västerås.  
Elisabet Danielsdotter. Född 1726-12-08 Västerås Stora tullen.  
VII:80 Margareta Danielsdotter. Född 1730-05-18 Lillhärad Storön. Död 1773 Spinnhuset.  

 
 

 
 

VIII:160  mf fm mm mm 
Katarina Olofsdotter. 

 
 

 
 

VIII:173  mf mf mm ff 
Erik Danielsson. Född 1681-11-27 Norrbärke Kölnäs. Far: IX:345 Daniel Jönsson. Mor: IX:346 Karin Hansdotter. 
 
Bortrymd 1720 
 
Barn med Sara Eliansdotter (Född 1689-05-12 Grangärde Hällsjö. Död 1734-05-10 Norrbärke Kölnäs.). 
 
Barn: 
Anders Eriksson. Född 1709-08-30 Norrbärke Kölnäs.  
Karin Eriksdotter. Född 1711-04-07 Norrbärke Kölnäs.  
Johan Eriksson. Född 1713-04-19 Norrbärke Kölnäs.  
VII:87 Per Ersson Dansare. Född 1714-12-26 Norrbärke Kölnäs. Död 1751-09-09 Finland 1).  

 
 

 
 

VIII:174  mf mf mm fm 
Sara Eliansdotter. Född 1689-05-12 Grangärde Hällsjö. Död 1734-05-10 Norrbärke Kölnäs. Far: IX:347 Elian Carlsson. Mor: 
IX:348 Brita Olsdotter. 
 
Dödbok 1734 Sara Eliansdotter i Kolnäs född 1689 i maj uti Hällsjö och Grangärde socken, gift 1708 med Erik Danielsson uti 
Kolnäs. Avlat och fött med honom 3 söner och 2 döttrar av  vilka en son är död. Levat kristligen och boteligen sina 
bedrövelsedagar emottagit sedan hennes man som var soldat bortrymt från sin hustru och barn. Legat länge sjuk av 
bröstsjuka belv död d 10 maj åldern äro 45 

 
 

 
 

VIII:175  mf mf mm mf 
Mats Matsson. Född 1692-03-03 Norrbärke Nyhyttan. Far: IX:349 Mats Bertilsson. Mor: IX:350 Anna Olofsdotter. 
 
Äktenskap med Kerstin Hansdotter (Född 1691-05-26 Norrbärke Nyhyttan.). Vigsel 1714-09-26 Norrbärke. 
 
Barn: 
VII:88 Sara Matsdotter. Född 1715-04-28 Norrbärke Knipberget. Död 1763-04-17 Stora Skedvi Spinckarvet.  

 
 

 
 

VIII:176  mf mf mm mm 
Kerstin Hansdotter. Född 1691-05-26 Norrbärke Nyhyttan. Far: IX:351 Hans Hansson. Mor: IX:352 Anna Abrahamsdotter. 

 
 

 
 

VIII:177  mf mm ff ff 



Erik Ersson. Född 1660-04-05 Kumla Bäckeby. Död 1732 Kumla Bäckeby. Far: IX:353 Erik Jonsson. Mor: IX:354 Karin 
Persdotter. 
 
gl Erik Eriksson ifrån Bäckeby 1. Natus 1660 påsktiden far Erik Joensson mor gudfruktiga hustru Brita Hansdotter ibidem 2 
Renata hemma till sina 20 år ....Anna Persdotter ifrån Rotbo i 41 år avlat 7 barn 3 söner 4 döttrar, 1 son och 2 döttrar döda. 
Änkling in emot 4 år död av ålderdomssvaghet. Död St Mattei dag kl 10 om aftonen 72 år 
 
Äktenskap med Anna Persdotter (Född 1664 Kumla Rotbo. Död 1728-06-10 Kumla Bäckeby.). Vigsel 1687. 
 
Barn: 
VII:89 Erik Ersson. Född 1687-04-15 Kumla Bäckeby. Död 1763-11-11 Kumla Bäckeby.  

 
 

 
 

VIII:178  mf mm ff fm 
Anna Persdotter. Född 1664 Kumla Rotbo. Död 1728-06-10 Kumla Bäckeby. Far: IX:355 Per Matsson. Mor: IX:356 Anna 
Larsdotter. 

 
 

 
 

VIII:179  mf mm ff mf 
Erik Persson. Född 1647 Kumla Vallrum. Död 1718 Kumla Vallrum. Far: IX:357 Per Eriksson. Mor: IX:358 Anna Olofsdotter. 
 
Född i Vårfrutiden 
 
Äktenskap med Kerstin Persdotter (Född 1667 Kila Limsta. Död 1731-05-16 Kumla Vallrum.). Vigsel 1686 Kila. 
 
Barn: 
VII:90 Anna Ersdotter. Född 1692-12-20 Kumla Vallrum. Död 1761-04-04 Kumla Bäckeby.  
Lars Eriksson. Född 1702-06-11 Kumla Vallrum.  
Per Eriksson.  

 
 

 
 

VIII:180  mf mm ff mm 
Kerstin Persdotter. Född 1667 Kila Limsta. Död 1731-05-16 Kumla Vallrum. Far: IX:359 Per Jonsson. Mor: IX:360 Kerstin 
Eriksdotter. 
 
Db Erik Pärs änka i Wallrum begrovs d 16 maj Född 1667 helgonmässetiden i Limsta och Kila socken föräldrar, beskedlig Per 
Jonsson och hustru Kerstin Eriksdotter. Hemma till sina 19 år gift med Erik Persson i Wallrum gift med honom i 32 år avlat 8 
barn 5 söner och 3 döttrar av vilka 2 söner döda. Sjuk i frossa i 6 veckors tid död valborgsmässodagen klockan 2 efter 
middagen 63 ½ år 

 
 

 
 

VIII:181  mf mm fm ff 
Mats Andersson. Född 1655-08-05 Romfartuna. Död 1699-07-28 Romfartuna Brånsta. 
 
Mats Andersson ifrån Brånsta, är född uti denna församlingen 1655 i augusti månad, har lärt sina kristendomsstycken utan 
bok, har varit hemma hos sina föräldrar till sitt 18 år, haver tjänt på många ställen hos vackert hederligt folk med gott 
beröm 1687 begav han sig i äkta förbund med sin k maka hustru Catarina Johansdotter avlat med henne 7 barn 5 söner 
och 2 döttrar. Blev död 1699 d 28 juli 
 
Äktenskap med Katarina Jansdotter (Född 1666-11-11 Romfartuna Brånsta. Död 1727-04-04 Romfartuna Brånsta.). Vigsel 
1687. 
 
Barn: 
Johan Matsson. Född 1689-03-21 Romfartuna Brånsta.  
VII:91 Anders Matsson. Född 1690-08-22 Romfartuna Brånsta. Död 1763-09-03 Tillberga Igelsta.  
Kristina Matsdotter. Född 1692-03-02 Romfartuna Brånsta.  
Abraham Matsson.  

 
 

 
 

VIII:182  mf mm fm fm 
Katarina Jansdotter. Född 1666-11-11 Romfartuna Brånsta. Död 1727-04-04 Romfartuna Brånsta. Far: IX:363 Johan 
Danielsson. Mor: IX:364 Elisabet Bärnsdotter. 



 
Olof Anderssons hustru i Brånsta hustru Chatarina Jansdotter född där sammastädes och där bott och vistats, gift 2 gr med 
första man avlat 7 barn, med den senare 3 barn blev död d 4 april åldern 63 år Testamente 8 daler kmt betalt 
 
Sambo med Olof Andersson. 

 
 

 
 

VIII:183  mf mm fm mf 
Johan Ersson. Född 1658-05-05 Tärna Solbo. Död 1727-12-04 Romfartuna Tösta. Far: IX:365 Erik Mårtensson. Mor: IX:366 
Ingrid. 
 
Jan Ersson i Tösta är född uti Tärna socken och Solbo by 1658 in maj därest han sedan var till år 1687 då han kom till 
Romfartuna och bott i Tösta med sin hustru avlat 2 döttrar dödde d 4 december åldern 70 år 
 
Barn med Margareta Nilsdotter (Född omkring 1640.). 
 
Barn: 
Johan Johansson. Född 1696-09-30 Romfartuna Tösta.  
VII:92 Brita Johansdotter. Född 1698-03-03 Romfartuna Tösta. Död 1768-08-25 Tillberga Igelsta.  
Margareta Johansdotter.  

 
 

 
 

VIII:184  mf mm fm mm 
Margareta Nilsdotter. Född omkring 1640. 
 
Romfartuna A1a:3 1727-1740 anges att hon är 89 år gammal 

 
 

 
 

VIII:185  mf mm mf ff 
Lars Mårtensson Pålack. Född omkring 1640 Polen. Död 1719-06-10 Romfartuna. 
 
Mantal 1671 Skriven vid Röbrunn Lars Polack 
I husförhörslängden 1684 omnämns han som Polacken i Röbrun 
Mantal 1691 Lars Mårtensson förmår ingenting 
 
 
Nortuna Anders Eriksson gift 1652 med Elin Larsdotter i Röbrunn (änka) mamma till Lars Mårtensson Polack 
 
Äktenskap med Anna Matsdotter (Född omkring 1646. Död 1721-05-10 Romfartuna Broby.). Vigsel 1669-01-31 
Romfartuna. 
 
Barn: 
Claes Larsson Brun. Född 1669-07-04 Romfartuna Munga. Död 1744-02-11 Romfartuna Sösta.  
Mats Larsson. Född 1672-01-18 Romfartuna Röbrunn.  
VII:93 Johan Larsson. Född 1676-07-09 Romfartuna Röbrunn. Död 1747-03-16 Kumla Myggbo.  
Katarina Larsdotter. Född 1681-02-06 Romfartuna Gamla Röbrunn.  
Lars Larsson. Född 1682-12-24 Romfartuna Väster Munga ägor.  

 
 

 
 

VIII:186  mf mm mf fm 
Anna Matsdotter. Född omkring 1646. Död 1721-05-10 Romfartuna Broby. 

 
 

 
 

VIII:187  mf mm mf mf 
Johan Halvarsson. Gruvdräng. 
 
Bor i Svepnäs Sala stad Kotteboroten1716-1721 gruvdräng Sala stadsförsamling (U) AI:3 (1711-1722) Bild 81 (AID: 
v73872.b81, NAD: SE/ULA/11305) 
Är skriven vid Ölbonstorp (mantalslängd) 1696-1712 
I Sala stads husförhörslängd står han som bortflyttad till Svepnäs i september 1712 
 
Finns inte med i husförhörslängden 1722 (Sala landsförsamling) 



 
Barn med Sara Persdotter. 
 
Barn: 
VII:94 Kerstin Johansdotter. Född 1701-06-01 Sala Sala gruva. Död 1775-03-05 Kumla Myggbo.  
Maria Johansdotter. Född 1717-02-05 Sala Svepnäs. Död 1748-03-27 Kila Kottebo 5).  
Olof Johansson.  
Margareta Johansdotter.  
Johan Johansson.  

 
 

 
 

VIII:188  mf mm mf mm 
Sara Persdotter. 

 
 

 
 

VIII:189  mf mm mm ff 
Mats Eriksson. Född 1648-12-10 Kumla Bånsta. Död 1697-06-11 Tillberga Hällby. Far: IX:377 Erik Bertilsson. Mor: IX:378 
Anna Olofsdotter. 
 
1697 in junio 11 blev nämndeman Mats Eriksson i Helleby död begrofs 48 år 7 månader 
 
Äktenskap med Anna Persdotter (Född (1624). Död 1705-03-04 Tillberga Hällby.). Vigsel 1681-11-01 Tillberga. 
 
Barn: 
Anna Matsdotter. Född 1682-09-01 Tillberga Hällby.  
Erik Matsson. Född 1683-09-21 Tillberga Hällby.  
Per Matsson. Född 1685-02-01 Tillberga Hällby.  
Johan Matsson. Född 1686-01-07 Tillberga Hällby.  
Olof Matsson. Född 1688-03-11 Tillberga Hällby.  
Mats Matsson. Född 1688-03-11 Tillberga Hällby.  
Anders Matsson. Född 1689-07-23 Tillberga Hällby.  
VII:95 Lars Matsson. Född 1695-05-27 Tillberga Hällby. Död 1734 Kumla Ranstahagen.  

 
 

 
 

VIII:190  mf mm mm fm 
Anna Persdotter. Född (1624). Död 1705-03-04 Tillberga Hällby. Far: IX:379 Per Andersson. Mor: IX:380 Anna Persdotter. 
 
I dödboken anges att hon är 81 år vilket knappast är troligt då hon föder ett barn 1695 

 
 

 
 

VIII:191  mf mm mm mf 
Per Persson. Född 1662. Död 1698-09-18 Kumla Ransta. Far: IX:381 Per Eriksson. Mor: IX:382 Margareta. 
 
Äktenskap med Anna Andersdotter (Född 1662 Kumla Ransta. Död 1737-10-05 Kumla Ransta.). Vigsel 1696-11-22. 
 
Barn: 
VII:96 Margareta Persdotter. Född 1697-10-27 Kumla Ransta.  

 
 

 
 

VIII:192  mf mm mm mm 
Anna Andersdotter. Född 1662 Kumla Ransta. Född vårmässotiden Död 1737-10-05 Kumla Ransta. Far: IX:383 Anders 
Matsson. Mor: IX:384 Abluna Michaelsdotter. 
 
Framlidne Lars Mårtz änka i Ransta begrovs d 9 oktober. Född  mårmässotiden uti Ransta föräldrar fader ärliga och 
beskedliga Anders Matsson moder gudfruktiga hustru Abluna Michaelsdotter ibidem. När hon kommit till sina 18 år har 
hon tjänt hos gott ärligt folk med gott lovord och beröm om flit och trohet 16 år efter vilket förlopp hon ... Per Persson i 
Ransta i 2 år avlat 1 dotter allenast som nu efterlever. Änka 8 år ... Lars Mårtensson i Ransta i 15 år utan livsfrukt och 
denna sin man levat ensörjande 16 år Död av huvud- och bröstvärk. 75 år och några veckor 
 
Äktenskap med Lars Mårtensson (Född Kumla Ransta. Död omkring 1720 Kumla Ransta.). Vigsel 1706 Kumla. 

 
 



 
 

VIII:193  mm ff ff ff 
Per Jönsson. Fjärdingsman. Född 1653 Gunnilbo Moren. Död 1724-10-04 Gunnilbo Moren. Far: IX:385 Jöns Eriksson. Mor: 
IX:386 Brita Matsdotter. 
 
Skinnskattebergs häradsrätt hösttinget 1689 §48 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2290 (1689) 
Bild 5680 / sid 543 (AID: v420692.b5680.s543, NAD: SE/RA/42042202) : Resolverades uppå den klagomål som sal 
brukspatrons Måns Christerssons änka hustru Anna Persdotter gör emot Per Jönsson i Moren angående en kvarn dess 
reparation och nyttjande som tvistas om, att gode män av nämnden rannsaka och skåda vad kostnad och reparation den 
ene mer än den andra finnes gjort hava och det noga annotera där efter vill rätten sedan i den saken parterna skilja så vad 
varderas egendomsrätt och nyttjande som det överklagade våldet Per Jönsson skolat därpå gjort 
 
Skinnskattebergs häradsrätt hösttinget 1689 § 58 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2290 (1689) 
Bild 5730 / sid 548: Per Jönsson i Mortorpet som med avbön tillstår sig illa talat emot domaren välb Jonas Böös såsom 
skolat han hava tillika med befallningsman Granqvist som nu ej tillstädes är / illa handlat med kronans tionde spannmål 
och den undansnillat, vilket han icke kan bevisa utan berättar sig sådant i dryckesmål gjort, sakfälldes till 40 mark smt 
 
Skinnskattebergs häradsrätt hösttinget 1689 §70 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2290 (1689) 
Bild 5750 / sid 550 Kändes Päder Jönssons i Moren klander om dess mormoders Anna Matsdotters i Naddebo arv i Hålsbo 
av intet värde emedan Hålsboborna Mats och Erik Erssöner gitte med Anna Matsdotters faders skrifliga bevisa, det hon 
varit för dess rättighet där uti väl förnöjd alltså blev samma skrift confirmerat 
 
Skinnskattebergs häradsrätt vårtinget 1692 § 25 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2293 (1692) Bild 
13650 / sid 1340 (AID: v420695.b13650.s1340, NAD: SE/RA/42042202): Kommo in för rätten fjärdingsmännen Erik 
Mårtensson i Bysala och Per Jönsson i Moren och uppsade sin fjärdingsmänstjänster, begärandes bliva av 
befallningsmannen nu förlovade, alldenstund de för sitt stora besvär om året icke åtnjutit mer än 15 daler kmt så att de 
tredubbelt så mycket försummar hemmavid sitt arbete, utlova där de årligen få åtnjuta 30 daler kmt i lön att då änteligen 
vilja ännu på 1 år eller 2 försöka och samma tjänst uppehålla, men där det ej sker faller det dem för svårt att med sin 
största skada tjäna. Hr befallningsman lovade andraga deras besvär för hans nåde herr baron och landshövdingen. 
 
Skinnskattebergs häradsrätt vårting 1694 §36 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2294 (1694) Bild 
13030 / sid 1286 (AID: v420696.b13030.s1286, NAD: SE/RA/42042202) Tillstod Per Jönsson i Mortorp sig tillika med sina 
medarvingar vara skyldig till borgaren Lars Andersson i Arboga 10 lp stångjärn efter sin sal fader vilken skuld den 
samteligen åligger till honom forderligast betala 
 
Är fjärdingsman 1697, kyrkvärd 1709 
 
Äktenskap med Sara Persdotter (Född 1656-10-29 Skinnskatteberg Fantebo. Död 1737-02-20 Gunnilbo Moren.). Vigsel 
1682-06-18 Skinnskatteberg. 
 
Barn: 
Per Persson. Född 1683-06-04 Gunnilbo Moren.  
Elisabet Persdotter. Född 1686-01-04 Gunnilbo Moren.  
VII:97 Jakob Persson. Född 1688-10-18 Gunnilbo Moren. Död 1732-01-30 Gunnilbo Moren.  
Erik Persson. Född 1692-09-11 Gunnilbo Mortorp.  
Jöns Persson. Född 1694-10-02 Gunnilbo Moren.  

 
 

 
 

VIII:194  mm ff ff fm 
Sara Persdotter. Född 1656-10-29 Skinnskatteberg Fantebo. Död 1737-02-20 Gunnilbo Moren. Far: IX:387, IX:409, X:845, 
XI:2047 Pierre Robillar. Mor: IX:388, IX:410, X:846, XI:2048 Elisabeth Clasdotter Cochois. 

 
 

 
 

VIII:195  mm ff ff mf 
Per Nilsson. Född 1658. Enligt husförhörslängden Död 1715-10-23 Gunnilbo Flena. 
 
Vid vigseln 1692 var han hammarsmedsmäster vid Sundbohammaren Fellingsbro 
 
1715 d 23 oktober begrovs en gl smed från Ramshyttan Per Nilsson vid namn som här i socknen har varit ungefär 6 år aetas 
52 år 
 
Äktenskap med Barbro Larsdotter (Född 1674-05-01 Andershammar, Linde. Död 1740-09-13 Hed Nyhammar.). Vigsel 1692 
Fellingsbro. 



 
Barn: 
Per Persson. Född 1693-11-19 Fellingsbro.  
VII:98 Anna Persdotter. Född 1694-05-17 Ervalla Frövi. Död 1779-04-28 Gunnilbo Moren.  
Anders Persson. Född 1695-10-22 Fellingsbro Finnåker.  
Maria Persdotter. Född 1708-05-05 Ramsberg Ramshyttan. Död 1759-03-21 Hed Bernshammar.  

 
 

 
 

VIII:196  mm ff ff mm 
Barbro Larsdotter. Född 1674-05-01 Andershammar, Linde. Död 1740-09-13 Hed Nyhammar. Far: IX:391 Lars Persson. 
Mor: IX:392 Sara Lennartsdotter. 
 
Husförhörslängd Näsby A:1 Näsby (T) AI:1 (1694-1722) Bild 12 / sid 8a (AID: v52150.b12.s8a, NAD: SE/ULA/11161) Frövi 
Norra hammar Mästersmeden Lars Pärsson, hustru Sara, dotter Annika, mågen Per Nilsson, hustru Barbro 
 
Dödbok. Hustru Barbro Larsdotter ifrån Moren i Gunnilbo församling född 1674 i maj uti Linde socken och Anderse 
hammar. Fader ålderman och mäster där städes Lars Persson modern Sara Lennartsdotter. Gift 1692 med hammarsmeden 
i Fellingsbro och Österhammar Per Nilsson som sedan flyttade till Ramsberg och Stockhus bruket i 24 år välsignad med 5 
barn av vilka 1 son och 1 dotter är döda och 3 döttrar efterlevande. Uppehållit sig i 24 års änkostånd hos sin äldsta dotter i 
Moren och ibland hos sin svärson här vid Nyhammar Mäster Per Danielsson. 66 år och 19 veckor gammal 

 
 

 
 

VIII:197  mm ff fm ff 
Olof Persson. Född 1685 Hed Bysala. Död 1723-09-15 Hed Bysala. Far: IX:393 Per Persson. Mor: IX:394 Karin Persdotter. 
 
Olof Persson gifter sig 1707. Detta år finns en son hos Per Perssons änka i Bysala. Året därpå redovisas på samma plats en 
son och sonhustru.  1710 är Olof Persson skriven omedelbart nedanför Per Perssons änka. Detta gör det sannolikt att Per 
Persson är Olof Perssons fader. 
 
Äktenskap med Anna Johansdotter (Född 1687-05-28 Gunnilbo Prästtorpet. Död 1770-12-20 Hed Bysala.). Vigsel 1707-09-
15 Hed. 
 
Barn: 
VII:99 Per Olsson. Född 1709-01-03 Hed Bysala. Död 1752-04-03 Hed Bysala.  
Johan Olofsson. Född 1711-10-01 Hed Bysala.  
Catharina Olofsdotter. Född 1714-02-18 Hed Bysala. Död 1757-02-26 Hed Bysala.  
Anna Olofsdotter. Född 1720-02-05 Hed Bysala.  
Olof Olofsson. Född 1722-06-10 Hed Bysala.  

 
 

 
 

VIII:198  mm ff fm fm 
Anna Johansdotter. Född 1687-05-28 Gunnilbo Prästtorpet. Död 1770-12-20 Hed Bysala. Far: IX:395, IX:509 Johan Pålsson. 
Mor: IX:396, IX:510 Brita Larsdotter. 
 
Dopvittnen: Hr Johan Barchelius, Per Jönsson klockare i Getänge, hustru Susanna Barchelia i Prästgården och hustru 
Susanna Persdotter klockarens hustru i Getänge 
 
Dödbok. 28 december 1770 begrofs gl nämndemannens Hindrik Isakssons i livstiden kära hustru ärliga och dygdesamma 
Anna Johansdotter ifrån Bråten. Född vid Prästtorpet i Gunnilbo församling år 1687. Fadern var torparen Jan Pålsson och 
modern hustru Brita Larsdotter. Då hon fyllt 20 år eller något däröver gifte hon sig 1 gången med gästgivaren Olof Persson 
i Bysala. Haft tillhopa 3 söner och 2 döttrar varav 1 son och 1 dotter är död. Blev änka vid pass år 1720 och gifte sig andra 
gången år 1721 med sin efterlåtne man då varande corpral vid de obeständiga regementer till häst, sedermera 
fjärdingsmannen och nämndeman Hindric Isaksson och avlat tillsamman 1 son och en dotter som leva. Hennes levnad och 
uppförande är bekant för fromt stilla och saktmodigt. Haft många besvär men det med stillhet och tålamod dem alla 
övervunnit. Trogen och flitig i sin kallelse, nöjd med sin lott, Sjuknade vid början av december månad uti bröstvärk och 
tillstötande ålderdomskrämpor. Avled natten emellan d 20 och 21 december. Sedan hon levat 83 år. 
 
Äktenskap med Hindrik Isaksson (Född 1694-01-05 Hed. Död 1771.). Vigsel 1724-09-18 Hed. 

 
 

 
 

VIII:199  mm ff fm mf 
Erik Persson. Född Hed Bysala. Död 1734-02-02 Hed Berga. Far: IX:397, X:785 Per Svensson. Mor: IX:398, X:786 NN 



Olofsdotter. 
 
Skinnskatteberg 15 mars 1692 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2293 (1692) Bild 13870 / sid 1362 
(AID: v420695.b13870.s1362, NAD: SE/RA/42042202) det testamente som Anders Pålsson i Bysala med sin hustru Elin 
Olofsdotter gjort d 26 oktober 1690 till sin måg Erik Persson och han vice versa på lika sätt och händande dödsfall till sitt 
svärfolk gjort som deras upprättade skrifter innehålla uppböds 2 ggn 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 30 augusti 1704 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2309 (1703-1704) 
Bild 710 / sid 691: Beviljades Erik Persson häradsrättens fasta på ¼ hemman Berga uti Hed socken som honom av dess 
barnlösa svärfolk Anders Pålsson och Elin Olofsdotter för dess gjorda tjänst är vordet testamenterat vilket testamente är 
lagligen intecknat och tredje resan d 29 januari 1703  för rätta utan klander uppbudit, varandes därtill med svärfadern för 
mer än 2ne år sedan med döden avgången ... den condition om flera barns avlande jämväl förfallit och Erik Persson 
därtillmed betalar gälden och försörjer svärmodern i dödedagar. 
 
Skinnskatteberg 14 februari 1705 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2311 (1705) Bild 117 / sid 114 
Det beklagade sig Erik Persson uti Berga och Hed socken att han på den till hans hemman ifrån bolbyn Bysala förlidna 
sommars avvittrade skog lider stort men och intrång med lövtagande och annan åverkan och begärde därför att hans 
egendom måtte av tingsrätten befredas, fördenskull resolverades att den till Berga hemmanet lydande skog bliver emot all 
främmande åverkan och skadligt intrång hägnat // 
 
Skinnskatteberg 22 augusti 1705 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2311 (1705) Bild 147 / sid 144 
efter föregången laga uttagen stämning talade hustru Karin Pålsdotter och pigan Annika Pålsdotter i Arboga samt änkan 
Kerstin Pålsdotter i Bysala till Erik Persson i Berga angående riktig reda och räkning för arv så efter deras fader Pål 
Andersson vilken för längst är med döden avgången som efter deras barnlösa broder Anders Pålsson vilken stigit till all 
faderns egendom  och änteligen för något mer än 3 år sedan död bliven, vars kvarlåtenskap i löst och fast Erik Persson 
innehaver och förmanas dy att han för allt bör svara. Erik Persson uppviste ett testamente av Anders Pålsson som varit 
hans svärfader på Berga hemmanet uppvisandes och en uppsats på det han fört med sig i svärfolkets bo, gav och vid 
handen att svärfadern vid dess död var skyldig till Norrhammars bruk allenast 978 daler kmt därav dock kärandens broder 
Johan Pålsson som Bysalahemmanet efter fadern innehaver och besitter ej mera än 300 daler påtagit sig att betala men till 
det övriga och all annor gäld skall han Erik Persson svara, han berättade ock sig hava för drängelön ett ansenligt uti 
svärfaderns stärbhus att fordra förutan den pratension han skall äga för det han i många år försörjt svärmodern och det 
samma i hennes döddagar är pliktig efter testamentet att göra// 
 
Äktenskap med Helena Eriksdotter (Född 1669 Hed Karmansbo. Död 1733-11-01 Hed Berga.). Vigsel 1697 Hed. 
 
Barn: 
Catharina Ersdotter. Född 1698-09-11 Hed Berga.  
Erik Eriksson. Född 1700-06-17 Hed Berga.  
Catharina Ersdotter. Född 1702-03-20 Hed Berga.  
Ingeborg Ersdotter. Född 1704-03-22 Hed Berga.  
Per Eriksson. Född 1706-10-20 Hed Berga.  
Elisabet Ersdotter. Född 1709-11-18 Hed Berga.  
VII:100 Kerstin Ersdotter. Född 1712-03-11 Hed Berga. Död 1782-05-07 Hed Bysala.  
Sara Ersdotter. Född 1714-02-08 Hed Berga.  

 
 

 
 

VIII:200  mm ff fm mm 
Helena Eriksdotter. Född 1669 Hed Karmansbo. Död 1733-11-01 Hed Berga. Far: IX:399, X:993 Erik Jönsson. Mor: IX:400 
Elin Olofsdotter. 

 
 

 
 

VIII:201  mm ff mf ff 
Olof Israelsson. Född 1645-09-21 Skinnskatteberg Grisnäs. Död 1718-04-24 Skinnskatteberg Grisnäs. Far: IX:401 Israel 
Danielsson. Mor: IX:402 Margareta Larsdotter. 
 
Dödbok Olof Israelsson i Grisnäs där sammastädes född 1645 den 21 september. Allt stadigt varit hemma hos sina föräldrar 
till dess han år 1668 då han var 24 år gav han sig äktenskapsståndet, var sedan en tid i Skedvi socken i Avestbo sedan har 
han stadigt i denna församlingen varit. En stilla man som väl kunde sina kristendomsstycken. I sitt äktenskap har han avlat 
10 barn, 7 söner och 3 döttrar. Sedan jultiden varit sjuk och på sistone ansatt av en svår bröstsjuka varav han dödde d 4 
april. Begraven d 4 maj. 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 6 november 1682:Dito dömdes Israels söner i Grisnäs efter kongl Sabbatsordningen och därtill 



vidhängt för dubblade straff uti d 16 punkt och det 10 cap sårB med vilja till 24 daler smt för slagsmålen de om sista 
Mickelsmässodag strax efter predikan tillfogat haver Erik Jönsson ifrån Wik Söderbärke socken, honom illa hårrivande som 
länsmannen av det på golvet kvarliggande hår är vittne till och böta dessförutan 40 daler smt för den stora helgdagen  
skull vars fred de igenom ett sådant otillbörligt förhållande brutit haver. 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 8 oktober 1689 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2290 (1689) Bild 
5620 / sid 537 (AID: v420692.b5620.s537, NAD: SE/RA/42042202): Anders Israelsson i Grisnäs, Olof Israelsson ibidem och 
Mats Persson i Torrvallen som tillstå sig hava fört oroligt leverne tillsammans med Hans Bloms styvson Olof Andersson och 
trosspojken Johan Hansson smat pigan Margareta Hansdotter som nu borta och ej tillstädes äro om en lördag afton in mot 
soluppgången i det de av uppsyningsmännen befunnits legat i slagsmål med varandra och hårdragits klagandes ingendera 
av dem till den andra för slagsmålet utan uppsyningsmannen för oväsendet som skedde, alltså fann rätten billigt att 
belägga Anders Israelsson Olof Israelsson och Mats Persson i Torrvallen för hårdrag till dubbla böter för helgedagaftonen 
skull till 6 mark smt vardera.... 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 14 februari 1705: Olof Israelssons i Grisnäs d 12 oktober 1696 kvittens på 90 daler smt som 
Israelssons hustru Marit Matsdotter haver uppburit av sin brors hustru Sara Olofsdotter på löse i Mortorpet blev uppläst 
och uti protokollet infört. 
 
Skinnskatteberg 22 augusti 1705 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2311 (1705) Bild 145 / sid 142 
det hade väl länsmannen välaktad Måns Philipsson instämt Olof Israelsson i  Grisnäs för ohövlighet och svordom emot 
kyrkoherden Johan Petraeus om en söndagsmiddag här på backen: Men alldenstund Olof Israelsson sig sedermera hos 
kyrkoherden med avbön infunnit och givit dess skriftliga försäkring att vilja taga sig allvarligen till vara för slik otidighet så 
framt detta hans brott icke skulle stå honom öppet , kyrkoherden nu jämväl intecederade för hobnom och det eljest 
befinnes att ingen flera än kyrkoherden och hans hustru blivit av detta oväsendet förargat, varför kyrkoherden honom 
dock genast med en käpp näpsat. Alltfördenskull bliver Olof Israelsson för plikt i ovansagda mål förskont // 
 
Skinnskatteberg 26 januari 1709 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2318 (1709) Bild 596 / sid 590 
(AID: v494131.b596.s590, NAD: SE/RA/42042202) Sedan Daniel Olofsson i Grisnäs ( ) praesenterat dess faders Olof 
Israelssons gjorda, och med nämndemännen Hindrik Ersson i Wetterskoga samt Gabriel Andersson i ( )berget underskrift 
bestyrkta förordning ( ) sonen Daniel Olofsson skulle efter ( ) ensam få besitta hans fasta egendom Grisnäs emot den gamla 
skulds avbetalande ( ) den förbättring han i en och annan ( ) kunde göra på hemmanet, så och löses resterande åt sina 
syskon för överskottet ( ) skrift  blev in qvantum juris i protokollet intecknat, begärde Daniel ( ) för sin egen och jämväl 
syskonens sam( ) säkerhet, att gode män av rätten( ) måtte förordnas, som kunde värdera faderns egendom ( )  
 
Äktenskap med Marit Matsdotter (Född 1647-12-26 Skinnskatteberg Mortorp. Död omkring 1698 Skinnskatteberg 
Grisnäs.). Vigsel 1668 Skinnskatteberg. 
 
Barn: 
Israel Olofsson. Född 1669-09-20 Skinnskatteberg Grisnäs.  
Anders Olofsson. Född 1672 Lilla Skedvi.  
Kerstin Olofsdotter. Född 1675 Lilla Skedvi.  
Daniel Olofsson. Född 1678-01-30 Lilla Skedvi Alvestaboda. Död 1737-04-06 Skinnskatteberg Grisnäs.  
Marit Olofsdotter. Född 1684-12-14 Skinnskatteberg Grisnäs.  
VII:101 Olof Olofsson. Född 1688-04-06 Skinnskatteberg Grisnäs. Död 1728-12-08 Skinnskatteberg Grisnäs 2).  

 
 

 
 

VIII:202  mm ff mf fm 
Marit Matsdotter. Född 1647-12-26 Skinnskatteberg Mortorp. Död omkring 1698 Skinnskatteberg Grisnäs. Far: IX:403 
Mats Andersson. Mor: IX:404 Marit Olofsdotter. 
 
Skinnskatteberg AI:1 (1663-1663) Bild 24 / sid 20 (AID: v73999.b24.s20, NAD: SE/ULA/11336) 

 
 

 
 

VIII:203  mm ff mf mf 
Anders Larsson Hedbom. Född 1671-10-01 Hed Klockartorpet. Död 1742-12-29 Hed Brickan. Far: IX:405 Lars Bengtsson. 
Mor: IX:406 Anna Eriksdotter. 
 
Dödbok  Klockaren i församlingen Anders Larsson Hedbom född i Klockartorpet 1671 1 oktober. Fadern var klockaren här 
i församlingen Lars Bengtsson modern hustru Anna Eriksdotter. Var först sockenskräddare och blev gift 1694 d 20 augusti 
med pigan Margareta Gustafsdotter från Skinnskattebergs by. Äktenskapet välsignat med 1 son och 7 döttrar och lever nu 
allenast 2 döttrar fadern efter. Änkling 1728 d 7 augusti. Andra gången gift med änkan Sara Ersdotter från Karmansbo 1730 
25 februari och deras äktenskap utan barn. Haft god hälsa till nu de sista åren blev död 29 dec 71 år och några veckor 



gammal. 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 29 februari 1704 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2309 (1703-1704) 
Bild 641 / sid 624 (AID: v494122.b641.s624, NAD: SE/RA/42042202): Skräddaren Anders Larsson i Hed socken och 
murmästaregesällen Michel Eriksson ifrån Stockholm kärade till Jöran Hansson i Sunnanfors angående löse och fullkomlig 
betalning för deras hustrurs Margareta och Ingrid Gustafsdöttrars arvedel i löst och fast efter deras morfader som fadern 
Gustaf Persson d15 juli 1672 till deras morbroder Jöran Hansson försålt anhållandes de att Jöran måtte göra härför riktig 
redo och att de efter köpeskriftens innehåll måtte komma till deras betalning. Svaranden Jöran Hansson uppviste allenast 
tingsrättens fasta av d 9 juni 1681 varutav  skall skönjas att han jäväl dessa delar riktigt inlöst men hade dock varken 
köpskrifterna eller andra skäl vid handen ehuruväl han hela fem veckor förut fått citationen påstod eljest med 
köpmannens böcker sig vilja vid nästa ting bevisa om han får därtill uppskov att dessa hans systerdöttrar fått deras 
fullkomliga betalning och ändå en summa över. .......... 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 29 februari 1704: Uppå vederbörlig ansökning inför rätten sedan skräddaren Anders Larsson i 
Hed och murmästaregesällen Michel Ersson ifrån Stockholm hade instämt deras styvsvärmoder hustru Marina Mineur 
förordnade häradsdomaren Per Larsson Erlander och nämndemannen Måns Jönsson i Holmen att anställa en 
undersökning vad dessa kärande parters hustrur i förmågo av den inventering som fadern Gustaf Persson d 1672 8 oktober 
låtit upprätta över sin egendom innan han inträdde i giftermålet med denna Marina Mineur, kunna bekomma uti arv efter 
deras moder Barbro Hansdotter börandes de gode män vad skäligt prövas dem tillägga och för det övriga dem med 
styvmodern söka att förena. 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 30 augusti 1704 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2309 (1703-1704) 
Bild 707 / sid 688: Sockenskräddaren i Hed Anders Larsson i Bråfors och Olof Ersson i Sörby besvärade sig över 
fjärdingsmannen Lars Nilsson som uti 4 års tid försvarat en skräddaredräng Olof Isaksson vilken dem uti deras hantering 
och näring medel mycket skall prajudicera och stod kronans befallningsman  några gånger skall hava fjärdingsmannen 
förbudet att försvara denna  Isaksson som icke är i hans bröd det bemälte befallningsman nu närvarande besannade 
begärandes ty sockenskräddaren härpå en laga bot och correction, Fjärdingsmannen Lars Nilsson sade sig allena hava en 
dräng förutan denna Olof Isaksson  det han förmente honom som är inskriven för skinnare uti hela häradet och eljest 
mycket försummar sig uti sin bärgning med fjärdingsmanstjänsten ej skulle kunna förmärkas.  
 
Äktenskap med Margareta Gustafsdotter (Född 1669-07-27 Skinnskatteberg Skinnskattebergs backe. Död 1728-08-07 Hed 
Brickan.). Vigsel 1694-08-20 Hed. 
 
Barn: 
VII:102 Anna Andersdotter. Född 1696-01-05 Hed Brickan.  
Margareta Andersdotter. Född 1697-09-27 Hed Bricketorp.  
Lisken Andersdotter. Född 1701-10-01 Hed Bricketorp.  
Maria Andersdotter. Född 1704-04-15 Hed Brickan.  
Anders Andersson. Född 1706-10-28 Hed Brickan.  
Sara Andersdotter. Född 1709-10-18 Hed Brickan.  
 
Äktenskap med Sara Ersdotter (Född 1674-02-18 Hed Sörtulinge. Död 1754-03-31 Skinnskatteberg Emthyttan.). Vigsel 
1730-02-25 Hed. 

 
 

 
 

VIII:204  mm ff mf mm 
Margareta Gustafsdotter. Född 1669-07-27 Skinnskatteberg Skinnskattebergs backe. Död 1728-08-07 Hed Brickan. Far: 
IX:407 Gustaf Pedersson. Mor: IX:408 Barbro Hansdotter. 
 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2309 (1703-1704) Bild 641 / sid 624 (AID: v494122.b641.s624, 
NAD: SE/RA/42042202) 

 
 

 
 

VIII:205  mm ff mm ff 
Isak Persson. Masmästare. Född 1652. Död 1736-05-23 Hed Bysala. Masmästare Far: IX:387, IX:409, X:845, XI:2047 Pierre 
Robillar. Mor: IX:388, IX:410, X:846, XI:2048 Elisabeth Clasdotter Cochois. 
 
Flyttar från Heden Gunnilbo till Bysala i Hed i mars 1714 
 
Äktenskap med Kerstin Hindriksdotter (Född 1667-02-05 Gunnilbo Heden. Död 1739-10-01 Hed Bysala.). Vigsel 1683-09-16 
Gunnilbo. Heden 
 



Barn: 
Elisabet Isaksdotter. Född 1684-09-28 Gunnilbo Heden. Död 1737-11-13 Gunnilbo Drambolen.  
VII:103 Hindrik Isaksson. Född 1686-11-08 Gunnilbo Heden. Död 1744-04-01 Hed Bysala.  
Per Isaksson. Född 1691-05-10 Gunnilbo Heden. Död 1723-07-12 Hed Bysala.  
Anders Isaksson. Född 1694-11-09 Gunnilbo Heden. Död 1739-05-10 Gunnilbo Heden.  
Jakob Isaksson Rönning. Född 1697-12-16 Gunnilbo Heden. Död 1778-01-16 Gunnilbo Sörbyn.  
Isak Isaksson. Född 1701-06-15 Gunnilbo Heden.  
Abraham Isaksson. Född 1704-07-11 Gunnilbo Heden.  

 
 

 
 

VIII:206  mm ff mm fm 
Kerstin Hindriksdotter. Född 1667-02-05 Gunnilbo Heden. Död 1739-10-01 Hed Bysala. Far: IX:411 Hindrik Andersson. 
Mor: IX:412 Ingeborg Byrilsdotter. 
 
Faddrar- Lars Pedersson i Erlandsbo, Amon hammarsmed vid Kilinge, hustru Sara vid Kilinge och hustru Anna Andersdotter 
i Tarmansbo 

 
 

 
 

VIII:207  mm ff mm mf 
Lars Månsson. Född 1644 Bro Kilen. Död 1740-12-16 Hed Bysala. Far: IX:413 Måns Andersson. Mor: IX:414 Catharina 
Persdotter. 
 
Dödbok. Måns Anderssons och hustru Catharina Persdotters son uti Kilen och Bro församling, Lars Månsson uti Bysala född 
uti Bro församling och Kihlen efter berättelse 1644. Gift på sitt 30 år med pigan Christina Olsdotter ifrån Grisbo och 
Gunnilbo församling och med henne sammanlevat till 1738 under välsignelse av 4 barn 1 son och 3 döttrar. Sonen är död. 
Haft god beständig hälsa tills in december tå han efter några dagars sjukdom avled stilla den 16 dec 96 år gammal. 
 
Skinnskattebergs häradsrätt  1 juli 1682 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2286 (1682) Bild 9210 / 
sid 907: Såsom intygat blev och av Lars Månsson i Bysala förmedelst en  uppgiven obligation som hans fader Måns 
Andersson i Bysala förskrivit haver d 12 maj av sin hemmandel ibidem till handelsmannen i Arboga stad Robbert Petre den 
ädre, bevisat att haver denna Måns Andersson upplänt av Hr Petre till 223 daler 24 öre kmt men sonen igen Lars Månsson, 
eftersom icke fadern maktig bliver, att utreda sig utur samma skuld utan hemmanet och underpanten allt vidare tid efter 
tid med intresse graverat haver han, sonen clarerat med Hr Robbert Petre och betalt som kvittonet utvisar av d 22 aug 
1681 303 daler 24 öre kmt. Så bevittnar och vidare nu nämnden, det haver detta hemmanet i Bysala som är Lars Månssons 
styvmoders arv varit allaredan då graverat när Måns Andersson kommit med henne i äktenskap, fördenskull Måns 
Andersson så av egna medel som sina barns  av förra kullen möderne, det först inlossat utur  oskylda ..och creditorum 
händer under sitt andra äktenskap och sedan igen utsatt 
 
Skinnskatteberg 29 februari 1704 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2309 (1703-1704) Bild 641 / sid 
624 den kunde väl Anders Ersson i Bysala icke bestrida Lars Månsson därsammastädes sin bördsrätt till den del av hans 
faders Måns Andersssons hemman som för många år sedan gått i gälds betalning till Ferna bruk men tyckte svårt vara att 
när han det nyligen till sig handlat och därför 700 daler koppmt i kontante penningar till Ferna bruks innehavare 
handelsmannen Claes Wilkens erlagt som köpebrevet d 9 februari 1704 utvisar nu så plötlsligen skall avstå där dock Lars 
Månsson haft tid och råderum nog honom i dette förekomma och sin faders jordedel infria.  //kändes Lars Månsson 
berättigad densamma med 700 daler koppmt att inbörda // 
 
Äktenskap med Christina Olofsdotter (Född 1654 Gunnilbo Grisbo. Död 1738-04-30 Hed Bysala.). Vigsel 1674. 
 
Barn: 
VII:104 Katarina Larsdotter. Född 1685-03-06 Hed Bysala. Död 1764-04-27 Hed Bysala.  
Kerstin Larsdotter. Född 1689 Hed Bysala. Död 1758-10-12 Hed Bysala.  
Anna Larsdotter. Född 1691-08-26 Hed Bysala. Död 1758-09-08 Hed Bysala.  

 
 

 
 

VIII:208  mm ff mm mm 
Christina Olofsdotter. Född 1654 Gunnilbo Grisbo. Död 1738-04-30 Hed Bysala. Far: IX:415 Olof Andersson. Mor: IX:416 
Anna Larsdotter. 

 
 

 
 

VIII:209  mm fm ff ff 
Per Påvelsson. Kolare. Född 1649 Gunnilbo. Död 1729-02-16 Gunnilbo Knäppmora. 
 



Koldräng vid andra giftermålet. Kyrkvaktare 
 
Skinnskatteberg 22 augusti 1705 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2311 (1705) Bild 159 / sid 156 
Hans Johansson och Per Abrahamsson i Knäppmora talade till Per Pålsson som innehaver en tredjedel uti samma ett 
fjärdedels hemman, begärandes att som han illa förestår och utökar sin hemmansdel , pantsätter slogar och förer fordret 
därifrån, samt fördjupar densamma i skuld hos främmande och utom börden, allt så måtte dem efterlåtas att efter 
värdering få denna tredjedel åt sig lösa // Per Pålsson nekade till allt sina vederparters föregivande och utlät sig fast mera 
hava orsak att klaga över dessa sin grannar som honom åtskilligt vil förolämpa, berättade eljest att hans hustrus broder 
Mats Persson och syster Karin Persdotter vilka bägge för många år bortrest hade efterlåtit hans hustru eller deras syster 
som bräcklig är  att få till vidare besitta deras arvdelar och således skall han utan sin svågers och svägerskas vetskap intet 
kunna svara i denna sak. // utom detta producerade Per Pålsson en denna tingsrättens d 24 okt 1694 avsagda dom varuti 
hans hustru med dess syskon tillerkändes besittningen av en tredjedel emot deras farbroders Abraham Matssons arvingar. 
 
Skinnskattebergs häradsrätt vårtinget 1707 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2315 (1707) Bild 298 
/ sid 293 (AID: v494128.b298.s293, NAD: SE/RA/42042202): (endast delar är synliga) Det sökte fuller Per Pålsson i 
Knäppmoren  ... laga uttagen stämning dess ... Hans Johansson som är framl. ..... Matssons måg för betalning ....arv, som 
tillfallit hans hustru Margareta efter fadern Per Matsson ..... farbröderna Erik och Abraham .... tagit att förvara till hennes 
.... men alldenstund det av ...listan d 24 octobris 1676 hållen ...Abraham Matsson allenast emot ... till 43 daler kmt värde .. 
där ....Matssons 2ne döttrar och en son ...vara berättigade och Abraham efter sig lämnat 3 söner och 1 dotter ... härföre 
komme att svara... kan rätten intet finna, att ...Johansson som äger Abrahams dotter till hustru har bort i proportion .. 
mera svara samtliga ...sons barn, till vad deras arv ... än för en sjundedel, .....6 daler kmt och bör hans ... så mycket mer 
vara fri ifrån detta Per Pålssons käromål .... 20 daler kmt i så måtto efter Per  ... av d 10 sept 1699 uppburit ... ledes gör 
och tingsrätten hans .... fri ifrån det andra Per Pålssons ... skulle han väl sambligen hava hans kolningsarbete emedan 
...sons 2ne vitten Per Olsson ... Olaus Vahlström betygat att ... val illa medfaren och .... Pålsson ändå intet gittat övertyga ... 
Johansson som nekar det samma.... 
 
Skinnskatteberg 1 oktober 1709 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2318 (1709) Bild 643 / sid 635 
(AID: v494131.b643.s635, NAD: SE/RA/42042202) Upplästes och i protokollet intecknades en kvittens som Per Pålsson i 
Knäppmoren  ( ) 1709 givit dess granne Per Abrahamsson därsammastädes på de lösören, som den senares fader 
Abraham Matsson emottagit efter sin sal broder Per Matson, att för( ) till dess barnens myndiga år, och på ( ) inventarium 
d 24 oktober 1676 blivit ( ), men mågen Per Pålsson er-( ) ( ) före. 
 
Äktenskap med Karin Nilsdotter (Född 1653 Gunnilbo Flena. Död 1691-01-31 Gunnilbo Hålsbo.). Vigsel 1682-10-07 
Gunnilbo. 
 
Barn: 
Ingeborg Persdotter. Född 1684-10-06 Gunnilbo Flena.  
Brita Persdotter. Född 1687-04-13 Gunnilbo Flena tull. Död 1719-05-03 Gunnilbo Knäppmora.  
 
Äktenskap med Kerstin Larsdotter (Född 1650. Död 1694-02-25 Gunnilbo Hålsbo.). Vigsel 1691-11-01 Gunnilbo. 
 
Äktenskap med Margareta Persdotter (Född 1673 Gunnilbo Knäppmora. Död 1745-11-03 Gunnilbo Knäppmora.). Vigsel 
1695-02-24 Gunnilbo. 
 
Barn: 
Per Persson. Född 1696-03-01 Gunnilbo Knäppmora.  
Karin Persdotter. Född 1698-01-15 Gunnilbo Knäppmora.  
Mats Persson. Född 1700-10-19 Gunnilbo Knäppmora.  
VII:105 Jan Persson Källberg. Född 1702-09-12 Gunnilbo Knäppmora. Död 1769-08-29 Gunnilbo Knäppmora.  
Erik Persson. Född 1706-02-02 Gunnilbo Knäppmora.  

 
 

 
 

VIII:210  mm fm ff fm 
Margareta Persdotter. Född 1673 Gunnilbo Knäppmora. Död 1745-11-03 Gunnilbo Knäppmora. Far: IX:419 Per Matsson. 
 
Omnämnd som piga och ofärdig 1693 

 
 

 
 

VIII:211  mm fm ff mf 
Isak Olofsson. Född 1658. Död 1710-02-20 Gunnilbo Bastmoratorp. Far: IX:421 Olof Persson. Mor: IX:422 Ingeborg 
Jönsdotter. 
 



Båda från Väster Färna vid vigseln 
 
Äktenskap med Maria Jakobsdotter (Född 1665-10-23 Gunnilbo Brickan.). Vigsel 1689-07-22 Gunnilbo. 
 
Barn: 
Ingeborg Isaksdotter. Född 1690-12-01 Gunnilbo Västerfärna.  
Karin Isaksdotter. Född 1693-07-07 Gunnilbo Västerfärna.  
Olof Isaksson. Född 1696-01-27 Gunnilbo Västerfärna. Död 1696-04-26 Gunnilbo Västerfärna.  
VII:106 Maria Isaksdotter. Född 1697-04-07 Gunnilbo Västerfärna. Död 1749-01-06 Gunnilbo Knäppmora.  
Olof Isaksson. Född 1700-04-02 Gunnilbo Västerfärna.  
Elisabet Isaksdotter. Född 1702-11-29 Gunnilbo Västerfärna.  
Jakob Isaksson. Född 1705-05-20 Gunnilbo Bastmoratorp.  

 
 

 
 

VIII:212  mm fm ff mm 
Maria Jakobsdotter. Född 1665-10-23 Gunnilbo Brickan. Far: IX:423 Jakob Persson. Mor: IX:424 Karin Matsdotter. 
 
Faddrar Lars Pedersson Erlandsbo, Daniel Eriksson Fantebo, hu Elisabet 
Pedersdotter ibm,, Marit Matsdotter Brickan 
 
Lars Pederssons hustru heter Karin Persdotter och är 64 år 1688 detta år är maken redan död 
 
Äktenskap med Lars Hansson (Född 1672 Gunnilbo Gillbo.). Vigsel 1713-09-22 Gunnilbo. 

 
 

 
 

VIII:213  mm fm fm ff 
Petter Månsson. Född 1666 Köping stad. Död 1749-05-16 Ramnäs Jungfrubo. Far: IX:425 Måns Esbjörnsson. Mor: IX:426 
Anna Persdotter. 
 
16 juli 1749 dödde skräddaren Pär Månsson i Jungfrubo vilken på olyckligt sätt hade omkommit uti vatten som begrovs d 
21 ejusdem 83 år 
 
Personalier Ramnäs kyrkoarkiv, Personalieböcker, SE/ULA/11258/F II/2 (1743-1756), bildid: C0020060_00086 Pär Månsson 
ifrån Jungfrubo // född i Köpings stad 1666 fadern mästaren äreborne och konsterfarne Måns Esbjörnsson  modern 
dygdädla hustru Anna Pärsdotter // tog dess fader honom till sig på sin verkstad att lära skräddarhantverket uti Köping 
men som dess kära fader redan i hans unga år blev honom fråntagen kom han till en annan mäster i samma stad hos vilken 
han jämt på denna verkstad vistades tills han var 23 år då han med anhörigas samtycke och efter eget gottfinnand ingick 
första gången ett äkta förbund med ärliga  piga Karin Johansdotter ifrån Munktorps församling och Edstad med vilken 
han i ljuvlighet allena 1 ½ år sammanlevde och hade allena ett barn som icke länge efter sin kära moder levde. Sedan han i 
trenne år varit änkling beslöt han ånyo träda i äktenskap med Kerstin Persdotter ifrån denna församling med vilken han i 
sämja och enighet sammanlevde i 14 år och hade med henne 5 barn 4 söner och en dotter vilka även för honom äro 
hädankallade. Efter  ½ års förlopp som han andra resan varit änkling trädde han i äktenskap med Anna Pärsdotter och 
levde med henne i enighet och kärlek 32 år sammanavlat 4 barn 2 söner 2 döttrar // vad dess dödeliga frånfälle så synes 
han på ett oförmodeligt sätt slutat sin jordiska vandel ity han uti på marken uti ett litet bäck sqval fanns döder sedan han d 
15 maj gick sund och frisk utav sitt hus och som man tänker har han aktat dricka vatten men vid det han lutat sin gamla 
kropp farit i kull och slagit huvudet mot en sten så att han icke mäktat hjälpa sig upp igen eller så svimmat där av att 
vattnet kvavt honom 
 
Boende vid Nöden vid första giftet 
 
Äktenskap med Kerstin Eriksdotter. Vigsel 1694-07-25 Ramnäs. 
 
Barn: 
Måns Persson. Född 1695-03-31 Ramnäs Kyrkbytorpet. Död 1701-06-02 Ramnäs.  
NN. Född 1698-07-22 Ramnäs.  
 
Äktenskap med Annika Persdotter. Vigsel 1708-01-05 Ramnäs. 
 
Barn: 
VII:107 Johan Persson Göthe. Född 1708-08-09 Ramnäs. Död 1766-10-23 Ramnäs.  
Anna Persdotter. Född 1711-03-12 Ramnäs Prästgårds ägor.  
Kerstin Persdotter. Född 1713-11-12 Ramnäs Bockhammar.  



Magnus Persson. Född 1716-03-26 Ramnäs.  
 
 

 
 

VIII:214  mm fm fm fm 
Annika Persdotter. 
 
Vigsel 1708-01-05 skräddare Petter Månsson vid Bockhammar med Annika Persdotter amma vid Bockhammar 

 
 

 
 

VIII:215  mm fm fm mf 
Olof Johansson. Född 1668-10-03 Gunnilbo Sarvtjärn. Död 1731-11-12 Ramnäs Dalkarlstorp. Far: IX:429 Johan Eskilsson. 
Mor: IX:430 Kerstin Hansdotter. 
 
Gunnilbo 1693-04-23 stod drängen Olof Johansson i Västansjö brudgum med Karin Olofsdotter i Tarmansbo som han 
belägrat Gunnilbo (U) C:2 (1684-1706) Bild 750 / sid 71 
7 juni 1695 (långfredagen)  flyttar de från Västansjö till Tarmansbo. Är dock antecknade vid Ormkärret 1697-1699 
 
Inflyttade till Dalkarstorp, Ramnäs cirka 1704 I mtl 1720 anges han sjuk av bråck 
 
Äktenskap med Karin Olofsdotter (Född 1673-05-10 Gunnilbo Tarmansbo. Död 1712-03-23 Ramnäs Dalkarlstorp.). Vigsel 
1693-04-23 Gunnilbo. 
 
Barn: 
Johan Olofsson. Född 1695-08-03 Gunnilbo Tarmansbo.  
Erik Olofsson. Född 1704-04-05 Ramnäs Dalkarlstorp.  
VII:108 Susanna Olofsdotter. Född före 1707 Gunnilbo. Död 1786-05-18 Ramnäs Berg vid Lisjö.  
Margareta Olofsdotter. Född 1707-05-04 Ramnäs Dalkarlstorp.  
Karin Olofsdotter. Född 1710-01-28 Ramnäs Dalkarlstorp.  
Olof Olofsson. Född 1712-03-15 Ramnäs Dalkarlstorp.  
Kerstin Olofsdotter.  
 
Äktenskap med Margareta Andersdotter. Vigsel 1713-09-22 Ramnäs. 
 
Barn: 
Erik Olofsson.  
Karin Olofsdotter.  
Kerstin Olofsdotter.  
Johan Olofsson.  
Per Olofsson.  
Susanna Olofsdotter.  

 
 

 
 

VIII:216  mm fm fm mm 
Karin Olofsdotter. Född 1673-05-10 Gunnilbo Tarmansbo. Död 1712-03-23 Ramnäs Dalkarlstorp. Far: IX:431 Olof 
Andersson. Mor: IX:432 Karin Valeriansdotter. 
 
Gunnilbo (U) C:1 (1660-1683) Bild 80 / sid 75 (AID: v72161.b80.s75, NAD: SE/ULA/10346) Den 10 maj föddes Olof 
Anderssons oäkta barn i Tarmansbo och kristnades dagen efter i prästgården. 

 
 

 
 

VIII:221  mm fm mm ff 
Lars Johansson. Skomakare. Född 1660 Hed. Död 1738-07-10 Hed Sunnansjö torp. Sockenskomakare Far: IX:441 Johan 
Svensson. Mor: IX:442 NN. 
 
Dödbok Lars Johansson ifrån Sunnansjö torp död den 10 för veckan. Gick aftonen förr ut med de sina att itända ett litet 
svedjefall och då han var allena och de andra gångna efter vatten, kommit elden för när och som förmenas fallit i en 
besvimmelse sig så skadat att han levde allenast till mot aftonen dagen efter sedan han med fullt förstånd begått näst förr 
herrans högvärdiga nattvard. 78 år på en månad när. 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 26 februari 1690 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2291 (1690) Bild 
6320 / sid 627 (AID: v420693.b6320.s627, NAD: SE/RA/42042202): Lars Johansson i Sunnansjö skomakare och Johan 
Persson skräddare blevo av Heds sockenän begärda till sockensgärning och fördenskull under socknens försvar antagen 



vilket på begäran intecknades.  
 
Äktenskap med Kristina Jonsdotter (Född 1658-06-23 Hed Spabo. Död 1743-09-29 Hed Sunnansjö torp.). Vigsel 1692 Hed. 
 
Barn: 
Johan Larsson. Född 1693-04-11 Hed Sunnansjö torp.  
Erik Larsson. Född 1699-10-05 Hed Sunnansjö torp.  
Kerstin Larsdotter. Född 1703-03-31 Hed Sunnansjö torp.  
VII:111 Per Larsson. Född 1706-08-17 Hed Sunnansjö torp. Död 1786-10-07 Hed Bysala.  

 
 

 
 

VIII:222  mm fm mm fm 
Kristina Jonsdotter. Född 1658-06-23 Hed Spabo. Död 1743-09-29 Hed Sunnansjö torp. Far: IX:443 Jon Larsson. Mor: 
IX:444 Kristina Andersdotter. 
 
Dödbok: Lars Johanssons änka ifrån Sunnansjö torp, hustru Christina Johansdotter. födder i Spabo 1658 in junio näst för 
midsommar. Fadern Jon Larsson modern hustru Christina Andersdotter. Döptes. Lärt sina kristendomsstycken utan bok. 
Varit hemvid tills hon blev gift år 1692 med Lars Johansson i Sunnansjötorp. Äktenskapet blivit välsignat med 6 barn, 5 
söner och 1 dotter vartutav 1 son och 1 dotter efterlever. Haft svårt nog efter födan nu vid slutet av sin levnad. Sjuknade 
först in augusti och lades sedan alldeles till sängs vid vilken hon jämt hållits 5 a 6 veckor. Låtitt sig med herrens nattvard 
bespisa hade sitt goda förstånd, bad om guds hjälp och en salig ända ständigt tills förlossningen skedde den 29 september 
eller Michaelis dag om aftonen då hon levat 85 år och något över 3 månader. 

 
 

 
 

VIII:223  mm fm mm mf 
Hindrik Hansson. Född 1664-10-07 Gunnilbo Österflena. Död omkring 1710. Västansjö, Hed. Soldat Far: IX:445 Hans 
Halvardsson. Mor: IX:446 Anna Larsdotter. 
 
Skinnskatteberg 8 oktober 1695 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2296 (1695) Bild 7280 / sid 716 
(AID: v420698.b7280.s716, NAD: SE/RA/42042202) till följe av sista tings resolution av den 16 mars innevarande år haver 
hammarsmeden mäster Samuel Nilsson vid Gunnilbo kyrka till detta ting instämt sal Lars Hanssons mågar Hindrik Hansson 
och Johan Esbjörnsson i Västansjö/// 
 
Skinnskatteberg höstting 1699 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2300 (1699) Bild 7780 / sid 768 
(AID: v420702.b7780.s768, NAD: SE/RA/42042202) Alldenstund fjärdingsmannen Johan Larsson i Fallet tillstår uppå Hindrik 
Hansson klagomål därsammastädes att han av befallningsmannen Johan Åhman in för sittande rätt vid sista vinterting 
blivit utsagd av husen och hemmansdelen i Fallet, som han för detta åbott, havandes och länsmannen Hammar sedermera 
inrymt Hindrik Hansson i hemmanet och husen, men fjärdingsmannen icke dess mindre med sitt folk tränger sig dit in och 
är än kvar // Johan Larsson får böta 40 mark silvermynt och visas åter från hemmanet 
 
Är skriven på Färna bruk 1708 (mtl) 
 
Han har flera systrar i Gillbo, Gunnilbo 
 
Dopvittnen Herr Hindrik, Åsved Larsson hammarsmed, hustru Karin i Västansjö och Margareta Persdotter, pastorns hustru 
 
Äktenskap med Margareta Larsdotter (Född 1667-02-07 Gunnilbo Kedjebo. Död 1745-01-28 Hed Bysala.). Vigsel 1692-07-
08 Hed. 
 
Barn: 
Anna Hindriksdotter. Född 1693-04-04 Hed Västansjö.  
Hans Hindriksson. Född 1694-05-20 Hed Västanhed. Död 1759-05-20 Hed Bysala.  
Kerstin Hindriksdotter. Född 1697-02-19 Hed Västansjö.  
Jacob Hindriksson. Född 1699-09-26 Hed.  
Kerstin Hindriksdotter. Född 1702-08-23 Hed Fallet.  
VII:112 Elisabet Henriksdotter. Född 1705-07-30 Hed Fallet. Död 1787-10-21 Hed Bysala.  

 
 

 
 

VIII:224  mm fm mm mm 
Margareta Larsdotter. Född 1667-02-07 Gunnilbo Kedjebo. Död 1745-01-28 Hed Bysala. Far: IX:447 Lars Hansson. Mor: 
IX:448 Margareta Matsdotter. 
 



Dödbok: Soldatänkan ifrån Bysala hustru Margareta Larsdotter född i Gunnilbo församling och Kedjebo. fadern 
hammarsmed Lars Larsson, modern hustru Margareta Matsdoter född  1663 i november.Varit hemma hos sina föräldrar 
ständigt tills hon år 1692 ingick äktenskap med Henrik Hansson i Västansjö med vilken hon under 18 år sammanlevt. Avlat 
och fött 6 barn, 2 söner och 4 döttrar av vilka 1 son och 2 döttrar efterleva. 81 år 
 
Skinnskattebergs häradsrätt hösttinget 1698 § 12 Den bördsrätt uti Västansjö som Erik Hansson i Flena, Johan Esbjörnsson 
Olof Eriksson i Räfle och Hindrik Hansson på sina hustrurs vägnar upplåtit och transporterat d 22 oktober 1698 till sin 
svåger Sr Petter Järnström att inlösa de creditorers fordringar som hemmanet häftar för blev intecknat 
 
Faddrar: Olof Hansson i Gunnilbo, Christoper hammarsmed, Mats Olofssons hustru i Finntorpet, Hans Lorentssons Brita 

 
 

 
 

VIII:225  mm mf ff ff 
Franz Wernickson. Född Skinnskatteberg Prästhammaren. Död 1700 Skinnskatteberg Backen. Far: IX:449 Wernick Ersson. 
Mor: IX:450 Maria Matsdotter. 
 
Skinnskattebergs häradsrätt hösttinget 1692 § 24 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2293 (1692) 
Bild 14040 / sid 1378 (AID: v420695.b14040.s1378, NAD: SE/RA/42042202): Sakfälltes likmätigt kongl majttz förordning 
smedjedrängen Frantz Wernik till sina 40 mark smt för sabbatsbrott som han förövat söndagen näst efter den tredje stora 
böndagen. Item sak..lades till sina 3 mark smt för det han slagit drängen Mats Eriksson med en lie, såsom och till sina 3 
mark för okvädinsord på länsmannen Petter Wästman utgjutit 
 
"Anno 1700 d 8 Augusti hölts Extraordinarie Laga Ting uti Skinnskatteberg Sochnestuga, närvarande Cronans Läns Man 
wäll:de Erich Johansson Hammar, och fölljande af Häradets Nembd: Erich Hansson i Allminningbo, Anders Matsson i 
Emthyttan, Gabriel Andersson på Heeden, Hindrich Ersson i Wetterskoga, Oluf Andersson i Fagersta, Anders Persson i 
Mortorpet, Lars Gabrielsson i Kärbo. 
Ställdes Hammarsmeden Frans Wernicksson här på Skinnskattebergs backe boende, och angafs för dråp, som hanförleden 
Torsdag eller d 2 Aug. om Morgonen kl 10 wid pass, härsammanstädes begådt uppå en Ung dräng Petter Erichsson wid 
Nampn, om sina 20 åhr, hwilken warit leyd till Knecht för Uttersberg Hammar; Och är detta dråpet af en sådan händelse 
och på detta sätt, som fölljer tijmat, hwilcket wittnen Hans Getting, och hustru Sara Johansdotter på Born, Simon 
Andersson på Broby, Hans Bengtsson i Skinnskatteberg, Daniel Hansson Grijsnäs Soldat, Lars Swensson och Pijgorna Annika 
Ohlsdotter, sampt Chirstin Larsdotter, enhälleligen berätta; Sedan denne Frantz Wernicksson och drängen eller nystadde 
Knechten Petter Erichsson om aftonen tillförende warit tillsammans hoos Lars Sommers Änkia och druckit, hwaraf de wijst 
sig mycket, såte åt hwar annan, hafwa de om Natten skildts åt, då Wernicksson gifwit höö åt Erichssons och hans 
Cammerats hästar, som stådt hoos Wernicksson nästa gården in till, och sedan lagt sig att sofwa, men om Morgonen 
bittida kom Erichsson och wäckte up Wernicksson och tog honom med sig till Sommer Änkians, att pläga honom för det 
han gifwit hans häst höö, och efter Wernicksson hade denne Erichssons Moster till hustru, hoos hwilka 10 daler Kmt uti arf 
efter Erichssons Moder honom och Fem hans Syskon tillfallit, innestår, tahlte de sinsemellan, derom, och begynte något 
däröfwer uti dryckesmåhlet osämjas, hwilket tahl de dock straxt öfwergåfwo, men när Erichsson begynte olåtas, på gatan 
med Kyrkioherdens Dragon och wille rycka honom af hästen, bad Wernicksson Petter passa på sådant, då han swarade 
hwad Kommer det dig wid, och sköt derwid Frantz ifrån sig, hafwandes Frantz yttermehra sig utlåtit, då Petter Erichsson 
fölgdt Dragonen ut för backen, lijkwähl kläder du blodig skiorta idag, warandes rädd att Dragonen, som warit tystlåtig, 
skulle omsijder under wägen giöra honom något illa, det dock intet skedde, utan Petter kom straxt tillbaka, då de åter 
tahltes wid om arfwet, och Petter sade åt Frans att han intet gifwit hans Syskon, en betta bröd när de komma till honom, 
utan häfwet dem ut, där lijkwäl det warit deras Moders gård, som Frans bebor; Hwarpå Frans swarade: iag har mycket 
kostat på den sedan, och bad en skrifware Ifwar wid Nampn wille komma in, så skulle han få see huru stor desse barnens 
fordran war, men skrifwaren nekade, hwarföre Petter sade: tack för det monsieur Ifwar, i skötte intet den gryn Frans, 
hwilket förtröt Frans, så att han tog Petter i bröstet och sköt honom emot Porten, som gick up, att de båda föllo i kull, men 
Petter, som blef den andra öfwermächtig, slog honom näsa och mun heel blodig, hade och welat spierna honom, der andra 
det icke andra afwärjat och skildt dem åt, hwarefter Frans ingen ting mehra sade, eller lät sig märkia, utan gick i sitt huus, 
som är straxt brede wid, dock kom han om en lijten stund tillbaka med en Lija, (lie) och högg efter Petter i Porten, men 
träffade emot Rännan, så att lijan sprang twärt af, och då Simon Andersson och Hans Bengtsson nappade i lijeskatet med 
honom, sachtade Frans sig, och utlät sig intet wilja giöra illa; imedlertijd (under tiden) kom Petter med en lijten Stör och 
slog Simon ett slag öfwer hufwudet och armen, så att stören gick sönder, bidiandes om ursächt, att han träffade galit, 
sedan gick han efter en större, och då Frans wille gå bort, kom Petter igen och slog efter honom med stören, då Frans satt 
före med lijan, gick baklänges, bad Petter wända igen, och sade K Petter pass på iag har intet ondt till dig, iag kan och slåås 
om iag will, men Petter fahrit fort och äntel. träffat Frans öfwer buken,þhwar öfwer han blef ond och sade: tag min fahn 
skall iag icke slå dig igen, och högg dermed Petter twenne huugg i hufwudet, hwarigenom det ena tog en kiöttlap med 
håren uppå af, och det andra träffade långt neder i hufwudet, så att hiernan satt qvar på lijestumpen och Petter föll straxt 
död neder. Frans tillstod allt detta som wittnen intygat, lade och sielf detta till, att då han gick hem efter lijan tänkte han 
wid sig, efter han war blodig slagen af Petter, det han wäl skulle så råå med honom, men sedan han högg lijan sönder och 
Simon tog i med honom, gick ijfweren bortt, och tänkte så ingen att skada, dock råkade han drucken och uti hastighet i 
denna olyckan, som han nu med bittra tåhrar in för Rätten beklagade. Nembden betygade, att denne Frans Wernicksson 



warit en stilla och sachtmodig Karl, och att ey något owäsende eller buller af honom tllförende försports. Om den afledne 
Petter Erichsson, skall ey heller för detta annat försports, än att han fördt ett stilla lefwerne utan förargelse. Resaolutio, 
Såsom af wittnens berättelse och den angifnes egit tillstående uti Ransakningen är i sanning befunnit, det Hammarsmeden 
Frans Wernicksson, det för det den afledne Petter Erichsson kallat honom grynfrants, tagit berdr Petter i bröstet och skutit 
honom öfwer ända genom Porten, så och att då han fådt något hugg igen han sprungit i wredes mod hem efter en lija och 
huggit dermed efter Petter i Porten, så att lijan gådt sunder, och ändtel han åter fåtthugg af Stören, Neml ett slag öfwer 
buken, uti ijfwer och bitterhet huggit Petter Erichsson twenne hugg med lijan, att han straxt deraf döden lutiti; alltderföre 
och emedan detta drååp således utan alla tyfnad är giord, dy bör och skall Frans Wernicksson så wähl efter Guds befallning 
Gen: 9 som Sweriges Lag, det 2 Cap: Drååp (WMB LL) gifwa Lijf för Lijf. Hwilken domb till föllje af Processen underkastas 
Höglof. Kongl. Hoff. Rättens högrättwijsa förklaring. Och alldenstund det tillkommer werdslig Rätt att rannsaka och döma 
öfwer deras begrafning som på sådant sätt, som på Petter Erichsson ankomma; fördenskull ehuru wäl denne Petter 
Erichsson ey till förende warit berycktad för någon ogudachtighet i sitt lefwerne; Så finner dock Ting Rätten i anledning af 
Kongl. Mayts. Kyrkiolag, efter han i en grof synd dödt, han och till en warnagel för de öfwerdådige, hwilka här på 
Skinnskatteberg Backe ett omenskligt lefwerne föra, hwaröfwer stundeligen klagas, skiähligt och rättwijst, det Petter 
Erichssons döda kropp, skall utan ceremonier i Kyrkiogården begrafwas." (avskrift gjord av Ingemar Widestig) 
4/9 1700 Svea hovrätt Anklagad hammarsmeden Franz Wernicksson för dråp uppå soldat Petter Eriksson. Resolution: Give 
liv för liv och skall halshuggas 
 
Äktenskap med Malin Andersdotter (Född 1668-03-11 Skinnskatteberg Backen. Död.). Vigsel 1690-10-03 Skinnskatteberg. 
 
Barn: 
Anders Franzon. Född 1691-09-12 Skinnskatteberg Backen.  
Erik Franzon. Född 1694-12-05 Skinnskatteberg Kyrkbyn. Död 1719-02-28 Skinnskatteberg Prästhammaren.  
VII:113 Jan Franzon. Född 1697-12-03 Skinnskatteberg Långviken. Död 1757-10 Skinnskatteberg Långviken.  
Margareta Franzdotter. Född 1700-05-11 Skinnskatteberg Kyrkbyn. Död 1701-04-12 Skinnskatteberg Kyrkbyn.  
Barbro Franzsdotter. Född Skinnskatteberg.  

 
 

 
 

VIII:226  mm mf ff fm 
Malin Andersdotter. Född 1668-03-11 Skinnskatteberg Backen. Död. Långviken, Skinnskatteberg Far: IX:451 Anders 
Bengtsson. Mor: IX:452 Margareta Toresdotter. 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 1702 1-6/9 Hammarsmeden vid Hed hammar Johan Hanssons här på backen vistande hu 
Malin Andersdotter anklagad av länsmannen angående olovligt öl- och brännvinssäljning som hon både söcken och 
söndagar förövar. Malin Andersdotter invänder att hon den ringaste är som sådant här på Backen idkar havande lov av 
gästgivaren Johan Ernest av vilken hon köper maltet. 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 26 januari 1703: Hammarsmedens vid Hed hammare Johan Hanssons här på Backen vistande 
hustru Malin Andersdotter blev för rätten anklagad av länsmannen Måns Philipsson angående olovligt öl och 
brännvinssäljning som hon både socken och söndagar förövar, det en och annan av nämnden som han däröver tagit till 
vittnes skall med honom kunna betyga, anhållandes ty om laga näpst över henne. Malin Andersdotter invände att hon den 
ringaste är som sådant här på Backen idkar, havandes lova av gästgivaren Johan Ernest av vilken hon köper maltet 
förmente dock henne intet skulle kunna övertygas att hava sålt något öl om söndagarna. Johan Ernest inkallades då han på 
tillfrågan tillstod henne då och då köpt en tunna malt av honom, berättade jämväl det han givit henne lov att sälja något 
litet, allenast det intet skedde i förbuden tid. ......vad eljest den instämde Malin Andersdotters förbrytelse vidkommer så 
emedan honn utfäster 2 caroliner till kyrkan i försoningoch eljest med gråtande ögon utlovade sig i slikt mål aldrig skola 
finnas brottslig. Ty låter tingsrätten för denna gång .......förskonter för vidare straff dock med åtmaning att där hon 
beträdes oftare med öl och brännvins mångleri vare sig sockendagar eller i förbuden tid skall hon böta 20 daler smt 
 
Äktenskap med Johan Hansson (Född 1673-05-01 Skinnskatteberg. Död 1730-02-28 Skinnskatteberg.). Vigsel 1702 
Skinnskatteberg. 
 
Barn: 
Barbro Johansdotter. Född 1702-06-06 Skinnskatteberg Kyrkbyn.  

 
 

 
 

VIII:227  mm mf ff mf 
Anders Mårtensson. Född 1665-02-12 Skinnskatteberg Långviken. Död 1716-01-19 Skinnskatteberg Långviken. Far: IX:453 
Mårten Persson Wira. Mor: IX:454 Elin Larsdotter. 
 
Skinnskatteberg 1698 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2299 (1698) Bild 820 / sid 75 (AID: 
v420701.b820.s75, NAD: SE/RA/42042202) Fann rätten skäligt att såsom Mats och Anders Mårtenssöner i Långviken sins 



emellan förövat slagsmål ( ) anledning 10 13 kapitel såra måla balken med vilja LL belägga med böter för 2ne 
yxhammarslag de var andra slagit vardera till 6 mark gör 12 mark silvermynt. I lika måtto sakfälltes Anders Mårtensson för 
det han om kristi himmelfärdsdag förlidet år förr än de gingo till kyrkan slagit sin broder Per Mårtensson efter kunglig 
majestäts stadga om eder och sabbatsbrott till sina 40 mar silvermynt. Dito för ett blodsår Anders slagit Per med en nyckel 
i huvudet 6 mark silvermynt och såsom alla dessa tre bröder fört ett oskickligt och förargeligt leverne med eder och 
svordom som mycket över klagades fördenskull sakfälltes de efter 5 paragrafen om eder och sabbatsbrott vardera till sina 
8 ½ daler silvermynt samt sitta i stocken 2 söndagar å rad och stånde där till med uppenbar skrift. 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 14 februari 1700 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2302 (1700) Bild 
5830 / sid 573 (AID: v420704.b5830.s573, NAD: SE/RA/42042202): Uti saken emellan Mats Mårtensson i Långviken å den 
ena och dess bröder Anders och Per Mårtensson å den andra sidan angående lika rätt till att lösa av deras systrar de dem i 
Långvikahemmanet tillkommande delar som Mats Mårtensson påstår, resolverades att emedan dessa bröders 4 systrar 
vilja och böra taga lösa, alltså skola och alla 3 bröderna vara lika när till samma lösa i så måtto att var får 1 1/3 systerdel, 
varefter domaren välbe Per Larsson Erlander och nämndemannen Hindrik Eriksson i Vetterskoga detta 3dje dels 
hemmanet Långvika dessa 3ne bröder emellan efer samvete i 3 ne delar reva och dem på bästa sättet söka till att förena 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 1704 30/8-8/9 Kändes soldaten Mats Mårtensson i Långviken skyldig att om aftonen på h 
trefaldighets söndag hade vid Ersbo slagit sin broder Anders Mårtensson så att näsa och mun varit blodiga och den ena 
ögat igensvullet 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 1706 23 -31/1 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2313 (1706) Bild 297 
/ sid 287 Handelsman Marcus Bro kärade till Anders, Per och Mats Mårtenssöner i Långviken angående ... av de tränne 
deras systrars Ellas och Britas arvsparter i Långviken som han efter köpebrev den 4 mars 1704 för 212 daler kmt sig 
tillhandlat. 
Skinnskattebergs häradsrätt 1708 Det hade fuller Anders Mårtensson i Långviken till detta ting låtit citera sina bröder Mats 
och Per Mårtenssöner där sammastädes för överflödig åverkan på skogen som dem emellan obytt är såsom för hugge på 
och äng men i synnerhet besvärade han sig över brodern Mats som på lång tid icke skall hava reparerat de hus de tillhopa 
haver. 
 
Skinnskatteberg 26 januari 1709 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2318 (1709) Bild 615 / sid 609 
(AID: v494131.b615.s609, NAD: SE/RA/42042202) Det hade fuller Anders Mårtensson i Långviken till detta ting låtit citera 
sina bröder Mats ( ) Mårtenssöner därsammastädes för överflödig åverkan på ( ) som dem emellan obytt är ( ) för ohägn på 
åker och äng men ( ) besvärade han sig över ( ) Mats, som på lång tid icke ( ) hava reparerat något av de hus ( ) tillhopa 
hava, utan neder( ) tillfogat därigenom ( ) honom Anders, skada och olägenhet, såsom och därför att han ( ) gör stora 
avsalur på skogen ( ) såsom Per Mårtensson föregav sig vara försent stämd ( ) 
 
Äktenskap med Susanna Olofsdotter (Född 1675 Skinnskatteberg Gäverbo. Död 1750-09-21 Skinnskatteberg Långviken.). 
Vigsel 1697-10-08 Skinnskatteberg. 
 
Barn: 
Mårten Andersson. Född 1698-06-01 Skinnskatteberg Långviken. Död 1698-03-30 Skinnskatteberg.  
Karin Andersdotter. Född 1699-08-20 Skinnskatteberg Långviken.  
Anna Andersdotter. Född 1701-10-23 Skinnskatteberg Långviken. Död 1750 Skinnskatteberg.  
Olof Andersson. Född 1702 Skinnskatteberg Långviken. Död 1702-08-22 Skinnskatteberg.  
Olof Andersson. Född 1704-05-03 Skinnskatteberg Långviken. Död 1704-08-23 Skinnskatteberg Långviken.  
Anders Andersson. Född 1705-06-20 Skinnskatteberg Långviken.  
Brita Andersdotter. Född 1707-07-04 Skinnskatteberg Långviken.  
VII:114 Karen Andersdotter. Född 1710-05-05 Skinnskatteberg Långviken. Död 1779-09-20 Skinnskatteberg Långviken.  
Kerstin Andersdotter. Född 1713-03-21 Skinnskatteberg Långviken. Död 1713-06-09 Skinnskatteberg.  

 
 

 
 

VIII:228  mm mf ff mm 
Susanna Olofsdotter. Född 1675 Skinnskatteberg Gäverbo. Död 1750-09-21 Skinnskatteberg Långviken. Far: IX:455 Olof 
Hansson. Mor: IX:456 Karin Larsdotter. 
 
Dödbok.  Susanna Olofsdotter i Långviken. Född i Gäverbo dom sex 1675. Fadern var Olof Hansson modern hu Karin 
Larsdotter. Blivit döpt och lärde läsa i bok i sin ungdom. Gift 1 med Anders Mårtensson i Långviken. Med honom kärligen 
sammanlevat i 18 år. Haft tillhopa 9 barn 3 söner och 6 döttrar varav 1 son och 3 döttrar lever. Efter 1års änkestånd gift 2 
med sin efterlevande man ERik Olsson 1717. Med vilken hon sammanlevt utan livsfrukt. Fört en stilla vandel. I många år 
även oftast haft känning av en sting i bröstet. Den 21 september om morgonen sedan hon stigit upp av sängen, fick dödens 
sändningsbud, föll undan på golvet och blev död.  

 
 



 
 

VIII:229  mm mf fm ff 
Anders Persson. Död. Uhlbo, Västra Skedvi 
 
Barn med Anna Persdotter (Död.). 
 
Barn: 
VII:115 Olof Andersson Lamberg Malan. Född 1719 Västra Skedvi Ulbo. Död 1769-11-11 Skinnskatteberg Flodhammar.  

 
 

 
 

VIII:230  mm mf fm fm 
Anna Persdotter. Död. Uhlbo, Västra Skedvi 

 
 

 
 

VIII:231  mm mf fm mf 
Jöns Christoffersson. Född 1682-12-15 Grangärde Sunnansjö. Död 1720-02-21 Söderbärke Saxe. Far: IX:461 Christoffer 
Hansson. Mor: IX:462 Margareta Eriksdotter. 
 
Han från Järsjöbo och hon från Saxe vid vigseln 
 
Inflyttad till Järsjöbo från Norrbärke 1700 
 
Äktenskap med Anna Hansdotter (Född Söderbärke Saxe. Död.). Vigsel 1702-10-05 Söderbärke. Han från Giersjöbo och hon 
från Saxe 
 
Barn: 
Brita Jönsdotter. Född 1705-04-26 Söderbärke Saxe.  
Karin Jönsdotter. Född 1707-02-29 Söderbärke Saxe.  
VII:116 Kerstin Jönsdotter. Född 1710-11-25 Söderbärke Saxe. Död 1777-02-28 Hed Holms hammar.  
Per Jönsson. Född 1713-07-21 Söderbärke Saxe.  
Anders Jönsson. Född 1715-07-06 Söderbärke Saxe.  
Brita Jönsdotter. Född 1718-06-24 Söderbärke Saxe.  

 
 

 
 

VIII:232  mm mf fm mm 
Anna Hansdotter. Född Söderbärke Saxe. Död. Saxe, Söderbärke Far: IX:463 Hans Jönsson. Mor: IX:464 Kerstin. 

 
 

 
 

VIII:233  mm mf mf ff 
Anders Andersson. 
 
Hammarsmedsmästare i Skärviken, Skinnskatteberg 
 
Barn med Kerstin Andersdotter. 
 
Barn: 
Susanna Andersdotter. Född 1665-12-10 Skinnskatteberg Skärviken.  
VII:117 Erik Andersson. Född 1668-07-14 Skinnskatteberg Skärviken. Död 1749-05-26 Hed Norrhammar.  

 
 

 
 

VIII:234  mm mf mf fm 
Kerstin Andersdotter. 

 
 

 
 

VIII:235  mm mf mf mf 
Johan Matsson. 
 
Möjligen i Mortorpet 1685-1686 Skinnskatteberg (U) AI:1 (1663) Bild 25 / sid 21 
Johan Matsson, hustru Kerstin, hustru Marit modern 
 
Alternativt Johan Matsson i Laggarbo 
 
Barn med Kerstin Andersdotter. 



 
Barn: 
VII:118 Kerstin Johansdotter. Född 1676 Skinnskatteberg. Död 1748-02-23 Hed Valbricka.  

 
 

 
 

VIII:236  mm mf mf mm 
Kerstin Andersdotter. 

 
 

 
 

VIII:237  mm mf mm ff 
Pål Ersson Oxe. Född 1665 Norrbärke. Död 1742-03-20 Ljusnarsberg Källtjärn. Soldat 
 
Soldat 
 
Äktenskap med Malin Matsdotter (Född 1664 Grangärde. Död 1753-03-27 Ljusnarsberg Källtjärn.). Vigsel 1698-09-25 
Ljusnarsberg. 
 
Barn: 
VII:119 Erik Pålsson. Född 1699-04-10 Ljusnarsberg Källtjärn. Död 1769 Ramsberg Stora Korslången.  
Elisabet Pålsdotter. Född 1700-12-15 Ljusnarsberg Källtjärn.  
Mats Pålsson. Född 1702-09-06 Ljusnarsberg Källtjärn.  
Johan Pålsson. Född 1706-03-16 Ljusnarsberg Källtjärn.  
Anders Pålsson.  

 
 

 
 

VIII:238  mm mf mm fm 
Malin Matsdotter. Född 1664 Grangärde. Död 1753-03-27 Ljusnarsberg Källtjärn. Far: IX:475 Mats Matsson. Mor: IX:476 
NN Andersdotter. 

 
 

 
 

VIII:239  mm mf mm mf 
Erik Olsson. Född 1672 Norrbärke Kittlingsberg. Död 1709-03-28 Ramsberg Korslången. Far: IX:477 Olof Hansson. Mor: 
IX:478 Ingeborg Hindriksdotter. 
 
Äktenskap med Anna Nilsdotter (Född 1674 Ramsberg Korslången. Död 1760-05-28 Ramsberg Korslången.). Vigsel 1702-
05-18 Ramsberg. 
 
Barn: 
VII:120 Maria Ersdotter. Född 1703-01-13 Ramsberg Korslången. Död 1767 Ramsberg Stora Korslången.  
Sigrid Eriksdotter. Född 1704-03-06 Ramsberg Korslången.  
Nils Eriksson. Född 1705-08-17 Ramsberg Korslången.  
Anders Eriksson. Född 1706-12-09 Ramsberg Korslången.  
Anna Ersdotter. Född 1708 Ramsberg Stora Korslången.  

 
 

 
 

VIII:240  mm mf mm mm 
Anna Nilsdotter. Född 1674 Ramsberg Korslången. Död 1760-05-28 Ramsberg Korslången. Far: IX:479 Nils Halvardsson. 
Mor: IX:480 Sigrid Andersdotter. 
 
Barn med Hans Persson (Född 1654. Död 1736 Ramsberg Korslången.). 
 
Barn: 
Catharina Hansdotter. Född 1719.  

 
 

 
 

VIII:241  mm mm ff ff 
Lars Larsson. Född 1704 Norberg Karsbo. Död 1763-05-29 Odensvi Stora Rocklunda. Far: IX:481 Lars Persson. Mor: IX:482 
Karin Eriksdotter Bark. 
 
Begrovs i kyrkan rusthållaren Lars Larsson i Stora Rocklunda född i Norbergs socken och Karsbo 1704 Michaelis tid. 1715 
påsketiden ankom hit till sin morbroder Lars Ersson i Stora Rocklunda, vars arvinge han senare blev. 1729 den 18 februari 
gifte han sig förra gången med Brita Jonsdotter ifrån Åvestbo Västanfors och med henne haft 7 barn. 1743 den 4 mars blev 



han änkling gifte sig samma år med Anna Ersdotter ifrån Lerstad som med honom avlat 6 barn. Dog den 23 maj av hetsig 
sjukdom, efter 9 dygns hållits vid sängen gammal 58 år 7 mån 2 dagar 
 
Äktenskap med Brita Jonsdotter (Född 1699-10-21 Västanfors Åvestbo. Död 1748-03-11 Odensvi Rocklunda.). Vigsel 1729. 
 
Barn: 
Jonas Larsson. Född 1730-08-30 Odensvi Stora Rocklunda.  
VII:121 Anders Larsson. Född 1732-01-23 Odensvi Stora Rocklunda. Död 1803-08-30 Odensvi Stora Rocklunda.  
Kerstin Larsdotter. Född 1734-11-30 Odensvi Stora Rocklunda.  
 
Äktenskap med Anna Ersdotter (Född 1727-08-09 Odensvi.). Vigsel 1748. 
 
Barn: 
Margareta Larsdotter. Född 1749-11-06 Odensvi Stora Rocklunda.  
Erik Larsson. Född 1752-07-17 Odensvi Stora Rocklunda.  
Per Larsson. Född 1753-12-19 Odensvi Stora Rocklunda.  
Brita Larsdotter. Född 1755 Odensvi Stora Rocklunda.  
Mats Larsson. Född 1758-11-30 Odensvi Stora Rocklunda.  

 
 

 
 

VIII:242  mm mm ff fm 
Brita Jonsdotter. Född 1699-10-21 Västanfors Åvestbo. Död 1748-03-11 Odensvi Rocklunda. Far: IX:483 Jonas Ersson. Mor: 
IX:484 Brita Olsdotter. 
 
Dödbok. Begrovs Lars Larssons avlidna hustru i Stora Råcklunda. I livstiden ärliga och dygdesamma Brita Jonsdotter född 
1700 den 7 oktober av ärliga föräldrar. Fadern var Jonas Ersson i Åvestbo i Västanfors församling, modern hustru Brita 
Olsdotter. Tjänt hos hederligt folk i sin ungdomstid. Blev år 1729 den 18 februari gift med sin efterlevande man med vilken 
hon fött 7 barn, 3 söner och 4 döttrar av vilka 2 söner och 2 döttrar ännu lever. Har på slutet varit mycket sjuklig i 2 år och 
10 veckor och har mer än ett halvt år varit ständigt sängliggande. Avled med döden 11 mars kl 11 om aftonen.  

 
 

 
 

VIII:243  mm mm ff mf 
Lars Hansson Bruse. Född 1699-04-06 Munktorp Hemblinge torp. Död 1742-09 Finland. Soldat, Odensvi s:n Far: IX:485 
Hans Olofsson. Mor: IX:486 Anna Olofsdotter. 
 
Vigselnotis: Soldat Lars Hansson Bruuse ifrån Munktorp socken under major kompani och Beata Hansdotter ifrån Hed 
socken och Trunsbo sammanvigdes 21 oktober 
 
24/1 1721 insattes före detta soldaten av general majors kompani tremänningsregementet i Västmanlands regemente 
majors kompani nr 1005, 22 år. Mönstrad vid embarkeringsplatsen Rådmansö 14 oktober 1739. Dör i september 1742 
förmodligen av sjukdom i anslutning till hemresan från Finland. 
 
(1699 6 april föddes Hans Olofssons (död 1722) och hustru Anna Olofsdotters barn i Hemblinge torp och döptes vid namn 
Lars. faddrar Mats Jonsson i Hästelösa, klockarens son i Berg, hu Kerstin Jonsdotter i klemetsbo och A Christofferssons 
dotter ibidem) 
 
1695-06-07 Hans Olsson ifrån Äfwa torp och Anna Olofsdotter på Hemblinge ägor 
 
(1699 6 augusti Hans Larssons och hu Anna Matsdotters barn i Skästa = inte trolig då Lars finns med i hushållet i Skästa 
1737) 
 
Äktenskap med Beata Hansdotter (Född 1695-06-03 Malma Gisslarbo hammare. Död 1768-03-17 Odensvi Lilla Rocklunda.). 
Vigsel 1722-10-21 Odensvi. 
 
Barn: 
Anders Larsson. Född 1726-08-28 Odensvi Rocklunda soldattorp.  
VII:122 Margareta Larsdotter. Född 1729-04-21 Odensvi Rocklunda. Död.  
Kerstin Larsdotter. Född 1729-04-21 Odensvi Rocklunda.  
Karin Larsdotter. Född 1731-08-21 Odensvi Rocklunda.  
Brita Larsdotter. Född 1736-08-07 Odensvi Rocklunda.  
Maja Larsdotter. Född 1739-10-03 Odensvi Rocklunda.  

 



 
 

 

VIII:244  mm mm ff mm 
Beata Hansdotter. Född 1695-06-03 Malma Gisslarbo hammare. Död 1768-03-17 Odensvi Lilla Rocklunda. Far: IX:487 Hans 
Hansson Schytt. Mor: IX:488 Margareta Hansdotter. 
 
Faddrar var bland annat Nils Matsson och hans hustru Barbro Jakobsdotter i Västanhed. 
Vid vigseln anges att hon var från Trunsbo i Hed socken 
 
Begrovs änkan Beata Hansdotter ifrån Lilla Rocklunda född vid Gisslarbo 1699 in junio fadern smeden Hans Christoffersson, 
lärt rätt litet läsa, tjänt på flera ställen, blev gift för vid pass 50 år sedan med soldaten Lars Brus som dog i finska 
kampanjen 1742 med honom haft 8 barn av vilka 5 döttrar än leva dog den 17 mars mest av ålderdomsbräcklighet 

 
 

 
 

VIII:245  mm mm fm ff 
Jan Ersson Runius. Död 1732 Bro. Sockendragon Far: IX:489 Ericus Olai Runnius. Mor: IX:490 Sara Pontelia. 
 
Åkerbo häradsrätt 30 september 1669 Åkerbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11771/A I a/2 (1669-
1674), bildid: C0104922_00040  Johan Eriksson ifrån Ersbo och Bro socken, gift man dömdes efter egen frivillig 
bekännelse för begånget enfalt hor med ogift kvinnsperson Marit Hansdotter till att böta 80 daler silvermynt till treskiftes. 
Men där de ej orka boten, skall han löpa sex gånger gatulopp eller och plikta med arbete vid Kungsgården och hon 
hudstrykes vid tingsstugudörren eller ock sammaledes med arbete plikta sedan hon haver fött barnet och till sina krafter 
igen kommen är. Men där konan som hon förmenar, till nästa ting kan skaffa sig penningar att förse sitt brott med, bliver 
hon då för corporalstraffet  befriat. Horkarlen haver intet att böta med utan plikta med arbete 
 
Barn med Karin Ersdotter (Död 1748 Bro Eriksbo.). 
 
Barn: 
VII:123 Per Jansson Runius. Född 1711-10-05 Bro Eriksbo. Död 1790-05-25 Bro Eriksbo ägor.  
Sara Jansdotter.  

 
 

 
 

VIII:246  mm mm fm fm 
Karin Ersdotter. Död 1748 Bro Eriksbo. 

 
 

 
 

VIII:247  mm mm fm mf 
Johan Lindqvist eller Lundberg. 
 
Krigsman på Röcklinge ägor 1715 
 
Barn med Lisa. 
 
Barn: 
VII:124 Stina Jansdotter. Född 1711-11-09 Bro Röcklinge ägor. Död 1794-11-21 Bro Eriksbo ägor.  

 
 

 
 

VIII:248  mm mm fm mm 
Lisa. 

 
 

 
 

VIII:249  mm mm mf ff 
Erik Olofsson. Född 1700-09-08 Hed Karmansbo. Död 1751-06-10 Hed Karmansbo. Far: IX:497 Olof Ersson. Mor: IX:498 
Sara Ersdotter. 
 
Dödbok. 16 juni begrovs sockenmannen Erik Olsson ifrån Karmansbo by. Född i september 1700 ibidem. Fadern hette Olof 
Ersson, nämndeman, modern Sara Ersdotter. Döpt och i kristendomen undervist. Varit ständigt hemma. 1728 trädde han i 
äktenskap med sin i socknen efterlåtne maka dåvarande pigan Kerstin Andersdotter ifrån Yttermåla och Gunnilbo socken 
med vilken han framavlat 9 barn 4 söner och 5 döttrar varav allenast en dotter före sin fader med döden avgått. Hans 
allvarssammaleverne är allom bekant för gudfruktigt, älskligt och stilla. Den 10 denna månad när han i Cappelansgården 
var på dagsverket hände den oförmodeliga händelsen och olyckan att under det han var begripen att oppkasta grop  för 
en sten åter föll stenen på honom i gropen och honom illa krossade till det ena lårbenet och åt det veka livet, så att det 
nära nog fördrivdes. Detta hände kl 10 förmiddagen, under vilken plåga han visat stort tålamod. Beredde sig för en salig 



hädanfärd genom hustruns nattvard, där närvarande och gudeliga böner som honom vederfors kl vid  pass 7 efter 
middagen då han stilla och saktmodeligen avled.  
 
Äktenskap med Kerstin Andersdotter (Född 1705-01-12 Odensvi Ytternäla. Död 1781-12-24 Hed Bondbyn.). Vigsel 1728 
Gunnilbo. 
 
Barn: 
VII:125 Anders Ersson. Född 1731-02-19 Hed Karmansbo. Död 1801-09-01 Bro Segelsbo.  
Sara Ersdotter. Född 1733-01-25 Hed Karmansbo. Död 1733-10-07 Hed Karmansbo.  
Kerstin Ersdotter. Född 1734-09-20 Hed Karmansbo.  
Sara Ersdotter. Född 1737-08-14 Hed Karmansbo. Död 1778-06-24 Hed Karmansbo.  
Erik Ersson. Född 1739-12-20 Hed Karmansbo.  
Johan Ersson. Född 1742-03-27 Hed Karmansbo.  
Catarina Ersdotter. Född 1744-10-28 Hed Karmansbo.  
Brita Ersdotter. Född 1749-11-06 Hed Karmansbo.  

 
 

 
 

VIII:250  mm mm mf fm 
Kerstin Andersdotter. Född 1705-01-12 Odensvi Ytternäla. Död 1781-12-24 Hed Bondbyn. Far: IX:499 Anders Matsson. 
Mor: IX:500 Kerstin Olofsdotter. 
 
Dödbok: Hon var sockenmannen i livstiden ärliga Erik Olofssons efterlåtne änka ärliga och gudfruktiga hustru Christina 
Andersdotter från Bovallen. Var född år 1705 den 12 januari i Gunnilbo och Ytternäla av ärliga föräldrar. År 1728 blev hon 
gift med sin förenämnda man och blev i detta äktenskap med 9 barn välsignad. 4 söner och 5 döttrar av vilka en son och 2 
döttrar är förut blevne döde. Hennes uppförande berättas haver varit ärbart och sedigt och har hon väl kunnat läsa i bok 
och varit mån om att bevista allmänna gudstjänsten sökande i guds ord sin undervisning och tröst. För tre år sedan blev 
hon rörd av slag men kom sig åter före dock kastade av guds försyn samma sjukdom henne å nyo halv annan vecka för 
hennes död. 
 
Dopvittnen: Anders Olsson och dess hustru i Qvissbo, Johan Matsson och dess hustru i Mortorpet 

 
 

 
 

VIII:251  mm mm mf mf 
Henrik Larsson. Född 1702-09-08 Västra Skedvi. Död 1780-11-26 Hed Bysala. Far: IX:501 Lars Henriksson. Mor: IX:502 
Catharina Nilsdotter. 
 
Dödboken  1740 Henrik Larssons späda son Herman i Bysala födder i år d 19 februari av Henrik Larsson och hustru 
Catharina Hermansdotter och blev död sedan han varit sjuk ifrån sin födelsetid, mycket hastigt död den 17 om morgonen 
utan att föräldrarna blev det varse och dock frikallade blevo vid förhöret igenom många vittnens intygande om barnets 
sjukdom och deras eget påstående att de ingen orsak till hans död .... som och intet tecken vid besiktningen givits till 
någon förkvävning 12 veckor gammal och 4 dagar 
 
Äktenskap med Katarina Hermansdotter (Född 1712-02-12 Hed Morskoga. Död 1773-09-05 Hed Bysala.). Vigsel 1733-09-09 
Hed. 
 
Barn: 
VII:126 Catharina Henriksdotter. Född 1734-08-21 Hed. Död 1781-09-21 Hed Karmansbo.  
Lars Henriksson. Född 1737-03-14 Hed Bysala.  
Herman Hindriksson. Född 1740-02-19 Hed Bysala. Död 1740-05-25 Hed Bysala.  
Kristina Henriksdotter. Född 1741-07-12 Hed Bysala.  
Hindrik Henriksson. Född 1745-09-09 Hed Bysala. Död 1747-03-26 Hed Bysala.  
Anna Henriksdotter. Född 1748-02-16 Hed Bysala.  

 
 

 
 

VIII:252  mm mm mf mm 
Katarina Hermansdotter. Född 1712-02-12 Hed Morskoga. Död 1773-09-05 Hed Bysala. Far: IX:503 Herman Schult. Mor: 
IX:504 Catharina Stake. 
 
Dödbok Begrovs sockenmannen ärlig och förståndig Henrik Larssons hustru Katarina Hermansdotter ifrån Bysala. Född i 
Morskoga 1712 den 12 februari. Fadern Herman Schult och modern Catharina Nilsdotter. Gift 1734. Insjuknade 12 augusti i 
rödsot.  

 



 
 

 

VIII:253  mm mm mm ff 
Anders Jönsson. Född 1700-09-09 Västra Skedvi Alvestaboda. Död 1785-07-28 Hed Fallet. Far: IX:505 Jöns Ersson. Mor: 
IX:506 Anna Ersdotter. 
 
Dödbok: Till vidare åminnelse av vår idag begravne christendoms broder ärliga och skickliga sexmannen Anders Jönsson 
från Fallet får man nu följande anföra. Han var född  år 1700 d 9 sept uti w schedvi församling och Alvestaboda av ärliga 
och beskedliga föräldrar. År 1729 om hösten trädde han uti sitt förra gifte i Fallet med sin längesedan avlidna hustru  
ärliga och sediga Christina Johansdotter i vilket äktenskap han blev med 9 barn välsignad. 5 söner och 4 döttrar av vilka 2ne 
söner och 1 dotter redan är döda. Efter 2/3 år änklingestånd gifte han sig år 1745 med sin för detta döda hustru Christina 
Henriksdotter från Bysala som lämnade detta förgängliga år 1756 med vilken han ägde 2ne söner varav den ena efterlever 
och har han sedermera omkring 29 år levat en sörjande. Uti sitt uppförande har han varit känd för redlighet arbetsamhet 
stillhet och förnöjsamhet. Ifrån sista julhelg för ålderdomssvaghet honom besvärat och merendels hållit honom vid sängen 
av en honom mattande magsjukan närmare påmint blivit varunder han ock ofta bedit om en salig hädanfärd. dog den 28 
juli för middag.  
 
Äktenskap med Kerstin Johansdotter (Född 1709-09-24 Hed Fallet. Död 1744-07-30 Hed Fallet.). Vigsel 1729-10-03 Hed. 
Vigseln skedde i prästgården 
 
Barn: 
Lars Andersson. Född 1730-07-28 Hed Fallet.  
Johan Andersson. Född 1731-12-23 Hed Fallet.  
VII:127 Erik Andersson. Född 1734-04-20 Hed Fallet. Död 1766-04-16 Malma Åsby.  
Anna Andersdotter. Född 1735-06-29 Hed Fallet.  
Kerstin Andersdotter. Född 1737-11-26 Hed Bysala.  
Anders Andersson. Född 1739-03-21 Hed Fallet.  
Kristina Johansdotter. Född 1740-05-06 Hed Fallet. Död 1741-06-19 Hed Fallet.  
Brita Andersdotter. Född 1742-04-26 Hed Fallet.  
 
Barn med Kristina Henriksdotter (Född 1723-04-10. Död 1756-11-04 Hed Fallet.). 
 
Barn: 
Henrik Andersson. Född 1745-10-17 Hed Fallet. Död 1746-01-19 Hed Fallet.  
Peter Andersson. Född 1749-11-02 Hed Fallet.  
Kerstin Andersdotter.  

 
 

 
 

VIII:254  mm mm mm fm 
Kerstin Johansdotter. Född 1709-09-24 Hed Fallet. Död 1744-07-30 Hed Fallet. Far: IX:507 Johan Johansson. Mor: IX:508 
Kerstin Jakobsdotter. 
 
Dödbok aug 2 Anders Jönssons hustru i Fallet Christina Johansdotter födder år 1709 d 24 sept. Fadern Johan Jansson 
modern hustru Christina Jacobsdotter. döpt lärt läsa i och utan bok, varit ständigt hemvid hos sina föräldrar och gift år 
1729 d 3 october med drängen Anders Jönsson ifrån Alvestaboda och Skedvi församling. Avlat tillsammans 9 barn av vilka 4 
söner och 3 döttrar sin moder efterleva. Varit en stilla arbetsam hustru i sin livstid. Sjuknade in för en månad av förment 
moderpassion och blev död den 30 för() juli 34 år och 10 månader gammal 

 
 

 
 

VIII:255  mm mm mm mf 
Anders Jansson. Född 1689-06-28 Gunnilbo Prästtorpet. Död 1757-08-07 Hed Bysala. Far: IX:395, IX:509 Johan Pålsson. 
Mor: IX:396, IX:510 Brita Larsdotter. 
 
Heds kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/ULA/10382/F/1 (1738-1757), bildid: C0009229_00075 Begrovs 
sockenmannen Anders Jansson ifrån Bysala födder år 1689 den 28 juni uti Gunnilbo socken och Prästtorpet. Fadern Johan 
Pålsson och modern hustru Brita Larsdotter, döpt och undervist i sin kristendom varför han kunnat göra enfaldig redo. 
Vistats hemma hos sina föräldrar i ungdomen till dess han år 1719 trädde i äktenskap med då varande pigan nu efterlåtne 
änkan hustu Sara Matsdotter ifrån Gunnilbo och Ersbo  Avlat tillsammas fyra barn en son och tre döttrar som ännu lever. 
Dess allmänna leverne har varit enfaldigt still och gott, under sin fattigdom och många besvärligheter har han haft sitt 
hopp till Gud och så väl tillförne alltid som och i dödsstunden tröstat sig med hans heliga ord och de sina salighetsmedel 
brukat. Dragits mest hela året med en sjuklig kropp men lades till sängs vid midsommartiden av gulsoten och beredde sig 
till en salig hädanfärd det gud honom förlänte den 17 augusti sedan han levat uti 68 år 1 månad och 11 dagar 
 



Äktenskap med Sara Matsdotter (Född 1695-11-29 Gunnilbo Eriksbo. Död 1774-01-10 Hed Bråten.). Vigsel 1719 Gunnilbo. 
 
Barn: 
VII:128 Maria Andersdotter. Född 1725-03-21 Hed Bysala. Död 1803-11-21 Västra Skedvi Tryckarbo.  
Sara Andersdotter. Född 1729-03-25 Hed.  
Johan Andersson. Född 1736-01-05 Hed.  

 
 

 
 

VIII:256  mm mm mm mm 
Sara Matsdotter. Född 1695-11-29 Gunnilbo Eriksbo. Död 1774-01-10 Hed Bråten. Far: IX:511 Mats Ersson. Mor: IX:512 
Maria Danielsdotter. 
 
Dödbok: Begrovs avlidne sockenmannens SF Anders Janssons ålderstigne änka hustru Sara Matsdotter ifrån Bråten född år 
1695 vid Ersbo i Gunnilbo socken. Dess fader var landbonden Mats Ersson och modern hustru Maria Danielsdotter. Tjänt 
på åtskilliga ställen i Gunnilbo och sedan här i Bysala till år 1725 då hon ingick äktenskap med förenämnde man. Haft med 
honom en son som är död och 3ne döttrar som leva. Dess levnad är känt för gudfruktig still och saktmodig. Blev änka för 
18 år sedan och levat ... fattigdom och tilltagande plågor. Sängliggande alltsedan förlidna pingst.  

 
 
 
Generation IX 
 

 IX:129  fm ff ff ff f 
Jöns Andersson. Född 1639. Död 1727-08-08 Möklinta Nordankil. Far: X:257, X:329, X:503 Anders Jönsson. Mor: X:258, 
X:330, X:504 Margareta Eriksdotter. 
 
Dödbok 1727 Jöns Andersson i Nordankil född där år 1639 vid helgonmässotiden av kristliga och ärliga föräldrar. Var 
hemma i sin moders hus och gick henne väl tillhanda in till dess dödsstund. På sitt 28 ålders år kom han i äktenskap med 
sin efterlåtne maka Karin Israelsdotter ifrån Forneby med vilken han i en väl äkta kärlek in till sitt yttersta sammanlevat i 60 
år. Gud har välsignat deras äktenskap med 8 barn var av tvenne söner och två döttrar med modern efterleva. Han har varit 
en still gudfruktig fridsam och arbetsam man flitigt infunnit sig i guds hus och med vördnad hört guds ord och brukat 
salighetens medel. Haft god hälsa och krafter men på några år haft fel på sin hörsel. Sjuknade för 14 dagar men lades 
förliden söndag till sängs av obstuction eller stämma. Avled 8 augusti begrovs 13:e. 
 
Barn med Karin Israelsdotter (Född 1647 Möklinta Forneby. Död 1735-10-16 Möklinta Nordankil.). 
 
Barn: 
VIII:65 Israel Jönsson. Född 1670-04-10 Möklinta Nordankil. Död 1751-06-15 Möklinta Nordankil.  
Margareta Jönsdotter. Född 1672-02-18 Möklinta Nordankil.  
Anders Jönsson. Född 1676 Möklinta Nordankil.  
Karin Jönsdotter. Född 1680 Möklinta Nordankil.  
Margareta Jönsdotter. Född 1683 Möklinta Nordankil.  
Mats Jönsson. Född 1685-07-10 Möklinta Nordankil.  

 
 

 
 

IX:130  fm ff ff ff m 
Karin Israelsdotter. Född 1647 Möklinta Forneby. Död 1735-10-16 Möklinta Nordankil. Far: X:259, X:501 Israel Bengtsson. 
Mor: X:260, X:502 Karin Larsdotter. 
 
Dödbok 1735 Hustru Karin Israelsdotter ifrån Nordankil är född i Forneby 1647 av ärliga föräldrar. Varit stadigt hemma hos 
sina föräldrar in till dess hon blev 20 år gammal då hon ingick äktenskap med för detta salig Jöns Andersson ifrån 
Nordankil. Med honom sammanlevat i 59 år ägt tillhopa 7 barn 4 söner och 3 döttrar. Varit änka något över 8 år. Levat 
vackert. Sjukdomen ålderdoms bräckligheter och bröstsjuka. Avsomnade 16 oktober. 

 
 

 
 

IX:131  fm ff ff fm f 
Lars Jönsson. Född 1631 Möklinta Kolpelle. Död 1709-05-01 Möklinta Kolpelle. Far: X:261, X:333 Jöns Larsson. Mor: X:262, 
X:334 Elisabeth. 
 
Dödbok Lars Jönsson i Kolpelle född ibidem 1631 och johannesmäss tid av ärliga föräldrar. Hemma hos föräldrarna 
merendels varit och dem tjänt och när han var kommen till 38 år tå gift sig med h Ingeborg Persdotter ifrån Botebo som 
skedde 1669 d 1 adventssöndagen med henne levat väl och ljuvligen i 39 och halvt år haft tillsamman 6 barn 2 söner och 4 



döttrar som alla leva. 
 
Övertjurbo härad 14 oktober 1670 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/4 (1665-
1673), bildid: C0104927_00139 beklagade sig en änka hustru Anna i Nolanbergstorpet emot Lars Jönsson i Kolpelle och 
Lars Andersson i Nolanberg vilka i förlidne höst haver tagit skällan av hennes boskap och henne med hugg och slag 
överföllo all blå. Nämligen Lars i Kolpelle på ängen och Lars i Nolanberg i Sund där hon hade tagit hus om natten, att där 
Olof i Sund icke hade kommit henne till hjälp hade hon intet undsluppit honom väl. Lars Jönsson och Lars Andersson 
föregåvo det hon släppte sina söder in på deras tegar och stoppade igen skällan och sedan upptagit Lars anderssons häst 
och ridit honom till befallningsman i staden. 
 
Äktenskap med Ingeborg Persdotter (Född 1649 Möklinta Botebo. Död 1723-05-24 Möklinta Kolpelle.). Vigsel 1669 
Möklinta. 
 
Barn: 
VIII:84 Elisabet Larsdotter. Född 1671 Möklinta Kolpelle. Död 1754-05-04 Möklinta Bodarna.  
VIII:66 Brita Larsdotter. Född 1681-06-05 Möklinta Kolpelle. Död 1762-02-23 Möklinta Nordankil.  

 
 

 
 

IX:132  fm ff ff fm m 
Ingeborg Persdotter. Född 1649 Möklinta Botebo. Död 1723-05-24 Möklinta Kolpelle. Far: X:263, X:335 Peder Nilsson. 
Mor: X:264, X:336 Brita Michelsdotter. 
 
Dödbok Hustru Ingeborg Persdotter i Kolpelle född i Botbo 1649 . 1669 1 advent kom hon i äktenskap med Lars Jönsson i 
Kolpelle med vilken hon sammanlevde till 1709 och ägt 2 söner och 4 döttrar varit i 4 år besvärad av lungsoten. Dödde d 24 
maj begrovs mitt emot gamla klockstapeln den 3 juni 

 
 

 
 

IX:133  fm ff ff mf f 
Nils Larsson. Född 1639-10-27 Möklinta Hallarsbo. Död 1699-07-09 Möklinta Hallarsbo. Far: X:265 Lars Johansson. Mor: 
X:266 Karin. 
 
Övertjurbo 13 januari 1696 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2297 (1696) Bild 6430 / sid 624 Nils 
Larsson i Hallarsbo anklagades att han på stämningen som hölls d 23 december utropat  och sat att får intet allmogen 
mer än 6 daler för var stig då skola de ej föra någon kol. Nils jämrade sig mycket och sade sig sagt som andra, men intet 
förstått det skulle blivit så illa upptagit, beder och ansöker med många böner om nåd och tillgift. 
 
Ävenså plikta bönderna Nils Larsson i Hallarsbo, Anders Jönsson i Ås, Olof Persson i Nässlebo, Lars Jönsson i Gamlebyn, 
Anders Jönsson och Anders Danielsson i Forneby och Johan Persson i Skräddarbo så och Erik Persson i Grellstad vardera 
med 14 dagars fängelse därför att de igenom deras obetänkta tal och exempel givit orsak och tillfälle att varken kungl 
förordningen av år 1649 eller 1668 i tillbörlig vördnad hållen blivit. // bonden Nils Larsson i Hallarsbo åtnjutit en särdeles 
konglig nåd vid kronohemmanet Hallarsbo besittning om han icke igen denna motvilja och argsinnighet gjort sig ovärdig 
därav och ifrån hemmanet bör avsägas.// 
 
Övertjurbo 5 maj 1696 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2297 (1696) Bild 6640 / sid 644 Nils 
Larsson i Hallarsbo Möklinta socken anklagades av inspektoren och kronans befallningsman Gustaf Jönsson för det han 
efter kunglig majestäts befallning skulle infinna sig vid Västerås slott d 10 mars sistlidna, icke komparerat oaktat han 
express av länsmannen varit därom tillsagt och jämväl taga med sig kunglig majestäts nådigste brev angående besittningen 
på Hallarsbo hemman. Vartill Nils svarade och förmente efter han som många andra gjort, sänt sin son in skulle det gjort 
fyllest och han för uteblivandet ursäktas kunna. Inspektoren beropade sig på landshövdingens order i hela allmogens 
närvaro att Nils för denna olydno tingföras skulle anklagas och straffas, varandes han så mycket mera vara coulpable som 
han förutan det allmogen i gemen varit instämd blivit igenom länsmannen express tillsagt: Resolution // pliktar 40 daler 
smt 
 
Äktenskap med Malin Eriksdotter (Född 1649 Möklinta Bor. Död 1698-05-24 Möklinta Hallarsbo.). Vigsel 1665-10-27 
Möklinta. 
 
Barn: 
Karin Nilsdotter. Född 1666-10-21 Möklinta Hallarsbo.  
VIII:67 Lars Nilsson. Född 1668-05-09 Möklinta Hallarsbo. Död 1729-10-26 Möklinta Kolpelle.  
Johan Nilsson. Född 1669-10-09 Möklinta Hallarsbo.  
Margareta Nilsdotter. Född 1671-09-10 Möklinta Hallarsbo.  
Kerstin Nilsdotter. Född 1673-08-25 Möklinta Hallarsbo.  



Peder Nilsson. Född 1676-04-09 Möklinta Hallarsbo.  
Erik Nilsson. Född 1678 Möklinta Hallarsbo.  
Malin Nilsdotter. Född 1680 Möklinta Hallarsbo.  
Karin Nilsdotter. Född 1683 Möklinta Hallarsbo.  
Sara Nilsdotter. Född 1687 Möklinta Hallarsbo.  

 
 

 
 

IX:134  fm ff ff mf m 
Malin Eriksdotter. Född 1649 Möklinta Bor. Död 1698-05-24 Möklinta Hallarsbo. Far: X:267, X:323 Erik Pedersson. Mor: 
X:268, X:324 Margareta Andersdotter. 
 
Dödbok H Malin Ersdotter ifrån Hallarsbo född i Bor 1649. Gifte sig med Nils Larsson i Hallarsbo A0 1665 i oct  haft 10 
barn. Varit from och gudfruktig sina barn och sitt hus väl förestått. Någon tid plågats av lungsjukan. Dog d 24 maj och 
begrovs d 29 

 
 

 
 

IX:135  fm ff ff mm f 
Hans Pedersson. Född 1654-01-22 Möklinta Skräddarbo. Död 1724-05-25 Möklinta Lisselbo. Far: X:269 Peder Matsson. 
Mor: X:270 Elisabet Hansdotter. 
 
Dödbok Hans Persson i Lisslebo född i Skräddarbo 1654 av kristliga och ärliga föräldrar var stadigt hemma hos sina 
föräldrar och med deras samtycke kom i ett kristligt äktenskap år 1675 med sin efterlåtna maka Brita Olofsdotter ifrån 
Bännebäck med vilken han ägt en son och 3 döttrar. Varit sexman i 24 år varit en stilla och saktmodig man flitigt gått i 
kyrka och med andakt brukat sina salighets medel. Sjuknade kyndelsmässotiden av vattsot lades där av till säng 
Matsmässotiden dog d 25 maj och begrovs den 31 mitt emot gamla klockstapeln 
 
Övertjurbo härad 6 maj 1678 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2282 (1678) Bild 6780 / sid 640 
(AID: v420684.b6780.s640, NAD: SE/RA/42042202) beviste Per Matsson i Lisselbo det hans son Hans Persson haver med 
sin hustru Brita Olofsdotter ärvt Kolpelle 7 penningland. Sedan betalt sin hustrus halvbroders Mats Larssons skuld13 daler, 
// noch haver halvsysterns hustru Marit Larsdotter förfarit för sin halvsyster Brita hennes lösa arv till 48 daler var emot 
hennes jord nu tillträdes till vidare likvidation med man  Erik Hindersson, Alltså uppbjudes, Hans Persson och hustru brita 
i Kolpelle dock skall rannsakas om här å förr något bud skett är.  
 
Äktenskap med Brita Olofsdotter (Född 1654-10-01 Möklinta Väster Bännbäck. Död 1733-10-06 Möklinta Lisselbo.). Vigsel 
1675 Möklinta. 
 
Barn: 
VIII:68 Elisabet Hansdotter. Född 1676 Möklinta Lisselbo. Död 1763-04-03 Möklinta Kolpelle.  
Olof Hansson. Född 1681-07-02 Möklinta Lisselbo.  
Kerstin Hansdotter. Född 1681-07-02 Möklinta Lisselbo. Död 1695 Möklinta Lisselbo.  
Anna Hansdotter. Född 1684 Möklinta Lisselbo.  

 
 

 
 

IX:136  fm ff ff mm m 
Brita Olofsdotter. Född 1654-10-01 Möklinta Väster Bännbäck. Död 1733-10-06 Möklinta Lisselbo. Far: X:271 Olof Larsson. 
Mor: X:272 Kerstin. 
 
Dödbok hustru Brita Olofsdotter ifrån Lisslebo född i Väster Bännebäck av ärliga föräldrar 1654. Tjänt på åtskilliga ställen 
med gott beröm. År 1675 gifte hon sig med salig Hans Person ifrån Lisslebo. Avlat med honom 2 söner och 3 döttrar. 
Sammanlevat med honom 49 år.  Avsomnade den 6 oktober. 

 
 

 
 

IX:137  fm ff fm ff f 
Erik Olofsson. Född 1644 Möklinta Östankil. Död 1714-04-11 Möklinta Kanikebo. Far: X:273 Olof Jönsson. Mor: X:274 Elsa. 
 
Dödbok Erik Olsson i Kanikebo är född i Östankil år 1644. I tjänst hos åtskilligt hedersamt folk här i församlingen och sig 
ärligen och väl förhållit. Och som hans redlighet och trohet så väl därigenom som och igenom all dess allvarsamma 
förhållande blivit beprövad så är han ock för 11 eller 12 år sedan till kyrkovärd vid denna församling antagen därvid han all 
redelighet och trohet framgent låtit förspörja. År 1673 ingick han äktenskap med sin i sorgen kvarlåtna maka h Anna 
Andersdotter från Mårtensbo med vilken han ägt 6 barn. Varit en from och stilla man samt gudfruktig. För en månad blev 
han hårt angripen av bröstsjuka som sedermera förökades av håll och styng. Avsomnade saligen den 11 april begrovs d 18 
mellan gl klockstapeln och kyrkan 



 
Barn med Anna Andersdotter (Född 1646 Möklinta Mårtensbo. Död 1724-03-05 Möklinta Kanikebo.). 
 
Barn: 
VIII:69 Anders Eriksson. Född 1676 Möklinta Kanikebo. Död 1743-07-06 Möklinta Kanikebo.  
Brita Eriksdotter. Född 1679 Möklinta Kanikebo.  
Olof Eriksson. Född 1682-04-02 Möklinta Kanikebo.  
Lars Eriksson. Född 1684-11-09 Möklinta Kanikebo.  
Johan Eriksson. Född 1687-05-29 Möklinta Kanikebo. Död 1716-03-09 Möklinta Hanshyttan.  

 
 

 
 

IX:138  fm ff fm ff m 
Anna Andersdotter. Född 1646 Möklinta Mårtensbo. Död 1724-03-05 Möklinta Kanikebo. Far: X:275 Anders Larsson. Mor: 
X:276 Ingeborg Mårtensdotter. 
 
Dödbok 1724 hustru Anna Andersdotter i Kanikebo född i Mårtensbo 1646 av ärliga och kristliga föräldrar år 1673 kom hon 
i äktenskap med sin sal man kyrkovärden Erik Olsson i Kanikbo. Varit blind i 20 år och med stort tålamod samma svåra kors 
upptagit. Sjuknade näst före jul av andtäppa var till kom svåra håll och styng. dog den 5 begravdes den 8 
Mars 
 
Övertjurbo härad 7 november 1687 : Efter avhört tal och svar om en beskyllning som h Anna Pedersdotter i Kanikbo gjorde 
till sin grannhustru Anna Andersdotter som skulle hon med vidskepligt uppsåt förliden påskemorgon tagit mossa ur hennes 
fähus vägg, varpå intet bevis fanns utan den andra ständigt nekade blev således slutit att dessa kvinnspersoner förmantes 
till sedighet och gudfruktan och dem sattes vite 40 mar smt om någon med äreröriga beskyllningar och utav slik vantro den 
andra besöker och illa utför 

 
 

 
 

IX:139  fm ff fm fm f 
Johan Olofsson. Född 1652-06-20 Möklinta Nässelbo. Död 1736-08-18 Möklinta Nässelbo. Far: X:277 Olof Månsson. Mor: 
X:278 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.  
VIII:70 Elisabet Johansdotter. Född 1681 Möklinta Nässelbo. Död 1763-06-11 Möklinta Kanikebo.  
Malin Johansdotter. Född 1683 Möklinta Nässelbo.  
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.  

 
 

 
 

IX:140  fm ff fm fm m 
Anna Olofsdotter. Född 1652-02-15 Möklinta Nässelbo. Död 1731-04-21 Möklinta Nässelbo. Far: X:279 Olof Persson. Mor: 
X:280 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 

 
 

 
 

IX:141  fm ff fm mf f 



Erik Matsson. Född 1663-03-15 Västerfärnebo Västerbykil. Död 1715-01-03 Västerfärnebo Västerbykil. Far: X:281 Mats 
Jönsson. Mor: X:282 Malin Mickelsdotter. 
 
Faddrar Lars Andersson i Västerbykil och h Ingeborg i Smedsbo 
 
Erik Matsson i Västerbykil född ibidem av äkta säng döpt, hemma hos sina föräldrar varit till dess han på sitt 28 år blivit gift 
med piga Kerstin Andersdotter i Västerbykil, varit med henne gift i 32 år avlat med henne 3 söner och 2 döttrar av vilka 
allenast 1 dotter är för sin fader i herranom avsomnat, död av håll och // 52 år begraven på // norr sidan om cilian 
 
Vagnsbro häradsrätt 26 oktober 1682: Kände sig nu drängen Erik Matsson i Västerbykil skyldig till det lägersmål med konan 
Annika Johansdotter ifrån Västerby som han på sista tinget så högeligen nekade till, och vart fördenskull tilldömder att nu 
till detta sig med edsgärdsmän purgera: Dock är han ej själv i person inkommen utan igenom sin broder Olof Matsson. 
Dömdes sålunda efter det 3 cap giftm balk åt 40 mark smt bot, och med 3 mark för tresko sin, samt en tunna sät till de 
fattiga för sin å sista ting emot samvetet svore fåfänga eder. Kyrkoplikten remitteras till det vyrdiga prästerskapet, men om 
barna födan och konans underhjälp till dess kostnad uti kyrkogången samt hennes förlikning a 20 mark rätta sig efter 
landsortens sedvänja samt 18 cap ärvalagsbalken. Annika Johansdotter skall böta sina 20 mark smt 
 
Vangsbro häradsrätt 3 mars 1706 Erik Matsson i Västerbykil  besvärade sig efter föregånde ... stämning över dess gård..... 
farbroder Anders Jönsson dersammastädes som esomoftast skall vilja ... honom och klandra därpå, att ... fått ut lösen för 
sin arvsrätt  efter fadern Jöns Larsson där dock .... att Erik Matssons fader Mats Jönsson varit 2ne gånger med honom 
däröver till ting .. in på tingbordet såsom och ... rättens orders hos länsmannen deponerat samma lön 40.... som skulle 
allenast vara 38... smt efter gl Länsman Lars .... och 2ne nämndenmäns ...juni 1682 hållna arvskifte ... räkning och 
likvidation dy att bliva ifrån farbroderns anspråk fri och befästat ...... av faderns tredjedel uti havre- hemmanet Lillegården 
som är ett öres och tvåtredjedels penningland vilka... häradsrätten d 31 aug 1676 hans ... tilldömt haver helst bemälte dess 
fader Mats Jönsson samma ...jordedel allt för dyrt löst i det ... arvskiftet efter fadern Jöns Larsson var hållit han mycken 
tillförende  vitterlig gäld clarerat // 
 
Äktenskap med Kerstin Andersdotter (Född (1663-03-29) Västerfärnebo Västerbykil.). Vigsel 1683-09-23 Västerfärnebo. 
 
Barn: 
Anna Eriksdotter. Född 1689-11-10 Västerfärnebo Västerbykil.  
Karin Eriksdotter. Född 1691-01-01 Västerfärnebo Västerbykil.  
VIII:71 Erik Eriksson. Född 1693-12-25 Västerfärnebo Västerbykil. Död 1747-04-15 Möklinta Västerbo.  
Mats Eriksson.  

 
 

 
 

IX:142  fm ff fm mf m 
Kerstin Andersdotter. Född (1663-03-29) Västerfärnebo Västerbykil. Far: X:283 Anders Christoffersson. 
 
Fadern är troligen soldaten Anders Christoffersson i Västerbykil. Två stycken Anders i Västerbykil får barn under 1660-talet. 
Den nämnda Anders Christoffersson och Anders Persson. Samtliga Anders Perssons barn är namngivna i födelseboken. Det 
barn som AC får 1663 saknar namn då födelseboken är trasig på den plats där namnet skulle stå. 
 
Flyttar 1727 från Möklinta Västerbo till sonen Mats Ersson i Västerfärnebo Västerbykil. Struken där cirka 1734 möjligen 
återflyttad till Möklinta 

 
 

 
 

IX:143  fm ff fm mm f 
Anders Johansson. Född 1663-08-16 Möklinta Näs. Död omkring 1710. Far: X:285 Johan Olofsson. Mor: X:286 Kerstin 
Andersdotter. 
 
Äktenskap med Malin Johansdotter (Född 1668-03-08 Möklinta Norrvad. Död 1743-04-10 Möklinta Västerbo.). Vigsel 1686 
Möklinta. 
 
Barn: 
Kerstin Andersdotter. Född 1688 Möklinta Västerbo. Död 1712-03-01 Möklinta Västerbo.  
VIII:72 Karin Andersdotter. Född 1690-09-18 Möklinta Norrvad. Död 1765-03-20 Möklinta Västerbo.  
Maria Andersdotter. Född 1698 Möklinta Västerbo.  
Olof Andersson. Född 1701-03-29 Möklinta Västerbo.  
Johan Andersson. Född 1704-06-22 Möklinta Västerbo.  
Brita Andersdotter. Född 1707-08-02 Möklinta Västerbo.  

 



 
 

 

IX:144  fm ff fm mm m 
Malin Johansdotter. Född 1668-03-08 Möklinta Norrvad. Död 1743-04-10 Möklinta Västerbo. Far: X:287 Johan Olofsson. 
Mor: X:288 Karin Matsdotter. 
 
Dödbok Hustru Malin Jansdotter ifrån Västerbo född 1668 d 8 mars. På sitt 18 ålders år gifte hon sig med för detta saliga 
Anders Jansson ifrån Västerbo som sedan blev soldat. Med honom sammanlevat vid pass i 24 år ägt med honom 7 barn. 
Varit änka i 33 år. Sjukdomen svåra håll och styng i 3 dagars tid blev död 10 april och begrovs d 17.  

 
 

 
 

IX:145  fm ff mf ff f 
Erik Olsson. Född 1631. Död 1714-01-01 By Gaddbo. Far: X:289 Olof Ersson. Mor: X:290 Brita Andersdotter. 
 
Bergting i By 25 juni 1684Bergskollegium, Rättsprotokoll från Öster- och Västerbergslagens bergmästaredöme, 
SE/RA/420013/02/E II f/1 (1653-1686), bildid: A0067300_00834  Erik Olsson i Gaddbo talade till Per Eliansson i 
Västanhede om en smedjedel som är 1/9 del uti 1/12 del i Hede smedja den han intet här till kunnat bliva mäktig, till 
hemmandelen i Västanhede som han bytt till Anders Jönsson ibidem, Per Eliansson svarade ingen hava talt därpå och 
nekade intet till att släppa den. Resolverades alltså att Anders Jönsson som hemmanet sig tyllbytt nu strax och tillträder 
smedjedelen men skulle Per därpå anlagt någon merkelig byggnad bör de honom efter mätesmanna ordom godtgöras. 
 
Folkare tingslag 12 maj 1686 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2746 (1686) Bild 4700 / sid 462 (AID: 
v421037.b4700.s462, NAD: SE/RA/42042202): Stadfästes det jordebyte som Anders Jöransson i Västanhede och hans 
syskonbarn Erik Olofsson i Gaddbo d 26 april sin emellen upprättat haver således att Anders haver givit till Erik sin moders 
jord i Gaddebo med den lösningsrätt hon där förkunnat haver som var en systerdel och bekommit av Erik igen hans 
arvejord efter fadern i Västanhede samt den lösningsrätt han där för kunnat hava och Ander förlikt och fullkomligen 
tillfreds ställe Erik för den del hans jord i Västanhede har kunnat över bytet..... 
 
Folkare tingslag 13 maj 1687: Erik Andersson, Anders Johansson, Johan Bengtsson och Anders Ingols änka sökte ovälia? 
Och återkalla den förening som de ingått hava med Erik Olsson i Gaddbo angående en jordedel i Hede full betalning, 
sägande sig hava gl brev och skäl igenfått vilka utvisa … vara fullbetalt: Och blev avsagt att efter denna senare förening är 
indialiter? Skett och sluten nämligen d 14 maj 686 så blev denna förening i sin kraft och bör fullgöras. 
 
Häradsrätten 1701 Förekom Erik Olofsson i Gaddbo och Olof Ersson i Leknäs på egna vägnar och fullmäktiga för samtliga 
sina grannar bekännandes en vänlig förlikning är dem emellan träffad över deras här emot annan instämda stridigheter så 
att Erik eftergivit sin klagan emot Leknäsborna att hava brutit under gården omkring hans äng Förfallet så att den är bleven 
upptrampad samt höstacken uppröten. Där emot han lovat utstänga den lilla lycka han för detta av deras mark intagit 
sedan ska han förvärva bägge sina förberörde ängar Förfallet och Litsleängen.... 
 
Barn med Anna Olofsdotter (Född 1629. Död 1707-03-13 By Gaddbo.). 
 
Barn: 
Lisbeth Ersdotter. Född 1667 By Gaddbo.  
Olof Eriksson. Född 1673-09-28 By Leknäs.  
Erik Ersson. Född 1675 By Gaddbo.  
Karin Ersdotter. Född 1676.  
VIII:73 Olof Ersson. Född 1678-01-20 By Gaddbo. Död 1740-05-23 By Gaddbo.  
Anders Ersson. Född By Gaddbo.  

 
 

 
 

IX:146  fm ff mf ff m 
Anna Olofsdotter. Född 1629. Död 1707-03-13 By Gaddbo. 

 
 

 
 

IX:147  fm ff mf fm f 
Anders Andersson. Född 1651 By Gyvik. Död 1732-07-28 By Gyvik. Far: X:293 Anders Larsson. Mor: X:294 Marit 
Hansdotter. 
 
Folkärna tingslag 19 juni 1679: Blev avsagt mellan änkan h Malin Andersdotter i Rudu med Anders Andersson i Djuvwik om 
någon jord ibidem att henne h Malin kan med sina egna medel inlösa ifrån bemälte Anders den jord han av h Karin 
Matsdotter i Stacksbo köpt haver för 95 daler kmt tillåtas det henne, emedan hon är närmare börden, ...... 
 
Äktenskap med Margareta Eriksdotter (Född 1659 By Strandmora. Död 1736-02-04 By Gyvik.). Vigsel 1676-10-08 By. 



 
Barn: 
VIII:74 Marit Andersdotter. Född 1678-11-01 By Gyvik. Död 1754-02-26 By Gaddbo.  
Anders Andersson. Född 1681-03-20 By Gyvik.  
Erik Andersson. Född 1684-04-06 By Gyvik.  
Malin Andersdotter. Född 1686-09-03 By Gyvik.  
Kerstin Andersdotter. Född 1690-01-30 By Gyvik.  
Per Andersson. Född 1693-05-16 By Gyvik.  
Mats Andersson. Född 1696-07-16 By Gyvik.  
Lars Andersson. Född 1703 By Gyvik.  

 
 

 
 

IX:148  fm ff mf fm m 
Margareta Eriksdotter. Född 1659 By Strandmora. Död 1736-02-04 By Gyvik. Far: X:295 Erik Jöransson. Mor: X:296 Karin 
Andersdotter. 

 
 

 
 

IX:149  fm ff mf mf f 
Erik Larsson. Född omkring 1631. Död 1700-09-12 By Sävsbo. Far: X:297 Lars Larsson. Mor: X:298 Kerstin Andersdotter. 
 
Folkare 12 maj 1683 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2743 (1683) Bild 1200 / sid 69 (AID: 
v421034.b1200.s69, NAD: SE/RA/42042202)  hu Malin Carlsdotters, Olof Staffanssons i Horndal sak togs för händer och 
vad ryktet vidkommer som hon och Erik Larsson i Sävsbo är uti komna om olovlig beblandelse så kunde ingen säker grund 
där till havas, icke heller fanns sådana skäl att de kunde edgång påläggas, varför befriades de ifrån denna misstanke och 
utkomna lösa rykte. Men för det att hon så skamlöst har uti sitt fylleri utfarit på Johan Eriksson vid Horndal och hans 
hustru med ärerörig skällsord av skälm och sofferska förtörnat gud och förargat sin nästa med svåra eder och banskap 
oförskämt upplyftat kläderna om sig till tingsrättens förakt tillsagt inspektoren Reitz dräng Mårten Olofsson om bevisligt 
tjuveri och om en söndag huggit h Brita salig Nils Israelssons vid Lönnmora i armen med en kniv dömdes hon att slita ris för 
tingsstugudörren, alldenstund hon intet äger annat att böta sin brott emot, vilket och strax på henne blev exekverat 
 
Barn med Margareta (Född omkring 1640.). 
 
Barn: 
Lars Eriksson. Född 1662 By Sävsbo.  
Kerstin Eriksdotter. Född 1665 By Sävsbo.  
VIII:75 Erik Ersson. Född 1668 By Sävsbo. Död 1736-03-01 By Norbyn.  
Margareta Ersdotter. Född 1670 By Sävsbo.  
Malin Ersdotter. Född 1674-11-01 By Sävsbo.  

 
 

 
 

IX:150  fm ff mf mf m 
Margareta. Född omkring 1640. 

 
 

 
 

IX:151  fm ff mf mm f 
Anders Larsson. Född Nårns bruk. 
 
Barn med Ella Matsdotter (Född By Lönnmora.). 
 
Barn: 
VIII:76 Margareta Andersdotter. Född 1674-04-24 By Lönnmora. Död 1712-02-18 Västanmossa.  

 
 

 
 

IX:152  fm ff mf mm m 
Ella Matsdotter. Född By Lönnmora. Far: X:303 Mats Jönsson. Mor: X:304 Ella Pålsdotter. 
 
By 25 juni 1674 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2737 (1674) Bild 3120 / sid 303 (AID: 
v420722a.b3120.s303, NAD: SE/RA/42042202) Ella Matsdotter i Lönnmora By socken haver låtit sig belägra av en ung 
dräng Anders Larsson född vid Nårns bruk, lejd soldat i Torsåker socken, med vilken han haver barn avlat och fött det och 
än lever. Anders är nu intet till städes. Ella som haver varit en änka, sakfälltes för lägersmål till 20 mark. Och emedan hon 
intet orkade botum ty slet hon ris för tingstugudörren. 
 



Barn med NN. 
 
Barn: 
Brita.  

 
 

 
 

IX:153  fm ff mm ff f 
Clemet Andersson. Född 1616 By Forneby. Död 1682-06-24 By Forneby. Far: X:305 Anders Hansson. Mor: X:306 Karin. 
 
Gruvting i By 1657-06-08 A0067300_00049: Klemit Andersson i Forneby anklagade Ingeborgbo smedjelaget Erik Lars i 
Maskesbo med de andra att de haver ifrån honom en smedjedel nämligen 1/8 del i smedjan, då svarade de att de tillbodo 
honom bygga men han ville intet, där emot svarade, han var en soldat men nu är han bergsman. Nämnden och flera goda 
män vittnade honom hava än sin redskap uti Jerntygen kvar, är allt så avsagt att Clemet skall behålla sin 1/8 del och efter 
mätesmanna ordom betala sina wederparter den omkostnad som de der oppå erlagt hava. Och pålade ålderman Henrik 
Hanssell, länsman Hans Michelsson i Hede Ingålds Bengtsson ibidem och Joen Mårtensson att resa tit och göra där över en 
rätt och noga rannsakning och värdering, vilken omkostnad Clemet dem betala skall för än han får träda till sin smedjedel 
igen. 
 
Folkare 6 maj 1673 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2736 (1673) Bild 2560 / sid 247 (AID: 
v420721.b2560.s247, NAD: SE/RA/42042202) än haver Clemet Andersson bytt stall med h Anna i Forneby och givit henne 
till ett skeppd stångjärn emedan hennes stall var bättre än hans: vilket husbyte blev confirmerat 
 
Folkare tingslag 23 oktober 1674 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2737 (1674) Bild 4910 / sid 481 
(AID: v420722a.b4910.s481, NAD: SE/RA/42042202) Clemet Andersson i Forneby samt hans styvson Anders hava vid hållne 
arvskiftes slut d 6 oktober innevarande år bytt sig emellan de lösören som efter Clemets hustru Maria Jonsdotter då är 
funna, skattade till 335 daler 16 öre som eljest hade bordt komma i arvbetalning till Horndals bruk emot dess fordran 459 
daler kopparmtt och där hos obligerat sig så bemälte lösören som resten av skulen 123 daler 16 öre kopparmtt med kol till 
bemälte bruk riktigt att betala, pantsättandes Anders bruket till försäkring sitt hus och jord emot 66 daler 8 öre kopparmtt,  
för det övriga som Clemet haver ått sig tagit att betala haver han pantsatt sin hustrus jord som honom av hans styvbarn 
emot gäldens betalning är förunt. Detta blev efter begäran protokollerat och fast dömt. 
Stadfästes och det arvskifte som Erik Eriksson Reitz samt Arvid Esbjörnsson i Avestafors den 6 oktober nästförlidne hava 
hållit emellan ovanbemälte Clemet Andersson och hans styvbarn, efter hans hustru och deras moder salig h Maria 
Jönsdotter, då gäld är funnit som efterföljer, nämligen till Horndals bruk 126 daler, styvson (Johan) en halv dränglön 11 
daler och fordom pastoris i By sal h Erik Vibiensis arvingar 140 daler kopparmtt vilken gäld Clemet Andersson haver tagit till 
sig att betala och däremot behålla sin sal hustrus fasta egendom i hus och jord uti Forneby och vad på den delen i åker och 
äng av nyo kan vara uppbrukat skall han för sitt arv och eget behålla sedan ovanbemälte skuld är betalt och styvbarnen 
behålla deras sal faders jord oavkortat i all gäld. (Ex1:e 2737 sid 481) 
 
Clemet Andersson tog värvning vid Dalregementet 1640. Kom då från Ingeborgsbo i By socken med soldatnamnet Tille. 
Sista året som soldat är 1650. 
 
Barn med Marit Jonsdotter (Född 1607. Död 1674-08-23 By Forneby.). 
 
Barn: 
VIII:77 Per Clemetsson. Född 1652. Död 1722-03-03 By Forneby.  

 
 

 
 

IX:154  fm ff mm ff m 
Marit Jonsdotter. Född 1607. Död 1674-08-23 By Forneby. 

 
 

 
 

IX:155  fm ff mm fm f 
Olof Ersson. Född 1623. Död omkring 1688 By Forneby. 
 
Barn med Margareta Hansdotter (Född 1638. Död 1728-08-03 By Forneby.). 
 
Barn: 
VIII:78 Margareta Olsdotter. Född 1659 By Nedre Forneby. Död 1742-05-14 By Tyttbo.  
Mats Olofsson. Född 1663 By Nedre Forneby.  
Hans Olofsson. Född 1668 By Nedre Forneby.  
Anna Olofsdotter. Född 1670 By Nedre Forneby.  
Erik Olofsson. Född 1672 By Forneby.  



Elisabet Olofsdotter. Född 1674-12-20 By Forneby.  
Brita Olofsdotter. Född 1677-07-15 By Nedre Forneby.  

 
 

 
 

IX:156  fm ff mm fm m 
Margareta Hansdotter. Född 1638. Död 1728-08-03 By Forneby. 

 
 

 
 

IX:157  fm ff mm mf f 
Mats Andersson. Född 1622 By Tyttbo. Död 1691-10-04 By Tyttbo. Far: X:313 Anders Olofsson. Mor: X:314 Agneta 
Matsdotter. 
 
Folkare 25 april 1662 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2730 (1662) Bild 3180 / sid 310 (AID: 
v420715a.b3180.s310, NAD: SE/RA/42042202) Mats Andersson i Tyttbo beviljades fasta på efterskrivna jordedelar // 
Leknäs och Perstegen som han sig tillhandlat haver av sine syskonbarns svåger nämligen Anders Andersson i Tyttbo hans 
jordedelat Likestad fö 20 daler kmt Daniel Olsson i Forneby och Möklinta socken hustrus jordedel ibm för 10 daler item en 
sin hustrus del uti Porstegen // Tyttebo belägen fdör 7½ daler, Mats Nilssons i Laggarbo hustrus jordedel i Lieknäs för 10 
daler samt hans hustrus del i Porstegen för 7 ½ daler, Anders Perssons i Bännebäck och Möklinta socken hustrus jordedel i 
Liknäs för 10 daler samt halva hans hustrus del i Porstegen för 3 daler 24 öre och Sara Andersdotters de i oftabemälte 
Liknäs för 10 daler kmt 
 
Folkare tingslag 1663 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2732 (1663) Bild 3630 / sid 853 (AID: 
v420717.b3630.s853, NAD: SE/RA/42042202): Oppböds Mats Anderssons i Tyttbo hemmandel i Leknäs som han haver 
köpt av alla sina syskon och nu sålt till sin morbroder Jöran Matsson i Lecknäs för 103 daler kmt 
 
Folkare tingslag 6 maj 1670 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2734 (1670) Bild 1690 / sid 162 (AID: 
v420719.b1690.s162, NAD: SE/RA/42042202): Emedan det i går skickades bud till kyrkoherden i By Hr Erik att han skulle 
komma hit och förklara sig över Mats Anderssons i Tyttbo käromål och Mats nu bägge tingsdagarna haver fåfängt väntat 
han ankomst. Ty protesterade han emot bemälte kyrkoherde och begärde att hans besvär måtte bliva protocollerat, vilket 
här uti bestods. Bemälte pastor haver ett änge vid Matses hemman Tyttebo, dit ha Ao 1668 om vintern sände sina drängar 
att öfra hö dädan ifrån hemåt, när drängarna haver lassat på så mycket de kunne är några fång över blevne som ej gingo i 
skrindorna, det de hava ... lämnat och gingo int till Matses hustru uti hans frånvaro, begärandes 3 kannor öl för ...övers 
bleve hö, deet hon i förstone har vägrat sig uti sin mans frånvaro kunna göra, dock efter de voro trägna, lät hon omsider 
övertala sig och gav dem ölet, och där med foro de deras väg. Förlidna år haver Mats kommit i träta med en sin granne 
som denna höhandeln året till förende blev varse. Vilken i ondskan går till kyrkoherden och upptäcker honomm sådant. 
Om söndagen där efter stämmer kyrkoherden Mats av predikstolen i sakristian, varest pastor håller rättegång över Mats, 
sakfäller honom till 4 daler kmt böter att utgiva till kyrkan, betala höet till kyrkoherden med 10 daler kmt, stå i 4 söndagar 
för kyrkodörren och sedan tillika med sin hustru såsom en tjuv intagas i församlingen igen. 
 
Folkare 9 oktober 1676 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2739 (1675-1677) Bild 5510 / sid 522 
(AID: v420724.b5510.s522, NAD: SE/RA/42042202) Mats Andersson i Tyttbo beviljades fasta på sin broders Anders 
Anderssons i Hofnäs jordedel i Perstegen för 15 daler kmt och systrars Britas, Saras och Annikas delar för 22 daler 16 öre 
kmt som han av bemälte Anders den 21 juni 1674 köpt haver Noch sina systrars Malins och Elisabets anparter i Perstegen 
för 15 daler kmt 
 
Folkare tingslag 27 maj 1691: S Olof Joensson Lundblad det välb Chron… sterbhus fullmäktige talade till landbonden Mats 
Andersson i Tyttbo att han skall utsläppt en skogeld som gjort skada på skogen till 150 dalers värde efter ågången 
skattning. Mats menade elden var kommen ifrån Börike skogen i Öster Färnebo. Men inlade Olof andersson med 3 dess 
grannar en attest ifrån den orten att elden är kommen ifrån denna sockens skog till deras ort och så emedan ingen annan 
haft sina vister på denna skogen än denne Mats och han bränt ett fall icke långt förrän elden löskomme ty håller honom 
för upphovsman åt elden. Mats sade sig bränt till 1 månad förrän elden kommatt gå och den elden alldeles varit släckter. 
Item säger sig alldeles fri, helst att elden först uppkommit något gott stycke ifrån hans fall. 
Resolution: Nämnden finner väl vara något misstänkligt med denna karlen men tycka sig likväl icke ännu kunn honom 
varken fälla eller edgång ålägga förrän han graveras med närmare skäl, helst de veta att ….pläga och där elder uppgöra 
därmedelst lätteligen skada kan tima. 
 
Barn med Margareta (Född 1621. Död 1690-10-25 By Tyttbo.). 
 
Barn: 
Per Matsson. Född 1653 By Tyttbo.  
Anders Matsson. Född 1657 By Tyttbo.  
VIII:79 Joel Matsson. Född 1666 By Tyttbo. Död 1731-04-17 By Tyttbo.  



 
 

 
 

IX:158  fm ff mm mf m 
Margareta. Född 1621. Död 1690-10-25 By Tyttbo. 

 
 

 
 

IX:159  fm ff mm mm f 
Anders Hansson Abborre. Född 1635 Hedemora. Död 1692-05-22 By Fullsta. 
 
Anders Hansson Abborre. Född 1635 Hedemora?. Död 1692-05-22 Fullsta, By. 
Västmanlands regemente majorens kompani sergeant 1684. Var tidigare förare på Livkompaniet i samma regemente. 
 
I avlöningslistan från 1685 står, sergeant Hans Hansson Abborre (felskrivning för  Anders Hansson Abborre.)Majorens 
kompani 1690 fältväbel Möjligen från Hedemora. 1667-07-07 föds Anders Hanssons barn i Nås 
 
Folkare tingslag 7 maj 1672: Anders Hansson Abborre tilltalade å sin hustrus och sin moders broders Olof Persson i Fullsta 
vägnar Erik Olsson Travare om deras arvsrätt i Sjulsbo som de förmena sig med rätta tillkomma, där emot klagade Travare 
på Abborre och hans med participanter att han och hans syster icke hava fått deras anpart i ett ... Muren benämnde, utan 
skola de hava undan för dem. Till att bevisa sig å sin svärmoders broder och sin hustrus vägnar vara till bemälte äng Muren 
berättigade framviste Abborre ett fasta d 11 oktober 1652 utgivet av innehåll att bemälte Olof Perssons fader Peder 
Andersson i Fullsta haver köpt av sin broder Erik Andersson i Sjulsbo hans del i Fullsta hemman för 7 skp stångjärn / in 
margine var detta tilsedt: där uti hans del i ett äng Muren/ av Olof Anderson i Forneby hans del i bemälte Fullstad hemman 
för 7 skepp stångjärn / dette var i bredden tillsatt: och hans del uti bemälte änge Muren/ av sin syster Margareta 
Andersdotter i Hofwenäs hennes del i Fullstad hemman för 3 skepp /dette var i bredden tillsatt: ochhennes del uti bemälte 
änge Muren/ och såsom ovanbemälte Abborren med sina medarva som äre hans svärmoder och hennes broder Olof 
Persson /...Muren hava undan samma fastebrev, ty begärde han rättens tillhjälp att bekomma det igen och njuta fastebrev 
samt där å komma lagmans konfirmation av d 12 octob 1663/ som uti en del icke följde bemälte fastebrev efter, 
alldenstund citationen av bemälte häradsfasta icke var rätt skrivit, utan d 11 octob 1662 där likväl fastebrevet är utgivet 
1652, det som i bredden på fastebrevet var antecknat var i lagmans konfirmation infört men icke de ½ skp stångjärn som 
för Margareta Andersdotters del stål emellan raderna i fastebrevet. Travaren exciperade emot häradsfasta att uti bredden 
var tillsatt änget Muren, med annat bläck än uti själva fastebrevet, ehuruväl med samma hand, och förty hölt det 
misstänkt. Abborren sökte nu inständigt å sina och sin svärmoders broders vägnar att komma uti Sjulsbo torp till arv 
emedan Abborrens svärmoders fader Per Andersson i Fullstad och Travarens fader Olof Andersson i Forneby tillika med 
flera deras syskon finge båda Fullsta Sjulsbo och Muren / som tillförne haver varit ett torp till arvs efter deras fader, och de 
andra syskonen skola .. hava förunt deras broder Olof /Travarens fader/ en god vilja så länge bröderna levde att besitta. 
Där emot svarade Travaren att då detta byttes emellan hans fader och farbröder samt systrar, skall Sjulsbo hava kommit 
hans fader till och han uti 9 år till A 65? då han blev död och Travaren nu uti sju års tid okvalt possiderat hava. Resolution: 
Emedan fastebrevet av d 11 octob 1652 bliver misstänkt för det som in margine med annat och blekare bläck är tillsatt ty 
skall i 1652 års protokoll efterses så väl som på uppbuden uti de förra års protokoll om Muren finnes uti detta köp vara 
infattat alldenstund köpebrevet intet är tillstädes, och man icke kan veta om det icke bliver försåtligen undandolt för den 
misstanke skull man satte om fastebrevet. Och vid nästa höstting skola parterna i denna sak bliva lagligen åtskilda. 
 
Västmanlands läns lagmansting 6 augusti 1673: Uti ifrån laga ting här in loco d 17 maj 1672 hit remitterade sak emellan 
Erik Olofsson Travare klagande till svaranden (Erik Olofsson) Aborre för det han med sin participanter hava fått i besittning 
Erik Olofssons och hans systers anparter ett ängestycke Muren benämnd men häremot Abborren uppvisat d 11 oktober 
1652 ett fastebrev av innehåll att Olof Perssons fader Per Andersson i Fullstad haer köpt av sin broder Erik Andersson i 
Skiulsbo hans del i Fullstad hemman för 7 skeppund stångjärn där uti hans del uti bemälte äng Muren in margine var 
tillsatt, än köpt av sin broder Olof Andersson i Forneby hans del i Fullstad för 7 skeppund stångjärn, dett och i Bredden satt 
om hans del i bemälte äng Muren av sin syster Margetta Andersdotter i Häfwenås hennes del i Fullstad hemman för 3 
skeppund stångjärn även för 3 tillökt ½ skeppund och in Margine var satt vid hennes del i Muren och alltså Abboren 
förmente sig med sina intressenter vara härigenom berättigad till denna ängen som Travaren å sina och sin hustrus vägnar 
yrkar att vilja hava arvslott uti är detta etl p. Av de in actis befintliga skäl och parternas dels eget begivande erkänner 
lagmansrätten härmed och dess hävd härefter som varit haver; välförståendes att emedan Erik Olofsson med sin syster är 
tillkänt behålla Skiulsbo njuter Anders Hansson och hans Ackerenter Fullstad samt Muren och detta utan någons vidare 
klander och åtal var med denna tvisten nu och framdeles vari upphäven. Uti appellerande sak av laga ting sammastädes d 
7 maj 1672 emellan Anders Hansson Abbore klagande och Erik Olofsson Travare svarande å sina egna och sin systers 
vägnar angående Skiulsbo som omstrides är detta etl. Lagmansrätten bifaller och approberar tingsrättens dom för giltig 
och ständig ..efter Erik Olofsson med sin syster obehindrat bliver vid Siulsbo och Abborren som sig haver dit byggt och där 
intet äger skall avflytta på sin hustrus arvejord till Fullstad och detta med rätta. 
 
Lagmansting Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIa:12 (1591-1679) Bild 480 / sid 44 uti appellerade sak 
av laga ting sammastädes d 7 maj 1672 emellan Anders Hansson Abbore klagande och Erik Olofsson Travare svarande å 



sina egna och sin systers vägnar angående Sjulsbo hemman som omstrides är detta: lagmansrätten bifaller och approberar 
tingsrättens dom för giltig och ständig efter Erik Olofsson med sin syster obehindrat bliver vid Sjulsbo och Abboren som sig 
haver dit byggt och där intet äger skall avflytta på sin hustrus arvejord till Fullstad och dett med rätta. 
 
Folkare häradsrätt 1688-05-30: Sergeanten Anders Abbor kändes att betala till sin för detta dräng Anders Johansson i 
Ingeborgbo 6 daler för den forddran han gör om någon innestående drängelön. 
 
Folkare tingslag 4 oktober 1687: Fältväbeln under Majorens väl hr Nils Djurklos compani manhaftig Petter Fogel till boställe 
där om sockenmännen …..defection i byggningen böra refunderas med 165 d 16 / sölvmt och det andra kronohemmanet 
ibidem som Hans och Olof Göranssöner åbott indelt vordet åt sergeanten under samma compani manhaftig Anders 
Hansson Abborre var av synemännen värderat dess röta och försummade byggnad på 134 daler 16 / smt. Påstående nu 
befallningsmännen att dessa bemälte landborna måtte bliva i följe av H Majtts allernådigste resolution given på allmogens 
besvär under förre riksdagen sakfällta för husrötan så de sedan kunna tillhållas att betala samma medel till fältväbeln och 
sergeanten som hemmanen i possession antagit att de därmed måge bota och reparera det som behövas. 
 
Folkare tingslag 1 juni 1688: Sergeanten manhaftig Anders Hansson Abborr ingav nu den rannsakning som gången är 23 
maj förliden på skogen under hemmanen i Fullsta i följe av Rb given resolution å sista ting, därvid de förordnade synemän 
hava rannsakat om gränsen emellan Fullsta byn Gårsbo Storbyn Smedsbo Stocksbo och Leknäs och för av Fullsta borna…….. 
 
Folkare tingslag 1 juni 1688: Sergeanten Anders Abborr kändes att betala till sin för detta dräng Anders Johansson i 
Ingeborgsbo 6 daler för den fordran han gör om någon innestående drängelön. 
 
Barn med Karin Matsdotter (Född 1640. Död 1717-08-08 By Fullsta.). 
 
Barn: 
VIII:80 Lisbet Andersdotter. Född 1667 By Fullsta. Död 1742-02-28 By Tyttbo.  
Anders Andersson. Född 1670 By Fullsta.  

 
 

 
 

IX:160  fm ff mm mm m 
Karin Matsdotter. Född 1640. Död 1717-08-08 By Fullsta. Far: X:319 Mats Persson. Mor: X:320 Brita Persdotter. 

 
 

 
 

IX:161  fm fm ff ff f 
Olof Larsson. Född 1632 Möklinta Gammelby. Död 1708-04-09 Möklinta Gammelby. Far: X:321 Lars Larsson. Mor: X:322 
Kerstin Jönsdotter. 
 
Övertjurbo häradsrätt 20 september 1659: Ställdes för rätten Olof Larsson och Kerstin Larsdotter i Gamleby och Möklinta 
socken, nu tjänande hos befallningsman Mats Johansson som har haft lägersmål och avlat barn tillsammans. Sakfälltes Olof 
till 40 daler och Kerstin 20 daler. Dito avsades att Olof skall giva Kerstin till barnföda en ko eller dess värde och till 
förlikning 20 daler kopparmynt. 
 
Sala rådhusrätt 6 februari 1700: Olof Larsson i Gammalbyn och Möklinta socken angav att han till Erik Olsson Behms 
pantsatt en brännvinspanna om 18 markers vikt den tid Erik Olsson tjänte hos hr bokhållaren Sahlström emot levererad 
spannmål för 6 daler koppmt påståendes Olof Larsson nu få sin panna igen lösa, men som panten ej finnes, åligger Erik 
Olsson igenskaffa pannan emot 6 daler koppmt eller betala 18 mark kopper med 24 öre koppmt marken 
 
Dödbok: Olof Larsson i Gamlebyn född 1632 ibid. 166? kommit i äktenskap första gången med Anna? Larsdotter i Hillersbo 
med henne allenast levde i 3½ år utan barn. Sedan kommit året efter i annat äktenskap med sin kvarlämnade k maka hu 
Kerstin Ersdotter ifrån Bor. Haft 9 barn 6 söner och 3 döttrar död 9 april. 
 
Äktenskap med Kerstin Ersdotter (Född 1644 Möklinta Bor. Död 1716-03-26 Möklinta Gammelby.). Vigsel 1665. 
 
Barn: 
Margareta Olofsdotter. Född 1665-10-08 Möklinta Gammelby.  
Lars Olofsson. Född 1667-10-06 Möklinta Gammelby.  
Erik Olofsson. Född 1669-01-30 Möklinta Gammelby.  
Kerstin Olofsdotter. Född 1670-03-27 Möklinta Gammelby.  
VIII:81 Johan Olsson. Född 1672 Möklinta Gammelby. Död 1716-05-26 Möklinta Gammelby.  
Karin Olofsdotter. Född 1676 Möklinta Gammelby. Död 1749-05-16 Romfartuna Boda.  
Daniel Olofsson. Född 1680 Möklinta Gammelby.  
Malin Olofsdotter. Född 1685 Möklinta Gammelby.  



Erik Olofsson. Född 1685-05-17 Möklinta Gammelby.  
 
Sambo med Anna (Född 1644. Död 1662-07-03 Möklinta Gammelby.). 

 
 

 
 

IX:162  fm fm ff ff m 
Kerstin Ersdotter. Född 1644 Möklinta Bor. Död 1716-03-26 Möklinta Gammelby. Far: X:267, X:323 Erik Pedersson. Mor: 
X:268, X:324 Margareta Andersdotter. 
 
Dödbok Erik Andersson i Bodarna var född i N Kils Ao 1642 ingick äktenskap med Margareta Johansdotter i Bodarna Ao 
1670 d 16 oktober levat med henne samman i 25 år och 3månader i en god sämja avlat 3 barn som alla fadern efterlever, 
varit en duktig from och saktmodig man. Den 27 sistlidne januari var han till Sala hytta med kol och tisdagen angripen av 
kolik lät strax besöka sig med h Natvard var på han d 30 om morgonen dog. Begrovs d 9 februari 

 
 

 
 

IX:163  fm fm ff fm f 
Olof Matsson. Född 1611 Sala Åby. Död 1699-02-26 Sala Nykolningen. Far: X:325 Mats Olofsson. 
 
Övertjurbo häradsrätt 6 oktober 1663 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/3 (1654-
1664), bildid: C0104926_00126 Kom för rätten Mats Nilssons i Fogelsbo skyllemän och styvmågar Johan Olofsson, Hans 
Christophersson och Olof Matsson i Åby och fordrade betalning för 1/3 i Fogelsbo som han skulle tillhopa med deras salig 
svärmoder inlöst för 240 daler kmt av kronan då det var ett ödeshemman, därför mente de sig där uti ås in moders vägnar 
tillhöra 1/3 part item 130 daler  dem han hade tagit i Bärsta som utstående voro och där till några andra små persedlar 
Mats Nilsson där emot med goda mäns vittnesbörd beviste att han haver hemmanet upptagit av öde och med stort arbete 
efter förra hustruns död det upprättat och inlagt sina jordpenningar där till 160 daler men deras penningar på 130 daler 
sade han hava varit utdelta då arvsskiftet hölls. Resol. Emedan Mats Nilssons styvbarn icke kunde bevisa att de 130 daler 
vore av Mats Nilsson sin styvfader tagna och deras 1/3 i Fogelsbo efter deras moder intet löper mer än till 80 daler, därför 
skall Mats Nilsson styvbarnen för 1/3 del lösningsrätt i Fogelsbo uti ett för allt utbetala med 100 daler kmt och vari sedan i 
detta mål åtskilda där med och parterna omsider med handsträckning inför rätte ense voro. 
 
 
Förekommer från 1656 mantalslängd Bortflyttad eller död före 1676 enligt mantalslängd 
 
Barn med Karin Larsdotter (Född Sala Åby.). 
 
Barn: 
Brita Olofsdotter. Född 1668-01-29 Sala Åby.  
Margareta Olofsdotter. Född 1670-04-20 Sala Åby.  
VIII:82 Malin Olofsdotter. Född 1673-03-23 Sala Åby. Död 1745-02-08 Möklinta Gammelby.  
Ingeborg Olofsdotter.  
Kerstin Olofsdotter.  

 
 

 
 

IX:164  fm fm ff fm m 
Karin Larsdotter. Född Sala Åby. Far: X:327 Lars Olofsson. 
 
Övertjurbo härad 3 maj 1658 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2267 (1658) Bild 4820 / sid 456 
(AID: v420669.b4820.s456, NAD: SE/RA/42042202) /// Noch bekände sig med sin köpskrift hustru Sigrid, Brita, Karin, Anna 
och Sara Larsdöttrar det de hava sålt sin faderbroder Hans Olofsson vardera 1 23/25 (penningland?) för 8 daler kmt som de 
efter sina saliga föräldrar ärvt haver på det halva hemmanet som Hans åbodde vilka penningar dessa samtliga föreskrivna 
bekänner sig till fullkomlig uppburit hava 
 
Övertjurbo 25 oktober 1678 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2282 (1678) Bild 6840 / sid 646 
(AID: v420684.b6840.s646, NAD: SE/RA/42042202) kom för rätten beskedlig man Johan Olofsson i Åby och Sala socken och 
gav tillkänna det han hade med sin hustru ärvt och inlöst 3 öresland hus och jord i Åby Mellangården sålunda; först beviste 
Johan Olofsson sig hava betalt kronans utlagor och annan skuld för sin svåger Olof Matsson och hustru syster hust Karin 
Larsdotter till 159 daler kmt för 1 öresland jord // år nämligen till mäster Olof Schultz änka 60 daler varav Olof Matssons 
hustrus jord 1 öresland i Åby  // beviste Johan Olofsson medelst köpebrev av dato 15 jan 1672 var med han haver lossat 
av sin andra svåger Erik Hansson och hans hustru  hust Anna Larsdotter som Johan Olofssons hustrus syster är i Legde och 
Skultuna socken hennes arvjord 1 öresland  // beviste Johan Olofsson huru som han brukar sin svågers Hans 
Christopherssons i Jugansbo hustrus jord 1 öresland i Åby emot sin arvjord 1 20 penningland i Legde i Skultuna socken /// 

 



 
 

 

IX:165  fm fm ff mf f 
Erik Andersson. Född 1642 Möklinta Nordankil. Död 1696-01-30 Möklinta Bodarna. Far: X:257, X:329, X:503 Anders 
Jönsson. Mor: X:258, X:330, X:504 Margareta Eriksdotter. 
 
Dödbok Erik Andersson i Bodarna var född i N Kils Ao 1642 ingick äktenskap med Margareta Johansdotter i Bodarna Ao 
1670 d 16 oktober levat med henne samman i 25 år och 3månader i en god sämja avlat 3 barn som alla fadern efterlever, 
varit en duktig from och saktmodig man. Den 27 sistlidne januari var han till Sala hytta med kol och tisdagen angripen av 
kolik lät strax besöka sig med h Natvard var på han d 30 om morgonen dog. Begrovs d 9 februari 
 
Äktenskap med Margareta Johansdotter (Född 1646 Möklinta Bodarna. Död 1720-02-14 Möklinta Bodarna.). Vigsel 1670-
10-16 Möklinta. 
 
Barn: 
VIII:83 Anders Ersson. Född 1673 Möklinta Bodarna. Död 1753-05-18 Möklinta Bodarna.  
Margareta Ersdotter. Född 1689 Möklinta Bodarna.  

 
 

 
 

IX:166  fm fm ff mf m 
Margareta Johansdotter. Född 1646 Möklinta Bodarna. Död 1720-02-14 Möklinta Bodarna. Far: X:331 Johan Pedersson. 
Mor: X:332 Anna Bengtsdotter. 
 
Dödbok Hustru Margareta Johansdotter ifrån Bodarna är född där samma städes av ärliga och kristliga föräldrar år 1646 
vid Mormässotiden. På sitt 24 ålders år kom hon i äktenskap med sin salig man Erik Andersson i Nolankil nämligen 1670 d 
16 oktober med vilken hon i en väl äkta kärlek sammanlevde in till år 1696 den 30 januari. Välsignade med 3 barn var av en 
son är igenom döden avgången on en son och en dotter efterlever. Varit en stilla och from hustru som sitt hus väl förestått 
och sin barn i tukt och herrans förmaning uppfött, vilka och på hennes ålderdom gått henne väl tillhanda. Sjuknade 
förleden sommar vid Olsmässotiden av modersjukan beredde sig väl till hädanfärden avsomnade d 14 februari begrovs 
mitt emot västra kyrkogaveln d 28 ejusdem 

 
 

 
 

IX:167  fm fm ff mm f 
Lars Jönsson. Se IX:131. 

 
 

 
 

IX:168  fm fm ff mm m 
Ingeborg Persdotter. Se IX:132. 

 
 

 
 

IX:169  fm fm fm ff f 
Olof Persson. Född 1628. Död 1676-04-09 By Fullsta. Far: X:337, XI:639 Per Andersson. 
 
Upptagen i mantalslängden 1655 men varken han eller hustrun är streckade.  
 
Barn med Malin (Född 1633. Död 1697-05-02 By Fullsta.). 
 
Barn: 
Anders Olofsson. Född 1657 By Fullsta.  
Erik Olofsson. Född 1661 By Fullsta. Död.  
VIII:85 Per Olofsson. Född 1668 By Fullsta. Död 1728-08-04 By Rosse.  

 
 

 
 

IX:170  fm fm fm ff m 
Malin. Född 1633. Död 1697-05-02 By Fullsta. 
 
Folkärna 10 juni 1678 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2741 (1678) Bild 2950 / sid 283 (AID: 
v420925.b2950.s283, NAD: SE/RA/42042202) salig Olof Perssons änka i Fullstad och hennes svåger Johan Hansson*  ibm 
kändes att betala tillhopa de 20 daler kmt till By sockens kyrka som sal Olof Persson dit skyldig var. Änkan tvådelarna och 
Johan tredingen 
* (gift med Margareta) 

 
 



 
 

IX:171  fm fm fm fm f 
Per Jönsson. Född 1646. Död före 1730. 
 
Hammarsmed. Vid vigseln var han hammarsmedsgesäll vid Horndal 
 
Hammarsmed. Vid vigseln boende i Horndal. Inflyttad i Tyskbo 1677. 
 
Folkare tingslag 27 maj 1691: I samband med ett mål om tidelag förekommer också följande: I det övriga såsom Per 
Jönsson i Tyskbo sades föra ett stort krögeri vilken varken gästgivare är eller lov har att ivra sådan hantering: Item skola 
flera andra lika så däri skyldiga vara. Alltdärför avsades att alla som icke gästgivare eller hans hantlangare äro skola med 
sådan handel avstå på det mycket ont som …..igenom sådant otidigt krögeri må förtagit varda. Item såsom sades att det 
föres brännvin ifrån andra orter till köps och ungdomen bliver därigenom förledd och utskämd. Alltdärför blev resolverat 
att eho som vill taga ifrån dem som föra sådant brännvin så skall det vara fritt och lovgivet. 
 
Folkare tingslag 23 maj 1693: Såsom ståthållaren välb H Henrik Piper lät angiva det en eller annan sig företagit såsom 
särdeles Per Jönsson i Tyskbo och Busk-Kerstin i Tomsbo att öva krögeri vid Horndals bruk varmedelst bruksfolket kommer 
att försumma sig i arbetet och …..dy blev det förbudit vid varans cofiskation till de fatiga och 5 daler smt böte. 
 
Folkare tingslag 1693-09-25: Än är Per Jönsson i Tyskbo stämd för han haver huggit takved på bruksskogen vilken där 
kvarligger å 36 takvedsstockar såsom länsmannen vittnade. Per inkommer ej dock sades förebära att han har satt en soldat 
åstad att hugga och han ej vetat annat än han högg på Pers skog. Res. För denna crassa negligentia kan Per ej ....., vilken 
bekändes eljest vara en orolig karl. Sakfälltes alltså att plikta 3 daler silvermynt för åverkan efter 18 cap BB och 5 daler dito 
för vitet. Item böter för absentia 3 mark silvermynt och 1 daler smt för uppropet. 
 
Äktenskap med Kerstin Olofsdotter (Född 1652. Död 1708-04-08 By Tyskbo.). Vigsel 1673-10-05 By. 
 
Barn: 
Kerstin Persdotter. Född 1674-07-19 By Horndal.  
Annika Persdotter. Född 1676-02-02 By Horndal.  
Erik Persson. Född 1680-05-31 By.  
Kerstin Persdotter. Född 1682-09-28.  
VIII:86 Anna Persdotter. Född 1684-09-28 By Tyskbo. Död 1751-03-21 By Rosse.  

 
 

 
 

IX:172  fm fm fm fm m 
Kerstin Olofsdotter. Född 1652. Död 1708-04-08 By Tyskbo. Far: X:343 Olof Andersson. Mor: X:344 Anna. 

 
 

 
 

IX:173  fm fm fm mf f 
Ingolf Larsson. Född 1639. Död 1709-12-01 By Näckenbäck. Far: X:345 Lars Andersson. Mor: X:346 Brita Hansdotter. 
 
Folkare tingslag 27 maj 1691: Capitenen välb H Benjamin Chronborg fordrade Ingolf Larsson i Näckenbäck om 30 daler kmt 
som han till honom restera på 77 års utlagor för hemmanet för vilket hans stadga varit att leverera 100 daler kmt om året 
havandes han d 13 sept 1678 betala 70 daler och lovat då resten forderligast att erlägga, fordrar alltså nu resten med 
intresse och tingsexpenser. Ingolf lovade betalningen och bad om dilation. Sökte och undanbeda sig intresset. Dessa parter 
förliktes så att Ingolf Larsson skall betala till H capitenen i ett för allt 45 daler kmt 
 
Folkare tingslag 2 maj 1710: Såsom Ingolf Larsson i Näckenbäck, månde genom sin hustru Brita Matsdotter under 
höstetinget den 14 oktober således förenas med rådmannen i Säter välbemälte herr Olof Bröling att hemmanet 
Näckenbäck med alla dess tillhörigheter uppdrog bemälte Hr Rådman och fordom handelsmannen i Avesta sal Arvid 
Esbjörnssons rätt innehavare, Bergsfogden  Leonard Rothof i betalning för deras hos honom havande fordringar 
tillsammans 74 skeppund …..15 sk stångjärn och penningar 117 daler kmt förutan interesse dels till 6 dels till 5 … efter 
förskrivningarna av d 8 februari och 19 april 1695 samt domar av d 8-9 maj 1706 och 6 maj 1709 så och expenser 10 daler 
kmt alltså uppå bemälta hr rådman Biörlings begäran beviljades nu jämte 3dje uppbudet skattning och värdering över 
samma hemman Näckenbäck med alla därunder hörande tillägor och lägenheter som i laga tid och vederbörandes närvaro 
kan vid anfordran verkställas av länsman Välbemälte Anders Abborre, Olof Jönsson i Rossberga Anders .. i Grosbo och 
revkarlen Hans Matsson i Grytnäs socken vilka jämväl Ingolf och dess svågrar som hemmanet lika fort mot avrad 
besittandes och brukandes varda samt tillstånd hava det samma genom gäldens avbördande att fria och inlösa, så framt de 
sådant gitta och förmå, till desto bättre rättelse och större sämja dela dem ägorna och skogen emellan så att vardera ...må 
vad han skall bruka samt vårda och svar för.  
 
Äktenskap med Brita Matsdotter (Född 1657 By Morshyttan. Död 1739-06-15 By Näckenbäck.). Vigsel 1678-01-01 By. 



 
Barn: 
Margareta Ingolfsdotter. Född 1679-05-11 By Näckenbäck.  
Elisabeth Ingolfsdotter. Född 1681-07-09 By Näckenbäck.  
VIII:87 Anders Ingolfsson. Född 1683 By Näckenbäck. Död 1764-06-09 By Näckenbäck.  
Brita Ingolfsdotter. Född 1685-07-12 By Näckenbäck.  
Lars Ingolfsson. Född 1693-08-03 By Näckenbäck.  

 
 

 
 

IX:174  fm fm fm mf m 
Brita Matsdotter. Född 1657 By Morshyttan. Död 1739-06-15 By Näckenbäck. Far: X:347 Mats Tomasson. Mor: X:348 
Margareta Persdotter. 
 
Enligt husförhörslängd född 1665 

 
 

 
 

IX:175  fm fm fm mm f 
Olof Larsson. Född 1640 Husby Lerhyttan. Död 1725-07-11 By Djup. Far: X:349 Lars Jonsson. Mor: X:350 Karin. 
 
Vid vigseln från Lerhyttan och Husby, Malin från Djup 
 
Äktenskap med Malin Matsdotter (Född 1653 By Djup. Död 1742-05-11 By Djup.). Vigsel 1676 By. 
 
Barn: 
Erik Olofsson. Född 1677-10-07 By Djup.  
VIII:88 Margareta Olofsdotter. Född 1679-11-09 By Djup. Död 1717-03-28 By Näckenbäck.  
Lars Olofsson. Född 1681-05-15 By Djup.  
Karin Olofsdotter. Född 1683 By Djup.  
Anna Olofsdotter. Född 1685-02-01 By Djup.  
Mats Olofsson. Född 1688-04-22 By Djup.  
Olof Olofsson. Född 1691-11-10 By Djup.  
Per Olofsson. Född 1694-02-15 By Djup.  

 
 

 
 

IX:176  fm fm fm mm m 
Malin Matsdotter. Född 1653 By Djup. Död 1742-05-11 By Djup. Far: X:351 Mats Eriksson. Mor: X:352 Margareta 
Persdotter. 
 
Dödbok: Änkan hustru Malin Matsdotter i Djup född år 1653 ibidem. Fadern var nu avlidne Mats Ersson och modern hustru 
Margareta Persdotter vistats hemma hos sina föräldrar till dess hon gifte sig år 1674 med sin nu avlidna man Olof Larsson 
ifrån Lerhyttan i Husby socken. Avlat tillsamman 9 barn av vilka 4 stycken leva ännu. Blev änka år 1725 vistats allt sedan 
hos sin son Mats Olsson i Djup levat kristligen och väl. Legat på säng allsedan år 1737. Avsomnade stilla den 11 maj klockan 
8 för middag när hon levat i 90 år 

 
 

 
 

IX:183  fm fm mf mm f 
Per Eliansson. Född omkring 1599. Död By Rudu. 
 
 
 
Barn: 
VIII:92 Karin Persdotter. Född 1623 By Rudu. Död 1697-02-26 By Västansjö.  
Johan Pedersson.  
Anders Persson.  
Malin Persdotter.  

 
 

 
 

IX:185  fm fm mm ff f 
Jöns Olsson. 
 
Död före 1685 
 



Barn med Margareta (Död 1674 Folkärna Veddarsbo.). 
 
Barn: 
VIII:93 Lars Jönsson. Född 1622. Död 1705 Folkärna Veddarsbo.  

 
 

 
 

IX:186  fm fm mm ff m 
Margareta. Död 1674 Folkärna Veddarsbo. 

 
 

 
 

IX:189  fm fm mm mf f 
Nils Matsson. Far: X:377 Mats Tomasson. Mor: X:378 nn. 
 
Barn med NN (Död 1670 Folkärna Skinnarbo.). 
 
Barn: 
VIII:95 Lars Nilsson Plåt. Född 1647 Folkärna Skinnarbo. Död 1730-11-26 Folkärna Skinnarbo.  
Kerstin Nilsdotter.  
Mats Nilsson.  
Karin Nilsdotter.  

 
 

 
 

IX:190  fm fm mm mf m 
NN. Död 1670 Folkärna Skinnarbo. 

 
 

 
 

IX:193  fm mf ff ff f 
Anders Ersson. Född 1617 Möklinta Nässelbo. Död 1696-06-21 Möklinta Nässelbo. Far: X:385 Erik Olsson?. Mor: X:386 
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.  
VIII:97 Johan Andersson. Född 1675 Möklinta Nässelbo. Död 1748-11-24 Möklinta Nässelbo.  
Erik Andersson. Född 1686 Möklinta Nässelbo.  
Mareta Andersdotter. Född 1689-02-26 Möklinta Nässelbo. Död 1780-03-22 Möklinta Vivastbo.  

 
 

 
 

IX:194  fm mf ff ff m 
Margareta Persdotter. Född 1645 Möklinta Österbo. Död 1727-07-07 Möklinta Nässelbo. Far: X:387 Peder Andersson. 
Mor: X:388 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  

 
 

 
 

IX:195  fm mf ff fm f 
Lars Johansson. Född 1663-03-25 Möklinta Forneby. Död 1715-11-06 Möklinta Valsätra. Far: X:389 Johan Larsson. Mor: 
X:390 Malin Jönsdotter. 
 
Övertjurbo härad 14 januari 1689 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2290 (1689) Bild 3470 / sid 329 
(AID: v420692.b3470.s329, NAD: SE/RA/42042202) Lars Johansson i Valsätra inlade i rätten en skrift av den 21 september 
1685, så och kvittens av den 12 mars 1687 varigenom han beviste sig hava obligerat sig, och jämväl sin loven fullgjort och 
betalt till kammarrådet Isak Gripenstiärnas ombudsman Hans Mårtensson de 75 daler 31 öre kmt resterande skuld för 
utlagorna som Per Isakssons hemmansdel i Valsätra Möklinta socken hade häftat för och varit förlängst trenne resor 
lagligen uppbudna /// den uppbudna jorden voro 1 ¾ öresland varibland Lars Johansson berättade och så sin och hans 
syskons arvejord vara begripen. Vilken jord deras svåger Per Isaksson hade på ovansagda sätt med skuld besvärat. Om 
bemälte 1 ¾ öresland i Valsätra voro tre bröder och tre systrar kommandes således på var broderslott 9 1/3 penningland 
och på var syster 4 2/3 penningland. Men merbemälte 1 ¾ öresland gjorde fjärdeparten av hela hemmanets som bestod av 
7 öresland.  /// tilldömdes Lars Johansson 18 penningland av samma hus och jord i Valsätra 
 
Dödbok: Lars Johansson i  Valsätra född i Forneby år 1663 den 25 mars. Varit i tjänst hos ärligt folk i Norrby och Kila 
församlingar, 1684 ingick han äktenskap med sin i sorgen kvarlåtne maka Brita Jonsdotter i Valsätra. Välsignad med två 
söner och fyra döttrar. Varit en beskedlig och talför man den där ofta blivit brukat att förfordra församlingens bästa och 
angelägenheter d 24 sistlidn oktober kände han sig opasslig klagandes sig över huvudvärk som mer och mer med fatta 
tilltog till dess han begynte yra och en hetsig feber och stark brännsjuka och som han fick sitt fulla förstånd igen om natten 
emot förlidne söndag så lät han kalla till sig sin själasörjare och efter en gudelig beredelse anammande h nattvard var uppå 
han sedan om aftonen samma dag sal avled 52 år begrovs d 6 november 
 
Barn med Brita Jonsdotter (Född 1653-03-06 Möklinta Valsätra. Död 1741-09-21 Möklinta Valsätra.). 
 
Barn: 
VIII:98 Malin Larsdotter. Född 1683 Möklinta Valsätra. Död 1723-01-19 Möklinta Nässelbo.  
Kerstin Larsdotter. Född 1685 Möklinta Valsätra. Död 1720-05-19 Fläckebo Gussjö.  
Brita Larsdotter. Född 1687 Möklinta Valsätra.  
Karin Larsdotter. Född 1690-08-31 Möklinta Valsätra.  
Johan Larsson. Född 1692-10-13 Möklinta Valsätra.  
Anders Larsson. Född 1694-10-21 Möklinta Valsätra.  

 
 

 
 

IX:196  fm mf ff fm m 
Brita Jonsdotter. Född 1653-03-06 Möklinta Valsätra. Död 1741-09-21 Möklinta Valsätra. Far: X:391 Joen Olsson. Mor: 
X:392 Brita Johansdotter. 
 
Dödbok Hustru Brita Jonsdotter ifrån Valsätra född därsamma städes av ärliga föräldrar 1653 d 6 mars. Har i sin barndom 
intet lärt läsa i bok men dock någon kunskap haft om sin salighet. Varit stadigt hemma hos sina föräldrar intill 1684 då hon 
trädde i äkteskap med saliga Lars Jonsson i Valsätra avlat med honom 2 söner och 4 döttrar. avled 21 september 88 ½ år.  

 
 

 
 

IX:197  fm mf ff mf f 
Lars Matsson. 
 
Till Andersbo i Nora socken 1689  
 



Barn med Margareta Larsdotter. 
 
Barn: 
VIII:99 Johan Larsson. Född 1681 Harbo. Död 1767-05-10 Sala Norrkivesta.  

 
 

 
 

IX:198  fm mf ff mf m 
Margareta Larsdotter. Far: X:395 Lars Olsson. Mor: X:396 nn. 

 
 

 
 

IX:201  fm mf fm ff f 
Johan Johansson Söderman. Född 1677-02-14 Sala Fallet. Död 1753-01-12 Sala Fallet. Far: X:401 Johan Jakobsson. Mor: 
X:402 Brita Andersdotter. 
 
Dödbok 31 januari 1753 begrovs förr avskedade soldaten Johan Johansson Sörman från Fallet. Född där 1676 den 14 
februari fadern var danneman Johan Jakobsson modern Brita Andersdotter. Lärt läsa och sedan han lången tid varit bonde 
blev han år 1710 soldat under Västmanlands infanteriregemente. Tjänte dock allenast tvenne år alldenstund han blivit illa 
blesserad. Fick så avsked 1712. År 1697 trädde han i äktenskap med Kerstin Olofsdotter. Varit flera år sängliggande av 
lungsot och bröstvärk. Död den 12 januari. 
 
Västmanlands regemente Väsby kompani 1710: Är barnfödd i Västmanland och Sala socken. Är lejder till soldat 1709 Blev 
illa blesserat av fienden vid Hasslars? d 7 februari 1710 och är oduglig att göra tjänst. Hans blessyrer gör honom inkapabel 
att hantera geväret, är oduglit till vidare krigstjänst får avsked. 
 
Fick avsked 14 april 1711 för de blessyrer han fått. 
 
Äktenskap med Kerstin Olofsdotter (Född 1667 Huddunge Sillebo. Död 1752-10-16 Sala Fallet.). Vigsel 1697-04-17 Sala 
landsförsamling. 
 
Barn: 
Johan Johansson. Född 1699-05-27 Sala landsförsamling Fallet.  
Kerstin Johansdotter. Född 1701-03-22 Sala landsförsamling Fallet.  
Kerstin Johansdotter. Född 1703-03-11 Sala landsförsamling Fallet.  
VIII:101 Olof Jonsson. Född 1705-10-26 Sala Fallet. Död 1736-02-14 Sala Fallet.  

 
 

 
 

IX:202  fm mf fm ff m 
Kerstin Olofsdotter. Född 1667 Huddunge Sillebo. Död 1752-10-16 Sala Fallet. Far: X:403 Olof Matsson. Mor: X:404 Barbro 
Olofsdotter. 
 
Dödbok 25 oktober 1752 begrovs Johan Johanssons hustru i Fallet Kerstin Olofsdotter född 1667 i Huddunge socken och 
Silebo by Fadern var Olof Matsson och modern Barbro Olsdotter ibidem. Tjänt hos gott folk i Norrby och denna socken gift 
med Johan Johansson år 1697 d 17 april. Ägt 6 barn av vilka nu allenast en son lever. Varit på slutet sängliggande i två års 
tid. Död 16 oktober.  

 
 

 
 

IX:203  fm mf fm fm f 
Samuel Ersson Råman. Född 1663 Simtuna. Död 1734-12-24 Simtuna Råby ägor. 
 
Bodde från 1687-1697 på Salfors, Simtuna. Därefter avflyttad.Troligen är han den Samuel Ersson som är bosatt i Altuna by, 
Altuna under åren 1698-1707. I mantalslängden för Råbytorp, Simtuna finns från 1706 en soldat Samuel Råman 1710 till 
kommer ytterligare en Samuel Råman, ny soldat. Eftersom generalmönsterrullor saknas mellan 1694 och 1710 går det inte 
att avgöra när den förste Samuel Råman blir antagen och när han blir avskedad. Den senare är Samuel Ersson Råman. 
Antagen till Väsby kompani Västmanlands regemente 1709. Avskedad 1719. Nr 30. Vid mönstringen 1710 anges att han 
"Förkommit sin piquet i actionen vid Helsingborg samt skor och skjorta utslitna." Troligen var han gift tre gånger. Första 
gången med Anna som avlider 1702 i Altuna by. Därpå möjligen gift med en Karin som avlider i pesten 27 november 1710. 
Denne blir tillsammans med två barn tillsammans med torpet brända på landshövdingens order. Torpet är därefter 
antecknat som öde fram till 1712. Någon uppgift om giftermål eller dessa barns födelse finns inte, varken i Simtuna eller 
Altuna församlingar. Den senare församlingen saknar dock vigsel och födelseböcker för de aktuella åren. Tredje gången 
gifter han sig med hustrun till soldaten Hans Heberg 1721, Anna Johansdotter. De hade två oäkta barn födda 1715 och 
1717 men eftersom man inte visste om Hans levde eller ej fick de båda inte gifta sig med varandra förrän Svea hovrätt 
hade gett sitt tillstånd vilket skedde först den 12 juni 1721. 



 
Mönstrad vid Västmanlands infanteriregemente 14-17 december 1709. Nr 480-30 Näsby läns kompani Samuel Ersson 
Råman. (Västmanlands länsstyrelse G1da:6) 
 
Vid mönstring i Simrishamn 1 juni 1710 hade han helt förslitit de skor han utkvitterat 1 februari samma år. 
 
Mönstringsrulla 1710: Förkommit sin pique i actionen vid Hälsingborg samt skor skjorta utslitna. Kan läsa i bok 
 
Mönstrad 1712 i Stralsund, Mönstrad 1714 i Torslanda länsmansgård, Mönstrad 1721 Stockholm, Kasserad vid mönstring 
17 september 1719 
 
Barn med Anna (Död 1702-04-03 Altuna Altuna by.). 
 
Barn: 
Anders Råman. Född 1687-05-23 Simtuna Salfors.  
VIII:102 Margareta Samuelsdotter. Född 1690 Simtuna Råbytorp. Död 1753-07-29 Sala Fallet.  
Per Samuelsson. Född 1690-05-04 Simtuna Salfors.  
Anna Samuelsdotter. Född 1695-08-04 Simtuna Salfors.  
Brita Samuelsdotter.  
 
Äktenskap med Anna Johansdotter (Död 1744-10-30 Simtuna Wånga.). Vigsel 1721-07-09 Simtuna. 
 
Barn: 
Kerstin Samuelsdotter. Född 1715-04-09 Simtuna Råbytorp.  
Olof Samuelsson. Född 1717-09-12 Simtuna Råbytorp.  
Karin Samuelsdotter. Född 1721 Simtuna Råby.  
 
Sambo med Karin (Död 1710-11-20 Simtuna Råbytorp.). 

 
 

 
 

IX:204  fm mf fm fm m 
Anna. Död 1702-04-03 Altuna Altuna by. 
 
Är antecknad i Simtunas dödbok som Samuel Erssons hustru i Altunaby död i (Hestved) 

 
 

 
 

IX:205  fm mf fm mf f 
Lars Olsson. Född 1654-10-11 Möklinta Österbo. Död 1698-04-12 Möklinta Österbo. Far: X:409 Olof Larsson. Mor: X:410 
Margareta Andersdotter. 
 
Lars Olsson ifrån Österbo, där född Ao 1654 in oct, gifte sig med Karin Hansdotter i Jugansbo och Sala socken haft 4 st barn, 
varit opasslig någon tid och dödde d 12 april, begrovs d 17 ejusdem.  
 
Äktenskap med Karin Hansdotter (Född 1658 Sala landsförsamling Jugansbo. Död 1717-04-02 Möklinta Österbo.). Vigsel 
1685. 
 
Barn: 
Olof Larsson. Född 1690-01-19 Möklinta Österbo.  
Kerstin Larsdotter. Född 1691-01-25 Möklinta Österbo.  
VIII:103 Johan Larsson. Född 1695-06-22 Möklinta Österbo. Död 1760-05-10 Möklinta Österbo.  

 
 

 
 

IX:206  fm mf fm mf m 
Karin Hansdotter. Född 1658 Sala landsförsamling Jugansbo. Död 1717-04-02 Möklinta Österbo. Far: X:411 Hans 
Christoffersson. Mor: X:412 Anna. 
 
Dödbok Hustru Karin Hansdotter född i Sala socken och Jugansbo år 1658 döpt och kristligen uppfostrad 1685 kom hon i 
äktenskap med Lars Olsson i Österbo ägt 4 barn var av en son och dotter efterlever. Efter sin salig mans död levat stilla och 
kristligen. Dödde efter kristlig beredelse d 2 april av håll och styng. Begrovs d 14. 59 år gl.  

 
 

 
 

IX:207  fm mf fm mm f 



Lars Andersson. Född 1674-11-15 Möklinta Österbo. Död 1749-03-02 Möklinta Österbo. Far: X:413 Anders Larsson. Mor: 
X:414 Malin Andersdotter. 
 
Dödbok Lars Andersson ifrån Österbo född av ärliga föräldrar i Österbo år 1675. År 1703 d 4 oktober trädde han i 
äktenskap med sin för detta saliga hustru Karin Andersdotter ifrån Lisslebo med henne sammanlevat intill den 17 
november 1736 avlat med sin hustru 5 barn 3 söner och 2 döttrar av vilka 2 söner är döda. Levat väl. Sjukdomen lungsoten 
i många år samt håll och styng varav han låg alldeles till sängs i 8 dagars tid. Avsomnade i herranom d 2 mars och begrovs d 
4 ejusdem Aetas 74 år. 
 
Äktenskap med Karin Andersdotter (Född 1676 Möklinta Lisselbo. Död 1736-11-16 Möklinta Österbo.). Vigsel 1703-10-10 
Möklinta. 
 
Barn: 
VIII:104 Malin Larsdotter. Född 1704-09-02 Möklinta Österbo. Död 1776-04-13 Möklinta Österbo.  
Margareta Larsdotter. Född 1706-04-05 Möklinta Österbo.  
Anders Larsson. Född 1709-10-01 Möklinta Österbo.  
Lars Larsson. Född 1712-09-29 Möklinta Österbo. Död 1736-08-04 Möklinta Österbo.  

 
 

 
 

IX:208  fm mf fm mm m 
Karin Andersdotter. Född 1676 Möklinta Lisselbo. Död 1736-11-16 Möklinta Österbo. Far: X:415 Anders Andersson. Mor: 
X:416 Brita Ersdotter. 
 
Dödbok Hustru Karin Andersdotter ifrån Österbo född 1676 av ärliga föräldrar i Lisslebo. Varit ständigt hemma hos sina 
föräldrar år 1703 gifte hon sig med sin efterlåtne man Lars Andersson ifrån Österbo med honom sammanlevt i 33 år ägt 
med honom 5 barn 3 söner och 2 döttrar var av en son och 2 döttrar leva. Levat vackert . Sjukdomen sorg över sin nyligen 
igenom döden bortmistade son samt där till andra kommande anstöter. Avsomnade i herranom natten emellan d 16 och 
17 novembris. Begrovs den 28.  

 
 

 
 

IX:213  fm mf mf mf f 
Måns Larsson Blomberg. Död 1728-03-22 Ytterselö Berga. 
 
Barn med Maria Matsdotter (Död 1727-04-13 Ytterselö Berga.). 
 
Barn: 
VIII:107 Mattias Blomberg. Född omkring 1682. Död 1762-08-21 Överselö Älby.  
NN Blomberg.  
Lars Blomberg.  

 
 

 
 

IX:214  fm mf mf mf m 
Maria Matsdotter. Död 1727-04-13 Ytterselö Berga. 

 
 

 
 

IX:215  fm mf mf mm f 
Olof Olofsson Broman. Tyskskomakare. Död 1693-06-06 Strängnäs Västerviken. 
 
Tyskskomakare. Olof är möjligen den Olof Olofsson som 1675 gifter sig med Margareta Olofsdotter och vars söner Olof och 
NN dör 1686. Boende på Västerviksroten Han är dock omnämnd i samma husförhörslängd på Norra roten uti Ugglans gård 
Strängnäs lands- och stadsförsamlingar (D) AIa:1 (1684-1691) Bild 38 (AID: v61632.b38, NAD: SE/ULA/11471) 
 
Omnämnd som byfogde 1692 
 
Mantal 1685 
Olof Olofssons i Västerviks hustru 
 
Mantal Sunby 
1687 Olof Broman skomakare hustru pigan Brita dräng Måns 
 
Mantal Västerviken 
1689-1690 Olof Broman hustru dräng Måns 



 
Barn med Elisabeth Almberg (Död 1732 Strängnäs Långgatan.). 
 
Barn: 
VIII:108 Maria Broman. Född 1690-01-28 Strängnäs. Död 1756-04-12 Överselö Älby.  
Catharina Broman. Född 1692-12-14 Strängnäs.  

 
 

 
 

IX:216  fm mf mf mm m 
Elisabeth Almberg. Död 1732 Strängnäs Långgatan. Far: X:431 NN. 
 
A1:19 Strängnäs domkapitel s. 231 vocerade Örebro församling Hr Olof 
Almberg 
 
Barn med Hans Hansson Lundberg (Död 1728-10-13 Strängnäs Långgatan.). 
 
Barn: 
Johan Lundberg. Född 1699-03-24 Strängnäs. Död.  
Carl Lundberg. Död.  

 
 

 
 

IX:217  fm mf mm ff f 
Hans Nilsson. Född omkring 1645 Sala. Död 1698-11-10 Sala Södra kvarteret. Far: X:433 Nils Persson. Mor: X:434 Brita 
Matsdotter. 
 
Konststigare i Sala gruva. I 1704 års rotelängd omnämns Hans Nilssons änka som ägare till 1 del i 16:e roten. 
 
Sala rådhusrätt 25 juni 1681 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2285 (1680-1681) Bild 5990 / sid 
556 insinuerade Lars och Hans Nilssöner protest emot sin styvmoder salig Nils Perssons änka vilket handficks Petter 
Jacobsson till nästa rådstugudag. 
 
Sala kämnärsrätt 30 januari 1682 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2286 (1682) Bild 4450 / sid 436 
rådman Per Hansson Brottman hade citerat borgaren Hans Nilsson viljandes nu hava honom utur gården till marknaden, 
emedan han med räkning vill bevisa hava fullgjort millangofven 400 daler kmt och 2 tjog timmer. Resol räkningarna skola 
mellan parterna överses. Emellertid och till dess Millangåfven bevisas vara fullgjord och gamla fastebreven igenfås sitter 
Hans Nilsson oturberat i gården och enkannerligen bör rätta fardag efter lag åtnjuta 
 
Sala kämnärsrätt 10 oktober 1682 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2286 (1682) Bild 4720 / sid 
463 rådman Lars Johansson låtit citera Hans Nilsson för en piga som han stadt haver och pigan haft penningen borta uti 
några dagar, men sedan har hon igenburit stadgepenningen och förment sig bliva kvar uti sin tjänst. Sedan har pigan stadt 
sig till borgmästaren Päder Nilsson dock efter sin förra husbondes lov och tillsägelse. Lars Johansson sade sig vilja taga 
Hans Nilsson för sin man: men Hans Nilsson beviste sig intet hava med Lars Johansson beställa emedan han intet med 
honom talt: rätten kunde för denna gången intet slut göra utan upphöres till notarie //hemkomst allt utvisa med sitt 
protokoll huruvida pigan och Lars Johansson voro förmedelst det sista slut åtskilda. 
 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXId:1076 (1687) Bild 6880 / sid 683 Arnsttorpet är Hans och Lars 
Nilssons mödernearv. 
 
Gruvting 3 juni 1692: Konststigaren Hans Nilsson tillstod och efterlät de honom påförda medel måste av hans lön 
decorteras och innehållas. 
 
Sala rådhusrätt 15 januari 1694 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2294 (1694) Bild 4020 / sid 402 
Såsom konststigaren här vid silverbruket Hans Nilsson haver begärt en attest om sin egendom och huru vida den för någon 
gäld graverat vara kan; alltså betygas här med att han är ägaren till ¾ dels tomt med ägor och 3/8 dels gruvudel samt 
någon gruvjord eller del uti Nils Pers torp som tillsammans väl kan vara värt 1800 daler kmt var uppå till datum ingen gäld 
angiven är utan har han nu bemälte sin egendom kongl maj tts ständers banco contoir i Falun till säkerhet emot 500 daler 
kmt inteckna låtit varjämte och attesteras ett cautionisterna Johan Andersson och Petter Isaksson äro bofasta borgare här i 
staden vilkas egendom jämväl för samma lån inprotokollerat är 
 
Sala rådhusrätt 27 mars 1697: Konststigaren Hans Nilsson och sal Jöran Danielssons änka på sin dotters sal Petter Isakssons 
sal hustrus vägnar, hade vice versa låtit var annan citera, angående något arv, som de tvista om, dock såsom Salomontanus 
icke hade någon skriftlig fullmakt så protesterade Hans Nilssons fullmäktig Cartilien emot hans talan och begärte att saken 



under likvidationsmän komma måtte, vartill begärtes och förordnades rådman Salström och Anders Hermansson jämte 
häradsskrivaren Johan Bergström, vilken sal Jöran Danielssons änka begärt på sin sida. 
 
Sala rådhusrätt 2 mars 1701: Till ständernas Banco contoir i Falun uppböds salig konststigaren Hans Nilssons pantsatta 
gård eller egendom emot ett lån av 133 1/3 daler sölfmt carol - 1 gång 
 
Sala rådhusrätt 25 mars 1703  till ständernas banco contoir i Falun uppböds efterskrivne pantsatta egendom för den 
summa till kapital och intresse som de kunna häfta för // konststigaren Hans Nilssons ¾ tomt med ägor och gruvdel samt 
dess del i Nils-Pers torp 2 gången 
 
Barn med Catharina Palm (Född Huddunge Domarbo. Död 1726-07-24 Huddunge Domarbo.). 
 
Barn: 
VIII:109 Nils Hansson. Född omkring 1670 Sala. Död 1730-03-24 Sala stad.  
Karin Hansdotter.  
Petter Hansson.  
Gabriel Hansson.  

 
 

 
 

IX:218  fm mf mm ff m 
Catharina Palm. Född Huddunge Domarbo. Död 1726-07-24 Huddunge Domarbo. Far: X:435 Jon Nilsson Palm. Mor: X:436 
Brita Nilsdotter. 
 
Våla häradsrätt 8 juni 1688 Våla häradsrätt (U) AIa:3 (1683-1692) Bild 1940 Länsman W:tte Johan Jonsson i Domarbo 
inlade i rätten en skrift av den 8 maj 1686 bevisandes sig hava lossat av sin syster Karin Jonsdotter och hennes man Hans 
Nilsson borgare i Sala stad dess arvejord i Domarbo och Granberga tillhopa 1 öres och 22 penningland emot 200 daler kmt 
och 3 riksdaler in specie äreskänk. Vilket köp hade lagligen för rätta avkunna varit 1686 den 8 juli, den 20 september så och 
1687 den 25 februari ifrån vilken tid natt och år vore redan omlupit begärandes och bekom han härads fasta // 
 
Sala rådhusrätt 22 september 1708 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXId:678 (1706-1708) Bild 593 
konststigaren Hans Nilsson änka hustru Catharina Palm som blev av rätten d 12 // pålagd tills idag inkomma med sin 
förklaring över Mons Erik Westberg räkning, som henne till communication lämat blev, infann sig nu, protesterandes 
högeligen emot detta forum, sägandes denna action icke competera under denna rätta men // skulden härflyta skall av ett 
låns som avlidne rådman Johan Rasmusson skall hava henne först nu // utfallande utbyten av en ½ gruvdel som hon ocks 
skall hava årligen åtnjutit till dess att summan blev betalt, //remitterades till gruvrätten 
 
Sala stadsförsamling (U) AI:3 (1711-1722) Bild 20 

 
 

 
 

IX:219  fm mf mm fm f 
Anders Persson Brandt. Död 1714-07-10 Sala. Far: X:437 Peder Andersson Brandt. Mor: X:438 NN Pedersdotter. 
 
(Brandts anor är hypotetiska. Peder Brandt är en möjlig fader men det har inte gått att utröna var han dör och därmed 
också svårt att koppla ihop med Anders. Flera faktorer som namntradition, social status, min intuition och brist på andra 
har spelat in i bedömningen. Min förhoppning är att någon annan kan bekräfta eller avfärda denna hypotes.) 
 
Skrivare i Norberg 1680-1684, bosatt i Gässjö. Står därefter antecknad som utflyttad till Sala i mantalslängden. Gift 1681 i 
Norberg. Konststigare i Sala silvergruva, boende på Gruvroten. Hfl 1680-1692. 1696 vill man avsätta honom som 
konststigare. Sexman 1702. Hyttskrivare 1710 18 februari: "Tjänsten fordrar en trägen uppvaktning, den han själv måste 
förrätta och ingalunda till bergslagens otjänst lita på andra, utan bör bemälte Brant alla dagar vara vid hyttan själv 
tillstädes, fördenskull han ock förmantes ifrån kämnärskammaren och rådstugubordet avsked taga, och så framt han 
godvilligt sådant ej ville efterkomma, skulle vid ett föreskrivet och pålagt vite han därtill förbindas" ( uppgifter ur P 
Norberg, Sala gruvas historia) 1700 boende i södra kvarteret och antecknad som bergsfogde i mantalslängden Antecknad 
som rådman 1703-1710. I 1704 års rotelängd står han upptagen som ägare till 1 ½ del i 13:e roten Kyrkoräkenskaper 1696: 
Stigaren Anders Persson Brandt bidrar med pengar till att köpa koppar till kyrktornets täckning. 
 
Norberg 19 januari 1680 rådmannen Olof Olofsson i Hedemora tilltalade skrivaren Anders Brandt för våldsvärk han på 
något dess skogarbete sig fördristat göra, i ty han bortfört av en hr rådmannens mila om 44 stigar kol så mycket att de 
knappt nu vore 12 stigar igen så väl som och nederrivet en gavel av en annan dess mila. Brandten uppvisade emot i rätten 
sig till försvar bergmästaren Johan Perssons brev och befallning att nederriva den Inåkern och bortföra den kolade milan 
och såsom han i det fallet följt sin principals ordres begärte han bliva förskonat för rådmannens åtal i den saken. 
Bergmästarens brev blev uppläst där på rådamn Olof Olofsson begärde noteras måtte det att bergmästaren uti sin 



skrivelse brukat de orden, att någon Hedemorabo skall stulit sig till att kola där sammastädes protesterades rådmannen 
emot de orden. 
 
Gruvting September 1683 Föredrog Hr Bergmästaren gruvrätten detta ärende att som bergslagen nu lär bekoma länet 
under sig emot arrende och de fördenskull hava av nöden någon god och skicklig person till uppbördsman, ty utlät hr 
Bergmästaren sig hava i sinnet att recommendera en ung och snäll karl Anders Brant hos gruvrätten med förmodan at de 
för hans skull intet äro der emot utan tillgiva där sina samtycken utlåtandes och själv för honom Cautionera: Eftersom och 
be:de Brant bliver boendes här i staden och haver 
 
Gruvting Januari 1685 Sist beviljades stigaren Anders Brandt efter begäran att bekomma efter vanligheten för 
ljushållningen här vid gruvan då bönen förrättas utav sparbössan 5 daler smt vilka bokhållaren af dess medel honom 
tillstälte 
 
Gruvting April 1685 Sist resolverades att Rådm Staffan Falk skulle betala 1 daler smt till stigaren Anders Brant för den vinde 
körning som Råd försummat då stigaren Brant efter sexmans anders Hermans begäran insatt sin häst i vinden på det att 
körningen icke alldeles för rådman städse skulle, eftersom stigaren och de andra vindkörarne haver der jämte för nöjt och 
tillfreds ställt. 
 
Gamla Norberg 8 mars 1687: Erik Tomassons och dess sons Erik Erssons ingångna slut med någon av svågern Anders Brant 
under den 29 maj 1685 varutinnan Anders Brant emot sin hustrus tillkommande andel i Karsbo antager sin svärfaders 
arvfallne jordedel 1/8 skattehemman i Rabbatsbenning uti alla lägenheter att tillträda vilket till vederbörandes säkerhet 
intecknades. 
 
Sala rådhusrätt 21 maj 1687: Framkom gruvstigaren Anders Brandt och uppviste en fullmakt av kyrkoherden i Romfartuna 
socken, var utinnan han begärde att få Mäster Staffan Nilsson utur den gården som hans hustru köpt av Staffan Nilssons 
svärmoder, föregivandes att han mer gården fördärvar än förbättrar: Mäster Staffan Nilsson begärde av bemälte Anders 
Brandt att han måtte få bliva i gården till mickelsmässo, vilket honom förmedelst bormästare och råds förbön blev av 
Anders Brandt tillåtet emot 6 daler kmt i hushyra till nästkommande Michaeli dag. 
 
Rättsprotokoll Öster- och Västerbergslagen 1687-08-22:Anders Pärsson i Gässe ingav en supplik begärandes få inlösa sin 
svågers Anders Brandts jord som bergmästaren Johan Pädersson nu innehaver. 
 
Sala rådhusrätt 20 februari 1688: beviljades Anders Brant ett brev till borgmästare och råd i Gävle om Johan Persson Käll 
som sålt honom oduglig strömming 2 tunnor för 31 daler kmt 
 
Sala rådhusrätt 16 december 1689: Såsom stigaren vid gruvan och borgaren här i staden välaktad Anders Brandt begär 
borgmästare och råds attestatum om sin egendom här i staden, alltså varder här med bevittnat att han är ägare till 1½ 
tomt och 1 1/4 gruvdel och ägor, som ringast 4500 daler kmt kan värd vara, och dess utom råder han en vacker jord eller 
gruvägor vilka och några hundrade daler kmt kunna skattas för, som allt till datum här vid rätten ograverat finnas vara. 
 
Sala rådhusrätt 27 januari 1690:Gruvstigaren Anders Brandt uppkom begärandes uppbud på ½ tomt bredvid sin gård i 
södra kvarteret med 1/4 dels gruvdel och ägor som han för 700 daler kmt av Päder, Erik och Anders anderssöner, samt 
Olof Eriksson Tist köpt hade, efter skrift av d 11 octob 1689. Erik Andersson protesterade däremot påstående att Brandten 
skulle av honom köpa 2/5 delar eljest ville han intet sälja den ena femtedelen: där på stigaren svarade sig med den ena 
femtedelen bäst vara belåten efter som då det han köper rätt en halv bliver och om ingen klandra vill , så begär han att det 
måtte ske emot hela hans köp, då han var nöjd att taga sina 700 daler kmt igen. Magistraten kunde icke förvägra uppbud 
utan skedde på halva tomten 1 gången 
 
Sala rådhusrätt 10 november 1690: Rådmannen och uppbördsmannen här sammastädes äreborne och välbemälte Torsten 
Falk med dess svåger stigaren vid Sala silvergruva, äreborne och välbemälte Anders Brandt, uppviste en skrift av d 8 hujus 
varuti de bekände sig gärna där till consentera vilja, att ders k moders syster, dygdesamma matronan hust Ingrid 
Pädersdotter, sal h Capitän Erik Brandts änka, för dem oklandrat skulle få till godo njuta det testamente som emellan 
henne och dess salig k man upprättat är så att de på arv efter bemälte deras sal farbroder ingen pratention göra, 
begärandes att borgmästare och råd på denna deras frivilliga förordning ett attestatum meddela ville, vilket här med följer 
och betygat varder, att de alldeles lämnar deras k moders syster fri disposition över samma arv 
 
Gruvting 17 mars 1691 Dito beviljades stigaren Anders Brandt efter vanligheten bekomma för 1690 års ljushållning under 
bönestunderna, utaf sparbössan fem daler sölf mynt. 
Gruvting Augusti 1691 Item förmäles uti en punkt at den betjänt som bor vid gruvan intet bör få idka sin handel eller tillåta 
arbetarna så länge hos sig så att der igenom sker något oljud eller arbetes försummelse. Var till svarades av stigaren 
Anders Brant som bor vid gruvan at aldrig sker något oljud hos honom, utan en del unga drängar gifta sig och sedan sätta 
sig neder uti torpen här omkring där de hålla ölsäljning, varest största oljud och förargelsen sker. Bergmästaren utlät sig att 
sådana krögare alldeles skola och avskaffas. 



 
Kyrkoräkenskaper 1692 testamente: Gruvstigaren Anders Brandts barns lik, 1699-04-16 testamente efter Anders Brandts 
son 
 
Gruvting 26 februari 1692 Då anbefaltes stigaren Anders Brandt att han tillåter dem som äro bergsmän bekomma wist 
stadigt arbete, när de därom ansöker, dock med det förord att han blir der wid och intet sig absenterar när honom behagar 
 
Övertjurbo härad 8 februari 1697 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2298 (1697) Bild 1210 / sid 107 
stigaren i Sala Anders Brandt uppviste en obligation av Johan Eriksson i Gullvalla på 166 daler koppmt som han honom 
skyldig är och däremot pantsatt honom sin fasta egendom i Gullvala att då han på annat sätt ej betalas skall Brandt då med 
jorden lagfara fritt tillstånd hava och är samma jord d 12 oktober 1696 intecknad och nu till denna summa // uppbud 1 
gången Även så tilläts honom uppud på Per Hanssons jordedel i Gullvala emot en fordran av 80 daler 7 öre koppmt 
 
Övertjurbo 4 oktober 1697 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2298 (1697) Bild 1520 / sid 137 Johan 
Erikssons fasta egendom i Gullvalla förpantat till gruvstigaren Anders Brant emot 166 daler kmt /// Erik Hansson i 
Västertullstad förpantat till bemälte stigaren Brant 1 öresland emot 60 daler kmt //Per Hanssons i Gullvala fasta egendom 
förskriven till Brant emot 80 daler kmt // stigaren Anders Brnt köpt av Lars Andersson i Kivesta och dess hustru Margareta 
Hansdotter 13 ½ penningland i Gullvala för 70 daler kmt // Erik Johanssons änka i Gullvala efter räkning skyldig till stigaren 
Brant 173 daler kmt 
 
Sala rådhusrätt 9 april 1698: Stigaren välbemälte Anders Brant angav huru som han med sal Lars Persson Junkares handlat 
om en gruvhage emot 150 daler kmt men som änkan nu icke vill giva köpebrev så påstod stigaren att antingen köpet måtte 
gå fram eller uppbud ske på hagen, där på änkan svarade att samma hage är allenast pantsatt och begärde hon nu för 
honom 200 daler kmt. Men som honn tillstod den vara pantsatt och stigaren icke nu längre ifrån sin betalning vill 
uppehållen vara ty kunde icke uppbud förvägras utan uppböds nu samma hage emot 134 daler 27 öre kmt som stigaren 
där på givit haver och änkan jämväl tillstod 
 
Sala rådhusrätt 6 augusti 1698: Såsom stigaren Anders Brant blivit anförtrodd bergsfogdetjänsten uti Norbergs bergslag 
och bergmästaren Högaktad Hr Johan Persson samt bergsmannen Nils Matsson för samma tjänst gått i löfte som med 
deras namn och signeten jämte bergsfogdens under cautions skrivna brev betygades fördenskull blev samma skrift på 
behörigt sätt efter den vanliga metoden ratificerat 
 
Sala rådhusrätt 29 augusti 1698: Bergsfogden Välb Anders Brant lät begära att annoteras måtte det han alldeles 
protesterar emot den obligaton på 1000 daler kmt som han ao 1696 om vintern till Mons Johan Depken utgivit emot någon 
gl skuld uti socknarna här om kring, den han finner vara så gammal att där intet eller mycket litet står till att förränta vilket 
efter begäran infattat blev 
Sala rådhusrätt 21 juni 1699: Bergsfogden Anders Brants hustru uti sin mans frånvaro begärte inteckning på Erik Andersson 
Stampars egendom efter som han över 200 daler koppmt skall skyldig vara och nu förspörjas vilja sälja sin egendom för 
den skull blev nu bergsfogdens fordran in quantum juris intecknat. 
 
Sala rådhusrätt 31 maj 1700: Hans nåde efterfrågade om några flera beställningar voro, då omtaltes inom lyckta dörrar, 
hurusom uti rådman Torsten Falcks ställe, rådmanstjänsten ledig bliver, fördenskull föreslogs bergsfogden Anders Brandt 
då och kämnären Anders Larsson som här om förtröstan fått, ihågkomst, var på resolverades att så snart bemälte tjänst 
alldeles vacant varder eller bergsfogden Brandt förskaffar sig Torsten Falcks options skrift så skall bergsfogden till samma 
öppning komma efter som han där till skickligare är och vad Anders Larssons tillsägelse på bemälte tjänst beträffar så är 
den icke annorledes skedd än så vida han där till kan kapabel vara dock skall och han på görligast sättet ihågkommas, 
befallandes hans nåde att där bergsfogden av Torsten Falck en sådan skrift sig förskaffar, han då av borgmästare och råd 
till tjänsten installeras skulle. 
 
Sala rådhusrätt 17 september 1700: Högvälborne herr landshövdingens brev av 14 september 1700 angående 
bergsfogdens Anders Brandt att han måtte komma i rådman Torsten Falcks ställe till rådman upplästes, där på bergsfogden 
inkallades och i följe av bemälte ordres blev han till rådman antagen och avlade sin ed 
 
Övertjurbo  14 juni 1702 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2301 (1699-1700) Bild 7920 / sid 748 
rådmannen i Sala stad Anders Brant förliktes in för rätten med Johan Biörns arvingar som efter förskrivning av d 23 juni 
1687 och 23 november 1689 haft i underpant 4 ängesgegar av Erik Johansson och Per Hansson i Gullvala emot 130 daler 
kmt till vilket hemman rådmannen Brandt sedermera blivit ägare // 
 
Gruvting 17 januari 1703 Anders Brandt är en av de 12 äldste Sammaledes blev sexman Anders Brandt beviljad 200 daler 
smt (af febru) i sölf i avräkning på gjord leverering i järn till bruket varpå skulle honom en sedel till sölfposten meddelas. 
 
Gruvting 27 april 1703 Råd- och sexman anders Brandt har för järn att fordra 873 och några öre smt anhållandes om 
betalning. Fördenskull blev honom 3ne sedlar lovat som betalas skulle, den första av juli och augusti 400 daler den 2dra av 



sept 351 daler och den 3dje av oktober tillverkning 122 daler smt 
 
Gruvting 4 september 1703 Omnämns Anders Brandt som bergsfogde 
 
Gruvting 23 september 1704 Rådman Anders Brandt får betalt för en häst som han sålt till gruvan - 20 daler smt 
 
Gruvting 20 maj 1709 Sexman Brant begärde få lov på några dagar att resa till Norberg ting vilket honom tilläts med 
förmaning att hava en i sitt ställe vid hyttan uti sin frånvaro som redeligen ingår med annotations förrättande så länge han 
borta bliver. 
 
Gruvting 7 oktober 1709 Sexman Brant påminte huru han blivit förorsakat up uti järnbergslagen att korrespondera om 
någon järnhandel varför han sådant till denna bergslag tienst är vardet skett. Ty resolverades, det skulle honom de utlagda 
postpenningar efter bifogad specifikation bestå. 
 
Gruvting 2 augusti 1710 Hyttskrivare Brant uppviste för rätten en smältbok vilken han i Västerås låtit förfärdiga och 
dersammastädes kommit att kosta en daler Carolin, vilken smältbok honom efter vanligheten består samt betalningen hav 
av kassan att undfå 
 
Gruvting 1715-03-17: Hr Bergmästaren berättade huru salig Anders Brandt befunnits vara till bergslaget en summa 
penningar skyldig för vars skuld hr Bergmästaren av gruvrätten föranlåten blivit att i lånet låta arrestera så väl penningarna 
som säden till dess avbetalning i ber: de summa sedermera Anders änka hos rätten inkommit och ödmjukeligen begärt det 
kunde hon framför någon annan få tillbakalösa säden, det henne ej förnekades vilket ärende Hr bergmästaren förkunnade 
var och en till efterrättelse 
 
Gruvting 1715-03-17: Hr Daniel Lalin på sin svärmoder salig Anders Brandts änkas vägnar anhöllt och begärde 
ödmjukeligen alldenstund hon förrättat alla onera vid gruvan för dess gruvdelar och all inkomsten därav till bergslagen 
vara indragen, nu icke henne kunde förunt bliva något av resten i lånet bekomma till att avbörda sig sina borgerliga 
stadens utskylder var till han allenast begärde 25 daler smt. Samtliga sexmännen efter något sammanrådande utläte sig i 
den meningen att alldenstund hon till någon summa hos bergslaget häftar det kunde de för sina delar ej fina vara rådeligt 
något att eftergiva förän att allt å bägge sidor hava sin goda riktighet, för övrigt vad de onera som vid gruvan förättat 
anbelangar är efter praxin här å orten brukeligt det den som brukar jorden skall förpliktad vara att förätta körningarna det 
Hr Lalin förtytt blev. 
 
Gruvting 1718-02-04: Det har emellan Bokhållaren Westring å lagman Funks vägnar och hyttskrivaren salig Anders Brandt 
varit någon tvistighet angående ett bancolån, varöver dess måg mons. Lalin formerat en räkning som Hr Westring fått som 
munication? Av … 2 daler smt mynt i dag i gruvrätten att inleverera som hos honom utökas bör efter han sig ej infunnit, 
och alldenstund deras emellan löpna räkningar här till varit något confuse inten vetandes var uti … står alltså förordnades å 
bergslagens vägnar inspektoren Malmberg att inhämta huru deras räkningar dem emellan kunde vara och sedan uti 
gruvrätten där uti giva sitt betänkande. 
 
Sala rådhusrätt 1729 Sala rådhusrätt och magistrat (U) A1A:2 (1729-1730) Bild 210 (AID: v785220.b210, NAD: 
SE/ULA/11303) lång utredning om såväl Anders Brandt som hustruns affärer. Bland annat arrende av Gässjö bruk 
 
Äktenskap med Margareta Eriksdotter (Född 1653-03-06 Norberg Karsbo. Död 1722 Sala stad.). Vigsel 1681-06-24 Norberg. 
 
Barn: 
VIII:110 Anna Brandt. Född 1682-04-02 Norberg Gäsjö. Död 1766-04-11 Sala stad.  
Karin Brandt. Född 1684-01-06 Norberg Gäsjö.  
Brita Brandt. Född 1687.  
Margareta Brandt. Död 1746 Sala Södra kvarteret 6).  
Katarina Brandt. Död omkring 1733 Sala.  

 
 

 
 

IX:220  fm mf mm fm m 
Margareta Eriksdotter. Född 1653-03-06 Norberg Karsbo. Död 1722 Sala stad. Far: X:439 Erik Tomasson. Mor: X:440 Karin 
Matsdotter. 
 
Sala rådhusrätt 28 september 1701: Hr rådman Anders Brandts hustru reserverade sig skriftligen sin halvpart eller giftorätt 
uti all deras egendom så att den icke för hennes mans cautioner och annan slik vidlyftighet måtte på något sätt angripas 
och bortgå, vilket till hennes säkerhet efter begäran  så vida lag förmår intecknat blev 
 
Äktenskap med Nils Olofsson. Vigsel 1676-10-01 Norberg Gäsjö. 

 



 
 

 

IX:221  fm mf mm mf f 
Anders Pedersson. Född 1648 Råneå. Död 1732-02-06 Råneå Niemisel. Far: X:441 Per Andersson. Mor: X:442 Karin 
Eriksdotter. 
 
Råneå tingslag 1686 15 mars: Till Anders Persson i Degersel besvärade sig över en ung dräng om 15 år, den han av kristiligt 
medlidande emottagit att uppfödas enär gossen var ett doggebarn? allenast 5 veckor gammal lika som för sitt eget, i 
mening att hava honom till knekt för sig. Men nu är han av androm uppstudsig gjorder och gått ifrån honom olovandes 
vartill gossen svarade sig icke vidare gått än till Anders Perssons modersyster som är en änka och hava ingen manshjälp på 
hemmanet varest han tjänar för mat och lön, vilket honom icke kunde förvägras så vida han ej vill bliva längre hos 
fosterfadern men om han skulle framdeles låta leja sig till soldat bör Anders Persson vara närmare än någon annan att lega 
honom der han så åstundar och behöver. 
 
Barn med Anna Jönsdotter (Född 1643 Råneå Degersel 4 Sörbyn. Död 1724-12-15 Råneå Degersel.). 
 
Barn: 
Karin Andersdotter. Född 1673 Råneå.  
Kerstin Andersdotter. Född 1675 Råneå.  
VIII:111 Per Andersson. Född 1677-09-24 Råneå Gunnarsbyn Degersel 7. Död 1762-06-02 Råneå Gunnarsbyn Degersel 7.  
Dordi Andersdotter. Född 1680 Råneå.  
Brita Andersdotter. Född 1683 Råneå.  

 
 

 
 

IX:222  fm mf mm mf m 
Anna Jönsdotter. Född 1643 Råneå Degersel 4 Sörbyn. Död 1724-12-15 Råneå Degersel. Far: X:443 Jöns Hindriksson. Mor: 
X:444 Anna Jönsdotter. 

 
 

 
 

IX:223  fm mf mm mm f 
Grels Andersson. Född 1658 Råneå Rånbyn 4. Död 1728-05-20 Råneå Rånbyn 4. Far: X:445 Anders Andersson. Mor: X:446 
Karin Pedersdotter. 
 
Råneå tingslag mars 1684: Nils Henriksson i Jämtön dömdes betala Grels Andersson i Högön 14 marker smör som han har 
låtit komma till korta uppå det emottagna smöret att överföra till borgaren Jöns Höijer i Luleå nya stad, sökandes honom 
igen om sin skadas refusion bäst han gitter, så vida han förmenar smöret vara uti vikten honom frånvägt. 
 
Barn med Marit Jönsdotter. 
 
Barn: 
VIII:112 Karin Grelsdotter. Född 1681 Råneå Högsön 7. Död 1772-07-07 Råneå Degersel Gunnarsbyn.  

 
 

 
 

IX:224  fm mf mm mm m 
Marit Jönsdotter. 
 
Råneå tingslag vårtinget 1686: Uti tvisten emellan Grels Andersson i Högön på sin hustrus vägnar angående arv efter 
hennes förriga man, Nils Larsson det mansbrodern, Jöns icke vill henne utbekomma låta, oansett hon haver ett barn med 
honom utan borttagit hennes kista med där liggande saker, Är Rättens förklaring denna: Att vad arv barnet och moder i det 
lösa tillfallit efter upprättade inventori innehåll, som barnets faderbroder hos sig innehaver det bör han låta modern 
utbekoma emedan hon försörjer och uppfostrar sitt barn själv, Jämväl av det fasta sedan all skälig bekostnad och utlagor 
avdrages utum fructum där av contribuera, men kistan tillkommer henne enskilt, item en sölfbose? om 3 lod svärfaderns 
bröllopsgåvor jämte sin  sons sjäng och denna års gröda, efter landens vanliga bruk när arvskifte hålles, var emot Grels 
bör avträda svågern Jöns Larsson det ängstycket som föräldrarna givit i hemföljd åt hans antessori och ligger under 
bolhemmanet. 

 
 

 
 

IX:225  fm mm ff ff f 
Christiern Jöransson Dybeck. Smedmäster. Död omkring 1691 Hed Sörby. Far: X:449 Jöran Dybeck. 
 
Antecknad i mtl vid Norrhammar 1688. Skriven vid Karmansbo 
1686 Norrhammar 
1685 Sörby Mäster Christiern hammarsmed själv skriven på Karmansbo 



1681-1684 Sörby 
1678-1680 ej antecknad 
1661-1677 Bernshammar M Christern och söner 
1661 Bernshammar M Christiern 6 personer 
1658-1659 Christiern i Sörby 
1657 Christiern i Körartorp och h Ingeborg i Sörby 
 
1690 M Christian hammarsmed Sörby 
1691 M Christian hammarsmed ligger alltid fattig av ålder utfattig Sörby 
1692 Mr Christian hammarsmed död mågen Erik Olsson Sörby 
 
Bergsting i Skinnskatteberg 21 februari 1663 Bergskollegium, Rättsprotokoll från Öster- och Västerbergslagens 
bergmästaredöme, SE/RA/420013/02/E II f/1 (1653-1686), bildid: A0067300_00148 : Borgmästaren Olof Hising säger sig 
hava kontrakterat med sin hammarsmed Christian Dybik att han skulle emottaga alla sina kol och hava elakt folk som icke 
rensat kolen, utan smeden låter sitt folk kasta stybb och kol.....Christian Dybik består väl kontraktet i alla sina clausulis men 
hans mening var icke så att han skulle svara för kolen, eljest säger han att Hisings skrivare haver under tiden skrivit mera 
uppå kolen ....än som kolen stjälpte, ty efter som han haver gått och smitt haver han låtit sin hustru uppteckna dagligen 
den ankomna kolen och när skrivaren och hustrun var afton sig emellan skulle sluta haver skrivaren satt flera stigar än som 
hustrun, och haver på skrivarens enträgna begäran sedan måst underskriva....lika med skrivaren. 
 
Bergsting i Skinnskatteberg 4 mars 1667 Bergskollegium, Rättsprotokoll från Öster- och Västerbergslagens 
bergmästaredöme, SE/RA/420013/02/E II f/1 (1653-1686), bildid: A0067300_00349: Hammarsmeden Greger Gartner ifrån 
Fällingsbro besvärade sig över en annan hammarsmed Mr Christian Dybeck som smider åt sal borgmästare Hisings 
arvingar, att han 1664 Michaelis tid bortsatt för honom en mästersvän Anders Eriksson benämnd vilken intet pass haft 
haver fuller avsked begärt men intet velat töva utan lovade på 8 dagars tid efter komma igen att hämta sitt besked men 
kom intet, .....vid bruket 47 daler kmt till mig Greger Gartner 42 daler kmt. Mr Christian Dybeck, jag sände min son 
Olofsmässotiden till Greger förr än samma mästersven något slag arbetade i hammaren och lät fråga huru tillstod med 
honom då haver Greger svarat han är fuller något skyldig men så kann det intet bliva stort. 
 
Bergsting i Skinnskatteberg 13 augusti 1677: Berntshammar den nedre. Mäster Christian Dypken är en gammal mäster. 
Hans drängar Olof, Hindrik och Mats. 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 13 januari 1679 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2742 (1679) Bild 
4710 / sid 464 (AID: v420926.b4710.s464, NAD: SE/RA/42042202): Mr Christier Jöransson Dybeck avhandlat Joen Olsson 
sin styvson all dess arvspratention i Sörby under Hed sockn för 90 dal kopptt köpeskrift dat d 12 april 1669. Dito Mr 
Chistier Jöransson (ut)förlikt sin styvmåg Olof Andersson för all hans hustrus arverätt i Sörby så efter fadern som är efter 
modern fallande med 90 daler kopptt. Köpeskrift dat d 12 april 1669 
 
 
Bergsting i Skinnskatteberg 26 september 1679: Mr Christian Dybeck och lärdrängen Christiern Christiernsson smider vid 
Valbricka A0067300_00647. 
Bergmästaren protesterade emot mäster Christian Dybeck och Pär Tiur vilka hava var sig ena dräng statt ifrån 
Bernshammar honom ovitterligit och drängarna utan avskedssedel eller orlov detta han till rättens skärskådande och ..... 
hemställde..... 
 
 
Bergsting i Skinnskatteberg 24 augusti 1683: Mr Christian Dybeck och lärdrängen Olof Christiansson smider vid Karmansbo 
 
Även 1688 
 
Bergsting i Skinnskatteberg 18 juni 1686: Smederna vid Valbrickas skulder; Christian Dybecken 94 daler 28 öre samt 7 
skeppund tackjärn 
 
Bergsting i Skinnskatteberg 18 juni 1686: Christian Dybeck och drängen Olof Christiansson smider vid Karmansbo hammar 
 
Bergting Skinnskatteberg 25 augusti 1687: Karmansbo hammar Mäster Christian Dybek, drängen Olof Christersson, dessa 
smeder sade väl Olof Ekman intet vara stadda men likväl bliva kvar i tjänsten. 
 
Bergting i Gunnilbo m fl 21 juni 1688: Karmansbo hammar mäster Christopher (Christern) Dybeck, mästersven Olof 
Christophersson (Christiernsson) för andra härden..... eljest klagades mycket över smederna vid Karmansbo hammar det 
de bruka olovlig ölsäljning, varigenom andra smeder förhindras och försummar deras husbönders arbete. 
 
Barn med Ingeborg Jonsdotter (Död 1702-06-08 Hed Sörby.). 



 
Barn: 
NN Christiernsdotter.  
Elisabeth Christiernsdotter. Död Hed Sörby.  
Christiern Christiernsson.  
VIII:113 Olof Christiernsson. Död 1721-03-03 Hed Norrhammar.  

 
 

 
 

IX:226  fm mm ff ff m 
Ingeborg Jonsdotter. Död 1702-06-08 Hed Sörby. Far: X:451 Jon Nilsson. Mor: X:452 Kerstin. 
 
Mantalslängd 1655 - Olofs änka i Sörby 
 
 
Skinnskatteberg 1703 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2306 (1703) Bild 812 / sid 787 (AID: 
v494119.b812.s787, NAD: SE/RA/42042202) uppå samtliga salig Christiern Jöranssons arvingars i Sörby begäran 
förordnades domaren Per Larsson Erlander och nämndeman Nils Matsson i Västanhed emellan dem och skräddaren Olof 
Ersson i Sörbytorpet som detsamma av de förras moder eller hans moster Ingeborg Jonsdotter till sig handlat under bolbyn 
Matsbo, vartill det jämväl lagligen blivit dömt att likvidera angående köpeskillingens betalning och huru den nu vara erlagd 
// 
 
Skinnskatteberg 1703 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2306 (1703) Bild 813 / sid 788 (AID: 
v494119.b813.s788, NAD: SE/RA/42042202) Olof Ersson i Sörbytorpet besvärade sig över spögubben Erik Olsson där 
sammastädes som varken haver någon äganderätt till bemälte torp eller någon annan tilltal kan visa till besittningen ej 
heller gjort det ringaste i avrad eller utlagor, och icke dess mindre nyttjar en del av både husen och ägorna samt det nu 
värre är gör åverkan på torpets ängar med stora björkars fällande och lövtagning, vilket är honom Olof Ersson som torpet 
av Erik Olssons moder Ingeborg Jonsdotter sig tillhandlat och efter tingsrättens resolution under bolbyn Matsbo inlöst, till 
en märkelig skada och avsaknad. Olof Ersson än vidare till sin talans styrka befallningsmannen Johan Åhmans förbud och 
avsägelses skrift av den 5 juli 1699 det Erik Olsson och hans broder Christiern som då redan vill intränga sig på torpet icke 
skulle befatta sig där med // 
 
Barn med Olof. 
 
Barn: 
Jon Olofsson. Född Hed Sörby.  
NN Olofsdotter.  
Erik Olofsson. Född Hed Sörby.  

 
 

 
 

IX:229  fm mm ff mf f 
Lars Olofsson. Född 1628-04-10 Haraker Förlunda. Död 1696-05-10 Karbenning Nickebo. 
 
Nämndemannen sal Lars Olofsson i Nickebo född Ao 1628 d 10 april uti Förlunda och Haraker socken av äkta säng och 
gudfruktiga föräldrar. Ao 1655 d 1 september inträdde han uti det h äktenskapståndet med sin nu i sorgen lämnade kära 
hustru hustru Marit Persdotter ifrån Karbenning levat med henne uti 40 ½ år avlat 11 barn 5 söner och 6 döttrar av vilka 1 
son och 3 döttrar äre döda. Han haver och varit nämndeman uti 17 år kyrkvärd uti 12 år och sexman några och 20 år. Dess 
sjukdom var håll avsomnade d 10 maj aetas 68 år och en månad 
 
Gamla Norbergs bergslag 7 mars 1661: Lars Olsson i Nickebo lät 1 resan uppbuda Olof Esbjörnssons del i Nickebo 
hammarsmedja för 200 daler kmt och 6 skp stångjärn. 
 
Gamla Norberg 16 augusti 1661 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2270 (1661) Bild 7660 / sid 752 
(AID: v420672.b7660.s752, NAD: SE/RA/42042202) Lars Olsson i Nickebo lät 2 resan uppbjuda ¼ del i Nickebo 
hammarsmedja pantsatt av sin svåger Olof Esbjörnsson ibidem för penningar 220 daler och stångjärn 6 skeppd 
 
Gamla Norbergs bergslag 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 emot sin granne Per 
Knutsson och hans mågelage Lars Olofsson  angående en brodersdel jord som är 1/8 del ibidem som Olof brukar och hans 
grannar föregiva honom intet hava löst, helst efter han sin del icke kan bevisa med fastebrev: är rätten dom: Efter som 
med skäl och skriftligt vittnesbörd av Per Staffanssons söner i Karbenning dat ibidem den 10 augusti 1662 bevistes att 
deras fader Per hade aldrig löst Olof Erssons del uti Nickebo, utan hans broders Anders Erssons ¼ del i Nickebo hemman: 
Noch köpt av Lars Homman en halvpart uti halva hemmanet ibidem och givit där för 58 skeppd 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 hemmansdel i Nickebo oklandrat för Per Staffanssons mågar 
 
Gamla Norberg 13 februari 1665 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:4 (1665-1666) Bild 350 / 
sid 61 (AID: v222898.b350.s61, NAD: SE/ULA/11711) Per Andersson i Bennebo beklagade sig hava mist en bokad oxehud 
strax som den var utsatt att torkas och hade misstänker på sin granne Lars Olsson i Nickebo om samma hud, av dessa skäl, 
1 att skomakaren hade bekänt det han hade uppsömmat en oxehud, dock ingen oxe slaktat 2. Det beviset som Lasse 
framlade på en köpt oxehud ifrån Haraker, stämde icke väl överens med tiden. 3. Lars Olssons legojäntas tal som sades 
hava fått till svar av Lars Olssons flicka, då hon frågade vad de //karlarna ville? Sade flickan, de ville hava rätt för oxehuden 
som uppsömmades. På förfrågan med nägrannarna om Lars Olssons leverne och trohet i umgänge med grannskapet? 
Svarades att det är icke allt troget ibland 
 
Gamla Norbergs häradsrätt 1 mars 1666Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:4 (1665-1666) 
Bild 1180 / sid 83 (AID: v222898.b1180.s83, NAD: SE/ULA/11711): Sedan tilltalte Per Andersson i Bännebo sin granne Lars 
Olsson i Nickebo om en barkad oxhud som Per sade hava uthängt att torkas och sedan bortstulen utur hans gård, 
föregivandes att samma hud skulle sedermera vara upparbetat i Lars Olssons gård i Nickebo, framläggandes några skriftliga 
bevis av skomakare som hava där arbetat och viste några tecken att omsäga, av vilka Per är kommen i misstanke på Lars. 
Emot detta inlade åter Lars ovanbenämnde skomakarbevis av Västerås kammarstugu vilket bevis såsom det contrarierade 
skomakarnas bevis till Per Andersson. Så pålades Lars Olsson antingen med nöjaktiga skäl förlägga Pers tilltal om huden 
eller vid nästa ting purgera sig med ed själv tredje. Eljest berättade och Kerstin Olofsdotter i Nickebo sig hava hört av Lars 
Olssons dotter Annika i badstugun om nyårskvällen sägas Rätt så ser det nu ut i badstugun som det såg ut när far torkade 
huden på nederbadstugulagen som Lång Anders bar hit. Anders Persson i Bennebo refererade Per Knutssons ord på 
Gruvuvägen att Per svor att huden är uppsynat hos Lars Olsson, noch berättade om 2 järnstänger som Lars haver inlagt hos 
Per och voro stulna i yttre smedjan i Bennebo. Nock refererade om en stor hyttefäll på masugnen i Bennebo som fördes till 
Lars Olsson vilken häll bortfördes med Lars Olssons häst. 
 
Gamla Norberg 21 september 1666 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:4 (1665-1666) Bild 
1410 / sid 129 (AID: v222898.b1410.s129, NAD: SE/ULA/11711) framkallades och Lars Olsson i Nickebo med skäl att 
förlägga Per Anderssos tilltalan och vitesmål om en oxehud som förkommen var och på förra ting för rätten pålagd med ed 
sig purgera: Till sin ursäkt och befrielse för Pers tilltalan framtedde Lars några attester och vittnesskrifter såsom tillförne 
skett var, vilka ändock de ick var sufficient till hans befrielse, ej heller kunde komma ed för sig, likväl för åklagarens 
förbjudanade och begäran gavs parterna väld att förlika sig och bliva vänner, vilket och skedde förr än tingslov gavs 
 
Gamla Norbergs bergslag 18 mars 1672 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2277 (1672) Bild 5820 / 
sid 574 (AID: v420679.b5820.s574, NAD: SE/RA/42042202): Besvärade sig Per och Johan Erssöner i Bennebo över Lars 
Olsson i Nickebo att han skall lagt en kolbotten inom deras mark och rågång. Lars nekade sig övergått sina gränser och 
inlade en lagmansdom den han sade sig stött sig vid. De andra insinuerade en annor dom som de sökte behålla sig vid dat 
d 13 sept 1671. Lars Olsson berättade sig än hav vunnit tillstånd av hr lagmannen till ny syn och mera sig ej heller hava 
ofärättat Benneboborna emot deras brev. Resolution. Att parterna skola under 2ne gåde män låta befästa om något  må 
vara huggit av Lars Olsson emot sista dombrevet och om någon viss skillnad må finnas i breven. 
 
Gamla Norbergs häradsrätt 3 oktober 1687: Borgaren Grels Eriksson ifrån Västerås tilltalade nämndemannen Lars Olofsson 
i Nickebo för det han skolat utsökt av hr befallningsman  Granqvist en olaga arrest uppå 1 skeppund 3 lisp stångjärn som 
han har inneståendes hos Mats Nilsson Båck i Örbäck begär nu att såsom han icke vet varför samma järn för honom är 
arresterat det Lars Olofsson nu måtte giva sina skäl för till sådant sitt procedere. Lars Olofsson svarar det han orsakat blivit 
att areestera hans järn för ... fordran som flyter av tobakshandel dem emellan sålunda att Lars Olofsson anammat av Grels 
tobak 1 lsp 12 marker á 6 mark skp belöper 48 daler kmt det han strax med kontant avbetalt och såsom Lars Olofsson 
sedan befann det samma tobak icke allenast varit odugligt gods utan ock ostämplat har han sedan tobaket strax där efter 
fört Grels Eriksson tillhanda vilket han själv i Västerås emottaget och uppvägt men icke stadder varit vid penningar så att 
han dem kunnat erlägga utan begärt dilation: lovandes resten med spannmål förnöja. Nu såsom det icke skett är förmodar 
Lars Olofsson det icke vara någon olaglig arrest å dess järn begärt. Grels Eriksson vill i förstone neka att aldrig någon handel 
haft med Lars Olsson dock omsider tillstår att för 6 år sedan handlat med honom om tobak säjandes att det samma godset 
varit uppriktigt gods men icke ... som Lars Olofsson föregiver... 
 
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 
 
Äktenskap med Marit Persdotter (Född 1634-02-24 Karbenning Karbenning by. Död 1706-04-14 Karbenning Nickebo.). 
Vigsel 1656-11-11 Västerfärnebo. 
 
Barn: 



VIII:115 Johan Larsson. Född 1659-07-17 Karbenning Nickebo. Död 1731-10-04 Karbenning Nickebo.  
Kerstin Larsdotter. Född 1661-06-24 Västerfärnebo Nickebo.  
Kerstin Larsdotter. Född 1664-08-07 Karbenning Nickebo.  
Karin Larsdotter. Född 1666-11-01 Västerfärnebo Nickebo.  
NN Larsdotter. Född 1671-06-03 Karbenning Nickebo. Död 1695-05-18 Karbenning Nickebo.  
Olof Larsson. Född 1675-04-01 Karbenning Nickebo. Död 1733 Västervåla Norvästansjö.  

 
 

 
 

IX:230  fm mm ff mf m 
Marit Persdotter. Född 1634-02-24 Karbenning Karbenning by. Död 1706-04-14 Karbenning Nickebo. Far: X:459 Per 
Staffansson. 
 
Dödbok salig hustru Marit Persdotter i Nickebo född i karbenning 24 feb 1634. Kom i äktenskap med salig Lars Olofsson i 
Nickebo. Levat med honom i 40 år avlat 11 barn 5 söner och 5 döttrar. 

 
 

 
 

IX:231  fm mm ff mm f 
Johan Eriksson. Född Västerfärnebo Norrhörende. Död 1685-06-08 Västerfärnebo Norrhörende. Far: X:461 Erik Olsson. 
Mor: X:462 Anna Olofsdotter. 
 
Utredning i domboken om 6 öresland i Norrhörende 1681 
 
Vangsbro häradsrätt 22 maj 1641 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2258 (1641) Bild 380 / sid 189 
(AID: v420660.b380.s189, NAD: SE/RA/42042202):kom för rätten Johan Eriksson i Söderhörende och ville tillträda sin 
arvlott i Norrhörende först 1 öresland, sedan beviste han med brev sig hava inlöst mest hemmanet /allt 3 öresland/ för 18 
skepd stångjärn, efter sin fader, när han det i pant utsatt haver, då efter faderns död det ingen av syskonen lösa ville. Här 
till svarad Hans tysk ryttare bemälte Johan Erikssons en brodersbarns styvfader, att oansett han intet haver inlöst, utan en 
tid det besuttit hava, därför ännu det icke vill avträda både för sina styvbarns skull, som av att en annans brodersbarns 
benämnda Erik och Evert där uti sin arvslott hava. Sedan berättade nämnden med allmogen som här och vetskap hade, att 
då hemmanet var så utsatt, vill ingen eller någon tillböd sig det att lösa. Utan Johan sedan nu det gjort haver av syskonen, 
ej heller det av tvenne åbor kan behållet bliva, icke heller någon penning i rätten här tillbuden är med att inlösas. 
Resolutio. Oansett Johan Eriksson i Söderhörende haver efter sin sal fader inlöst mestadeles hemmanet 3 öresland i 
Norrhörende av pant, då ingen det sig omvårdat haver. Dock kunde nämnden icke ifrån döma bemälte jord ifrån hans 
tvenne bröders omyndiga barn utan den bliver behållen till deras laga ålder av det 16 jord.b. att utföra. Men Johan 
Eriksson näste höst rågsäde utså och tillkommande midfasta på rätt fardag hemmanet och husen tillträda för sitt utlovade 
järn 18 skepd och för arvsrätten skull efter hemmanet tillförende av sig kommet var: dock Hans Tysks hustru med sina barn 
/bemälte Johan brodersbarn/ uti hans från- och närvaro behåller årligen en halvspann land åker i vardera gärdet med 
nödiga hus, stufvu och fähus och en rödning som gode män av nämnden skola dem tilldela// 
 
Vagnsbro häradsrätt 1656-06-03 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 full betalning givit åtta och halvt 
skeppund stångjärn och 1 spann mjöl. Är uppbudet Ao 1639 den 10 maj uppbudes 3die gång. 
 
Vagnsbro häradsrätt 1669-05-17   Blev avskedat uppå Brita Månsdotters sal Erik Erssons änkas klander på sina barns 
vägnar mot deras faderbroder Johan Eriksson i Norrhörende det Johan Eriksson skall till ..... giva barnen för 10 ½ pl i 
Norrhörende till förkortning vid deras laga år 2 skp stångjärn eller som han med dem kan förlikas. ....... 
 
Item Johan i Söderhörende sakfälltes för läppegäll till 3 mark han haver av hastigt mod kallat Hans Tysk en landslöpare i 
ölsmål 
 
Vangsbro häradsrätt 10 februari 1673 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2278 (1673-1673) Bild 7090 / 
sid 697 Kommo för rätten Bengt Erikssons arvingar i Norrhörende och fordrade av sin faderbroder Johan Ersson ibidem 9 
tunnor spannmål som deras fader Bengt för sin avresa till fiendelan skulle hos sin fader Erik Olofsson för 40 år sedan inlagt 
med begäran efter farbrodern Johan Eriksson tillika med farfadern Erik Olofsson brukade hemmanet och det mest inlöste, 
måtte nu samma resterande spannmål betalar däremot Johan Eriksson  invände sägandes där brodern Bengt Ersson 
heller hans arvingar hava haft någon säd att fordra så hava de väl haft tid på 40 eller 50 år att eftertala och utföra, helst 
efter Bengt var och sedan hemma, Resol. Och emedan intet bevis fanns till denna spannmåls insättande heller fordran och 
intet åtal haver där på förr varit, därför erkänner rätten denna fordran av intet värde. Sedan gåvom Bengt Erssons och Olof 
Erssons arvingar jämte farbrodern Johan Ersson tillkänna att på de 3 öresland jord som brodern Johan Ersson åbor voro 
först 2ne syskon och arvtagare, en broder Erik Olofsson och Kerstin Olofsdotter i Kråkebo, sedan efter Erik voro 4 bröder 
och en syster nämligen Johan, Erik , Bengt och Olof Erssöner samt Kerstin Ersdotter och ärvde 2 öresland tillsamman, 
löpandes p var broder 10 2/3 och på systern 5 1/3 som Johan Eriksson föregiver mest hava inlöst. Däremot upplade sig 



Bengt Ersson och Olof Erssons arvingar sägandes att när deras faderbroder Johan Ersson för 40 år sedan bodde i 
Söderhörende brukade han därjämte skog och hytta och en del deä bästa Rönningar med fadern i Norrhörende, varmed 
han sedan samma skuld betalte och inlöste jorden och såsom den är för hästköp inhöst vilja de nu efter samm värde lösa 
jorden till lika på bemälte sin faderbroder Johan Ersson så att de kunna komma till halvparten med honom. Där på upplade 
Johan Ersson en häradsdom av Anno 1641 d 22 maj var med bevistes att Johan Ersson hade mest inlöst de 3 öresland av 
skuld 18 skepp stångjärn och där på sedan löst fadersystern Karin Olsdotter och hennes man Per Eriksson i Kråkebo 1 
öresland för 5 skepp och där hos givit sin broder Erik på sin del 3 skepp stångjärn såsom och givit Olof Erssons barn Erik 
Olofsson och hans syskon som nu klandra vilja 3 skepp stångjärn som deras givna kvittobrev 1649 och 1650 lyda, vilken 
jord och uppbuden är 1660 3 gånger. Men Bengt Erssons arvingar korpralen Jöns Ersson och hustruborder Lars Bengtsson 
hava sin rätt 10 2/3 olösta och bruka därför en jordedel i Norrhörende varpå rätten fann skäligt att Johan Ersson skall 
fullgöra köpet00 
 
Västmanlands lagmansting 1673 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIa:12 (1591-1679) Bild 970 / sid 92 
(AID: v405286c.b970.s92, NAD: SE/RA/42042202): Uti lagtedde sak d 11 feb sist förlidne från Vangsbro tingslag och 
Färnebo sockenstugu emellan korpralen Jöns Eriksson å ena och faderbrodern Johan Eriksson å andra sidan med bägges 
intressenter emot varandra kärande och svarande angående 1/3 .. eller 1 öresland hus och jord i Norra Hörende som om 
tvistas ämväl och disiculteras om gjord förlikning parterna emellan är detta. Ehuru väl föregivas som skall medelst 
förlikningen som Johan Eriksson hvar vid slutet å ovanberörda häradsting sig inlåtet med Bengt Erikssons arvingar, 
korpralen med sin hustrus broder vara praeindic.. och däremot Johan Erikssons barn samt mågen  5te dagen därefter 
däremot är med protest inkomna befinner dock lagmansrätten det denna förlikningen är alldeles lag likmätig; och 
korpralen jämte sina adherenter arv- och börd berättigad till 1 öresland lösen i Norrhörende med Johan Eriksson, efter 
som intet laga fång dem därifrån avstänger, fördenskull approberas och gillas ommälta förlikning i alla sina clausules bliva 
ständig, den undergående parter skola ställa sig till rättelse, välförståendes att sedan Johan Eriksson haver igen bekommit 
så mycket som bevisligt är han till tredingens, eller 1 öresland löse haver utgivit, skall av opartiska gode män den delen 
utmätas och till besittning avträdas till korpralen för deras gående årli kronans utskylder. 
 
Vangsbro härad 3 mars 1687 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2289 (1687) Bild 5180 / sid 493 
(AID: v420691.b5180.s493, NAD: SE/RA/42042202) uppviste i rätten rustmästaren Jöns Eriksson i Norrhörende en fallen 
lagmansdom d 21 augusti 1673 angåendes en tredig eller 1 öresland jord i Norrhörende han av sin hustrus farbroder Johan 
Eriksson ibidem att inbörda //så att enär Jöns Eriksson igen betalt haver sin hustrus farbroder så mycket bevisligt är han till 
tredingens eller 1 öresland jord inlösen utgivit skulle av opartiska gode män den delen utmätas och till besittning 
rustmästaren Jöns Eriksson upplåtas. Nu såsom Jöns Ersson pratenderar här jämte länsmannens med tvenne gode mäns av 
nämnden utrevning på samma treding så väl som bemälte gode mäns attestatum under d 3 maj 1674 att dess hustrus 
farbroder Johan Ersson i deras närvaro tillstått sig uppburit hava av sina brodersbarn 7 skpd stångjärn samt och 2 skpd 
stångjärn till Johan Erss brorson Johan Larsson ifrån Jönåkers socken efter kvittens d 24 juni 1677 såsom och till Johan 
Ersson uppgivit en bod in på gården för 1 skpd. Dito ett fähus för 15 lspd så att summan blev inalles 10 skpd 15 lspd 
stångjärn som han till sin hustrus farbroder och dess brodersbarn erlagt haver. Insinuerade Jöns Eriksson vidare en under d 
16 juli 1684 upprättad förlikning med byggmästaren Johan Eriksson och Johan Andersson i Norrhörende vilka av god 
uppriktig vänskap emot rustmästarens förmente bördsrätt i deras hamman den han allldeles till dem transporterar till 
föräring eftergiva den västra åkervreten i norra gärdet och röjningen Avundshålet, såsom de nu för tiden instängda äro/// 
 
Barn med NN Olofsdotter (Född Västerfärnebo Sörhörende. Död (1669?) Västerfärnebo Norrhörende.). 
 
Barn: 
VIII:116 Margareta Johansdotter. Född 1664-04-07 Västerfärnebo Norrhörende. Död 1745-12-01 Karbenning Nickebo.  

 
 

 
 

IX:232  fm mm ff mm m 
NN Olofsdotter. Född Västerfärnebo Sörhörende. Död (1669?) Västerfärnebo Norrhörende. Far: X:463 Olof Hansson?. 

 
 

 
 

IX:233  fm mm fm ff f 
Erik Andersson. Född 1628 Kila Jungfrubo. Död 1709-07-12 Kila Jungfrubo. Far: X:465 Anders Bengtsson. Mor: X:466 
Kerstin Andersdotter. 
 
d 25 juli begravdes Erik Andersson i Jungfrubo född därsammastädes av ärliga föräldrar 1628 vid påsketiden. Fader Anders 
Bengtsson i Jungfrubo moder Kerstin Andersdotter. Varit hemma hos föräldrarna till år 1659 då han blev skriven till soldat 
och måste då strax marschera ned emot de danska // var sedan borta i 2 år och där efter kom han till sina föräldrar på sitt 
37 år inträdde han i äktenskap levat tillhopa 47 år. Blev död  12 juli klockan 11 för middagen 
 
Övertjurbo häradsrätt 8 februari 1697 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2298 (1697) Bild 1200 / 
sid 106 Johan Andersson i Hedbo och Färnebo socken tilltalade sin broder Erik Andersson i Jungfrubo och vill med honom 



inlösa 1/6 dels hemman och 1½ öresland i Jungfrubo som denna Erik Andersson nu besitter medan han förmenar sig därtill 
vara berättigad så väl som dess äldre broder Erik Andersson. Jämväl fordrar han fördel som honom skall restera för 8 år å 3 
daler om året, 24 daler kmt han upplade och härjämte en köpskrift att han av sin syster Kerstin Andersdotter löst hennes 
del för 20 daler … 10 …. Däremot Erik Andersson invände att hemmandelen som de efter sin fader ärvt är som före förmält 
är allenast … och 1 ½ öreslan som icke kan mera än en åbo tåla .. och bott där i all sin tid sin fader och styvmoder .. fördel 
uppehålit, löst av sina syskon, den Johan Andersson nu sedan givit sig i handel med, att han allenast av 2ne systrar fått 
köpebrev men av de andra tre intet köpebrev bekommit fast nu de där på bekommit, Kerstin 23 daler och Lisbet eller dess 
.. Mats Leekare 30 daler koppmt. Resolution. Såsom kongl majtt nådiga placat icke tillåter att någon skall mindre del i ett 
hemman besitta än ¼ del denna Erik Andersson och i all sin tid på suttit och det med besvär och fördel brukat, Johan 
Andersson har ett hemman i Färnebo som han väl besutten på ty finns skäligt att Erik Andersson denna hemmansdel 
behåller//  
 
Äktenskap med Brita Ersdotter (Född 1633 Norrby Norrby by. Död 1724-12-15 Kila Jungfrubo.). Vigsel 1661 Sala. 
 
Barn: 
VIII:117 Anders Ersson. Född 1664 Kila Jungfrubo. Död 1723-12-10 Kila Jungfrubo.  
Johan Eriksson. Född Kila Jungfrubo.  
Kerstin Ersdotter. Född Kila Jungfrubo.  
Erik Eriksson. Född Kila Jungfrubo.  

 
 

 
 

IX:234  fm mm fm ff m 
Brita Ersdotter. Född 1633 Norrby Norrby by. Död 1724-12-15 Kila Jungfrubo. Far: X:467 Erik Nilsson. Mor: X:468 Brita 
Mårtensdotter. 
 
D 28 december begrovs sal Erik Anderssons hu Brita Eriksdotter i Jungfrubo född i Norrby socken och då varande Norrby by 
år 1633 har kunnat väl läsa i bok och förstått sina kristendomsstycken Har tjänt i Ölsta by i Norrby i 7 års tid sedan någon 
tid i Sala stad hos hederligt folk. Sedan kommit hem till sina föräldrar som då var flyttade till Broddbo i Sala socken. År 
1661 gift till Jungfrubo med sin sal man Erik Andersson haft med honom 8 barn 7 söner och en dotter. Levat i änkestånd 
sedan 1708. Barnen alla döda för henne förutan en dotter Lars Ols från Västerby hustru Kerstin Ersdotter. Legat på 
sotesängen i 24 års tid av en svår huvudvärk som på slutet ökats, stigandes utför åt bröstet och magen. Död 15 december 
aetas 91 år. Ligger begraven vid sydvästra kyrkhörnet 

 
 

 
 

IX:235  fm mm fm fm f 
Olof Larsson. Född 1637 Kila Kottebo. Död 1722-04-15 Kila Kottebo 7). Far: X:469 Lars Erlandsson. Mor: X:470 Anna 
Abrahamsdotter. 
 
Dödbok 1722 d 22 april gravsattes salig Olof Larsson i Kottebo. Är född 1637 uti Kottebo av ärliga föräldrar. Fadern Lars 
Erlandsson i Kottebo modern Anna Johansdotter. Var någon tid hemma hos föräldrarna och sedermera till tjänst hos Mats 
Matsson i Ringvalla där han tjänte i 9 år. Tjänte sedan Anders Sverkelsson i Tullsta 1 år och där efter tjänte han Lars 
Eriksson i Tullsta 1 år. Därefter begav han sig hem att försörja sin åldriga moder och henne sköta. Det han som en redlig 
son gjorde. År 1676 begav han sig uti äktenskap med sin efterlevande hustru Brita Andersdotter med vilken han levat 
samman 46 år. 5 söner och 1 dotter lever. Varit en trogen arbetare i Sala gruva uti 50 år. Död d 15 april. 
 
Västmanlands läns lagmansting 6 augusti 1673: Uti lagtedda sak av Övertjurbo härads ting d 25 november 1672 emellan 
klagande och appellant Lars Andersson jämte änkan Karin Eriksdotter i Kottebo å ena och vederparten gruvdräng Olof 
Larsson med sin broder Johan Larsson andra sidan svarande angående ett öresland jord som dess morfader Abraham 
Bengtsson i Kottebo honom skall hava sålt som sitt avlinge och tillförende av sin dotterman Olof Larssons sal fader Lars 
Erlandsson köpt men Abraham Bengtssons sonbarn förmena sig närmare vara därtill berättigade det att inlösa än Olof 
Larsson, vilken jämte sin moder Anna Abrahamsdotter är tillkänd för föda och skötsel och att Abrahams dotterbarn äga 1/3 
i Kottebo genom lösen, arv och testamente emot de andra sina medarvingars ibidem. Av de i häradsrättens dom införda 
skäl kan lagmansrätten dem intet ogilla utan samma i alla sina clausalis approberas bliva ständig vilken parterna ställa sig 
till vederbörlig efterrättelse och detta med rätta. 
 
Övertjurbo häradsrätt 24 maj 1680 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2284 (1680) Bild 5840 / sid 
534: sakfälldes Olof Larsson gruvdräng i Kottebo för det han slog sin grannes Lars Anderssons dotter Brita på sitt arbete att 
böta nu 6 daler och giva henne 2 daler smt i förlikning. 
 
Övertjurbo härad 2 maj 1689   Per Larsson i Sörbo Kila socken talade till Olof Larsson i Kottebo om 100 daler kmt lån vilka 
100 daler Per Larssons fader för 15 år sedan har bekommit av Olof Larsson och däremot pantsatt honom en äng vilken 
årligen avkastat 7 lass varv hade förorsakats allt för högt oskäligt intresse varför är hans mening och begäran att 



överskottet av intresset må således beräknas allt av kapitalet bemälte 100 daler avdrages vad de 7 lass hö mer än 8 pro 
cento bestiga kunna /  / detta tillbud ville Olof Larsson icke emottaga klagandes att hans penningar så länge hade bortto 
varit, ehuruväl han ofta fordrat dem igen  och imedlertid haft en sank äng i pant som han icke utan stort besvär kunnat 
bärga, tillståendes sig årligen därpå bekommit hava boskapfoder 4 a 5 lass och på det han oavkortat än måtte få sina 
penningar igen skall han och hulpit Per Larssons fader årligen med ett dagsverke efter som dem emellan hade avtalt varit. 
Efter tal och svar jämkades dessa emellan således att Olof Larsson var tillfreds bekomma igen 60 daler kmt / / 
 
Övertjurbo 27 maj 1703  Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2307 (1703) Bild 413 / sid 397 
samtliga grannarna i Sörbo Kila socken klagade över Lars Andersson och Olof Larsson i Kottebo att de tillvällat sig en trakt 
uti deras gärde som deras förfädera hade haft att valla kreatur uppå, vilken plats varit skogvuxen och nu till betesmark 
avröjd. Denna lind hade Mats Nilsson i Sörbo till en del uppkört men Olof Larsson i Kottebo hade stigit till och kört det 
övriga och däruti fått tjä//andes sig således i de andras arbete för vilket de be// dem laga plikt och att få i rolighet denna 
plats själva bruka och nyttja. Kottebornas svar avhördes varigenom de ville bevisa sig vara befogade till en de av samma 
lind och begärde därför gode män av rätten som kunde rannsaka vem denna lind tillhörde vilket beviljades//    
 
Äktenskap med Brita Andersdotter (Född 1650 Kila Ringvala. Död 1734-06-17 Kila Kottebo.). Vigsel 1676 Kila. 
 
Barn: 
Lars Olofsson. Född 1674-07-29 Kila Kottebo. Död 1744-08-08 Kila Kottebo 8).  
Anders Olofsson. Född 1678-06-01 Kila Kottebo.  
VIII:118 Anna Olsdotter. Född 1681-02-01 Kila Kottebo. Död 1752-02-25 Kila Jungfrubo.  
Erik Olofsson. Född 1683-08-24 Kila Kottebo.  
Johan Olofsson. Född 1686-08-29 Kila Kottebo.  
Olof Olofsson. Född 1688-04-04 Kila Kottebo.  
Peder Olofsson. Född 1696-10-26 Kila Kottebo.  
Mats Olofsson. Född 1699-09-01 Kila Kottebo. Död 1717-12-12 Kila Kottebo.  

 
 

 
 

IX:236  fm mm fm fm m 
Brita Andersdotter. Född 1650 Kila Ringvala. Död 1734-06-17 Kila Kottebo. Far: X:471 Anders Ersson. Mor: X:472 Marta 
Larsdotter. 
 
Dödbok Midsommardagen begrovs sal hustru Brita Andersdotter född 1650 fadern Anders Ersson i Ringvala modern hu 
Marta Larsdotter varit stadigt hemma hos sina föräldrar till år 1673 då hon kom i äktenskap med sin sal man Olof Larsson i 
Kottbo. Avlat med honom 8 barn 7 söner och 1 dotter. Av vilka 2 söner döda och 1 dotter, av de andra 5 sönerna äro 2ne 
boende här i församlingen 2ne i Hubbo och 1 i Tillberga. Hos sin son Lars Olsson i Kottebo har hon haft sitt tillhåll och 
uppehälle efter sin mans frånfälle som skedde 1722 den 22 april och har alltså levat ensörjande änka i 12 års tid då hon av 
ålderdoms svaghet och krämpor måste intaga sängen under vilken tid hon åtskilliga gånger blivit bespist med den heliga 
nattvarden var vid hon vist vacker kunskap om sin kristendomskunskap.  84 år gl 

 
 

 
 

IX:237  fm mm fm mf f 
Anders Olsson. Född Kila Ljömsbo. Död 1675 Kila Ljömsbo. 
 
Äktenskap med Ingeborg Näsbosdotter (Född 1626 Tortuna Nortuna 9). Död 1709-01-22 Kila Ljömsbo.). Vigsel 1656 Kila. 
 
Barn: 
Erik Andersson. Född omkring 1656 Kila Ljömsbo.  
Anna Andersdotter. Född omkring 1656 Kila Ljömsbo.  
VIII:119 Johan Andersson. Född 1656-10-01 Kila Ljömsbo. Död 1734-11-24 Kila Ljömsbo 3).  
Per Andersson. Född 1662 Kila Ljömsbo. Död 1707-10-10 Kila Ljömsbo.  
Karin Andersdotter. Född 1665 Kila Ljömsbo. Död 1706-01-21 Kila Jungfrubo.  
Brita Andersdotter. Född omkring 1670 Kila Ljömsbo.  
Kerstin Andersdotter. Född Kila Ljömsbo.  

 
 

 
 

IX:238  fm mm fm mf m 
Ingeborg Näsbosdotter. Född 1626 Tortuna Nortuna 9). Död 1709-01-22 Kila Ljömsbo. Far: X:475 Näsbo Andersson. Mor: 
X:476 Ingeborg Andersdotter. 
 
Dödbok Begravdes Anders Olofs änka hustru Ingeborg Näsbosdotter i Ljömskebo född år 1626 i Tortuna socken och 
Norrtuna Fader Näsbo Andersson moder hustru Ingeborg Andersdotter. Var hos sina föräldrar till år 1649 då hon begav sig 



i äktenskap med sin salig man Anders Larsson i Ljömskebo levde sammans 8 år avlat 2 söner och 1 dotter alla döda. Var 
änka i ett år där efter kom hon i äktenskap med sin senare salig man Anders Olofsson, levde tillhopa 20 år avlat 
tillsammans 6 barn 2 söner och 4 döttrar, 1 son och 1 dotter döda. Varit änka sedan 1675 och fört ett stilla leverne. År 
1707 vid midsommartiden måste hon intaga säng av ålderdomssvagheten och åtskilligt där tillstötande bräckligheter. 
Därtill kom bröstsjukan och hosta åtta dagar förr än hon avled. Blev död d 22 januari klockan 3 om morgonen ålder 83 år.  
 
Äktenskap med Anders Larsson (Född Kila Ljömsebo. Död 1655 Kila Ljömsebo.). Vigsel 1647-05-30 Tortuna. 

 
 

 
 

IX:239  fm mm fm mm f 
Erik Johansson. Född 1644-01-08 Kila Lånsta. Död 1707-05-28 Kila Lånsta 10). Far: X:477 Johan Mickelsson. Mor: X:478 
Malin Andersdotter. 
 
Dödbok Lånsta juni Die 2 // begravdes gamla Erik Johansson nämndemannen i Lånsta född ibidem år 1644 8 januari fader 
var Johan Mickelsson ibidem moder Malin Andersdotter bortmiste sina föräldrar på sitt 6 år blev sedan av sin morbroder 
Isak Andersson uppfostrad hos vilken han ständigt vistades till år 1668 då han inträdde i äktenskap med sin lämnade k 
maka Anna Andersdotter, sal Anders Jöns dotter i Tortuna levat tillsammans 38 år och 8 månader ägt 9 barn 5 söner 4 
döttrar 3 söner döda, var sexman i Lånsta roten 14 år blev nämndeman 1686 var för sex år sedan illa sjuk vilket sedan följt 
honom mer sammalunda ånyo så att han måtte intaga sängen d 2 maj sist // av bröstsjuka och hosta som i förstone hade 
en häftig feber med sig, som då och sedan blev där av död d 28 maj klockan 12 om middagen ålder 63. 
 
Övertjurbo härad 11 november 1679 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2284 (1680) Bild 5810 / sid 
531 kom för rätten ärlig och beskedlig man Erik Johansson i Lånstad och gav tillkänna att han hade ärvt och inlöst till 3 öre 
16 penningland i bemälte Lånstad Norrgården såsom först beviste sin arvjord vara 1 öresland. Sedan löst av 2ne sina 
fadersystrar Anna och Margareta Mickelsdöttrar i Grällsta 1 öresland hus och jord i Lånsta norrgården emot 104 daler. 
Noch lossat av sin syster Anna och hennes man Lars Ersson i Kila Kifstad och hennes arvjord ½ öresland  emot 52 daler 
efter deras köpeskrifter d 31 mars 1677 och 2 nov 1678. Sist beviste och Erik Johansson att den tiden hans fadersyster 
hustru Malin som äger 16 penningland i bemälte Lånstad haver där emot sin avbuta del i torpet Moren och då Erik 
Johansson löser sin samsyster Margareta som olöst är vid sin laga år äger han då fulla 3 öre 16 penningland hus och jord i 
Lånsta och norrgården ägande, varuppå härads confirmation och fastebrev begärdes// 
 
Övertjurbo härad 11 mars 1687 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2289 (1687) Bild 3290 / sid 309 
Johan Eriksson i Grällstad lossat av sin broder Lars Eriksson Åhman 19 5/11 penningland i Grällstad emot 130 daler kmt den 
31 oktober 1686 vidare ingått jordebyte med sin svåger Erik Johansson i Lånstad således att han emot sin hustrus jord i 
Lånstad fått igen Eriks hustrus jord i Grällstad den 10 mars 1681. Ytterst köpt av broders Peder Eriksson hans anpart i 
samma Grälstad emot 90 daler 16 öre kmt den 10 januari 1681 uppböds 1 gången 
 
Barn med Anna Andersdotter (Född 1643-10-06 Tortuna Bosberga. Död 1717-09-17 Kila Lånsta.). 
 
Barn: 
Brita Eriksdotter. Född 1669 Kila Lånsta. Död 1741-02-20 Kila Lågbo.  
VIII:120 Anna Eriksdotter. Född 1673-03-01 Kila Lånsta. Död 1752-02-07 Kila Ljömsebo.  
Jan Ersson. Född 1675-11-11 Kila Lånsta. Död 1745-02-23 Kila Lånsta 11).  
Malin Eriksdotter. Född 1680-08-08 Kila Lånsta.  
Margareta Eriksdotter. Född 1683-01-01 Kila Lånsta.  
Anders Eriksson. Född 1686-05-30 Kila Lånsta.  
Peder Eriksson. Född 1688-08-21 Kila Lånsta. Död 1735-01-06 Kila Lånsta 12).  

 
 

 
 

IX:240  fm mm fm mm m 
Anna Andersdotter. Född 1643-10-06 Tortuna Bosberga. Död 1717-09-17 Kila Lånsta. Far: X:479 Anders Jönsson. Mor: 
X:480 Anna Eriksdotter. 
 
Dödbok Lånsta Dnca:14 Trinit d 22 sept begravdes nämndemannens sal Erik Johansson i Lånsta änka sal hust Anna 
Andersdotter född år 1643 i Michaelis tid i Tortuna förs och Boosberga av ärliga föräldrar. Fadern Anders Jönsson modern 
Anna Eriksdotter. Renata. varit stadigt hos sina k föräldrar till år 1668 då hon begav sig i äktenskap med sal Erik Johansson i 
Lånsta, levde samman i 39 år, ägt 9 barn 5 söner och 4 döttrar av vilka 2 söner och 4 döttrar lever. 3 söner döda. Fört ett 
ärligt leverne. Varit änka i 40 år och  månader och under samma tid hållig sig till sin k son Johan Eriksson. Åtta dagar efter 
sistledna 13 dagen råkade hon för ett olyckligt fall uti sin egen förstuga, där efter hon strax fick svår värk i det vänstra 
benet som strax flyttade sig i det högra och i ronan så att hon intet hade någon ro varken natt eller dag med flera 
tillstötande krämpor, låtit sig flera resor besöka med herrens nattvard men sist d 28 // låtit läsa för sig. Blev död 17 sept 
klockan 4 om morgonen åldern är 74 år 



 
 

 
 

IX:241  fm mm mf ff f 
Olof Larsson. Född 1622 Huddunge Huddunge by. Död 1708-10-08 Möklinta Visbäck. Far: X:481 Lars Eriksson. Mor: X:482 
NN Larsdotter. 
 
Dödbok  Olof Pärsson i Wisbäck föddi Huddunge och dess by av ärliga föräldrar Ao 1622 döptes men på sitt ½ år ålder 
bormiste modern och tå strax kom till brodern i Sala stad Hindrik Larsson Logärs? därest väl upptuktad och uppfostrad, lärt 
sina kristendomsstycken och aktat gud. Vid sina 15 år då kommit till Möklinta och Östanhede till sin farfader där då 
boendes och hos honom varit in till sina 22 år. Då kommit i äktenskap med sin förra hustru Anna Larsdotter i Wisbäck och 
med henne i god kärlek sammanlevat i 28 år haft tillhopa 6 barn 3 söner och 3 döttrar. Efter sin hustrus död varit i ett år 
änkling gift med hu Marit Isaksdotter från Västankil, med henne ärligen leat i 28 år och avlat tillsammans 2 barn en son och 
en dotter var av dotter död men sonen lever. Dess allmänna leverne varit en stilla och gudfruktig man som älskat gud och 
varit flitig att gå i kyrka att höra guds ord och med all flit brukat sina salighets medel som och en månad för sin död 
ansattes av svår andtäppa och då anropade gud om nådig förlossning och avsked från världen. Dog 8 oktober. 
 
Övertjurbo häradsrätt 1641 Sakfälldes Erik Matsson i Wisbäck till 6... för tvenne pustar han haver slagit Olof Larssons son 
Lars Olofsson 
 
Övertjurbo häradsrätt 1645 Bevisar Mats Matsson i Wisbäck hur han köpt sitt hemman bl a Bengt Eriksson i Forneby har 
uppburit Ao 1626 4 och tjugo daler Olof Larsson i Wisbäck har uppburit Ao 1626 4 och tjugo daler 
 
Övertjurbo häradsrätt 1659-09-20 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2269 (1660) Bild 4480 / sid 
436 (AID: v420671.b4480.s436, NAD: SE/RA/42042202): Beviljades confirmation på 1 öre 19 penningland till Olof Larsson i 
Wisbäck som han hade köpt sålunda: av hustru Karin i Leckenbo 1 öresland för 104 daler kmt, item 19 penningland av sin 
faders systerrman i Kolpelle för 40 daler och ½ skp stångjärn 
 
Äktenskap med Anna Larsdotter (Född Möklinta Visbäck. Död 1679 Möklinta Visbäck.). Vigsel 1651 Möklinta. 
 
Barn: 
Lars Olofsson. Född 1656-11-02 Möklinta Visbäck.  
Karin Olofsdotter. Född 1658-05-22 Möklinta Visbäck.  
Kerstin Olofsdotter. Född 1661-03-24 Möklinta Visbäck.  
VIII:121 Per Olofsson. Född 1674-10-18 Möklinta Visbäck. Död 1746-04-12 Möklinta Visbäck.  
 
Äktenskap med Marit Jansdotter (Född 1642 Möklinta Hillersbo. Död 1715-11-12 Möklinta Visbäck.). Vigsel 1680. 

 
 

 
 

IX:242  fm mm mf ff m 
Anna Larsdotter. Född Möklinta Visbäck. Död 1679 Möklinta Visbäck. Far: X:483 Lars Matsson. 
 
Övertjurbo häradsrätt 1641 Sakfälldes Erik Matsson i Wisbäck till 6... 
för tvenne pustar han haver slagit Olof Larssons son Lars Olofsson 
 
Övertjurbo häradsrätt 1645 Bevisar Mats Matsson i Wisbäck hur han köpt 
sitt hemman bl a Bengt Eriksson i Forneby har uppburit Ao 1626 4 och 
tjugo daler Olof Larsson i Wisbäck har uppburit Ao 1626 4 och tjugo 
daler 

 
 

 
 

IX:243  fm mm mf fm f 
Mats Andersson. Född 1650 Möklinta Leckenbo. Död 1679 Möklinta Leckenbo. Far: X:485 Anders Matsson. Mor: X:486 
Karin Olofsdotter. 
 
Äktenskap med Brita Iliansdotter (Född 1644 Möklinta Valsätra. Död 1708-08-15 Möklinta Leckenbo.). Vigsel 1670 
Möklinta. 
 
Barn: 
Anders Matsson. Född 1670-10-16 Möklinta Leckenbo.  
VIII:122 Kerstin Matsdotter. Född 1673-07-27 Möklinta Leckenbo. Död 1757-04-22 Möklinta Visbäck.  

 
 



 
 

IX:244  fm mm mf fm m 
Brita Iliansdotter. Född 1644 Möklinta Valsätra. Död 1708-08-15 Möklinta Leckenbo. Far: X:487 Ilian Tomothsson. Mor: 
X:488 Kerstin Matsdotter. 
 
Dödbok Hustru Brita Eliansdotter i Lecknebo född i Valsätra 1644 av ärliga föräldrar 26 år gl bortgift till Lecknebo med Mats 
Andersson och med honom ärligen sammanlevat i 9 år haft tillsammans 3 st barn Änka där efter något över 9½ år åter gift 
med Johan Nilsson och med honom levat tillsammans in emot 28 år tillhopa avlat 3 st döttrar, Varit en still och god hustru 
som alla giva gott lovord på dess döda mull att hon ärligen och stilla levat varit själv alltid gudälskande Sjuknade något för 
Olofsmessa av slag. Dragit sedan sitt kors med tålamod dödde den 15 september om morgonen och begrovs d 20 ejusdem 
i sin lägerstad vid östra backen sedan hon levat i 64 år 

 
 

 
 

IX:245  fm mm mf mf f 
Per Larsson. Död omkring 1650 Floda (W) Sunnanby. 
 
Barn med Anna Halvardsotter (Född Floda (W) Sunnanby. Död omkring 1663 Floda (W) Sunnanby.). 
 
Barn: 
VIII:123 Jöns Persson. Född 1645-09-21 Floda (W) Sunnanby. Död 1740-09-22 Möklinta Hanshyttan.  

 
 

 
 

IX:246  fm mm mf mf m 
Anna Halvardsotter. Född Floda (W) Sunnanby. Död omkring 1663 Floda (W) Sunnanby. Far: X:491 Halvard Matsson. 

 
 

 
 

IX:247  fm mm mf mm f 
Per Jöransson. Död 1717 Hedemora Hjulmakarbo. 
 
Smed 
 
Barn med Margareta Pålsdotter (Född Hedemora Hjulmakarbo. Död 1719 Hedemora Hjulmakarbo.). 
 
Barn: 
VIII:124 Anna Persdotter. Född 1651 Hedemora Hjulmakarbo. Död 1729-08-06 Möklinta Hanshyttan.  
Anders Persson. Född 1684 Hedemora. Död 1749 Hedemora.  
Sara Persdotter.  
Erik Persson.  
Katarina Persdotter.  
Margareta Persdotter.  
Petter Persson.  

 
 

 
 

IX:248  fm mm mf mm m 
Margareta Pålsdotter. Född Hedemora Hjulmakarbo. Död 1719 Hedemora Hjulmakarbo. Far: X:495 Påvel Eriksson. Mor: 
X:496 nn. 

 
 

 
 

IX:249  fm mm mm ff f 
Olof Persson. Född 1622 Möklinta Örlinge. Död 1688-05-07 Möklinta Örlinge. Far: X:497 Per Nilsson. Mor: X:498 Kerstin. 
 
Dödbok Olof Persson född anno 1622 och död 7 maj i Örlinge. Levat i äktenskap med sin första hustru i 9 år. Med henne 
haft 3 barn vilka än lever. Med den andra hustrun sammanlevat 23 år. Haft en son som lever. Varit en stilla och saktmodig 
man.  
 
Äktenskap med Margareta (Född 1625. Död 1664-11-20 Möklinta Örlinge.). Vigsel 1655. 
 
Barn: 
Kerstin Olofsdotter. Född 1657-09-20 Möklinta Örlinge.  
Malin Olofsdotter. Född 1660-07-22 Möklinta Örlinge.  
Anders Olofsson. Född 1663-09-06 Möklinta Örlinge. Död 1691-01-07 Möklinta Örlinge.  
 
Äktenskap med Malin Michelsdotter (Född 1626 Möklinta Vivastbo. Död 1700-12-31 Möklinta Örlinge.). Vigsel 1665. 



 
Barn: 
VIII:125 Per Olsson. Född 1666-09-09 Möklinta Örlinge. Död 1730-06-04 Möklinta Örlinge.  

 
 

 
 

IX:250  fm mm mm ff m 
Malin Michelsdotter. Född 1626 Möklinta Vivastbo. Död 1700-12-31 Möklinta Örlinge. Far: X:499, XI:527, XI:671 Michel 
Jakobsson. Mor: X:500, XI:528, XI:672 Ingeborg Matsdotter. 
 
Dödbok Malin Mickelsdotter ifrån Örlinge var född i Vivastbo Ao 1626 Ao 1665 ingick hon äktenskap d 25 juli med sin sal 
man Olof Persson i Örlinge levde med honom något över 23 år Gud har välsignat hennes äktenskap med 1 son varit stilla 
och saktmodig aktat Gud och hans ord legat 6 veckor på sotesängen och efter kristelig beredelse saligen död d 31 
december. Begrovs den 13 januari 

 
 

 
 

IX:251  fm mm mm fm f 
Mats Israelsson. Född 1644 Möklinta Forneby. Död 1720-03-31 Möklinta Forneby. Far: X:259, X:501 Israel Bengtsson. Mor: 
X:260, X:502 Karin Larsdotter. 
 
Dödbok Mats Israelsson i Forneby är där sammastädes född år 1644 av ärliga och kristliga föräldrar som för dett 
uppfostran dragit behörig omsorg 1667 kom han i äktenskap med sin kvarlåtne maka h Malin Andersdotter från Nordankil 
med vilken han ägt 10 st barn var av 3 söner och 3 döttrar efterleva. Varit en still och saktmodig man som fört en god 
umgängelse. Sjuknade vid Olsmässotiden av bröstsjuka dödde den sista mars. 76 år gammal. Begrovs d 10 april mitt emot 
kyrkodörren.  
 
Äktenskap med Malin Andersdotter (Född 1647 Möklinta Nordankil. Död 1727-10-08 Möklinta Forneby.). Vigsel 1667. 
 
Barn: 
Israel Matsson. Född 1671-02-12 Möklinta Forneby.  
VIII:126 Karin Matsdotter. Född 1672-12-20 Möklinta Forneby. Död 1741-12-13 Möklinta Örlinge.  
Kerstin Matsdotter. Född 1682-05-07 Möklinta Forneby.  

 
 

 
 

IX:252  fm mm mm fm m 
Malin Andersdotter. Född 1647 Möklinta Nordankil. Död 1727-10-08 Möklinta Forneby. Far: X:257, X:329, X:503 Anders 
Jönsson. Mor: X:258, X:330, X:504 Margareta Eriksdotter. 
 
Hustru Malin Andersdotter ifrån Forneby född i Nordankil 1647 Kom i äktenskap med Mats Israelsson i Forneby 1667 ägt 
10 barn varit flitig att gå i kyrkan. Sjuknade av ålderdoms svaghet den 5 oktober avled den 8. Begravd 15 vid kyrkodörren 
vid vapenhus hällen.  

 
 

 
 

IX:253  fm mm mm mf f 
Johan Andersson. Född 1623 Möklinta Örlinge. Död 1728-01-22 Möklinta Skräddarbo. Far: X:505 Anders Johansson. Mor: 
X:506 Kerstin. 
 
Dödbok Johan Andersson i Skräddarbo född i Örlinge 1623. 1654 kom han i äktenskap med sin första hustru Malin 
Iliansdotter i Säljebo med vilken han ägt 4 barn var av tvenne söner bägge till sin höga ålder komma efter fadern leva. 1678 
kom han i andra giftet med sin kvarlämnade maka Karin Nilsdotter i Västra Bännebäck välsignade med tvenne barn där av 
en dotter lever. På sin höga ålder har allt förstånd varit honom borttagit så att han varken av guds ord eller altares 
sakramente har kunnat sig trösta ehuru man ofta försökt att bärga? honom där till. Dock har han esomoftast med 
sammanknutna händer sagt "Gud misskunda sig över mig syndare" det han ock gjort om aftonen för än han avled som 
skedde i tysthet den 22 januari om natten. Begrofs den 5 februari ..om backen. 
 
Övertjurbo häradsrätt 3 juli 1672 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/4 (1665-1673), 
bildid: C0104927_00179: Samma dag kom för rätten Johan Andersson i torpet Säljebo och Möklinta socken och gav 
tillkänna huru som han haver med sin hustru Malin Eliasdotter tillika med svärmodern hustru Margareta opparbetat 
bemälta torp Säljebo upp i Skräddarbo utmark beläget så att det nu kan skattas till ½ del hamman. Uppviste så 1 köpebrev 
av sin hustrus halvbroder Hans Eriksson i Gambo givit 12 oktober 1664 av innehåll huru som hans salig fader Erik Eriksson 
som fick sin hustru i Skräddarbo och en soldat blev hade begynt med jordägarnas lov och minne röja och bygga uppå byns 
utmark ett torpställe och efter fadern utreste haver sonen Ilian tillika med sin moder och halvsyster Malin och nu 
sedermera hennes man Johan Andersson opparbetat och förbättrat samma torp så att det blev nu skattlagt. 



 
Äktenskap med Malin Iliansdotter (Född Möklinta Säljebo. Död 1677 Möklinta Säljebo.). Vigsel 1654-10-08 Möklinta. 
 
Barn: 
Anders Johansson. Född 1654-12-17 Möklinta Säljebo.  
Mats Johansson. Född 1656-09-23 Möklinta Säljebo.  
VIII:127 Daniel Johansson. Född 1658-12-05 Möklinta Säljebo. Död 1733-06-21 Möklinta Skräddarbo.  
Margareta Johansdotter. Född 1661-04-17 Möklinta Säljebo. Död 1693-03-19 Möklinta Bodarna.  
 
Barn med Karin (Född 1641. Död.). 
 
Barn: 
Kerstin Johansdotter. Född 1678 Möklinta Säljebo.  
Erik Johansson. Född 1681 Möklinta Säljebo.  

 
 

 
 

IX:254  fm mm mm mf m 
Malin Iliansdotter. Född Möklinta Säljebo. Död 1677 Möklinta Säljebo. Far: X:507 Ilian. Mor: X:508 Margareta Olofsdotter. 

 
 

 
 

IX:255  fm mm mm mm f 
Anders Svensson. Död. Stenviken, Lövsta 
 
Profoss 1690 
 
Barn med Margareta Andersdotter (Född 1619 Åland Österby. Död 1696-03-15 Västerlövsta Stenviken.). 
 
Barn: 
VIII:128 Margareta Andersdotter. Född 1666 Västerlövsta Stenviken. Död 1722-12-23 Möklinta Skräddarbo.  

 
 

 
 

IX:256  fm mm mm mm m 
Margareta Andersdotter. Född 1619 Åland Österby. Död 1696-03-15 Västerlövsta Stenviken. 
 
1696 Dnca Judica hustru Margareta Andersdotter i Stensviken född 1619 i Österby och Ålands socken 2 gånger gift först 
med Erik Knutsson som begynt bygga i Stenviken av vilken hon född 3 söner och sedan med Anders Svensson av vilken hon 
avlat en dotter blev död d 15 mars efter 
vacker berömlig och gudlig vandel 75 år gammal 
 
Barn med Erik Knutsson. 
 
Barn: 
Erik Ersson.  
Anders Ersson.  

 
 

 
 

IX:257  mf ff ff ff f 
Hinse Persson. Död 1656-06-15 Norberg Ingolsbenning. Far: X:513 Per Hinsesson. 
 
Äktenskap med Rikmor Nilsdotter (Född 1612 Västerfärnebo Nyhyttan. Död 1699-04-24 Norberg Ingolsbenning.). Vigsel 
1645-10-12 Norberg. 
 
Barn: 
VIII:129 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.  

 
 

 
 

IX:258  mf ff ff ff m 
Rikmor Nilsdotter. Född 1612 Västerfärnebo Nyhyttan. Död 1699-04-24 Norberg Ingolsbenning. Far: X:515 Nils Nilsson. 
Mor: X:516 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) 
 
Barn med Hans Persson (Död 1636 Västanfors Sundbo.). 
 
Barn: 
Margareta Hansdotter. Född 1632-09-28 Västanfors Sundbo. Död 1697-09-28 Karbenning Örbäck.  

 
 

 
 

IX:261  mf ff ff mf f 
Anders Persson. Född omkring 1635 Hedemora. Död 1709 Hedemora Biskopsbo. Far: X:521 Per Jakobsson. Mor: X:522 
Marit. 
 
Barn med Karin Holstensdotter (Född Hedemora Clemetshyttan. Död Hedemora Biskopsbo.). 
 
Barn: 
VIII:131 Erik Andersson. Död omkring 1725.  
Olof Andersson. Död 1733 Hedemora Biskopsbo.  
Margareta Andersdotter.  
Hans Andersson. Död 1707 Salberget.  

 
 

 
 

IX:262  mf ff ff mf m 
Karin Holstensdotter. Född Hedemora Clemetshyttan. Död Hedemora Biskopsbo. Far: X:523 Holsten Hemmingsson. Mor: 
X:524 NN. 
 
Fader är möjligen Holsten Henningsson på Klämshyttan 

 
 

 
 

IX:265  mf ff fm ff f 
Olof Eriksson. Född Skinnskatteberg Klockarbo. Död 1669-11-21 Skinnskatteberg Klockarbo. 
 
Skinnskattebergs härad 22 september 1653:Allmänningsborna här uti Skinnskattebergs socken boendes som äro Peder 
Jacobsson, Hidding Jonsson, Jöns Ivarsson och Jon Skårpa, ..., Hans Jöransson i Sunnanfors, Hans Jönsson i Österbo, Olof 
Eriksson i Klockarbo, androgo huru såsom de nu på någon tid haver utgivit sin vanliga utlagor i kol och där utöver och det 
hä... wida brackt att de blåsa och göra nu kronan tiondejärn och emedan det utgöran nu både tiondejärnet såsom och 
vanliga årliga kol .... därför ville de söka hos höga överheten om någon förskoning och lindring 
 
Skinnskatteberg 24 augusti 1665 i lika måtto Olof i Klockarbo för hugg av en kniv slagit Anders Jöransson i Sunnanfors 
sakfällt att böta först för förbudet att ingen måtte draga kniv 40 mark och för knivslaget 6 mark 
 



Äktenskap med Margareta Pedersdotter (Död 1654-01-15 Skinnskatteberg Klockarbyn.). Vigsel 1640-01-01 
Skinnskatteberg. 
 
Barn: 
VIII:133 Mats Olofsson. Född 1641 Skinnskatteberg Klockarbyn. Död 1710-03-30 Skinnskatteberg Klockarbyn.  
 
Barn med NN (Död 1666-05-13 Skinnskatteberg Klockarbo.). 
 
Barn: 
Brita Olofsdotter. Född 1652 Skinnskatteberg Klockarbo.  
Marina Olofsdotter. Född 1656-06-25 Skinnskatteberg Klockarbo.  
Karin Olofsdotter. Född 1663-11-08 Skinnskatteberg Klockarbo. Död 1664-05-08 Skinnskatteberg Klockarbo.  
 
Äktenskap med Karin Eriksdotter (Född Söderbärke.). Vigsel 1667-10-23 Skinnskatteberg. 

 
 

 
 

IX:266  mf ff fm ff m 
Margareta Pedersdotter. Död 1654-01-15 Skinnskatteberg Klockarbyn. Far: X:531 Peder Nilsson. Mor: X:532 Malin. 
 
Död av brännsjuka 

 
 

 
 

IX:267  mf ff fm fm f 
Johan Christoffersson. Född 1619 Skinnskatteberg Eriksbo. Död 1696-04-24 Skinnskatteberg Eriksbo. Far: X:533, XII:4081 
Christoffer Jönsson (Eriksson). Mor: X:534, XII:4082 NN Eriksdotter. 
 
Dödbok 1696 Johan Christophersson och Karin Olofsdotter ett par äkta folk ifrån Eriksbo torpet. Mannen är födder uti 
Eriksbo Ao 1619 och hustrun uti Gnarp Ao 1606 bägge av ärliga föräldrar och strax kommit till dop och kristendom, båda 
haver lärt sina kristendomsstycken uti bok, mannen haver lärt hammarsmed ämbetet och där uti sig försörjt till dess synen 
för honom felade, hustrun blivit första gången gift Ao 1631 och haft en som hetat Nils Olofsson i Rönnigen med vilken hon 
sammanlevat 6 år och haft tillhopa 2 barn 1 son och 1 dotter vilka bägge redan döde äro. När hon några år änka varit 
begav hon sig i äktenskap 1644 med denne Johan Christophersson vilka sammanlevat 52 år och avlat 11 barn av vilka 3 
söner och 3 döttrar efterleva. Sjuk näst för sin död var mannen allenast några få dagar och //blev död 28 april 
 
Äktenskap med Karin Olofsdotter (Född 1606 Skinnskatteberg Gnarp. Död 1696-04-28 Skinnskatteberg Eriksbo.). Vigsel 
1644 Skinnskatteberg. 
 
Barn: 
Anders Johansson. Född 1646-06-21 Skinnskatteberg Eriksbo.  
VIII:134 Kerstin Jansdotter. Född 1648-01-09 Skinnskatteberg Eriksbo. Död 1732 Skinnskatteberg Klockarbyn.  
Catharina Jansdotter. Född 1654 Skinnskatteberg Eriksbo. Död 1720-01-10 Skinnskatteberg Koppargruvan.  

 
 

 
 

IX:268  mf ff fm fm m 
Karin Olofsdotter. Född 1606 Skinnskatteberg Gnarp. Död 1696-04-28 Skinnskatteberg Eriksbo. Far: X:535 Olof 
Gudmundsson. 
 
Äktenskap med Nils Olofsson (Död omkring 1637 Skinnskatteberg Röjningen.). Vigsel 1631 Skinnskatteberg. 

 
 

 
 

IX:269  mf ff fm mf f 
Peder Simonsson. Född 1635 Ramsberg Sandtjärn. Död 1719-03-14 Skinnskatteberg Lövslätten. Far: X:537 Simon 
Andersson Ryss. Mor: X:538 Anna Olofsdotter. 
 
Dödbok: Pär Simonsson född uti Ramshyttan 1635 uti Sandkärn fadern var Simon Ryss kommit till dop och kristendom, 
tjänt här i församlingen på åtskilliga ställen, blev gift på sitt 30 år med sin efterlevande hustru Anna Thomasdotte i 
Lövslätten avlat med henne 14 barn 7 söner och 7 döttrar, bodde på Lövslätten 56 år fört ett vackert leverne varit vid en 
stadig hälsa men natten emellan d 9 och 10 mars blev han sjuk av ... och håll och styng blev död bittida om morgonen d 14 
dito begraven d 22  ålder 86 år 
 
Skinnskatteberg 25 augusti 1668 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:5 (1668-1669) Bild 790 / 
sid 153 Per Simonsson i Löfslätten beklagade sig hava mist en ko som han hade köpt av profossen Mats Andersson, och 



berättades samma ko vara förbrutin hos Anders Bertilsson vid Gillemossen för skogelds skada som Anders hade förvållat 
på Fanthytte ägor och därför bortrymt, men stulit sig hit och igentaget kon i vallskogen. 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 16 juni 1676: Per Simonsson och Olof Thomsson i Löffslätten klagade på finnen Per Olsson att 
han egenvilligt och utan någons lov satt sig ned på deras skog, begärte att såsom han är dem mycket till skada han måtte 
avskaffas. Per Olsson kunde intet neka här till dock bad att få sitta kvar var emot jordägandena högeligen nekade. Resol. 
Såsom finnen nederbyggt sig utan lov och joräganden till skada alltså i förmåog av lag och skogordningen dömdes bemälte 
Per Finne där ifrån 
 
Skinnskattebergs häradsrätt hösttinget 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 Per Simson i Lövslätten skall 
betala sin broder Erik Simson i Ramshyttan 12 daler kmt för 8 stigar kol som brodern Anders Simson var skyldig Erik ... Per 
Simson har njutit hans arbete till godo och var där med åtskilda 
 
Söderbärke 26 juni 1682 överklagade länsmannen Per Hansson i tolsbo att Pär Simson i Lööfslätten och Skinnskatteberg 
socken har bärgat i år en äng unden honom Krokänget kallad lydande till Lars Matssons hemman i Malingsbo och så en dag 
han tagit förbud emot honom av länsmannen i Skinnskatteberg och genom sin landbo Lars Hansson honom det låtit 
överlevererat. Per Simson sade sig först intet förbud förnummit, sedan berättade han denne slog vara sig av Ander Ersson i 
Plogningen överlåten emot 65 daler kopptt som han honom länt haver / / resolution // kan nu Per Simson häruti ingen 
vidare hjälp av rätten njuta // 
 
Skinnskatteberg hösttinget 1702 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2305 (1702) Bild 759 / sid 750 
(AID: v494118.b759.s750, NAD: SE/RA/42042202)  emot kronans länsman Måns Philipssons angivande och käromål att 
Per Simonsson i Lövslätten vid sista mantalsskrivningen undandöljt en sin gosse, Johan Johansson benämnd för vilken dock 
Per Jakobsson i Övertjärn tvenne år näst tillförende betalt mantalspenningar och kontribution , hade Per Simonsson intet 
annat att ivnända, än visste han intet gossens ålder efter han är född i Ramshytte socken, men måste likväl tillstå, att han 
nog stark är till växten och hade kunnat av förra husbonden gjort sig härom kunnig. ///får böta 20 daler silvermynt. 
 
Äktenskap med Anna Olofsdotter (Född 1649-06-15 Skinnskatteberg Lövslätten. Död 1736-02-29 Skinnskatteberg 
Övertjärn.). Vigsel 1664 Skinnskatteberg. 
 
Barn: 
Anna Persdotter. Född 1666-04-07 Skinnskatteberg Lövslätten. Död 1739-04-21 Skinnskatteberg Lövslätten.  
VIII:135 Mats Persson Löfberg. Född 1666-06-04 Skinnskatteberg Lövslätten. Död 1742-12-27 Skinnskatteberg.  
Kerstin Persdotter. Född 1668-12-21 Skinnskatteberg Lövslätten. Död 1711-04-12 Skinnskatteberg Tackbyn.  
Elisabet Persdotter. Född 1674-01-16 Skinnskatteberg Lövslätten. Död 1750.  
Olof Pedersson. Född 1676 Skinnskatteberg Lövslätten.  
Brita Persdotter. Född 1681-03-13 Skinnskatteberg Lövslätten.  
Simon Pedersson. Född 1684-04-01 Skinnskatteberg Lövslätten.  
Margareta Persdotter. Född 1685-03-01 Skinnskatteberg Lövslätten.  
Ingeborg Persdotter. Född 1687-06-29 Skinnskatteberg Lövslätten.  
Karin Persdotter. Född 1689-01-31 Skinnskatteberg Lövslätten.  
Anders Persson. Född 1691-08-24 Skinnskatteberg Lövslätten. Död 1694-04-01 Skinnskatteberg Lövslätten.  

 
 

 
 

IX:270  mf ff fm mf m 
Anna Olofsdotter. Född 1649-06-15 Skinnskatteberg Lövslätten. Död 1736-02-29 Skinnskatteberg Övertjärn. Far: X:539 
Olof Tomasson. Mor: X:540 Valborg Hansdotter. 
 
Anna Olsdotter ifrån Övertjärn född i Löfslättan 1647 fadern Olof Tomsson modern hustru Valborg Andersdotter ifrån 
Järna socken i Västerdalarn. På sitt 14 år trätt i äktenskap med Per Simonsson i Sandtjärn och Ramshyttan levat med 
honom i 58 år haft tillhopa 7 söner 7 döttrar //levat i änkeståndet uti 17 året Utstått med tålamod mycken motgång och 
fattigdom varit svag liggande i 8 års tid haft sitt goda ,,, och ofta låtit sig trösta med guds ord. Begravdes 29 februari dess 
ålder 89 år 

 
 

 
 

IX:271  mf ff fm mm f 
Olof Larsson. Skomakare. Född 1615 Björkö? Stora Bredningen Västergötland. Död 1697-12-30 Skinnskatteberg Berget. 
 
Dödbok 1698 Olof Larsson ifrån Berget födder Ao 1615 uti Västergötland Björkö socken och Stora Bredningen kunnat väl 
läsa i bok lärt skomakarämbetet efter föräldrarnas död kommit hit i socknen sitt hantverk att idka. Ao 1647 kommit i 
äktenskap med sin nu kvarlåtne hustru Karin Svensdotter och sammanlevat 51 år haft 11 barn haver varit en stilla och 



saktmodig man sjuk på det sista 6 dygn blev död 30 december levat 82 år 
 
Äktenskap med Karin Svensdotter (Född 1622 Skinnskatteberg Harpbyn. Död 1709-09-15 Skinnskatteberg Berget.). Vigsel 
1647. 
 
Barn: 
Brita Olofsdotter. Född 1648-03-19 Skinnskatteberg Harpbyn.  
Lars Olofsson. Född 1653-05-08 Skinnskatteberg Berget.  
Annika Olofsdotter. Född 1655-03-25 Skinnskatteberg Berget.  
Karin Olofsdotter. Född 1657 Skinnskatteberg Harpbyn. Död 1737 Skinnskatteberg Berget.  
VIII:136 Ingeborg Olofsdotter. Född 1663 Skinnskatteberg Berget. Död 1739-02-02 Skinnskatteberg Berget.  
Knut Olofsson. Född 1665-02-19 Skinnskatteberg Berget.  
Sven Olofsson. Född 1665-07-23 Skinnskatteberg Berget.  
Brita Olofsdotter.  
Kerstin Olofsdotter.  
Olof Olofsson Berg. Född Skinnskatteberg Berget Harpbyn. Död omkring 1705 Stockholm.  
Sara Olofsdotter.  
Margareta Olofsdotter.  

 
 

 
 

IX:272  mf ff fm mm m 
Karin Svensdotter. Född 1622 Skinnskatteberg Harpbyn. Död 1709-09-15 Skinnskatteberg Berget. Far: X:543 Sven 
Harplekare. Mor: X:544 Karin Knutsdotter. 
 
Dödbok 1709 hust Karin Svensdotter  sal Olof Larssons änka i Berg född i Harpbyn stadigt varit hemma förutan 2 år av 
vilka hon dete ena tjänte hos kyrkoherden hr Erik som då boende var i Prästbyn det andra hos Mats Andersson i grisnäs 19 
år var hon när hon blev gift, levat med sin man i 56 år haft 11 barn 4 söner 7 döttrar, 1 son 3 döttrar leva kunde läsa sina 
kristendomsstycken död 15 september begraven d 26 87 år 
 
Skinnskatteberg 14 februari 1705 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2311 (1705) Bild 128 / sid 125 
såsom det vill vara nödigt för hustru Karin Svensdotter ifrån Berget och Skinnskatteberg socken att hava denna 
tingsrättens attestatum den hon är framlidne borgaren i Stockholm och brännvinsbrännaren Olof Olofsson Berg köttsliga 
moder innan hon kan fullkomligen ernå det lilla arv efter bemälte dess sons dotter jungfru Catharina Berg som förlidet år 
ävenväl i Stockholm avlidit. Alltså och emedan på den ansökning Karin Svensdotter med dess måg Anders Persson i Berg nu 
för rätten därom gjord nu blev av nämnden och allmogen enhälleligen betygat att där så i sanning // och att borgaren Olof 
Olofsson Berg är född uti Berg på Harpeby ägor av Karin Svensdotter under varande äktenskap med dess avlidna man Olof 
Andersson 

 
 

 
 

IX:273  mf ff mf ff f 
Jakob Danielsson. Mjölnare. Död 1713 Västra Vingåker Spånga. Far: X:545 Daniel. Mor: X:546 NN. 
 
Han från Spånga hammar och hon från Spånga kvarn vid vigseln 
 
1692 -1715 mantalslängd Spånga kvarn - Jakobs änka  söner Daniel och Jacob 
 
1685 - 1690 är Jon Ersson vid kvarnen 
 
Oppunda häradsrätt 8 juni 1698 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län (D) EXIe:1125 (1698) Bild 1320 / sid 55 
Simon Jönsson i Simonstorp och Anders Persson i Ylinge på Säfstaholms ägor kärade till mjölnaren Jacob Danielsson i 
Spånga kvarn för det han låtit för dem förkomma deras mäld som de inlagt den förra ½ tunna korn och den senare 5 skp 
råg begärandes att mjölnaren därför svara måtte. Mjölnaren förklarade sig att de hava intet levererat honomm eller dess 
folk i händer, därför bör till svara. Actores replicerade att de talt med de båda mjölnaren och drängen Hans Jacobsson och 
den mälden emottagit och hava de annat intet kunnat gjord och ej heller annat av urminnes tider varit vana att gjöra. 
Resolverades det bör drängen Hans Jacobsson tillika med mjölnaren på nästa ting härför till svars stånda. 
 
Äktenskap med Brita Nilsdotter. Vigsel 1691 Västra Vingåker. 
 
Barn: 
VIII:137 Daniel Jakobsson. Född 1692-01-10 Västra Vingåker Söderspånga. Död 1736-09-05 Linde Östra Bor.  
Nils Jakobsson. Född 1694-08-19 Västra Vingåker Spånga kvarn.  
Johan Jakobsson. Född 1699-12-08 Västra Vingåker Spånga.  



Maria Jakobsdotter. Född 1703-04-25 Västra Vingåker Spånga kvarn.  
Jakob Jakobsson.  

 
 

 
 

IX:274  mf ff mf ff m 
Brita Nilsdotter. 
 
Flyttar till Östergötland 1716 

 
 

 
 

IX:275  mf ff mf fm f 
Erik Simonsson. Död 1710-03-06 Västra Vingåker Söderspånga. Far: X:549 Simon Eriksson. 
 
Mantal 1696 - 1707 
 
Äktenskap med Kerstin Josiasdotter (Född Västra Vingåker Baggetorp.). Vigsel 1687-11-11 Västra Vingåker. 
 
Barn: 
Simon Ersson. Född 1693 Västra Vingåker Söderspånga.  
VIII:138 Kerstin Ersdotter. Född 1695-01-30 Västra Vingåker Söderspånga.  
Josias Eriksson. Född 1698-06-19 Västra Vingåker Söderspånga.  

 
 

 
 

IX:276  mf ff mf fm m 
Kerstin Josiasdotter. Född Västra Vingåker Baggetorp. Far: X:551 Josias Bengtsson. 
 
1716 mantal - änka fattig och övergivit 

 
 

 
 

IX:277  mf ff mf mf f 
Hieronymus Hieronymusson. 
 
Vigselnotering: Hieronymus Hieronymusson, välborne Hindrik Flemings skytt på Lindö - Anna Michilsdotter legopiga 
ibidem. 
 
Skogvaktare i Norrbo härad i mitten av 1670-talet. Vid barnens födelse i Irsta är han nämnd som Hieronymus Skytt. 
 
Siende härad 24 september 1675 Siende häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11317/A I a/3 (1675-1689), 
bildid: C0104896_00029 Upplästes hr Riksjägmästarens högvälborne hr Ebbe Ulfeldts fullmakt given Hieronymo 
Hieronymisson att vara skogvaktare här i länet såsom och hr landshövdingens monitorial till allmogen och detta länets 
invånare att erkänna honom för sin skogvaktare och bevisa honom skälig lydno. 
 
Norrbo härad 14 juni 1676  Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2281 (1675-1676) Bild 6480 / sid 
632 (AID: v420683.b6480.s632, NAD: SE/RA/42042202) efter egen frivillig bekännelse sakfälltes Erik Ersson i Vagersta till 
att böta för 4 st blodsår han haver av brådom skillnad uti sitt fylleri rivit skogvaktaren Hieronimus Hieronymusson i ansiktet 
12 mark och för det han spänte honom illa på bröstet 6 mark och skall Erik giva bemälte skogvaktare 4 daler kmt i 
förlikning. 
 
Norrbo härad 12 oktober 1676 Såsom korpralen Nils Joensson i Vagersta och hans måg Mats Ersson ibidem nu ej hava 
velat comparera till // efter interlocatie domen av den 15 juni sistlidne // det de ej hava uppbyggt de 4 orrkojor som 
skogvaktaren Hiernymus Hieronymusson i våras på Vagersta ägor funnit have // 
 
Siende härad 9 oktober 1677 Siende häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11317/A I a/3 (1675-1689), bildid: 
C0104896_00073 Till följe av hans nådes herr landshövdingens ordres igenom dess brev till befal:n Hans Spaak av den 6 
oktober 1677 tillspordes välbemälte befallningsman av nämnden och allmogen om skogvaktaren Hironimis och Erik 
Larsson i Kärrbo socken hemma stadde? Vartill de enhälleligen nekade. Betygandes det bemälte Hieronymi förlängst är 
bortrest med krigsfolket, men vad Erik Larsson skall vara för en kunna de ej veta, emedan ingen skogvaktare i Kärrbo 
socken finnes och förty förnam de att densamma måste vara hemma i Salborgs län. 
 
Äktenskap med Anna Michilsdotter. Vigsel 1673-04-20 Kärrbo. 
 
Barn: 



Margareta Hieronymusdotter. Född 1673-11-12 Irsta Klavsta torp.  
VIII:139 Johan Hieronymusson Wahlström. Född 1675-11-10 Irsta Klavsta torp. Död 1742-11-28 Västerås Kyrkbacken.  

 
 

 
 

IX:278  mf ff mf mf m 
Anna Michilsdotter. 

 
 

 
 

IX:281  mf ff mm ff f 
Henrik Henriksson Gevert. Född 1664-04-10 Fellingsbro Oppboga bruk. Död 1726-07-14 Ramnäs Seglingsberg. Far: X:561 
Henrik Gevert. Mor: X:562 Kajsa Matsdotter. 
 
1690 den 13 post trinit lystes för hammarsmedsgesällen Henrik Jäfvert vid Seglingebergs bruk och salig mäster Hans 
Nilssons dotter Susanna, begära vigas om Michaeli dag 
 
Äktenskap med Susanna Hansdotter (Född omkring 1665. Död 1731-04-29 Ramnäs Seglingsberg.). Vigsel 1690 Ramnäs. 
 
Barn: 
NN. Född 1688 Ramnäs Seglingsberg. Död 1690-05-21 Ramnäs Seglingsberg.  
VIII:141 Isak Henriksson Gevert. Född 1700-02-16 Ramnäs Seglingsberg.  

 
 

 
 

IX:282  mf ff mm ff m 
Susanna Hansdotter. Född omkring 1665. Död 1731-04-29 Ramnäs Seglingsberg. Far: X:563 Hans Nilsson. 
 
Vigsel den XIII post trin lystes för hammarsmedsgesällen Henrik Jäfvert vid Seglingsbergs bruk och sal mäster Hans Nilssons 
dotter Susanna, begära viga om Mikaelis dag 

 
 

 
 

IX:283  mf ff mm fm f 
Per Matsson. Död 1697 Sura Ösura. Far: X:565, X:617 Mats Eriksson. Mor: X:566, X:618 NN. 
 
Flyttar till Källmora 1690. Flyttar från Källmora till Ösura cirka 1695 
 
Sörby i Ramnäs socken 1688 Daniel Matsson dräng Hans och Jonas, Per Matsson och hustru föräldrarna gamla och födes av 
barnen 
 
1685 modern och fadern födes av barnen 
 
Barn med Kerstin Olofsdotter (Född Ramnäs Trugbo.). 
 
Barn: 
Brita Persdotter. Född 1682-11-08 Ramnäs Sörby.  
VIII:142 Anna Persdotter. Född 1685-04-15 Ramnäs Sörby. Död 1734-09-19 Ramnäs Seglingsberg.  
Mats Persson. Född 1691-01-11 Sura Källmora.  
VIII:155 Mats Persson. Född 1694-11-04 Sura Källmora. Död 1754-05-18 Sura Olberga.  
Per Persson. Född 1698-01-15 Sura Ösura.  
Catharina Persdotter.  

 
 

 
 

IX:284  mf ff mm fm m 
Kerstin Olofsdotter. Född Ramnäs Trugbo. Far: X:567, X:619 Olof Staffansson. 

 
 

 
 

IX:285  mf ff mm mf f 
Per Andersson. Död 1722-03-11 Ramnäs Gammelby. 
 
Mantal Ramnäs Gamleby 
1643 Anders Persson m h 
1645 Anders Persson m - 
1651-1655  Anders Persson m - 
1656 Anders Persson utfattig 



1657-1659 hu Brita 
1660 hustru Britas man 
1662-1671 Nils Persson m h 
1672 Nils Persson m h sn 
1673 Per Andersson m 
1675-1676 Per Andersson m dtr måg 
1677 Per Andersson m h dtr 
1678-1690 Per Andersson m h 
1705 Pär Andersson, hustrun, dottern Lisbet, Brita, son Anders 
 
Barn med Anna Esbjörnsdotter (Död 1728-09-29 Ramnäs Gammelby.). 
 
Barn: 
Lisbet Persdotter. Född 1678 Ramnäs Gammelby.  
Brita Andersdotter. Född 1680-02-21 Ramnäs Gammelby.  
Annika Persdotter. Född 1680-02-21 Ramnäs Gammelby.  
VIII:143 Anders Persson. Född 1681-11-19 Ramnäs Gammelby. Död 1747-01-11 Ramnäs Gammelby.  

 
 

 
 

IX:286  mf ff mm mf m 
Anna Esbjörnsdotter. Död 1728-09-29 Ramnäs Gammelby. 

 
 

 
 

IX:287  mf ff mm mm f 
Erik Persson. 
 
Barn med NN (Död omkring 1679 Ramnäs Nordanö.). 
 
Barn: 
VIII:144 Anna Eriksdotter. Född 1679. Död 1732-04-07 Ramnäs Gammelby.  

 
 

 
 

IX:288  mf ff mm mm m 
NN. Död omkring 1679 Ramnäs Nordanö. 

 
 

 
 

IX:289  mf fm ff ff f 
Olof Andersson. Skomakare. Född 1646 Svedvi Elsbo ägor. Död 1715-07-17 Svedvi Allmänningen Grönkälla. Far: X:577 
Anders Carlsson. Mor: X:578 Margareta Hansdotter. 
 
24 juli 1715 skomakaren Olof Andersson på Allmänningen och Grönkälla född på Västtuna ägor Elsbo 1646. Fadern Anders 
Olsson modern h Margareta Olsdotter döpt hemma i barndomen upptuktad. Sedan hållen till lära av skomakarämbetet. 
1674 trädde i äktenskap med sin sal  hust Karin Nilsdotter /// fört ett vackert och kristligt leverne. Flitigt drivit sitt 
hantverk så länge krafterna tillsade. Sist på 8 års tid ej mycket förmått utan haft stark passion av flen och besynnerligen 
detta år sedan hustruns död merendels legat till säng där under 2 gånger besökt mde h nattvard blev död 17 juli 
 
Finns i husförhörslängderna på Tuna ägor fram till 1696 
Hallstahammar (U) AI:2 (1696-1736) Bild 57 / sid 52 (AID: v72271.b57.s52, NAD: SE/ULA/11494) 
 
Äktenskap med Karin Nilsdotter (Född 1651 Svedvi Ammesta. Död 1715-01-15 Svedvi Alllmänningen Skomakartorpet.). 
Vigsel 1674 Svedvi. 
 
Barn: 
VIII:145 Olof Olsson. Född 1673. Död 1741-05-09 Sura Håkantorp.  
Anders Olofsson. Född 1678-10-06 Svedvi Tuna ägor.  
Nils Olofsson. Född 1681-09-29 Svedvi Tuna ägor.  
Brita Olofsdotter. Född 1682-10-22 Svedvi Tuna ägor.  
Erik Olofsson. Född 1683-11-20 Svedvi Tuna ägor.  
Carl Olofsson. Född 1686-09-21 Svedvi Tuna ägor.  
Karin Olofsdotter. Född 1688-10-20 Svedvi Tuna ägor.  
Annika Olofsdotter. Född 1691-01-18 Svedvi Tuna. Död 1704-01-03 Svedvi Allmänningen.  

 



 
 

 

IX:290  mf fm ff ff m 
Karin Nilsdotter. Född 1651 Svedvi Ammesta. Död 1715-01-15 Svedvi Alllmänningen Skomakartorpet. Far: X:579 Nils 
Persson. Mor: X:580 Ingeborg Nilsdotter. 
 
30 januari 1715 hustru Karin Nilsdotter i Skomakartorpet på Allmänningen född i Ammesta 1651 i juli fadern Nils Persson 
Ammesta modern h Ingeborg Nilsdotter döpt. Hos föräldrarna uppväxt, boklärd, hos dem jämt hemma. 1674 gift med gl 
skomakaren Olof Andersson. Levt väl tillhopa med honom 41 år haft 8 barn 5 söner 3 döttrar. 3 söner under krigsstaten 
och 2 under hantverk hemma. 2 döttrar döda 1 lever. Fört vackert krstligt leverne In emot 2 år legat till sängs av åtskilliga 
ålderdomskrämpor som henne alltmer och mer avmattat. Sedan jultiden mycket svag . Under sjukdomen gudelig tålig 
begärt och njutit församlingens förböner och kallat esomoftast predikoämbetet att // sig h nattvard blev död d 15 januari 
64 år 5 månader gammal 

 
 

 
 

IX:293  mf fm ff mf f 
Mats Olofsson. Död efter 1723 Lillhärad Skästa. Far: X:585, XI:1199 Olof Andersson. Mor: X:586, XI:1200 Marit 
Halvardsdotter. 
 
Mantal 1687 - 1718 
Därefter anges att han avstått hemmanet. 1720 försörjes han av Anders Matsson. 
 
Tuhundra härad 6 februari 1685 Tuhundra häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11594/A I a/6 (1675-1690), 
bildid: C0106009_00223 avsade Mats Olsson i Skäfsta och Lillhärad sn sin nämndemans ed med hand å bok och sattes 
sedan i nämnden 
 
Tuhundra härad 30 januari 1707 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2314 (1707) Bild 10 / sid 5 (AID: 
v494127.b10.s5, NAD: SE/RA/42042202) Vad angår det mål som Mats Olofsson i Skäfsta instämt Lars Persson och Lars 
Jönsson i (Ytterby) angående en utdömd gammal backstuga samt Mats Olofsson påstår allena få behålla på Råby ägor efter 
hans fader den skall allena uppbyggt: Alldenstund Mats Olofsson sådant icke kunde visa så blev emellan parterna slutet att 
såsom det befinnes det bemälte tvenne parter äro uti själva jorden som stugan är byggd på intresserade, vilken ock // så 
böra de också efter sitt eget // kommande dela den emellan att vardera få lika // men vad angår några fu// som  vid 
torpet skall fallet, och Lars Jönsson allena // sig åtminstone till 3 caroliner värde eter Lars Jönsson icke kunde neka sig 
bemälte humle allena tagit så pålades han och betala till Mats Olofsson 3 daler 
 
Tuhundra härad 1706 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2312 (1706) Bild 16 / sid 11 (AID: 
v494125.b16.s11, NAD: SE/RA/42042202) /// och nämndeman Mats Olofsson i Skäfsta såsom ägaren av någon jord i Råby, 
att torpet utflyttas måtte// 
 
Tuhundra härad 28 maj 1707 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2314 (1707) Bild 38 / sid 33 (AID: 
v494127.b38.s33, NAD: SE/RA/42042202) beviljades Mats Olofsson i  Skäfsta // at få avröja en ängsbacke på sina ägor för 
slåtterns skull, helst som nämnden berättade, att sådant utan skada skall kunna låta sig göra, dock förmantes honom att 
granneligen taga elden vid påtändandet till vara 
 
Tuhundra härad 3 februari 1709 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2318 (1709) Bild 8 / sid 2 (AID: 
v494131.b8.s2, NAD: SE/RA/42042202) Uppå Mats Olssons i Skäfsta Lillhärad socken emot nämndeman Per Larsson Skästa 
och Olof Larsson i Gränsta dito ansända talan angående bröllopskost// för dess hustru som de skola // att bestrida, 
förentes parterna på rättens erinrande, således att, att // oskifto bo efter deras föräldrar och // föräldrarna åtnjuter Mats 
Olofsson i Skäfsta på sin hustrus vägnar inalles 400 daler kmt och därme är dem // slutat 
 
Tuhundra häradsrätt 1 oktober 1712 Tuhundra häradsrätt (U) AIa:9 (1712-1720) Bild 410 (AID: v526327.b410, NAD: 
SE/ULA/11594) presenterades en skriftlig förlikning upprättade emellan Mats Olofsson i Skäfsta Lillhärads socken och 
Johan Göransson i Skälby Svedvi socken över ett instämt mål om aspehugge, därför Mats Olsson fått 4 daler kmt och de 
där med åtskilda blivit 
 
Tuhundra härad 20 februari 1723 Tuhundra häradsrätt (U) AIa:10 (1721-1725) Bild 1890 (AID: v526328.b1890, NAD: 
SE/ULA/11594) alldenstund Johan Eriksson i Skästa och Lillhärad socken som till närvarande ting låtit instämma dess 
svärfader Mats Olofsson ibm nu med varandra inför rätten så överens kommo att som härtills uti ett bo sammanlevat men 
nu söka varannan skilda bliva på det var och en sin egendom må veta sköta och vårda kunna, själva till en laglig delning och 
skiftning sins emellan sig begiva. Allt för den skull blev på deras begäran nämndemännen // förordnade samma delning att 
verkställa     
 
Barn med NN Larsdotter (Född Lillhärad Gränsta.). 



 
Barn: 
VIII:147 Lars Matsson. Född Lillhärad Skästa.  
Margareta Matsdotter.  

 
 

 
 

IX:294  mf fm ff mf m 
NN Larsdotter. Född Lillhärad Gränsta. Far: X:587 Lars Olofsson. 

 
 

 
 

IX:295  mf fm ff mm f 
Per. 
 
 
 
Barn: 
VIII:148 Karin Persdotter. Född Lillhärad Klockartorpet.  
Johan Persson.  

 
 

 
 

IX:297  mf fm fm ff f 
Mats Persson. Född Sura Olberga. Död omkring 1718 Sura Olberga. Far: X:593 Peder Matsson. Mor: X:594 Anna 
Matsdotter. 
 
Tuhundra härad 10 juni 1704 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2308 (1704) Bild 27 / sid 21 (AID: 
v494121.b27.s21, NAD: SE/RA/42042202) uti det mål som Mats Persson i Olberga och Sura socken på sina pupillers hustru 
Margareta Persdotters barns i Jädra vägnar instämt Erik Esbjörnssons änka i Ingelsta Lundby socken för, beträffande någon 
bekostnad som hustru Margareta sig gjort uti // med sin svåger Erik Esbjörnson om Jädra hemmanet 
 
Snevringe 8 februari 1721 Snevringe häradsrätt (U) A1a:10 (1719-1721) Bild 2830 (AID: v719874.b2830, NAD: 
SE/ULA/11363) resolverades över det mål som Olof Torstensson i Jobsbo Sura socken emot dess svågrar Per Matsson i 
Olberga, Mats Matsson och Lars Matsson i Fjällsta angående dess sal svärfaders Mats Perssons i Olberga förklarade 
testamente och yttersta vilja att Torstenssons hustru skulle efter hans död med ovan nämnda dess bröder träda i lika arv 
så i fast som löst, instämt att alldenstund Olof Torstensson med hustru Anna Persdotters nu inför rätten gjorda edeliga 
berättelse bevist och intygat att framlidne Mats Persson i Olberga något för sin död för henne förklarat sin tanke och vilja 
vara det hans dotter Olof Torstenssons hustru skulle med sina 3 bröder i lika arv både i löst och fast träda och som 
likmätigt testamentsstadgan ett sådant /// testamente när det med trovärdiga vittnen bestyrkt varder, även tillåtligt är, 
fördenskull prövar och häradsrätten rättvist detta Mats Perssons testamente, vad den lösa egendomen vidkommer att gilla 
och stadfästa så att i följe där av Olof Torsten i lika arv uti lösöronen med dess bröder träder. Men beträffande den fasta 
egendomen så all denstund den i arvejord består och således emot lag ej får disponeras och bort testamenteras så finner 
och häradsrätten skäligt det fasta egendomen efter lag skiftas bör och njuter där uti broder broderslott och syster 
systerslott. 
 
Snevringe häradsrätt 18 september 1721 intecknades den attest som Mats Larsson och Mats Persson i Olberga utgivit av 
innehåll att hu Kerstin Matsdotter ej tagit lösen för sin syterdel i Olberga by och östra gården utan byggt sig upp ett torp på 
östra gårdens lott och därvid inhägnat sig 2ne kärr Tällgiebecken och Kåhlnäskärren 
 
I mantal 1675 
 
Äktenskap med Anna Pedersdotter (Död 1717 Sura Olberga.). Vigsel 1676-10-08 Sura. 
 
Barn: 
Anders Matsson. Född 1681-01-30 Sura Olberga.  
Mats Matsson. Född 1684-02-22 Sura Olberga. Död 1744-10-24 Svedvi Hillsta.  
Johan Matsson. Född 1687-01-06 Sura Olberga.  
Anna Matsdotter. Född 1690-01-05 Sura Olberga.  
Karin Matsdotter. Född 1692-06-18 Sura Olberga.  
VIII:149 Lars Matsson. Född 1694-05-01 Sura Olberga. Död 1763-12-25 Sura Olberga.  
NN.  
Peder Matsson.  

 
 



 
 

IX:298  mf fm fm ff m 
Anna Pedersdotter. Död 1717 Sura Olberga. 

 
 

 
 

IX:299  mf fm fm fm f 
Anders Larsson. Född 1669-12-05 Svedvi Fjällsta. Död 1719-03-23 Svedvi Fjällsta. Far: X:597 Lars Andersson. Mor: X:598 
Margareta Larsdotter. 
 
Anders Larsson i Fjällsta född ibidem 1669 in dec fadern sexman Lars Andersson modern hust Margareta Larsdotter döpt 
hemma hos föräldrarna stadigt 1700 d 30 september gift med sin efterlevande h Sara Nilsdotter ifrån Vallsta levat med 
henne 18½ år 5 barn 2 söner vilka äro döda 3 döttrar 2 leva levat berömlig sjukdomen begyntes d 17 mars (då kom från 
allmänningen med timmer) med sting och sedan bröstvärk när han blev mycket svag begärte han och fick h nattvard d 23 
mars och dagen där efter kl 11 avsomnade levat 49 ½ år 
 
Mantalslängd Svedvi 1720 - Anders Larsson död hustrun utgammal måg Lars Matsson 
 
Äktenskap med Sara Nilsdotter (Född 1673 Lillhärad Skäfsta. Död 1723-04-12 Svedvi Fjällsta.). Vigsel 1700-09-30 Svedvi. 
 
Barn: 
VIII:150 Margareta Andersdotter. Född 1701-09-08 Svedvi Fjällsta. Död 1729-12-28 Svedvi Fjällsta.  
Kerstin Andersdotter. Född 1703-11-21 Svedvi Fjällsta.  
Lars Andersson. Född 1705-04-17 Svedvi Fjällsta.  
Nils Andersson. Född 1706-06-21 Svedvi Fjällsta.  

 
 

 
 

IX:300  mf fm fm fm m 
Sara Nilsdotter. Född 1673 Lillhärad Skäfsta. Död 1723-04-12 Svedvi Fjällsta. Far: X:599 Nils Jonsson. Mor: X:600 
Margareta Olsdotter. 
 
hust Sara NIlsdotter i Fjällsta född 1673 i Lillhärad och Skeffstad fadern Nils Joensson modern h Margareta Olsdotter döpt 
upptuktad väl och kristligen av föräldrarna och hos dem varit så i Lillhärad som Kolbäck som Kolbäck bott här i 
församlingen i Vallsta där de bott till dess hon 1700 den 30 september blev gift med sin salig man Anders Larsson i Fjällsta 
med honom väl sammanlevat 18 år barn 2 söner som dött 3 döttrar var av 2 leva levat berömligen 4 år änka sedan sjuklig 
merendels och detta sista år legat mest till säng under sjukdomen ... med nattvarden avsomnade i gudlig beredelse 12 april 
 
Snevringe häradsrätt 8 september 1719 över det mål som Lars Larsson i Rallsta och Svedvi socken emot dess salig broders 
Anders Larssons änka hustru Sara Nilsdotter i Fjällsta instämt angående såväl ¼ hemmanet Fjällsta till vilket han arvfallen 
är, avståendes till hoom, som och att änkan honom skäligen förnöja måtte för det hon och hennes man i fem års tid 
bemälte ¼ hemman av 3 öresland bestående utan ringaste avgift brukat, blev resolverat och avsagt att så vida hustru Sara 
Nilsdotter själv för rätten tillstå måste, det Lars Larsson i Rallsta till 3 öres skattejord eller ett fjärdedels hemman i Fjällsta 
lika emot dess barn efter sin salig fader arvfalle är och som jämlikt kongl förordningar därå besitter finnes, fördenskull 
prövar och häradsrätten rättvist, det bör hustru Sara, sedan hon först laga … njutit ¼ varemot i Fjällsta, till lika stor andel i 
hus och jord emot sig, Lars Larsson inrymmer, kommandes husen och jorden av de där tillbegärta nämndemän / / parterna 
emellan att jämkas och fördelas och som jämväl hustru Sara tillstått att Larsson för fem års tid innevarande års höstsäde 
inbärgat, ej njutit för dessa honom tillhöriga 3 öresland någon // ty finner rätten skäligt att anslå honom 2 daler kmt för 
öreslandet belöper för 3 öreslan på fem år 30 daler kmt tillsammas varav dock drages de 18 daler kmt Larsson själv tillstår 
sig till hustru Sara skyldig vara. Compensatis expensis 

 
 

 
 

IX:301  mf fm fm mf f 
Erik Olsson Oxe. Född Ramnäs Vålbo. Död efter 1734. Far: X:601 Olof Hansson. 
 
Äktenskap med Karin Persdotter (Född 1666 Ramnäs Utsträngbo. Död 1734-04-28 Ramnäs Vålbo.). Vigsel 1689-09-22 
Ramnäs. 
 
Barn: 
Elisabet Eriksdotter. Född 1694-08-24 Ramnäs Vålbo.  
Karin Eriksdotter. Född 1697-02-08 Ramnäs Vålbo.  
VIII:151 Erik Ersson. Född 1700-06-08 Ramnäs Vålbo. Död 1767-01-10 Ramnäs Vålbo.  
Kerstin Ersdotter. Född 1709-06-19 Ramnäs Vålbo. Död 1727-02-01 Ramnäs Vålbo.  
Olof Ersson. Född Ramnäs Vålbo.  
Per Ersson. Född Ramnäs Vålbo.  



Johan Ersson. Född Ramnäs Vålbo.  
 
 

 
 

IX:302  mf fm fm mf m 
Karin Persdotter. Född 1666 Ramnäs Utsträngbo. Död 1734-04-28 Ramnäs Vålbo. Far: X:603 Peder Mårtensson. Mor: 
X:604 Elisabet. 

 
 

 
 

IX:303  mf fm fm mm f 
Anders Ersson. Far: X:605 Erik Persson. 
 
Vigde i Sura 1702-09-29 Anders Eriksson ifrån Byggmästartorp i Ramnäs och Kerstin Svensdotter ifrån Hofgården 
morgongåva 40 rsd 
 
Äktenskap med Kerstin Svensdotter. Vigsel 1702-09-29 Sura. 
 
Barn: 
VIII:152 Margareta Andersdotter. Född 1703-07-13 Sura Hofgården. Död 1770-05-21 Ramnäs Vålbo.  

 
 

 
 

IX:304  mf fm fm mm m 
Kerstin Svensdotter. Far: X:607 Sven Olofsson. Mor: X:608 Elisabet. 
 
1734 sjuk ligger till sängs 

 
 

 
 

IX:305  mf fm mf ff f 
Lars Olofsson. Död 1717 Sura Olberga. Far: X:609 Olof Larsson. Mor: X:610 Anna. 
 
Snevringe häradsrätt 3 juni 1668 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2272 (1668) Bild 6470 / sid 638 
Utlovade Lars Olsson i Olberga och Sura socken att giva sin styvmoder 2 tunnor spannmål i höst i vedergällning för de 
husen han i bolbyn pratenderar varmed han och skall låta sig nöja och all hennes pratention i detta målet här med vara 
upphäven. Och skall med forderligaste uträknas huru mycket på vart barnet kan löpa av den jorden som Lars Olssons fader 
Olof Larsson haver efter sin första hustrus död ärvt efter sitt sedermera igenom döden frånfallne barn ärvt efter som bägge 
kullarna till hans andel av samma jord är arvfallen och sedan skall Lars Olsson inlösa den delen uppå hans halvsyskon falla 
kan efter mätesmannaorden 
 
Snevringe häradsrätt 6 oktober 1679    Resolverades att Lars Olofsson i Olberga skall allenast lösa av sina släktingar 2/3 
av systern Anna Olofsdotter 1/3 alldeles som de är arvtagande, dock med det förbehållet att Lars Olofsson skall bruka 
alltsammans efter jorden inga flera åbor tåler 
 
Snevringe häradsrätt 16 februari 1680 Emellan grannarna Raval Carlsson , Lars Olofsson och Mats Persson i Olberga Sura 
socken beviljade rätten till nästkommande vår syna och skifta uti deras ängskog den nu fällte och å marken liggande skog 
 
Snevringe häradsrätt 16 februari 1680 Resolverades att eftersom nämnden tillförende förlikt Lars Olofsson i Olberga Sura 
socken med hans svåger Hans Eriksson på torpet ibidem så blev det och nu vidare belovat att Lars Olofsson efter förriga 
dom skall oturberat besitta och bruka hemmanet. Hans Erikssonn igen skall behålla torpet med dess ägor alldeles 
oskingrade som de där under upptagna och tillydiga äro dock skall han årligen efter samma förlikning hjälpa Lars Olofsson 
6 daler koppmtt i dess utlagor./ / upptages mera under torpet skall det ske med Lars Olofssons minne. 
 
Snevringe häradsrätt höstting 1704 kom för rätten Anders Relsson i Olberga och tilltalade Lars Olsson ibm angående 2ne 
hagar som de för varannan bruka, Lars Olsson svarade; att vad efter rätta solskifte Anders Relsson tillkommer kan han 
honom intet förvägra allena han återbekommer den hage som honom med rätta tillkomma bör 
 
Snevringe häradsrätt vinterting 1705 Sammaledes ingav uti rätten Lars Olofssons i Olberga d 14 november 1699 utgivna 
skrift till mr Johan Strickert varmedelst han 8 öresland jord i bemälte Olberga för 500 daler kmt försålt som efter begäran 
för dess änka Madme Margareta Strickert intecknades och uppböds 
 
Snevringe häradsrätt hösttinget 1710 §59 : Uppvistes en förlikning emellan Erik Andersson i Hagen och Lars Olsson i 
Olberga angående en jordedel och 1½ /./ land upprättad d 3 november 1710 så lydande, ...varder sådan förlikning till laga 
kraft införd 
 



Äktenskap med Kerstin Hansdotter (Död omkring 1690.). Vigsel 1664-10-09 Sura. 
 
Barn: 
Johan Larsson. Född 1666-09-23 Sura Olberga.  
Anna Larsdotter. Född 1668-06-24 Sura Olberga.  
Olof Larsson. Född 1671-01-09 Sura Olberga.  
Lars Larsson. Född 1672-07-07 Sura Olberga. Död 1724-01-29 Svedvi Rallsta.  
Olof Larsson. Född 1672-07-07 Sura Olberga.  
Hans Larsson. Född 1674-10-09 Sura Olberga.  
Ingeborg Larsdotter. Född 1676-06-29 Sura Olberga.  
VIII:153 Olof Larsson. Född 1678-01-27 Sura Olberga. Död 1753-04-20 Sura Olberga.  
Kerstin Larsdotter. Född 1679-09-14 Sura Olberga.  
Peder Larsson. Född 1681-06-29 Sura Olberga.  
Maria Larsdotter. Född 1682-10-17 Sura Olberga.  
Margareta Larsdotter. Född 1684-03-04 Sura Olberga. Död 1722-06-29 Svedvi Vallby.  
Erik Larsson. Född 1684-03-04 Sura Olberga.  

 
 

 
 

IX:306  mf fm mf ff m 
Kerstin Hansdotter. Död omkring 1690. 

 
 

 
 

IX:307  mf fm mf fm f 
Mats Hansson. Död 1696 Svedvi Vallby. Far: X:613 Hans Matsson. Mor: X:614 Ingrid Bengtsdotter. 
 
Äktenskap med Brita Fastedotter (Född 1651 Munktorp Ekeby. Död 1736-03-04 Svedvi Vallby.). Vigsel 1685-03-14 Svedvi. 
 
Barn: 
Hans Matsson. Född 1672 Svedvi Vallby. Död 1754 Svedvi Vallby.  
VIII:154 Margareta Matsdotter. Född 1686-10-24 Svedvi Vallby. Död 1774-12-29 Sura Olberga.  
Per Matsson. Född 1689-01-27.  
Brita Hansdotter. Född 1691-03-29 Svedvi Vallby.  
Johan Matsson. Född 1694-01-01 Svedvi Vallby.  
Erik Matsson.  
Kerstin Matsdotter.  
Anders Matsson.  

 
 

 
 

IX:308  mf fm mf fm m 
Brita Fastedotter. Född 1651 Munktorp Ekeby. Död 1736-03-04 Svedvi Vallby. Far: X:615 Faste Larsson. Mor: X:616 Brita 
Hansdotter. 
 
Snevringe häradsrätt (U) A1a:10 (1719-1721) Bild 280 
 
Hallstahammar (U) C:1 (1710-1764) Bild 27 / sid 23 1736 h Brita Fastesdotter född 1651 i Munktorp och Ekeby parentes 
Faste Larsson h Brita Hansdotter  hemma uti 20 år tjänt i Råby och Dingtuna 5 år, Dåfön i Munktorp 4 år, i Vallby och 
Svedvi 3 år gift 1683 med Mats Hansson i Vallby. Levat tillhopa 10 år 4 barn 2 söner och 2 döttrar. En son död änka i 4 år 
gift andra gången med s Johan Olsson ifrån Årby 1697 levat tillsammans i 8 år utan livsfrukt. Levat i änkoståndet Sjuknat d 
28 februrai av huvud och bröstvärk död 4 mars levat 86 år 
 
Snevringe häradsrätt 26 juni 1719 (U) A1a:10 (1719-1721) Bild 280 (AID: v719874.b280, NAD: SE/ULA/11363) över det mål 
som Hans Perssons hustru Brita Fastesdotter, Hans Matsson och Per Persson i Vallby Svedvi socken emot Peder 
Staffansson dess hustru och barn ibidem instämt, samt efter vice versa uttagen citation varemot annan kärande och 
svarande, angående 3 1/5 öresland jord i Vallby som käranden påstå få inlösa, helst emedan Peder Staffansson ej fyllet ¼ i 
hemmanet av 16 öresland bestående äga skall. Vilket av svaranden likmätigt kontrakt och laga kraft vunnen dom är 
beståndes varom jämte å båda sidor pretenderade rättegång omkostnader tvistas är detta snävringe härads ordinarie rätts 
dom och utslag avsagd vid Strömsholms kungsgård den 26 juni 1719 
Häradsrätten har allt vad parterna var å sin sida i denna sak anfört, noga skärskådat och övervägt och ehuru väl Hans 
Pärsson, hustru Brita Fastesdotter, Hans Matsson och Per Persson förmena sig vara berättigade att utlösa Per Staffansson 
utur sina 3 1/5 öresland skattejord i Vallby vilka han å sin hustrus Brita Hansdotters vägnar, ärftligen henne tillfallen 
possiderar, helst emedan Staffansson såsom ägare till ringare hemmanstal än ¼  jämlikt kungliga förordningen ej där skall 
kunna besutten vara, dock likväl  ( ) som av Peder Staffansson dess hustru och barn, en emellan samtliga dessa arvingar 



år 1697 den 2 juni upprättad avhandling för//// 
 
Snevringe 7 september 1720  Snevringe häradsrätt (U) A1a:10 (1719-1721) Bild 2620 (AID: v719874.b2620, NAD: 
SE/ULA/11363) Beviljades Hans Persson, Hans Matsson, Per Persson och hustru Brita Fastesdotter 2 uppbud på 3 ½ 
öresland skattejord i Vallby som de efter ingången förlikning av Peder Staffansson och dess bror sig tillöst alldeles efter den 
förlikning som lagmansrätten dem emellan stadfästade 
 
Snevringe häradsrätt 1721 A1a:10 bild 3200 Uppböds första gången 14 2/5 skattejord i Vallby Svedvi socken som Erik 
Fastesson i Säby dito socken till sin syster hustru Brita Fastesdotter för 60 daler kmt försålt likmätigt köpebrev d 20 juni 
1721 
 
Snevringe häradsrätt 3 februari 1727 Snevringe häradsrätt (U) A1a:14 (1727) Bild 1520 (AID: v719878.b1520, NAD: 
SE/ULA/11363) anhöll avlidna Mats Hanssons änka hustru Brita Fastesdotter i Vallby och Svedvi socken det häradsrätten 
ville förordna 2ne goda män som inventera och värdera sin sal mans kvarlåtenskap och den sedan emellan henne och dess 
barn fördela, allt fördenskull förordnades nämndemännen Olof Persson i Stenby och Arvid Andersson i Tuna samma 
arvskifte att förrätta jämte det att de hus som efter Mats Hanssons död av mågen Olof Larsson uppbyggda äro även bör 
värderas och Olof Larsson som av egna medel timret därtill skaffat, skäligen efter deras värdi därför // varefter sedan 
egendomen emellan änkan och barnen lagl kommer att skiftas skolandes denna förrättning uti alla vederbörandes närvaro 
ske och hava dessa gode män häröver ett skriftligt instrument till rättelse i framtiden att författa 

 
 

 
 

IX:309  mf fm mf mf f 
Per Matsson. Se IX:283. 

 
 

 
 

IX:310  mf fm mf mf m 
Kerstin Olofsdotter. Se IX:284. 

 
 

 
 

IX:311  mf fm mf mm f 
Hans Olsson. Född 1657 Ramnäs Sörby. Död 1748-05-21 Sura Näs. Far: X:621 Olof Hansson. Mor: X:622 Elisabet 
Eriksdotter. 
 
//dannemannen ålderstigne kyrkvärden Hans Olofsson ifrån Näs // att han är född hit till världen anno 1657 av äkta säng 
av gudfruktiga föräldrar uti Sörby och Ramnäs socken fader Olof Hansson modern sal Elisabet Eriksdotter, väl upptuktad 
hemma, lärt läsa och enfaldigt förstå sina kristendomsstycken , vilken som en lydig son gått sina föräldrar väl tillhanda till 
dess han kom uti tjänst // på Ramnäs bruk // omsider kom han till Östsura och efter något betänkande och vederbörandes 
samtycke trädde uti äktenskap //med Kerstin Andersdotter därstädes // förestått kyrkovärdssysslan i 30 år // 
 
Snevringe häradsrätt (U) A1a:13 (1726) Bild 3220 (AID: v719877.b3220, NAD: SE/ULA/11363) 
 
Äktenskap med Kerstin Andersdotter (Född 1676-02-22 Sura Ösura. Död 1759-12-15 Sura Olberga.). Vigsel 1697-09-29 
Sura. 
 
Barn: 
VIII:156 Annika Hansdotter. Född 1698-12-24 Sura Näs. Död 1742-01-14 Sura Näs.  

 
 

 
 

IX:312  mf fm mf mm m 
Kerstin Andersdotter. Född 1676-02-22 Sura Ösura. Död 1759-12-15 Sura Olberga. Far: X:623 Anders Matsson. Mor: X:624 
Anna Persdotter. 
 
//en kort berättelse om sal kyrkvärdens Hans Olssons högåldriga och hedervärda änkas hu Kerstin Andersdotters från 
Olberga levnad och död som följer: hon är till denna // frambrakt 27 februari 1676 av ärliga och kristliga föräldrar fadern 
Anders Matsson och modern Anna Persdotter i denna församling och Östsura by: vilka dess föräldrar strax efter den 
naturliga födelsen av skyldig omsorg befordrat henne till det heliga dopets sakramente. I de uppväxande åren har hon 
enfaldigt fått lära sin kristendoms stycken Hon vistades jämt hemma hos sina k föräldrar tills hon i sitt 22 år trädde i äkta 
stånd med sin avlidna man ärliga och välförståndiga kyrkovärden Hans Olsson ifrån Sörby som då tjänte vid Ramnäs bruk. 
Hon levde tillsammans med sin man på Östsura hemmanet i 10 år. Flyttade sedan med honom till Näs där de levde tillhopa 
i 47 år. Välsignat med 2 döttrar som för detta är avlidna. Efter sin k mans frånfälle och då hon intet längre kunde vid 
hemmanet bibehållas blev hon föranlåten att flytta till sin dotterdotter /// 

 



 
 

 

IX:313  mf fm mm ff f 
Olof Olofsson. Född Sura Ståltorp. Död omkring 1727. Far: X:625 Olof Olofsson. Mor: X:626 Brita. 
 
Snevringe häradsrätt höstting 1710 s. 229: Erik Mårtensson och Olof Persson i Ståltorp emot sina grannar Olof Olsson och 
Hans Andersson ibm för det de begynner att gå för hårt på skogen med kolande, anhålla fördenskull samtliga om delning 
vilket beviljades 
 
Äktenskap med Marina Hansdotter (Född Sura Ståltorp. Död omkring 1711 Sura Ståltorp.). Vigsel 1672-01-30 Sura. 
 
Barn: 
Johannes Olofsson. Född 1672-01-30 Sura Ståltorp.  
Karin Olofsdotter. Född 1673-10-17 Sura Ståltorp.  
VIII:157 Olof Olsson. Född 1683-08-30 Sura Ståltorp. Död 1727-07-27 Svedvi Nysätra.  
Hans Olofsson. Född 1686-02-02 Sura Ståltorp.  
Lars Olofsson.  
Kerstin Olofsdotter.  
 
Äktenskap med Brita Andersdotter. Vigsel omkring 1712. 

 
 

 
 

IX:314  mf fm mm ff m 
Marina Hansdotter. Född Sura Ståltorp. Död omkring 1711 Sura Ståltorp. Far: X:627 Hans Jonsson. 

 
 

 
 

IX:315  mf fm mm fm f 
Anders Andersson. Född 1639. Död 1687-10-25 Gunnilbo Prästhammaren. 
 
Äktenskap med Susanna Matsdotter (Född 1649-04-29 Skerike Rudbeck. Död 1729-06-26 Svedvi Nysätra.). Vigsel 1666. 
 
Barn: 
NN Andersson. Född omkring 1673. Död 1682-11-12 Gunnilbo Prästhammaren.  
Malin Andersdotter. Född 1680 Ramnäs. Död 1716-06-17 Svedvi Nysätra.  
Anders Andersson. Född 1680-12-10 Gunnilbo Prästhammaren. Död före 1682 Gunnilbo Prästhammaren.  
Susanna Andersdotter. Född 1682 Gunnilbo. Död 1732-06-07 Svedvi Årby.  
Anders Andersson. Född 1682-06-03 Gunnilbo Prästhammaren. Död 1682-10-22 Gunnilbo Prästhammaren.  
Per Andersson. Född 1684-03-07 Gunnilbo Prästhammaren. Död 1685-06-29 Gunnilbo Prästhammaren.  
VIII:158 Anna Andersdotter. Född 1687-07-29 Gunnilbo Prästhammaren. Död 1767 Svedvi Posttorp.  
Anders Svedling.  
Karin Andersdotter.  

 
 

 
 

IX:316  mf fm mm fm m 
Susanna Matsdotter. Född 1649-04-29 Skerike Rudbeck. Död 1729-06-26 Svedvi Nysätra. Far: X:631 Mats Hansson Post. 
Mor: X:632 Magdalena Ingevaldsdotter. 
 
Personalier 1729 – hustru Susanna Matsdotter i Nysätran född 1641 d 7 maj i Skerikes socken och Rudinge fadern 
enspännare vid  landskansliet i Västerås Mats Hansson Bonde modern hustru Magdalena Ingevaldsdotter. Döpt i 
barndomen följde sina föräldrar hit till Nysätra. Blev av demväl och kristligen upptuktade .... och hemma hos dem till sitt 
23 år nämligen 1664 då hon av dem blev skickat till Stockholm att hos hederligt folk öva sig uti de stycken som kunde tjäna 
henne i  framtiden till nytta. Var så hos hovskräddaren mäster Jonas Bengtsson 2 år. Efter sin återkomst till föräldrarna 
1666 begav hon sig i äktenskap med sin första man hammarsmeden vid Virsbo bruk i Ramnäs mäster Anders Andersson 
där de var 9 år och där efter 10 år vid Prästhammaren i Gunnilbo till 1685 då gud behagade hädankalla hennes k man med 
vilken hon i sämja levat 19 år. Haft 8 barn 3 söner 5 döttrar. Var av 2 döttrar leva sedan begav hon sig igen hit till Nysätra 
och efter 5 års änkestånd begav sig i äktenskap med sin andra man sal Engelbrekt Andersson år 1690 d 2 nov. Levde med 
honom i kristlig kärle 33 ½ år till 1724 då gud d 25 januari genom döden .. avfordrade. Med honom haver hon 1 son som 
ännu lever är tullförvaltare i Västerås. Anders Svedling . Levernet som bekant är har varit kristligt och berömligt sjuklig av 
ålderdomskrämpor många år att hon intet ofta förmått gå i kyrka. Dock flitigt be.... hemma guds ord och kallat predi... sig 
till tröst och h nattvardens begående. Varit alltid uti andäktig .. om nådig förlossning och kristlig beredelse till döden 
sistlidne d 26 juni behagade gud henne nådeligen hädankalla då hon 88 år 17 veckor levat. 
 
Skinnskatteberg 25 februari 1681 - Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2285 (1680-1681) Bild 10490 



/ sid 971 (AID: v420687.b10490.s971, NAD: SE/RA/42042202) Besvärade sig hustru Susanna Matsdotter ifrån Prästhammar 
i Gunnilbo över Per Persson i Röhle och Lars Mickelsson ibidem det de ej vilja utgiva den rest som hennes broder Pär Brask, 
vilken i 15 år har varit deras rotesoldat kan hava av dem att fordra för 3 års tid, så ehuruväl Röhle bönderna förebar sig 
hava soldaten tillförne betalt icke dstu mindre såsom de ej förmäkta något giltigt skä där å framte blev resolverat att de 
både i Röhle bönderna skola betala 15 daler kopparmynt om året i 3 års tid beräknat såsom de andra dess rote gesäller 
givit haver. 
 
Snevringe häradsrätt 25 september 1682    Konfirmerades förlikningen emellan hustru Susanna Matsdotter i Gunnilbo 
kärande och hust Karin Isaksdotter i Posttorpet och Svedvi socken , svarande, angående ett inventarium uti all 
kvarlåtenskap av lösören efter hust Karins sal man upprättat d 3 februari 1681 så att de där om här efter aldrig mer skall 
bära något klander och bliver här med morgongåvan å 60 lod silver vilken hustru Karins förra man Hans Matsson utfäst 
haver till 12 riksdaler förmedlat 
 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2291 (1690) Bild 900 / sid 88 Till underdånigt följe av hans // Carl 
Gyllenstiernas ordres av d 1 november 1689 inqvirerades om hemmanet Posttorpets beskaffenhet som eljest kallas 
Nysättran i Svedvi socken, till vilken ända framkallades hustru Susanna Matsdotter att bevisa acqvisitionen till 
stubberätten av samma torp som hon nu pratenderar. Var uppå hon först uppviste en tingresolution av den 5 maj 1636 där 
utinnan förmenas huru såsom en skomakare vid namn Hans Jönsson det samma då på allmänningen upptagit och vid 
tingsrätten njutit tillstånd uppå höga överhetens nödigste behag det samma emot årlig skatt bebruka, sedan han det i 6 år 
väl hävdat och uppbyggt haver uti vilken possession han suttit till annum 1647 då han sitt arvode uti hus och röjningar 
försålt till befallningsmannen över Gästrikland Johan Hindersson för 130 daler kopp mt vilken det samma sedermera Ao 
1653 ävenväl för 130 dal kopp mt med lika conditioner för hus och arbete upplåtit till Mats Hansson slottspost, denna 
hustru Susanna Matsdotters fader som det besatt till sin död. Efter honom tillträdde och i dess moders änkestånd hennes 
broder Hans Matsson samma torp vilken och kronoskytt var, men på sistone begav sig till ryttare under adelsfanan, 
varmedelst han måtte med krigsfolket bort och lämnade sin hustru hemma vid hemmanet, som det mycket förfalla lät och 
fördärvat. Äntligen kom och denna hustru Susannas svägerska efter broderns död förmedelst annat äktenskap därifrån. 
Efter henne påtog sig kyrkoherden i Svedvi magister Samuel Schultenius det hemman att behålla men behöll det allena 1 
år. Ao 1684 den 10 juli befanns det hel förfallet och särdeles ladugårdshusen med gärdsgården nederrötta och hemmanet 
hel öde, som tingrannsakningen där över allt bredare utvisar, varför som det således var liggande för fäfot antog sig 
inspektoren hr Carl Henriksson å ämbetes vägnar efter där å hållen husesyn det att vårda och där insatte kronskytten Per 
Andersson varandes hustru Susanna då boendes vid Prästhammaren vid Gunnilbo och förmedelst skuld som hon där 
häftade för intet kunde slippa dädan, helst och detta honom mycket bekvämligt ligger till hemvist åt kronskytten vilket och 
inspektoren Carl Hindersson berättade haver kommit i consideration när indelningen skedde, då // som av lika natur med 
detta befannsav hans kongl majtt själv blev utfäst till militiehemman vilket // detta Nysättran eller Posttorpet ävenväl utan 
all tvivel gådt, där det icke för bekvämlighet skull så väl för handen till kron skytts eller skogvaktaretorp legat var vid det 
sedermera till datum varit bestundet. Reparation är där ingen verklig eller synnerlig skett, är allenast 1 stuga av 
kronskytten upptaget utlagorna haver där av årligen blivit utlagda så under den tid Susanna Matsdotters fader och broder 
där var som sedan kronskytten dit kom 
 
Äktenskap med Engelbrekt Andersson (Född 1662-07-27 Svedvi Tuna. Död 1724-01-25 Svedvi Nysätra.). Vigsel 1690-09-28 
Svedvi. 
 
Barn: 
NN Engelbrektsson.  

 
 

 
 

IX:317  mf fm mm mf f 
Daniel Danielsson. Född omkring 1655. Död omkring 1696 Lillhärad Skräddartorp. 
 
Gift omkring 1676 
 
 
 
Barn: 
VIII:159 Daniel Danielsson Svan. Född 1688 Lillhärad Skräddartorp. Död omkring 1756 Lillhärad Åby.  

 
 

 
 

IX:345  mf mf mm ff f 
Daniel Jönsson. Skräddare. Född 1645 Norrbärke Kolviken. Död 1704-05-23 Norrbärke Kölnäs. Far: X:689 Jonas Israelsson. 
Mor: X:690 Elin Andersdotter. 
 
Norrbärke 6 juli 1665 Daniel Jonsson i Kolviken lät 1 gången uppbuda Mats Tolssons i Tolsbo hustrus jordedel i Kölnäs för 



12 skpt tackjärn dat 3 augusti 1662 
 
Norrbärke 21 juni 1666  Emellan Daniel Jonsson i Kölnäs kärande till Per Hansson ibd och Johan Hansson i Riset angående 
en hemmandels inlösning i Kölnäs som bortsåld var för 20 skp tackjärn dem Daniel nu ville leverera efter han på sin hustrus 
vägnar var närmare bördesman och giver utlagor för brodersdelen i hemmanet. Resolv. Att Daniel skulle skaffa bevis till 
nästa ting av Jöns Hansson och hans barn som nu i Berg socken är boendes om de ville tillåta lösningen eller ej. 
 
Norrbärke 19 januari 1682 Talade Lisbet Jönsdotter i Kölnäs till Daniel Jönsson ibm om någon sin fädernes jord i samma by, 
vilken Daniel i underpant fått hava för 21 skeppd tackjärn och hon förmenar samma jord vara mera värd än dessa 21 skp 
däremo optyga kunna fordrades ränta av allt det i panten överskjuter. 
 
Norrbärke 5 februari 1683 Gav Daniel Jonsson i Kölnäs fasta på den systerdel i Kölnäs belägen som han sig tillhandlat har 
av sal Mats Tolsson i Tolsbo för 12 skp tackjärn köp dat 3 aug 1662 
 
Norrbärke 22 mars 1686 Daniel i Kölnäs uppförd för 7 daler 10 öre ktt härvid förklarade sig Daniel Jonsson ibm att det ej 
kan vara han ty han vet sig intet vara skyldig utan mente vara Daniel Hansson som är död och intet behållit efter honom. 
Daniel Jonsson gjorde alltså eden för sig, vilken utan tvivelsmål admitterades efter han är en ärlig man. 
 
Norrbärke 8 juli 1686  Meddeltes Daniel Jonsson i Kölnäs fasta på en systerdel ibm som hon köpt har av sin svåger Olof 
Ersson i Bengtsgården vilden del hans hustru Cherstin Hansdotter ärvt haver och till Olof Ersson upplåtit men Olof till 
Daniel köpen äro lagfarna under åren 1681-1684 
 
Norrbärke 22 januari 1694 Daniel Jonsson i Kölnäs med dess hustru Karin Hansdotter androgo, att de hava stämt Lars 
Olsson i Spräklan för det han förfört sig på dem i deras hus såsom skall beskyllt dem att de dräpit en häst för honom. Sedan 
att hustru Karin Hansdotter skall fara med olovliga konster häröver de hava honom i rätten tidigare stämt men han ej 
inkommit. Resol. Efter Lars ej inkommit till svars och ingen fremmande varit till vittne .. ty  kändes han böta 3 daler 
silvermynt / / 
 
Äktenskap med Karin Hansdotter (Född 1645 Norrbärke Starbo. Död 1705-03-12 Norrbärke Kölnäs.). Vigsel 1662-05-29 
Norrbärke. 
 
Barn: 
Jonas Danielsson. Född 1670-01-30 Norrbärke Kölnäs.  
Anders Danielsson. Född 1672-03-03 Norrbärke Kölnäs.  
Karin Danielsdotter. Född 1674-07-02 Norrbärke Kölnäs.  
Elisabet Danielsdotter. Född 1676-10-29 Norrbärke Kölnäs. Död 1739-04-24 Burträsk.  
Hans Danielsson. Född 1678-03-17 Norrbärke Kölnäs.  
VIII:173 Erik Danielsson. Född 1681-11-27 Norrbärke Kölnäs.  
Daniel Danielsson.  
Henning Danielsson.  

 
 

 
 

IX:346  mf mf mm ff m 
Karin Hansdotter. Född 1645 Norrbärke Starbo. Död 1705-03-12 Norrbärke Kölnäs. Far: X:691 Hans Nilsson. Mor: X:692 
Lisbet Andersdotter. 

 
 

 
 

IX:347  mf mf mm fm f 
Elian Carlsson. Född 1653 Grangärde Hällsjön. Far: X:693 Carl Jönsson. Mor: X:694 Brita Eriksdotter. 
 
Barn med Brita Olsdotter (Född 1659-11-01 Linde Åbo.). 
 
Barn: 
Benjamin Eliansson. Född 1678-05-16 Grangärde Hällsjön. Död 1736-03-10 Grangärde  Hällsjön.  
Peder Eliansson. Född 1680-03-03 Norrbärke Hällsjön.  
Catharina Eliansdotter. Född 1682-08-24 Grangärde Hällsjön.  
Olof Eliansson. Född 1687-05-27 Grangärde Hällsjön.  
Elian Eliansson. Född 1687-05-27 Grangärde Hällsjön.  
VIII:174 Sara Eliansdotter. Född 1689-05-12 Grangärde Hällsjö. Död 1734-05-10 Norrbärke Kölnäs.  
Jakob Eliansson. Född 1691-06-16 Grangärde Hällsjön.  

 
 



 
 

IX:348  mf mf mm fm m 
Brita Olsdotter. Född 1659-11-01 Linde Åbo. Far: X:695 Olof Andersson. 

 
 

 
 

IX:349  mf mf mm mf f 
Mats Bertilsson. Född 1658 Norrbärke Knipberget. Död 1739-12-18 Norrbärke Nyhyttan. Far: X:697 Bertil Hindersson. 
Mor: X:698 Elin Markusdotter. 
 
Dödbok 1739 Mats Bertilsson i Nyhyttan är född som berättas 1658 trädde i äktenskap 1684 med Anna Olofsdotter i 
Nyhyttan och haft med henne 9 barn 4 söner och 5 döttrar av vilka allenast en dotter lever. Fört en god umgängelse. Legat 
i 2ne år på sängen av ålderdoms bräcklighet. Avsomnade d 18 december 81 år gammal 
 
Var vid Kolartorpet Nyhyttan vid vigseln 
 
Äktenskap med Anna Olofsdotter (Född 1661 Norrbärke Nyhyttan. Död 1741-01-08 Norrbärke Nyhyttan.). Vigsel 1684 
Norrbärke. 
 
Barn: 
Margareta Matsdotter. Född 1685-07-12 Norrbärke Knipberget.  
Karin Matsdotter. Född 1687-11-27 Norrbärke Knipberget.  
Sara Matsdotter. Född 1689-10-06 Norrbärke Nyhyttan.  
VIII:175 Mats Matsson. Född 1692-03-03 Norrbärke Nyhyttan.  

 
 

 
 

IX:350  mf mf mm mf m 
Anna Olofsdotter. Född 1661 Norrbärke Nyhyttan. Död 1741-01-08 Norrbärke Nyhyttan. Far: X:699 Olof Bengtsson. Mor: 
X:700 Sara Larsdotter. 
 
Dödbok 1741 Anna Olofsdotter i Nyhyttan född 1661. Trädde i äktenskap 1684 med Mats Bertilsson från Näs i Söderbärke 
och fött med honom 4 söner och 5 döttrar , hennes man blev död 1739. Levat kristligen död av ålderdoms bräcklighet d 1 
augusti sedan dess livstid hint över 80 år begrovs d 4 augusti även som de förra utan klockringning och annor bekostnad 
efter de anhörigas begäran i  tysthet om aftonen. 

 
 

 
 

IX:351  mf mf mm mm f 
Hans Hansson. Född 1662-04-13 Norrbärke Hällsjön. Död omkring 1697. Far: X:701 Hans Matsson. Mor: X:702 Karin 
Mickelsdotter finska. 
 
Döpt vid Ludvika kapell 
 
Äktenskap med Anna Abrahamsdotter (Född 1671-03-19 Norrbärke Ibbarbo. Död 1723-09-06 Norrbärke Simmelsjön.). 
Vigsel 1689-09-22 Norrbärke. 
 
Barn: 
Johan Hansson. Född 1688-04-18 Norrbärke Nyhyttan.  
VIII:176 Kerstin Hansdotter. Född 1691-05-26 Norrbärke Nyhyttan.  

 
 

 
 

IX:352  mf mf mm mm m 
Anna Abrahamsdotter. Född 1671-03-19 Norrbärke Ibbarbo. Död 1723-09-06 Norrbärke Simmelsjön. Far: X:703 Abraham 
Jakobsson. Mor: X:704 Anna Olsdotter. 
 
Födelseboken Anna är oäkta, bolaren är Abraham Olofsson (felskrivit) vid Kitzlingberget konan är Anna Olofsdotter en 
finska till tjänst hos Jacob Olofsson vid Kitzlingberget 
 
Dödbok Anna Abrahamsdotter Mats Görs hustru i Simmelsjön var gift 24 år och levat vackert, hon blev död av håll d 6 
september då hennes levnadstid varit 50 år 5 månader och 17 dygn 

 
 

 
 

IX:353  mf mm ff ff f 
Erik Jonsson. Född 1626 Kumla Bäckeby. Död 1693-01-29 Kumla Bäckeby. Far: X:705 Jon Andersson. Mor: X:706 
Margareta. 



 
Äktenskap med Karin Persdotter (Född 1632 Kumla Bäckeby. Död 1711 Kumla Bäckeby.). Vigsel 1656 Kumla. 
 
Barn: 
VIII:177 Erik Ersson. Född 1660-04-05 Kumla Bäckeby. Död 1732 Kumla Bäckeby.  
Lars Eriksson.  
Jon Eriksson.  

 
 

 
 

IX:354  mf mm ff ff m 
Karin Persdotter. Född 1632 Kumla Bäckeby. Död 1711 Kumla Bäckeby. Mor: X:708 NN. 

 
 

 
 

IX:355  mf mm ff fm f 
Per Matsson. Död 1672 Kumla Rotbo. 
 
I mantalslängden från 1660. Dessförinnan Jöran Matsson. 
 
Övertjurbo häradsrätt 25 november 1661 Kom för rätten Erik Joensson i Bäckeby och Kumla socken och kärade till Per 
Larsson? I Rotbo om en 20 dalers plåt som var omkommen i sällskapet uppå bergsvägen, för vilken han honom misstänker, 
av efterföljande 3ne skäl. 1 att hans lass haveer varit första dagresan fast och intet skaldrat men andra dagen sedan de 
vilte vid Knutshyttan och Per Larsson var allena vid lassen att vakta emedan Erik var efter hästarna med de andra och då de 
begynte köra, skaldrade penningarna. 2. När han och sedan .... igen att resa hem, och intet följde sällskapet efter. 3 att han 
förr är beskylt och funnen med snatteri vid Ähs i Romafartuna socken. Resolution. Efter inga vissa skäl nu funnes, dy 
uppsköts till bättre bevis, där de icke förlikas där om sig emellan 
 
Övertjurbo häradsrätt 4 december 1661   Resolverades att där Per Matsson i Rotebo icke vill förlikas med Erik Jonsson i 
Bäckeby och bestå halva skadan 10 daler av en 20 daler plåt då värje sig själv 3die på nästa ting, det bemälte plåt intet av 
hans förvållande eller vetskap i sällskapet på Bergsvägen är bortkommen 
 
Barn med Anna Larsdotter (Född 1628. Död 1693-12-17 Kumla Rotbo.). 
 
Barn: 
Anders Persson. Född 1656 Kumla Rotbo. Död 1735-02-10 Romfartuna Vattnö.  
VIII:178 Anna Persdotter. Född 1664 Kumla Rotbo. Död 1728-06-10 Kumla Bäckeby.  
Lars Persson.  
Olof Persson.  

 
 

 
 

IX:356  mf mm ff fm m 
Anna Larsdotter. Född 1628. Död 1693-12-17 Kumla Rotbo. 
 
Sambo med Lars Olofsson. 

 
 

 
 

IX:357  mf mm ff mf f 
Per Eriksson. Född 1611. Död 1680 Kumla Vallrum. 
 
lever 1674 
 
Barn med Anna Olofsdotter (Född 1612. Död 1686 Kumla Vallrum.). 
 
Barn: 
VIII:179 Erik Persson. Född 1647 Kumla Vallrum. Död 1718 Kumla Vallrum.  
Erik Persson.  
Lars Persson.  
Brita Persdotter.  

 
 

 
 

IX:358  mf mm ff mf m 
Anna Olofsdotter. Född 1612. Död 1686 Kumla Vallrum. 

 



 
 

 

IX:359  mf mm ff mm f 
Per Jonsson. Född 1609. Död 1694-05-13 Kila Limsta. 
 
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0104927_00015 Övertjurbo härad 30 maj 1665 besvärade sig Per Joensson i Limsta 
hurusom majoren skall hava honom beskyllt att hava rubbat rör, det och majoren tillstod, att ett rör är rubbat men vet 
ingen viss där om beskylla, utan misstanken inföllo och emedan ingendera parten var nu stämd, därför uppsköts det till 
huvudsakens slut. 
 
Övertjurbo härad 19 september 1666 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0104927_00046  majoren ädel och välborne 
Johan Gabrielsson till Åbylund talade till Pär Jonsson i Limsta och Kila socken om ett rör vid Limsta äng emellan Ransta och 
Limsta som rubbat är det han ville påbörda Per Joensson eller hans fader hava förkastat med begäran att han sig därför 
lagligen befria måtte eller plikta, där emot Per Joensson alldeles nekade sig av det röret intet vetat förrän synen för några 
år sedan skedde, varför pålades Pär Joensson för samma tillvitelse med 12 manna vittne på nästa ting befria. 
 
Övertjurbo 13 januari 1690 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2291 (1690) Bild 3960 / sid 392 man 
avhörde de beskyllningar som grannarna i Limstad Kila socken, Erik Larsson och Per Jonsson sig emellan gjorde i det i 
synnerhet Per Jonsson och hans hustru tillade Erik Larssons hustru som död är, hava varit vållande till den olycka som de 
haft på deras boskap någon tid, vilket hon igenom ond konst skall gjort hava och som Per Jonssons hustru in för rätten nu 
betygade skall bemälte Erik Larssons framledne hustru på sitt yttersta för henne bekänt att hon huggit rumpan av en ko för 
henne, vilket Erik Larsson högeligen bedyrade aldrig sant vara. Vidare sade och Per Jonssons hustru att Erik Larssons son 
Lars Eriksson skall nu hegmässotiden huggit rumpan av en oxe för dem, vilket han tillade honom utan ringaste skäl eller 
bevis invändandes allenast att ingen annat hade kunna göra det utan han, emedan de funnit om morgonen oxerumpan 
avhuggen vara. Erik Larsson inlade till bevis av sitt ärliga förhållande komminister HR Simon Hedmans attest av d 8 jan 
1690 häröver avhördes tal och svar vidare. Resol.//Per Jonsson fick plikta 4 gånger 3 daler silvermynt för osanna 
beskyllningar. 
 
Mantal Limsta, Kila 
1646-1656 
1658 m hu sn måg dtr 
1660-1662 
 
Barn med Anna Bengtsdotter. 
 
Barn: 
Erik Persson. Född 1649 Kila Limsta. Död 1709-03-16 Kila Limsta 13).  
 
Barn med Kerstin Eriksdotter. 
 
Barn: 
Brita Persdotter. Född 1652 Kila Ringvala. Död 1703-01-15 Kila Ringvala.  
VIII:180 Kerstin Persdotter. Född 1667 Kila Limsta. Död 1731-05-16 Kumla Vallrum.  
Karin Persdotter. Född 1671 Kila Limsta. Död 1706-10-06 Kila Limsta 14).  
Hans Persson.  
Tomas Persson.  
Mats Persson.  
Anders Persson.  
Anna Persdotter.  

 
 

 
 

IX:360  mf mm ff mm m 
Kerstin Eriksdotter. 

 
 

 
 

IX:363  mf mm fm fm f 
Johan Danielsson. Född Kumla. Död omkring 1695 Romfartuna Brånsta. 
 
Norrbo häradsrätt 20 februari 1674: H Susanna i Bråndstad böte för skällsord emot Johan Danielsson ibidem 3 mark och 
vad belangandes hon skall hava .. och tubbat Johans styvson att löpa bort uppsattes till dess gossen kan komma tillstädes 
igen hemma till ... 
 
Mantals längd från 1666 men borta 1667-1671 



 
1665-11-08 vigdes en ryttare Johan Danielsson ifrån Kumla med hustru Elisabet Bärnsdotter i Brånsta s. Turkens änka 
 
Norrbo härad 19 september 1689  Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2291 (1690) Bild 5180 / sid 
513 (AID: v420693.b5180.s513, NAD: SE/RA/42042202) pålades Johan Danielsson i Brånsta att betala de 16 daler kmt 
kronoutlagor för sin styvson Tomas Ersson landbo på kronohemmanet ibidem som välb Fru Tigerstjärna till rustning indelt 
är emedan han den kon som av länsmannen till samma utlagor var sekvesterad har anammat och ännu innehaver för sin 
privat fodring kunnandes han söka sin fodring av sin styvson Tomas Ersson det bäst han kan och gitter. 
 
Äktenskap med Elisabet Bärnsdotter (Död 1668-04-19 Romfartuna Brånsta.). Vigsel 1665-11-08 Romfartuna. 
 
Barn: 
VIII:182 Katarina Jansdotter. Född 1666-11-11 Romfartuna Brånsta. Död 1727-04-04 Romfartuna Brånsta.  
 
Barn med Kerstin. 
 
Barn: 
Kerstin Johansdotter. Född 1671-11-12 Romfartuna Brånsta.  

 
 

 
 

IX:364  mf mm fm fm m 
Elisabet Bärnsdotter. Död 1668-04-19 Romfartuna Brånsta. Far: X:727 Bärn Sadelmakare. 
 
Äktenskap med Olof Nilsson Turk (Död 1665-05-21 Romfartuna Brånsta.). Vigsel 1659-07-16 Romfartuna. 
 
Barn: 
NN. Född 1662-02-16 Romfartuna Brånsta.  
Elisabet Olofsdotter. Född 1663-02-01 Romfartuna Brånsta.  
Anna Olofsdotter. Född 1664-10-25 Romfartuna Brånsta.  

 
 

 
 

IX:365  mf mm fm mf f 
Erik Mårtensson. Född Tärna Solbo. Far: X:729 Mårten Staffansson. Mor: X:730 Barbro. 
 
I mantalslängd Solbo i Tärna socken 1643 - 1680  1681 endast Erik Mårtenssons änka 
 
Simtuna häradsrätt 18 maj 1659 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2268 (1659) Bild 5100 / sid 652 
(AID: v420670.b5100.s652, NAD: SE/RA/42042202) 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 
Dito konfirmerades 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 
 
Barn med Ingrid (Död 1703-07-12 Tärna Solbo 15).). 
 
Barn: 
Mårten Ersson. Född 1650 Tärna Solbo. Död 1729-03-11 Tärna Solbo.  
VIII:183 Johan Ersson. Född 1658-05-05 Tärna Solbo. Död 1727-12-04 Romfartuna Tösta.  

 
 

 
 

IX:366  mf mm fm mf m 
Ingrid. Död 1703-07-12 Tärna Solbo 15). 
 
I mantalslängden Solbo Tärna 1681-1690 

 
 

 
 

IX:377  mf mm mm ff f 



Erik Bertilsson. Död omkring 1679. Far: X:753 Bertil Arentsson. Mor: X:754 NN. 
 
Övertjurbo häradsrätt 1664-03-22: Begärde Erik Bertilsson i Bånsta och Kumla socken häradsdom och fastebrev på 7 
öresland i Bånsta som han av sina syskon inlöst hade. Där emot upplade sig han systerdotter H Kerstin Lars Anderssons 
hustru i Tärna sägandes sig ingalunda vilja efterlåta honom fasta å sin jord. I lika måtto protesterade emot det hennes 
broder Johan försälja hennes omyndiga systerdotters jord. Detta ärendet uppsköts till nästa ting. 
 
Övertjurbo häradsrätt 2 april 1667 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/4 (1665-
1673), bildid: C0104927_00062 samma dag kom för rätten beskedlig man Erik Bengtsson (ska vara Bertilsson)  i Bånstad 
och Kumla socken och gav tillkänna sig hava ärvt och inlöst 7 öresland i bemälte Bånsta Västergården och östra 
landslotten. Och beviste med åskilliga köpebrev under 1 2 3 4 5 och 6 sig haver lossat av sin broder och systerbarn // till 5 
½ öresland nämligen av Olof Bertilssons barn hr Johan Olai Kumblao cappellan i Arboga och hustru Kerstin Olofsdotter Lars 
Anderssons hustru i Tärna, samt dera systerdotter Anna Andersdotter 1 12 penningland tillsamman och givit brodern hr 
Johan 70 daler och systern Kersint 35 daler, men efter systerdottern omyndig varhaver moderbrodern hr Johan tagit 
hennes penningar och därför svarar vid hennes unga år, som köpskrifterna av den 5 feb 1660 med mera förmäler. Sedan 
beviste Erik Bertilsson sig hava lossat utav sin broderson hr Johan Bartholomei hans brodersdel 1. 12 penningland för 130 
daler kmt efter köpebrevet 25 feb 1658. Noch lossat av Margareta Bertilsdotters barn 3 söner och 6 döttrar nämligen Lars, 
Olof och John Jönssöner. Samt Kerstin, Anna, Marit, Malin, Marina och Brita Jönsdöttrar 1.8 penningland tillsamman för 78 
daler kmt löpandes på var broder för 3.. 12 ½ daler och var syster för 1 ½ kk 6 ¼ daler med något mera som köpebreven av 
den 24 mars 1661 förmäler 
 
Noch Marit Bertilsdotters barn i Fastebo, Erik Larsson och Anna, Kerstin och Margareta Larsdöttrar deras arvjord 
tillsammans 18 penningland för 70 daler kmt efter köpebrevet 1660 och 61 den 24 mars förmäler. Noch lossat av sin 
systerson Anders Ivarsson i Fasmanbo hans syskons arvjord till 18 penningland för 70 daler kmt som köpebrevet av 19 juni 
1659 utvisar. Sist beviste Erik Bertilsson sig hava lossat av sin halvsyster Brita, Anders Olofssons hustru i Engarn 16 
penningland för 60 daler kmt, vilka bekände var för sig med underskrevne vittnen tillfyllest och fulla nöje betalta. Därför 
avhände de sig och alla sina efterkommande arvingar samma jordelotter i hus och jord och tillägnade dem med all dess 
rättighet sin faders moderbroder för deras lagfångna egendom uppå bemälte sin köpjord 5½ öresland och arvjord 1 ½ 
öresland är 7 öresland tillsamman begärde nu Erik Bertilsson häradsdom och fasta. Så emedan med samma jordeköp var 
lagfarit jorden lagbuden 3 gånger dömdes köpet stadigt och fast. 
 
Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/4 (1665-1673), bildid: C0104927_00100 - om 
Bånstahemmanet 
 
Övertjurbo häradsrätt 26 juni 1679 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2283 (1679) Bild 6730 / sid 
665  blev uppå den pratention som Anders Olofsson i Engarn med de flera emot sal Erik Bertilssons arvingar i Lånstad gör 
för något träde som hans svåger sal Erik Bertilsson hade åtnjutit för 30 år sedan av sina gamla föräldrar var till nu intet 
bevis fanns och arvingarna //där till sålunda resolverat att rätten kan intet döma käranden någon vedergällning därför // 
han vittne och skäl med mindre de av en god vilja sådant göro. Vad de 20 daler pratention som en omyndig piga Anna 
Andersdotter gör till någon förlikning av Erik Bertilssons arvingar på de 8 ¼ penningland som hennes morbroder Johan 
//ens pastor i Möklinta 1660 sålde emot 35 daler kmt // Erik Bertilssons arvingar icke kunna nu // hava sådant utfäst dy 
skola de ock samma 20 daler betala. 
 
Barn med Anna Olofsdotter (Född 1612 Kumla Engarn. Död 1691-11-15 Kumla Bånsta.). 
 
Barn: 
Olof Eriksson. Född 1642. Död 1697-05-13 Kumla Bånsta.  
VIII:189 Mats Eriksson. Född 1648-12-10 Kumla Bånsta. Död 1697-06-11 Tillberga Hällby.  
Per Eriksson. Född 1658-01-31 Kumla Bånsta.  
Johan Eriksson.  
Mats Eriksson.  
NN Eriksdotter. Död 1656 Kumla Bånsta.  
Annika Eriksdotter.  
Erik Eriksson.  

 
 

 
 

IX:378  mf mm mm ff m 
Anna Olofsdotter. Född 1612 Kumla Engarn. Död 1691-11-15 Kumla Bånsta. Far: X:755 Olof Pedersson. Mor: X:756 NN 
Matsdotter. 
 
Simtuna härad 29 oktober 1666 // där uppå beviste nu Erik Andersson sig hava löst i en annan systerlott  1 17.. hus och 
jord i bemälte Söderby av sin hustrusyster benämnd Anna och hennes man Erik Bertilsson i Båsta för 200 daler kmt som 
köpebrevet av den 2 januari 1663 utvisa // förutom Erik Anderssons hustru är också Mats Markussons hustru i Norrbäck, 



Norrby socken syster med Anna. 
 
 

 
 

IX:379  mf mm mm fm f 
Per Andersson. Född 1614 Tillberga Hällby. Död 1685-07-29 Tillberga Hällby. Far: X:757 Anders Hansson. Mor: X:758 
Valborg. 
 
Siende häradsrätt 1665 uppböds 4 ½ öresland i Helleby och Tillberga socken av Per Andersson och Anders Hansson ibidem 
2 g Noch 2 öresland och 6 penningland ibidem av Per Andersson i Helleby 2 g 
 
Siende häradsrätt 8 januari 1666: Utlovade Per Andersson i Hälleby att giva Ture Hansson i Bärga 20 daler kopp mtt till på 
den jorden som hans sal svärfader till Pär Andersson haver sålt 
 
Siende häradsrätt 12 juni 1666  Förordnades Per Andersson i Hälleby till målsman för sin framlidne broders Hans 
Anderssons efterlåtne barn, dem och deras gode i bästa måtto att förse som han det framdeles vid barnens myndiga år 
kan och vill ansvara 
Avsades emellan Per Andersson i Hälleby såsom målsman för sin framlidne broders Hans Anderssons barn, kärande och 
Anders Andersson i Hälleby torpet svarande angående någon skuldfordran beståendes i spannmål och reda penningar, 
som tvistas om. Såsom  den tvistiga gälden på kärandens sida allenast med ett vittne bevisas och svaranden emot detta 
hava bevisat sig med sin livliga ed haver bevisat det han ej mera av sin sal broder Hans Andersson haver låntagit än som 16 
rd contanta penningar och 3 tunnor spannmål / / jämte dess intresse a 6 procent ifrån den tiden barnens sal fader är död 
bliven in till dato som bevittnas vara 13 år sedan men för den övriga gälden som efter Lars Matssons i Kiäberga besvorne 
räkning forddras vill rätten hava Anders Andersson frikallat. 
Resolverades emellan Anders Andersson i Hällebytorpet och Per Andersson samt Anders Hanssons styvbarn ibidem att vad 
löse anlangar tillåtes Anders Andersson att lösa lika stor del emot sin broder och brodersbarn där han intra fatalia förmår 
proportionaliter giva dem sina utlagda penningar igen: men vad besittningsrätten vidkommer prövar rätten samma 
hemma ej kunna tåla flera åbor än som dessa tvenne som det nu besitta, utan håller skäligt att Anders Andersson låter sig 
med sitt torp och den fördelsåkern han härtills i gärden brukat haver åtnöja. 
 
Siende häradsrätt 8 januari 1667 Beviljades fasta till Hans Andersson och Per Andersson i Hälleby på 6 öreslan och 18 
penningland jord ibidem emedan jorden befanns vara lagbuden och lagstånden och desse sin fördett emot  
 
Barn med Anna Persdotter (Död omkring 1683 Kumla Ransta.). 
 
Barn: 
VIII:190 Anna Persdotter. Född (1624). Död 1705-03-04 Tillberga Hällby.  
Karin Persdotter.  
Brita Persdotter.  

 
 

 
 

IX:380  mf mm mm fm m 
Anna Persdotter. Död omkring 1683 Kumla Ransta. 
 
(hu Anna Eriksdotter i Ransta Kumla vill tillträda sina barns fädernes jord i Kislinge Romfartuna) 

 
 

 
 

IX:381  mf mm mm mf f 
Per Eriksson. Född 1620. Död 1700-05-21 Kumla Ransta. 
 
Övertjurbo härad 11 mars 1687 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2289 (1687) Bild 3300 / sid 310 
Erik Larsson i Wännerstad och hans broder Per Larsson i Ringvala talade till Per Eriksson i Randestad om deras arvejord där 
sammastäde varandes fuller tillfreds att utlösa Per Eriksson sitt syskonbarn ur Ringvala och förunna åter igen honom lösen 
av deras jord i Randestad allenast häradsrätten ville sätta ett riktigt värde på öreslanden av bägge hemmanen och därvid 
taga i akt den förmon som Randestad hade, varest öreslandet skall vara dubbelt mera värt än Ringvala som svagare är. Per 
Eriksson sade sig vara benöjd med 120 daler öreslandet i Ringvala, även som unga Lars Persson bekommit hade, vilket 
kärandena sade sig och vilja giva men påstod dubbelt så mycket för deras andelar i Randestad, tillbjuda parterna sig att 
förlikas och blevo således förenta att Per Eriksson beviljade giva Erik Larsson och hans broder Per Etthundra daler kmt till 
och där med skall både all hans rättighet till jorden i Ringvala så och de andras pratention på deras arvjord i Randestad 
vara till intet och alldeles upphäven // 
 
Barn med Margareta (Född 1629. Död 1710 Kumla Ransta.). 
 



Barn: 
VIII:191 Per Persson. Född 1662. Död 1698-09-18 Kumla Ransta.  
Anders Persson. Född Kumla Ransta.  
Anna Persdotter. Född Kumla Ransta.  
Margareta Persdotter. Född Kumla Ransta.  
Erik Persson. Född Kumla Ransta. Död 1692 Kumla Ransta.  

 
 

 
 

IX:382  mf mm mm mf m 
Margareta. Född 1629. Död 1710 Kumla Ransta. 

 
 

 
 

IX:383  mf mm mm mm f 
Anders Matsson. Född Kumla Ransta. Död 1673 Kumla Ransta. Far: X:765 Mats Larsson. Mor: X:766 Anna (Matsdotter?). 
 
Övertjurbo häradsrätt 2 april 1667 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/4 (1665-
1673), bildid: C0104927_00061 blev äntligen slutit emellan Erik Larssons son Lars Eriksson och Mats Larssons son Anders 
Matsson 2ne brorssöner i Ransta och Kumla socken sålunda alldenstund Lars Eriksson är lika när till börd och lösen med 
Anders Matsson som ock avskedat är den 3 feb 1666 att bruka halvparten uti 5 öresland // därför erkänner och rätten att 
då Anders Matsson behåller med sin brors sal Mr Olofs barn de 1 öre 6 penningland till bruks, så åtnjuter nu där emot Lars 
Eriksson de 2ne systrars Margareta och Marits arvingars lotter 1 öre 6 penningland så att de bruka 2 ½ öresland var och 
giver var sina intressenter laga fördel efter gode mäns prov där hos avskådades att husen ock skola dem emellan delas av 
de gode män som åkern delt hava // 
 
I mantalslängden första gången 1654 
 
Övertjurbo härad 1673 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/4 (1665-1673), bildid: 
C0104927_00222 Anders Matsson i Ransta blev död strax efter mantalsskrivningen ty avföres 1 mantal 
 
Barn med Abluna Michaelsdotter (Född 1629. Död 1686-04-25 Kumla Ransta.). 
 
Barn: 
Margareta Andersdotter. Född 1654 Kumla Ransta. Död 1740-03-20 Kila Kullbacka.  
Kerstin Andersdotter. Född 1660 Kumla Ransta.  
VIII:192 Anna Andersdotter. Född 1662 Kumla Ransta. Död 1737-10-05 Kumla Ransta.  
Lisbet Andersdotter. Född 1666-08-26 Kumla Ransta.  
Brita Andersdotter.  

 
 

 
 

IX:384  mf mm mm mm m 
Abluna Michaelsdotter. Född 1629. Död 1686-04-25 Kumla Ransta. 

 
 

 
 

IX:385  mm ff ff ff f 
Jöns Eriksson. Född 1624. Död 1682-05-07 Gunnilbo Moren. Far: X:769 Erik Olofsson. 
 
Skinnskatteberg 12 augusti 1659 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:2 (1656-1659) Bild 2240 
/ sid 214 Jöns Eriksson samt hans bröder i Mortorpet på Erlandsbo ägor dömdes behålla sitt torp Moren så mycken skog 
som deras fader var berättigad i Erlandsbo för en brodersdel och där med skall Erik Olofssons barn ingen pratension hava i 
bolbyn Erlandsbo emot Johan Olofsson och hans barn helst efter Jöns Eriksson bekänner det hans fader har tagit förlikning 
för husen uti gården som var en stuga 1 kviga och 1 tunna korn. 
 
Till Moren 1653 
 
Barn med Brita Matsdotter (Född 1625 Gunnilbo Naddebo. Död 1680-09-19.). 
 
Barn: 
Lisbet Jönsdotter. Född 1642.  
VIII:193 Per Jönsson. Född 1653 Gunnilbo Moren. Död 1724-10-04 Gunnilbo Moren.  
NN. Född 1659 Gunnilbo Moren. Död 1681-05-12 Gunnilbo Moren.  
Anders Jönsson. Född 1660-10-01 Gunnilbo Moren.  
Erik Jönsson. Född 1664-01-15 Gunnilbo Moren. Död 1665-07-16 Gunnilbo Moren.  



 
 

 
 

IX:386  mm ff ff ff m 
Brita Matsdotter. Född 1625 Gunnilbo Naddebo. Död 1680-09-19. Far: X:771 Mats Mårtensson. Mor: X:772 Anna 
Matsdotter. 

 
 

 
 

IX:387  mm ff ff fm f 
Pierre Robillar. Död 1659 Skinnskatteberg. 
 
7 jan. wigdes i Finspång itt par folk / Pier Rubiliare widh Elisabeth Nicolas Kåsswa kolares dotter 
 
Masmästare 
Begrovs M Petter Rubelia fransos masmäster vid Skilåns gård ihjälklämd av släphjulet i trumman 
 
Gruv och hammarsmedsting i Skinnskatteberg 21 februari 1663 Bergskollegium, Rättsprotokoll från Öster- och 
Västerbergslagens bergmästaredöme, SE/RA/420013/02/E II f/1 (1653-1686) A0067300_00145 Anthonij Perment besvärar 
sig över Simon Funk att han haver antagit en masmästare Pieter Rabellie i sin tjänst som efter Claer obligation var skyldig 
Perments patron Abraham Momma 300 daler kopp mt. Simon Funke svarar att samma masmästare sedan han i hans tjänst 
kommen var, berättade och bekände att han samma obligation i dryckesmål utgivit hade och därför förbödt masmästaren 
sin husbonde Funke att han inga penningar för honom betala skulle, nu efter någon tid kom masmästaren om helsan och 
blev död, alltså gav Funken masmästarens änka på sin mans gäld 300 daler efter, sägandes eder sal man är ock skyldig till 
Abraham Momma 300 daler därför gav henne änkan allenast 150 daler och de andra 150 daler böd Funken åt Perment, 
dem Perment ej emottaga ville, förr än som hela summan de 300 daler skulle levereras. Funken föregiver att masmästaren 
var förpassat av Momman och finnes hans pass tvivelsutan i änkans gömmor, såsom och berättar att masmästaren haver 
varit i 4 års tid i Funkens tjänst men Funken aldrig en gång blivit om gälden påmint av Perment. Resol. Rätten kunde för 
denna gången ej vidare till saken göra utan detta uppsköts till nästar gruvuting, då Funken å sin sida skall uppvisa 
masmästarens pass ifrån Momma, och å andra sidan att Perment skaffar vittnen vid handen som masmästarens obligation 
confirmerat hava allt detta för den orsak skull att masmästaren haver föregivit sig obligationen i dryckesmål utgivit hava. 
 
Rättsprotokoll Öster- och Västerbergslagens bergmästardöme E2f:1 26 februari 1664: Simon Funke och Anthoni Perment 
blevo om masmästarens sal Pierre Rabiliers skuld således förlikta nämligen att när Simon Funke bekommer igen ….. 
 
 
Öster- och Västerbergslagen bergmästaredöme 18 mars 1675: Kom för rätten Jacob Jubbiliar och berättade sig hos sin sal 
fader masmästaren Petter Jubiliar som var en fransos lärt masmästare ämbetet och efter hans död sedan tjänt hos 
åtskilliga mästare för mästersven.... begärte alltså Jacob Jubiliar att taga 2ne drängar till lära 
 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2284 (1680) Bild 10950 / sid 1018 (AID: v420686.b10950.s1018, 
NAD: SE/RA/42042202) Per Eriksson möjligen en måg till Pierre Robillar 
 
Barn med Elisabeth Clasdotter Cochois (Född 1625 Risinge. Död 1704-12-17 Skinnskatteberg Fantebo.). 
 
Barn: 
IX:423 Jakob Persson. Född 1643. Död 1698-04-10 Gunnilbo Brickan.  
X:1024 Elisabet Pärsdotter. Född 1645-06-12 Skinnskatteberg. Död 1732 Skinnskatteberg Fantebo.  
Abraham Robillar. Född 1650-02-17 Skinnskatteberg Fantebo.  
VIII:205 Isak Persson. Född 1652. Död 1736-05-23 Hed Bysala.  
VIII:194 Sara Persdotter. Född 1656-10-29 Skinnskatteberg Fantebo. Död 1737-02-20 Gunnilbo Moren.  
Catharina Persdotter.  

 
 

 
 

IX:388  mm ff ff fm m 
Elisabeth Clasdotter Cochois. Född 1625 Risinge. Död 1704-12-17 Skinnskatteberg Fantebo. 
 
v74051.b126.s243 h Lisbet Clas dr sal. Petter masmestares änkia föd i Risinge sochn i Östergiöthland 1625 varit änkie i 46 
år under hvilken tid hon varit hos sin måg Daniel Ersson i Fantbo. Blev död d 17 decemb 1704 
 
Förekommer i Skinnskatteberg första gången 1647 som dopvittne. Petter masmästares hustru 

 
 

 
 

IX:391  mm ff ff mm f 



Lars Persson. 
 
I Fellingsbro Grönbo hammar  i hfl 1684-92. Här är antecknat i marginalen / I Sundbo hammar p 57 / och / går aldrig 
fram/ Fellingsbro (T) AI:3c (1684-1692) Bild 65 / sid 60 (AID: v51076.b65.s60, NAD: SE/ULA/10244) 
Lars Persson 
Sara h 
Barbro dt 
Anna dt 
+--- 
+Anna 
Per Nilsson 
 
Barn med Sara Lennartsdotter. 
 
Barn: 
VIII:196 Barbro Larsdotter. Född 1674-05-01 Andershammar, Linde. Död 1740-09-13 Hed Nyhammar.  
Anna Larsdotter.  
Lennart Larsson.  

 
 

 
 

IX:392  mm ff ff mm m 
Sara Lennartsdotter. 

 
 

 
 

IX:393  mm ff fm ff f 
Per Persson. Född Hed Bysala. Död 1697-11-14 Hed Bysala. Far: IX:397, X:785 Per Svensson. Mor: IX:398, X:786 NN 
Olofsdotter. 
 
Barn med Karin Persdotter (Född Gunnilbo Långnäla. Död 1715-03-01 Hed Bysala.). 
 
Barn: 
NN Persdotter. Född 1684 Hed Bysala.  
VIII:197 Olof Persson. Född 1685 Hed Bysala. Död 1723-09-15 Hed Bysala.  
Per Persson. Född 1686-10-03 Hed Bysala.  
Annika Persdotter. Född 1688-05-06 Hed Bysala.  
Erik Persson. Född 1690-05-24 Hed Bysala.  
Kerstin Persdotter. Född 1691-06-25 Hed Bysala.  
Elisabet Persdotter. Född 1693-01-15 Hed Bysala.  
Johan Persson. Född 1694-02-20 Hed Bysala.  
Mårten Persson. Född 1695-06-23 Hed Bysala.  
Lars Persson. Född 1696-09-27 Hed Bysala.  

 
 

 
 

IX:394  mm ff fm ff m 
Karin Persdotter. Född Gunnilbo Långnäla. Död 1715-03-01 Hed Bysala. Far: X:787 Per Olsson. Mor: X:788 Karin 
Olofsdotter. 
 
Mantal 1711 Per Pers änka haver intet bruk gammal försörjes av sonen Olof Persson 
 
Skinnskatteberg 1 oktober 1703 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2306 (1703) Bild 811 / sid 786 
(AID: v494119.b811.s786, NAD: SE/RA/42042202) den skriftliga förlikning som Per Perssons änka i Bysala Karin Persdotter 
och Olof Perssons änka Lisbet Eriksdotter d 4 oktober 1703 med arrendatoren Jacob Strang på Nyhammar ingått att 
vardera av dem betalar till honom halvparten av de 19 skrindor kol som Per Svensson i Bysala varit skyldig dock avdrages 
först de 13 daler 14 öre koppmt som redan därpå är levererade// 
 
Skinnskatteberg 29 februari 1704 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2309 (1703-1704) Bild 659 / sid 
642 (AID: v494122.b659.s642, NAD: SE/RA/42042202) besvärade sig Per Perssons och Olof Perssons änkor i Bysala, Karin 
Pers och Elisabet Ersdotter över den svåra skjutsning de som gästgivare är underkastade helst de ingen eller föga hjälp 
hava av grannarna där i byn, vilka till en del i stället för hästar lagdt sig till oxar som dock ingalunda äro tjänliga till de 
resandes fortskaffande begärandes fördenskull dessa änkor anten bliva ifrån gästgiveriet entledigade eller ock få någon 
understöd och bistånd av de andra // 

 



 
 

 

IX:395  mm ff fm fm f 
Johan Pålsson. Född 1656 Gunnilbo?. Död 1739-03-29 Hed Bysala. Far: X:789, X:1017 Påvel Andersson. Mor: X:790, X:1018 
NN. 
 
Antecknad i Prästtorpet Gunnilbo från 1 februari 1689 
Flyttar 24 juni 1692 från Prästtorpet (Tränvad) i Gunnilbo till Bysala Hed 
 
Skinnskatteberg 7 juli 1682 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2286 (1682) Bild 9250 / sid 911 
beviljades upp samtlig nämnd, samt närvarande allmogens bevittnan, att Johan Pålsson i Bysala en stor och gl björn fällt 
och skjutit hava, honom i skottpenningar av härads sakören eller i fall där uti häradskistan icke finnaes torde andra kronans 
räntor 4 daler smt 
 
Skinnskatteberg 26 september 1699 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2300 (1699) Bild 7860 / sid 
776 (AID: v420702.b7860.s776, NAD: SE/RA/42042202) emot hustru Kerstin Larsdotter i Fallet infann sg väl. Anders 
Pålsson i Bysala å dess broders Johan Pålssons vägnar som tillstod sig hava givit brodern lov att taga bort det löv som 
Kerstin tillärnt? Efter det på hans skoglott skall vara, men omsider förliktes de nu // att de vardera skulle hava halvparten 
av berörde löv// 
 
Skinnskatteberg 17 september 1701 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2303 (1701) Bild 486 / sid 
468 (AID: v494116.b486.s468, NAD: SE/RA/42042202) Johan Pålsson i Bysala och dess syster tjänstepigan Anna Pålsdotter 
kärade till nämndemannen Hindrik Andersson på Heden angående inbördande av deras sal faders hemman, som han av 
deras svågers eller hans broders Per Anderssons kreditorer löst haver förmodandes att som Hindrik Andersson intet är 
därpå arvfallen utan alltså måtte Johan Pålsson det få inbörda efter värdering, vartill han nu haver i beredskap 250 daler 
kmt den andra halvdelen innen en månadsdag vill förskaffa. Hindrik Andersson uppviste däremot ett köpebrev på samma 
1/8 hemman som han sig den 4 februari av innevarande år utav handelsmannen Wellam Petre på dess sal faders sterbhus 
vägnar för 450 daler kmt tillhandlat sedan det igenom ececution för brodern Per Anderssons skuld kreditorerna tillfalllit // 
Hindrik Andersson får behålla hemmanet 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 1706 Vid det Johan Pålsson och Lars Månsson i Bysala å egna vägnar och efter uppvist fullmakt 
av deras samtliga grannar i Bysala ville framföra deras käromål emot Petter Jernström angående det han förliden sommar 
olovligen tillgripit och avbärgat den nya röjningen öster om Kumsmossen 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 1707 Den slutliga förening som Johan Pålsson i Bysala och Erik Persson i Berg den 16 oktober 
1704 låtit sins emellan på Norrhammar angående arvspratentionen i Bysala och Berga samt gäldbetalning efter Johan 
Pålssons fader och broder.. 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 1708 Alldenstund Erik Frantsson i Bysala för detta låtit hindra och förbjuda dess granne Johan 
Pålsson sin byggnad.... Johan Pålsson i Bysala klagade högeligen över fjärdingsman Anders hindersson på heden som för 
nio veckor sedan dess son Isak vilken varit skickad till honom i skogen att förhöra huru det skuller vara med den milved 
som blivit över på hopkolningen ..... pigan Anna Persdotter vittnar att Anders slagit Johan Pålssons son Isak ett slag över 
axeln med en tallkäpp. 
 
Skinnskatteberg 1 oktober 1709 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2318 (1709) Bild 655 / sid 647 
(AID: v494131.b655.s647, NAD: SE/RA/42042202) Nämndemannen Hindrik Anderssons samtliga arvingar hade instämt 
Johan Pålsson i Bysala, med vilken ( ) äga halvparten i ett fjärdedels hemman uti berörde Bysala by, för det han ( ) än 
honom skall tillkomma, vill sig i ( ) tomten tillvälla, varest han ett ( ) på deras husknut begynt bygga, såsom för det han 
förnekar dem att nyttja skåen över logen, som likväl skall och tillförende lytt till deras lilla (log) golv Däremot hade Johan 
Pålsson ( ) svars låtit inkalla ovanrörda Hindrik Anderssons arvingar för det de olaga skola låtit arrestera en dess påbegynta 
byggning som han ärnat till stall, item ( ) borttagit någon milved, som blivit ( ) kolningen, och sig allena till godo ( ) häröver 
kom Johan Pålsson i det ( ) överens med fjärdingsmannen ( ) Andersson å egna och dess medarvingars vägnar, att Hindrik 
Anderssons arvingar skola få bygga ett portlider och en ( ) utmed deras stall öster och ( ) däremot skulle Johan Pålsson 
flytta sitt påbegynta stall på västra sidan av (hustomten) och ställa det söder och nor ( ) porten och för Johan Pålssons (pra) 
till den överblivna milveden, sedan ( ) tillhopa, skall han hava makt ( ) av någon Hindrik Anderssons arvingara ( ) på Bysala 
slogen undfå och ( ) 3 skrindor kol 12 ( ) mått, men vad beträffar deras tvistighet uti ( ) så hemsköto parterna den samm ( ) 
rättens omdöme och utslag, varför för den skull resolverades, att emedan framlidne Per Andersson i Bysala, som ( ) av 
hans broders Hindrik Anderssons ( ) nu brukade hemmansdel, för ( ) ägt och innan brodern Hindrik Andersson ( ) haver vid 
utmätningen ( ) hans egendom till gälds betalning ( ) av sädesladan uppgivit än ett ladugolv om 16 varv och halva le( ) 
instrumentet i augusti 1698 upp( ) giver vid handen, ty kan ej heller Hindrik Anderssons barn större rätt pratendera, utan 
bör de låta sig nöja med det lilla ladugolvet ( ) och halva skåen däröver 
 
Äktenskap med Brita Larsdotter (Född 1655. Död 1731-09-19 Hed Bysala.). Vigsel 1683-03-07 Hed. 
 



Barn: 
Isak Johansson. Född 1684-12-20 Hed Bysala. Död 1738-02-02 Hed.  
VIII:198 Anna Johansdotter. Född 1687-05-28 Gunnilbo Prästtorpet. Död 1770-12-20 Hed Bysala.  
VIII:255 Anders Jansson. Född 1689-06-28 Gunnilbo Prästtorpet. Död 1757-08-07 Hed Bysala.  
Karin Johansdotter. Född 1694-04-25 Hed Bysala. Död.  

 
 

 
 

IX:396  mm ff fm fm m 
Brita Larsdotter. Född 1655. Död 1731-09-19 Hed Bysala. 

 
 

 
 

IX:397  mm ff fm mf f 
Per Svensson. Död 1685-02-18 Hed Bysala. 
 
Skinnskatteberg 30 januari 1674 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2737 (1674) Bild 6410 / sid 631 
(AID: v420722a.b6410.s631, NAD: SE/RA/42042202) hustru Kerstin Tomasdotter i Bysala talade till Per Svensson och Hans 
Krafft ibidem om en brodersdel efter sin morfader i Västra gården därför ännu ingen lösen skall vara tagen, begäranden 
såväl själv att få den besitta som eljest inbörda sina syskons andelar. Per Svensson och Krafften inlade ett fastebrev av Ao 
1627 d 8 januari på samma jord som nu såväl förmenas av Kerstin vara olöst som ock den som hon vill inbörda. Allt därför 
rätten ej kunde detta hennes klader upptaga, utan kändes det olagligt så vida det i rättan tid ej varit moverat. 
 
Skinnskatteberg 27 juni 1678 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2741 (1678) Bild 4790 / sid 467 
(AID: v420925.b4790.s467, NAD: SE/RA/42042202) Per Svensson i Bysala besvärade sig hurusom han nu uti flera år 
uppehållit gästgiveriet och därvid lidit stort besvär utan något underhåll eller utlagors förskoning, begärte allt därför rätten 
ville förfordra honom att njuta någon lisa och understäd däremot, eller och lossa honom härifrån och låta nu en annan 
svara därtill. Men såsom ingen å den trakten berättades vara till gästgivare ämbetet bättre fallen och förmögnare: ty 
begärtes av Per Svensson han ville därmed såsom för dett uthålla. Lovades och honom rättens attestatum om sin andragna 
besvär vid tinget och jämväl dess föreskrift för sig till hr Landshövdingen att han måtte bliva ansedd med någon frihet 
emot det besvär som han betygades nog och jämt utstå 
 
I mantalslängden för Bysala, Hed, 1685 antecknas han som gammal och sjuk med hustru, tre söner och en sonhustru 
 
Äktenskap med NN Olofsdotter (Död 1703-06-04 Hed Bysala.). Vigsel omkring 1648. 
 
Barn: 
Catharina Persdotter. Född 1666 Hed Bysala. Död 1721-02-02 Hed Bysala.  
VIII:199 Erik Persson. Född Hed Bysala. Död 1734-02-02 Hed Berga.  
Olof Persson. Född Hed Bysala. Död 1702-08-24 Hed Bysala.  
IX:393 Per Persson. Född Hed Bysala. Död 1697-11-14 Hed Bysala.  
Mårten Persson. Född Hed Bysala.  

 
 

 
 

IX:398  mm ff fm mf m 
NN Olofsdotter. Död 1703-06-04 Hed Bysala. Far: X:795, XI:1571 Olof Andersson. Mor: X:796, XI:1572 NN. 
 
I mantalslängd Bysala, Hed, 1687 - Per Svens änka utgammal övergivit hemmanet 
Mantalslängd 1694 Olof Persson, modern gl och födes av Olof Persson 

 
 

 
 

IX:399  mm ff fm mm f 
Erik Jönsson. Död 1702-08-03 Hed Karmansbo. Far: X:797, XI:1985 Jöns Olofsson. Mor: X:798, XI:1986 NN. 
 
Förekommer i mantal 1669 och framåt.1703 anges att änkan försörjes av sonen. 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 4 augusti 1670 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:6 (1670-1671) 
Bild 1150 / sid 223 (AID: v222901.b1150.s223, NAD: SE/ULA/11711): Efter tinglysningen inlade Erik Jönsson i Karmansbo 
landbonde på välborne hr Gustaf Ribbings torp en arrestsedel på skogen som är belägen emellan bemälte hr Ribbings torp 
och befallningsmans ägor under Norrtulinge den han beklagade Mats Larsson i Västanhede vilja sig tillkänna och av samma 
sin förmente pratention hugga och fälla fall uppå, ehuru väl bemälte skog är för dem bägge arresterad till lagmansrättens 
utslag om vilken den skall vederkännas. 
 
Skinnskatteberg 29 juni 1677 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2740 (1672-1679) Bild 4680 / sid 



463 utöver de tvistigheter flytande av Holms hemmanets inlösen och några intressefordringar som Måns Jönsson ibidem 
och Erik Jönsson i Karmansbo påtalade och pratenderade av deras broderson Erik Olofsson i Holmen // tillsattes 
likvidationsmän// 
 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2740 (1672-1679) Bild 4780 / sid 473 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 27 juni 1678 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2741 (1678) Bild 4870 / 
sid 469: Måns Jönsson i Holmen och Erik Jönsson i Karmansbo besvärade sig över sin broders son Erik Olsson benämnd att 
han till dem ej avstå vill den hemmansdel i Holmen som han ibidem besitter, ändock att de hela hemmanet inlöst av Hr 
Anders Leijel för 2000 daler 20 öre koppmt efter kvittens av d 12 augusti 1677, berättandes de jämväl att deras fader givit 
en hop lösöre efter till Olof Jönsson, på det han hemmanet utur gälden hos Hisingarna som sig tillfasta låtit d 22 mars 1652 
emot 800 daler koppmt inlösa skulle vilket utfäst och inhänt är, ej heller han någon avrad avlagt allt därför de nu en så stor 
post utlagor måst ...prokerdera de alltså vinna sitt skadestånd därför. Erik Olsson talade dessa klagande och sist en 
uppräkning vad de sig bekostat nu på en tid att igensöka och uthandla sekreteraren för sin pratention till hemmanet 
därunder Erik ej participerat det ringaste varken medan eller bekostnaden Erik sade sig allenast 7 år hava hemmanet 
bebott efter sin fader och fadern hava gjort sin flit, tillbudit sal borgmästaren Olof Hising sin betalning och lön uti lösören 
och boskap, levererat en post kol där inpå som med kvittens skulle bevisas, utlöst annor gäld, utverkat en lagmansdom 
som upphävit fastebrevet och tillåtit inlösen av hemmanet den Måns och Erik Jönsson nu be........Erik Jönsson svarade de 
lösören han fått har Erik Olssons moder honom återlevererat istället för dem som han till sin broder förr inlevererat att 
därmed återlösa hemmanet.  Eljest erkände bägge bröderna Måns och Erik att salig Olof Jönsson in emot 30 år 
hemmanet förestått 
 
Skinnskatteberg 6 november 1682 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2286 (1682) Bild 9460 / sid 
932 Uppböds Holms hammar i Hed socken som emot undfånget kvittens Måns Jönsson ibd och dess broder Erik Jönsson i 
Karmansbo inbördat hava av d 12 aug 1677 utur sekreteraren väl hr Anders Lejonkloos händer med 2000 daler 20 öre kmt 
uppböds 
 
Skinnskatteberg 1690 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2291 (1690) Bild 6480 / sid 643 (AID: 
v420693.b6480.s643, NAD: SE/RA/42042202) Erik Jonssons i Karmansbo hustrus arvs andel i Aspänge Hed socken vilken 
han den 12 oktober 1689 försålt till sin svåger Lars Carlsson i Bubbarsbo för 138 ½ daler kopparmynt uppböds 1 gången 
Marit Carlsdotters syster- och jordedel i Aspänge vilken hon den 4 oktober 1689 uppgivit och testamenterat emot dess 
skötsel och sytning med kläder och föda till dödedagar till sin broder Lars Carlsson  1 gången 
 
Skinnskatteberg 1700 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2302 (1700) Bild 5620 / sid 552 (AID: 
v420704.b5620.s552, NAD: SE/RA/42042202) Nämndemannen Erik Jönsson är sjuk 
 
Skinnskatteberg 29 februari 1704  Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2309 (1703-1704) Bild 666 / 
sid 649 det haver väl gode män förlidne höstas färrättat ett byte uti lösören samtliga Erik Jönssons i Karmansbo arvingar 
emellan men alldenstund årsväxten vid hemmanet utav enfaldighet blivit förgäten att värderas och bytas, fördenskull 
begär samtliga arvingar in för rätten att några av rättens medel måtte förordnas, som detta återstående till sin riktighet 
bringa måtte och resolverades att häradsdomaren Per Larsson Erlander och nämndemannen Hinrik Ersson i Wettersoga 
företaga sig detta ärendet och anten nästkommande höst då årsväxten blir inbärgad, skifta densamma arvingarna emellan, 
dock så att fodret ej avföras ifrån hemmanet, utan av Anders Ersson som är åbon och innehavaren efter det värde som 
därpå sättas kan inlöses eller och söder dessa förordnade arvingarna på något sätt emellertid uti godo och vänlighet att 
förena 
 
Barn med Ingeborg Carlsdotter (Född Hed Aspänge.). 
 
Barn: 
IX:497 Olof Ersson. Född 1661 Hed Karmansbo. Död 1727-03-14 Hed Karmansbo.  
Lars Eriksson. Född 1672 Hed Karmansbo by. Död 1740-06-24 Hed Holmen.  
 
Barn med Elin Olofsdotter (Född 1621. Död 1724-11-01 Hed Berga.). 
 
Barn: 
VIII:200 Helena Eriksdotter. Född 1669 Hed Karmansbo. Död 1733-11-01 Hed Berga.  

 
 

 
 

IX:400  mm ff fm mm m 
Elin Olofsdotter. Född 1621. Död 1724-11-01 Hed Berga. 
 
1 november begrovs hustru Elin Olsdotter ifrån Berga salig Anders Pålssons änka som var 104 år gl 
 



Skinnskatteberg 22 augusti 1705 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2311 (1705) Bild 148 / sid 145 
(AID: v494124.b148.s145, NAD: SE/RA/42042202) den förklaring som Anders Pålssons änka Elin Olsdotter i Berga låtit med 
trovärdig vittnes underskrift uppsätta och nu hos rätten inleverera beträffande det lösören efter hennes man som dock ej 
kunnat förslå till gäldens utbetalning måtte oklandrat av hennes släkt få höra hennes måg Erik Persson till emedan jämväl 
de borde förslås under det confirmerade honom givna testamentet varefter han härtills sin skyldighet med hennes 
försörjande fullgjort det han och vidare i döddagar görandes varder blev uppläst och av rätten konfirmerat 
 
Sambo med Anders Pålsson (Född Hed Bysala.). 

 
 

 
 

IX:401  mm ff mf ff f 
Israel Danielsson. Död 1684-10-28 Skinnskatteberg Grisnäs. Far: X:801 Daniel. Mor: X:802 NN. 
 
I mantalslängden 1636 finns änkan i Grisnäs och på Skärvik, fältherrens bruk är Israel Danielsson antecknad som 
gårdsdräng. 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 1646 19/1: Framsteg H Grevlige N:des fullmäktige tjänare vid Skärviken Skinnskatteberg sochn 
Mårten Lyman och klagade till Israel i Grisnäs för det han låter sin boskap gå in på Skärviksskogen. Blev avsagt att Israel ska 
nyttja vid bolbyn. 
 
Gruvting Gränge socken 1657-04-09: A0067300_00031 Olof Hisings tjänare Israel Danielsson talte Peder Mårtensson i 
Sunnansjö till om tio skeppund järn...... 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 1661-08-19: Emellan Israel Danielsson i Grisnäs och Lars Jansson från Jönshyttan och 
Söderbärke socken angående 16 skp tackjärn som Israels folk tagit till köps av Lars a 8 p. Avsades att ... järnet voro tagit till 
köps och icke till låns. Skulle Israel hålla honom köp på pengar. 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 16 februari 1665 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:4 (1665-
1666) Bild 440 / sid 79: Peter Joenssons tvist ifrån Köping mot Israel Danielsson i Grisbo angående någon Defolt och 
mangel på uppskickat gods till Israels son viken Peter hade tagit i tjänst, och fadern Israel om hans riktighet caverat. Sköts 
till gode män att componeras och förlikas, vilket och slutligen skedde att Israel såsom en borgesman cententerar vad 
befanns restera där med Peter var tillfreds och togo avträde. Förhölls Israel Danielsson på Simon Funcks besvär emot sig 
om oskäl med näverlopp på hans skog, vilken sak Israel bestod allenast 15 st näver. Att han intet oftare skall oförättan där 
med vid 40 marks vite och arbetet förgjort om han där med oftare beträdas. 
 
Köpings häradsrätt 19 juli 1678 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2282 (1678) Bild 2380 / sid 219 
(AID: v420684.b2380.s219, NAD: SE/RA/42042202) borgmästaren sal Olof Hisings skrivare och gamla tjänare i bergslagen 
såsom Anders Eriksson i Wik och Lars Widiksson i Norrbärke /: men Israel Danielsson och Olof Olofsson vore förut hemåt 
förreste:/ beklagade sig hur ofta de varit hit stämda jämväl nu sin lydna contesterat och sig infunnit att göra ett fullkomligt 
slut på sina gamla handlingar // men likväl ingenting i saken kunnat uträtta utan den ena gången efter den andra måste 
resa fåfängt// 
 
Köpings rådstugurätt 7 augusti 1678 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2282 (1678) Bild 2470 / sid 
228 (AID: v420684.b2470.s228, NAD: SE/RA/42042202) Israel Danielsson vid Flohammar uppviste för rätten sin besvärs 
libell emot sin gamle husbondes borgmästaren sal Olof Hisings sterbhus arvingar, störste delen av dem här nu församlade, 
sig där över beklagandes huru såsom de för en rum tid sedan honom ifrån taga låtit alla hans räkningar, längder och 
kvittenser, men icke den ringaste bokstav där emot av dem bekommit, där med han framdeles kunde sig försvara, och att 
han några gånger hade till den ända rest hit utföre, att kunna komma till ändligt slut i saken, och där uppå erhålla riktigt 
avsked, dock här till därmed intet uträtta kunnat; därför nu begärandes att rätten ville förhjälpa honom till ändskap där 
uppå. Var uppå av rätten svarat vorden: Hans klagemål intet egentligen höra till detta forum alldenstund hans tjänstz 
förvaltning lyder under bergslagen därest han är boendes, dock likväl lät rätten genom kämnärerna, hans klageskrift till 
arvingarna överleverera. 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 13 januari 1679 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2742 (1679) Bild 
4400 / sid 433: Israel Danielsson i Grisnäs som tillförne uti borgmästaren Olof Hisings tjänst varit, besvärade sig att alla 
dokumenter och skrifter hans tjänst angående honom blivit avhända och såsom han nu en gammal man är och åstundar 
komma till riktighet? Framviste han en citations sedel var medelst han sal Hisings arvingar till Köpings rådstuga citerat 
haver men intet förmått dem där att komparera, sedermera har han av befallningsmannen Lars Larsson Nyman erhållit 
citation på den hit till Skinnskattebergs tin, vilken citation av borgmästaren Nykopp Hr borgmästaren Hising skall blivit 
prasenterat men icke dess mindre sig absenterat och stämningen försuttit, begärandes nu sådant för honom till 
protokollet måtte fört bliva huru han gärna å sin sida velat till slut och riktighet komma. 
 
Skinnskatteberg 23 januari 1680 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2284 (1680) Bild 10960 / sid 



1019 (AID: v420686.b10960.s1019, NAD: SE/RA/42042202)  Präsenterade till inteckning Israel Danielssons obligation i 
Grisnäs av dato d 29 maj 1675 där uti han finnes skyldig 800 skeppd tackjärn till salig Olof Hisings sterbhus. Israel 
protesterade emot denna obligation sägandes den vara av hans contrapart conciperat och honom blivit förnekat den 
samma att läsa när den underskrevs, var till han skall lockat vara under titul av en förlikningsskrift vittnen som under 
berörde handskrift stå förmälta nämligen Abel  Dei// och Christian Bredenberg skall han ej heller tillsett eller av// 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 7 juni 1681 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2285 (1680-1681) Bild 
10710 / sid 991: Kom för rätten Israel Danielsson vid Grisnäs infordrade betalning av fordom sal borgmästare Olof Hisings 
arvingar i Köping efter inlevererat räkning och ..ision av 11853 skeppund tackjärn, ½ daler kmt av skeppundet efter 
kontraktet med sal Hisingen som han av debitorerna inhämtat, Samt forlön ifrån hyttorna 452 daler kmt med begäran att 
sådant måtte honom betalas efter han å sin egen bekostnad haver måst omresa och aldrig en penning därför åtnjutit. Där 
emot framlade borgmästare välb Carl Hisings och hans medarvingars fullmäktig Johan Ahasverum Israel Danielssons 
obligation på 800 skeppd tackjärn dem han begärde Israel Danielsson måtte betala. Israel tillstod att betala de 800 skppd 
allenast han njuter sin provision ½ daler av det han tillförende inhämtat ... skall bestiga till 600 daler kmt det Ahasver sade 
vara honom gottgjort när de likviderade och obligation utgavs 8 eller 900 skpd järn. Israel bad visa samma likvidation och 
sluträkning av boken och beklagade sig när han blev kallad till Köping att sluta räkning blev han arresterad och skickades en 
annan karl efter årsböcker och räkningar till Skinnskatteberg, trugade honom utgiva sig svar... hem till sin hustru att få 
hans skrifter och böcker ut så att hans hustru nödgades följa med men när hon kom till Köping hölls vakt i porten och hans 
hustru fördes först till Hisingen att hon intet fick tala med sin man utan alla dokumenter, kvittenser och räkningar toges 
henne ifrån, vilka han sedan aldrig fick igen eller se, utan blev tvungen att underskriva en obligation på 800 skpd tackjärn 
som han mente vara en likvidation, att han skulle bliva fri för deras vidare åtal och få 700 daler kmt.  Med häst och sadel 
som honom förr levererat var. Resolution: Tingsrätten tog detta ärendet i noga betänkande och finna intet skäligen vara än 
att sal Olof Hinsings arvingar med sluten bok och räkning bevisa sig hava gottgjort Israel Danielsson de ½ daler kmt av där 
inhämtade 11853 skpd tackjärn nu vid nästa ting, heller och vara därför responsable att betala Israel vad han med skäl och 
kvittenser gitter bevisa sig hava på stärbhusets vägnar av dess debitorer uppburit och levererat, varandes och Hisingens 
arvingar obligerade att åter leverera Israel de avhända böcker och räkningar, sedan skall och Israel fullgöra och betala sin 
obligation, vad på de 800 skpd restera kan, det Israel och utlovade. 
 
Barn med Margareta Larsdotter (Född 1605. Död 1688-01-01 Skinnskatteberg Grisnäs.). 
 
Barn: 
Elisabet Israelsdotter. Född 1640-06-24 Skinnskatteberg Grisnäs. Död 1640-10-04 Skinnskatteberg Grisnäs.  
Daniel Israelsson. Född 1642-12-26 Skinnskatteberg Grisnäs. Död 1696-02-10 Söderbärke.  
VIII:201 Olof Israelsson. Född 1645-09-21 Skinnskatteberg Grisnäs. Död 1718-04-24 Skinnskatteberg Grisnäs.  
Israel Israelsson. Född 1647-07-28 Skinnskatteberg Grisnäs. Död 1698-04-04 Skinnskatteberg Grisnäs.  
Karin Israelsdotter. Född 1650-04-16 Skinnskatteberg Grisnäs. Död 1724-01-26.  
Jakob Israelsson. Född 1650-04-16 Skinnskatteberg Grisnäs. Död 1710-07-13 Skinnskatteberg Lerkulan.  
Johan Israelsson. Född 1653 Skinnskatteberg Grisnäs. Död 1678-03-24 Skinnskatteberg Grisnäs.  
Abraham Israelsson. Född 1655 Skinnskatteberg Grisnäs. Död 1689-10-21 Skinnskatteberg Grisnäs.  
Anders Israelsson. Född 1658 Skinnskatteberg Grisnäs. Död 1720-01-04 Skinnskatteberg Grisnäs.  
Lars Israelsson. Död 1665-11-26 Skinnskatteberg Grisnäs.  

 
 

 
 

IX:402  mm ff mf ff m 
Margareta Larsdotter. Född 1605. Död 1688-01-01 Skinnskatteberg Grisnäs. Far: X:803 Lars Jöransson. Mor: X:804 Elin. 

 
 

 
 

IX:403  mm ff mf fm f 
Mats Andersson. Död omkring 1683 Skinnskatteberg Mortorp. Far: X:805 Anders Larsson. Mor: X:806 Karina. 
 
Boskapslängd 1638 
 
Barn med Marit Olofsdotter (Född 1604 Skinnskatteberg Wetterskoga. Död 1691-03-20 Skinnskatteberg Mortorp.). 
 
Barn: 
Johan Matsson. Född 1629-09-10 Skinnskatteberg Mortorp. Död 1698-03-10 Skinnskatteberg Mortorp.  
Anders Matsson. Född 1634 Skinnskatteberg Mortorp. Död 1706-10-14 Skinnskatteberg Emthyttan.  
Olof Matsson. Född 1641-06-25 Skinnskatteberg Mortorp.  
Lars Matsson. Född 1644-12-26 Skinnskatteberg Mortorp.  
VIII:202 Marit Matsdotter. Född 1647-12-26 Skinnskatteberg Mortorp. Död omkring 1698 Skinnskatteberg Grisnäs.  
Abraham Matsson. Född Skinnskatteberg Mortorp. Död före 1704 Skinnskatteberg Emthyttan.  

 



 
 

 

IX:404  mm ff mf fm m 
Marit Olofsdotter. Född 1604 Skinnskatteberg Wetterskoga. Död 1691-03-20 Skinnskatteberg Mortorp. Far: X:807 Olof 
Nilsson. Mor: X:808 Kerstin Nilsdotter. 
 
1691 sal hu Marit Olofsdotter ifrån Mortorp födder av ärliga föräldrar uti Vetterskogs västra gård Ao 1604 strax kommit till 
kristendom lärt sina kristendomsstycken och där efter alltid väl leva, ingått äktenskapsförbun Ao 1629 på sitt 25 år med sal 
Mats Andersson i Mortorp, levat väl med honom i 54 år avlat och fött 7 barn 5 söner och 2 döttrar av vilka allenast 2 söner 
och 1 dotter nu överleva, änka varit i 8 år alltid ställt sig ärligen väl och gudfruktigt varit sjuk efter jultiden och d 20 mars 
sal i herranom död bliven då hon avlevat 87 år. Begraven 29 mars 

 
 

 
 

IX:405  mm ff mf mf f 
Lars Bengtsson. Död Hed. 
 
Klockare i Hed 
 
Skinnskatteberg 27 oktober 1694 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2294 (1694) Bild 13490 / sid 
1332 (AID: v420696.b13490.s1332, NAD: SE/RA/42042202) Angav nämndeman Måns Jönsson i Holmen huruledes 
klockarens i Hed socken sal Lars Bengtssons son Lars Larsson har givit sig i lära hos en tenngjutare i Stockholm men kan 
intet bliva uti deras ämbete inskriven förr än han förskaffar sig attestatum att han är av äkta säng och ärliga föräldrar född 
begär alltså tingsrättens  bevis häruppå// 
 
Barn med Anna Eriksdotter (Död Hed.). 
 
Barn: 
VIII:203 Anders Larsson Hedbom. Född 1671-10-01 Hed Klockartorpet. Död 1742-12-29 Hed Brickan.  
Lars Larsson. Född Hed.  

 
 

 
 

IX:406  mm ff mf mf m 
Anna Eriksdotter. Död Hed. 

 
 

 
 

IX:407  mm ff mf mm f 
Gustaf Pedersson. Född 1629-12-25 Eksjö stad. Död 1693-03-01 Skinnskatteberg Skinnskattebergs backe. 
 
Dödbok Gustaf Pedersson skräddare född uti Eksjö stad 1629 d 25 december av ärliga föräldrar. Hemma hos sina föräldrar 
till sina 10 år där efter han kom uti information hos sin broder uti Gunnilbo socken att lära skräddarämbetet och hos 
honom var uti 6 års tid. Där ifrån kom han till tjänst hos sal bergmästare Peder Jönsson i Simbla och ärligen och väl hos 
honom sig förhölt uti 3 ½ år. Omsider begav han sig åter till skräddarämbetet då han förmärka kunde vara gott hantverk ( 
kunde uti längden importera) och kom så till en tysk mästare vid Stora Kopparberget Regert Humman benämnd hos vilken 
han var uti 10 år till dess han passera kunde för mäster då han och stannade här vid Skinnskatteberg och kom uti 
äktenskap Ao 1662 med sin första hustru Barbro Hansdotter vid Sunnanfors. Levat tillsammans med henne väl 9 ½ år och 
haft tillhopa 5 barn av vilka 2 döttrar ännu leva. Varit änkling 3/4 år Ao 1672 d 8 oct inkom han andra gången i äktenskap 
med sin nu efterlämnade hustru Maria Minour sammanlevt 21 ½ år och avlat 9 barn 2 söner och 7 döttrar av vilka 1 son 
och 6 döttrar efterleva. Sjuknat uti februari månad död 1 mars. Levat 63 ¾ år. 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 4 augusti 1670 Skinnskatteberg 4 augusti 1670 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län 
(W) EXIe:2734 (1670) Bild 4680 / sid 461 besvärade sig Anders Christophersson i Eriksbotorp över sina bröder Johan och 
Erik att de skola inträngt sig med honom i lika rättighet i skogen de mera än han hugga och fälla och Anders hemmanet 
som av kongl majt till borgmästaren Magnus Drefling var förlänt har med stort besvär beskaffat. 
// som Anders hemmane med mycken möda tillbaka värft /samma orsak satt sig uti 200 daler kmt gäld, betalt där på 
//dragen skuld av föräldrarna. Torpet och sig sjäv //lägenhen för en åbo är, kändes Anders det allena //njuta och behålla, 
dock på det bröderna som nu gamla //blivna måtte någorstädes veta sitt hem som närmast sy// vara på fädernes 
rättigheten förentes dem vi bemälte // för sig behålla en hus och kolgårdstomt 
: Inkom för rätten Anders Andersson Nebb ifrån Norberg på arrendatoren Segn Johan Wrichts vägnar och berättade huru 
hans hustru för någon tid sedan , hade en gång tvättat kläder och där med fällt en guldring om 8½ ducat ur kärlet som 
kläderna låge uti det kokerskan sedan utslagit och ringen så nederfallit och blivit liggande i smedjerännan, men andre 
dagen Christoffer Erssons hustru i Onsjö oppfunnit samma ring och den sedan försålt till Göstaff skräddare i 
Skinnskattebergsby, vilken skräddare den än sedan hade bortsatt i pant hos pastoren ibidem, vilken av in uti ringen 
tecknad namn hade förstått dess ägare och så den Wricht återställt. Begärandes så Anders Göstaff måtte plikta som 



avhandlat Christoffer samma ring och ej låtit den opplysa efter han nog klarligen kunde skönja honom ej vara någon 
bergsmans drängs egendom......alltså dömdes Göstaf såsom till en påminnelse att akta sig för ett sådant förtigande en 
annan tid att böta till kyrkan 10 daler koppmt 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 27 juni 1678 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2741 (1678) Bild 4910 / 
sid 473: Sacellanis Loci vällärde herr Johan Harbeckius besvärade sig högeligen över skräddaren Göstaf Persson att han för 
en båt skull, den de intresserade uti till hälften vardera, beskyllt honom såsom han skulle försnillat Göstaf sin båtlön?, 
missfirmat honom med okvädinsord, där utöver hädat honom hos andra i sin tjänst. Inlade däröver åtskilliga attester som 
alla upplästes. Item ingav han assessorns välb Hr Jean Utterklos och Sr Johan Larssons givna vittnesskrift utgiven försoning 
de för detta nästan vid sådant tillfälle ingått, varuti förenadet är att vilkendera den andra i någon måtto först injurerade 
skulle till den andra avstå sin andel i båten, begärandes nu Hr Johan laga correction och plikt uppå Göstaf så i den ena 
måttan såsom den andra. Göstaf föll till bönen bad om tillgift, bekände sig obilligt handlat emot Hr Johan och att han 
sådant gjort i dryckenskap, visste intet annat än vad gott och berömligt var med honom, lovade sig efter detta med flit vilja 
rätta och bättra. Uppå sådan Göstafs gjorda avbön eftergav Hr Johan allt det han emot honom för sin person kunde hava 
att klaga och tala. Men vad han honom till ämbetet angripit lämnar sådant öppet om någon vidare vill söka eller driva det 
emot honom förmantes alltså Göstaf allvarligen att bättre skicka sig en annor tid och vakta sig för fall. Och till en varnagel 
denna gång förelades honom det han till kyrkan avlägger .....till de fattiga. Lades honom och 40 mark vite före om han efter 
denna dag sådant återkommer. 
 
Köpings rådhusrätt 7 oktober 1678 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2282 (1678) Bild 2590 / sid 
240 (AID: v420684.b2590.s240, NAD: SE/RA/42042202) Bengt Joensson skräddare gav klageligen tillkänna in för rätten 
huru såsom han vore löftesman för Gösta Persson skräddare och betalt dess utlagor till kronan och staden för 1677 och 
1678 och ibland för hans utlagor pantat jorden; alltså beviljades honom borgmästare och råds citation på bemälte Gösta 
Persson sig här på Köpings rådstuga infinna den 21 oktober näst följande, bliver detta försummat vare förfallen till 2 daler 
silvermynts böter// 
 
Köpings rådhusrätt 11 mars 1679 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2283 (1679) Bild 3560 / sid 348 
(AID: v420685.b3560.s348, NAD: SE/RA/42042202) Bengt Joensson skräddare blev entledigad från den caution han här till 
för Gösta Pedersson skräddare praestierat i staden från det tiden han först blev borgare och // Olofsson bistodo, jämte en 
annan den han med // skall skaffa där till, träda i stället att //ges män för Gösta Pädersson skräddare efter han // sitt 
hemvist vid Skinnskatteberg äger ingen gård i staden. 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 23 januari 1680 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2284 (1680) Bild 
10990 / sid 1022: Skräddaren Göstaff Persson begärde det Göran Hansson i Sunnanfors intet fast bliver meddelat eller 
beviljat på den jord han ibidem lagfarit, så länge hans barns arv där inne står oavdelat, efter som bytesskriften utvisar av d 
15 juli 1672. 
 
Äktenskap med Barbro Hansdotter (Född 1643-10-22 Skinnskatteberg Sunnanfors. Död 1672 Skinnskatteberg 
Skinnskattebergs backe.). Vigsel 1662 Skinnskatteberg. 
 
Barn: 
Sara Gustafsdotter. Född 1662 Skinnskatteberg. Död 1670-08-15 Skinnskatteberg.  
Ingrid Gustafsdotter. Född 1665-09-24 Skinnskatteberg.  
Per Gustafsson. Född 1668-01-19 Skinnskatteberg. Död 1668-07-20 Skinnskatteberg.  
VIII:204 Margareta Gustafsdotter. Född 1669-07-27 Skinnskatteberg Skinnskattebergs backe. Död 1728-08-07 Hed 
Brickan.  
Sara Gustafsdotter. Född 1671-12-03 Skinnskatteberg.  
 
Äktenskap med Maria Jakobsdotter Minour (Född 1636. Död 1734 Skinnskatteberg.). Vigsel 1672-10-08 Skinnskatteberg. 
 
Barn: 
Per Gustafsson. Född 1673-05-10 Skinnskatteberg. Död 1734-03-06 Skinnskatteberg.  
Sara Gustafsdotter. Född 1674-10-26 Skinnskatteberg. Död 1674-12-13 Skinnskatteberg.  
Gustaf Gustafsson. Född 1675-10-20 Skinnskatteberg. Död 1678-06-23 Skinnskatteberg.  
Maria Gustafsdotter. Född 1677-10-22 Skinnskatteberg.  
Johanna Gustafsdotter. Född 1681-11-09 Skinnskatteberg.  
Elisabet Gustafsdotter. Född 1683-08-28 Skinnskatteberg.  

 
 

 
 

IX:408  mm ff mf mm m 
Barbro Hansdotter. Född 1643-10-22 Skinnskatteberg Sunnanfors. Död 1672 Skinnskatteberg Skinnskattebergs backe. Far: 
X:815 Hans Jöransson. Mor: X:816 Ingrid Nilsdotter. 
 



Skinnskatteberg 7 juni 1681 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2285 (1680-1681) Bild 10770 / sid 
997 (AID: v420687.b10770.s997, NAD: SE/RA/42042202) dito uppviste Nils och Jöran Hanssöner i Sunnanfors ett köpebrev 
av d 19 juni 1676 varmed deras farbroder försålt dem sin arvslott i Sunnanfors för 20 skpd stångjärn som sig belöper till 
200 daler kmt I lika måtto haver deras faster Margareta sin arvslott där sammastädes försålt emot 100 daler  därnäst 
framviste Nils Hansson ett köpebrev daterat d 5 juli 1678 varm med Elisabet och Karin Hansdöttrar honom uppdrage var 
sin systerdel i Sunnanfors för 100 daler kmt och sist haver Jöran Hansson lossat sina svågrar Peder i Kallmora och Gustaf 
Persson skräddare deras hustrus arv i löst och fast emot 100 daler kmt efter köpebrevet d 15 juli 1678// 

 
 

 
 

IX:409  mm ff mm ff f 
Pierre Robillar. Se IX:387. 

 
 

 
 

IX:410  mm ff mm ff m 
Elisabeth Clasdotter Cochois. Se IX:388. 

 
 

 
 

IX:411  mm ff mm fm f 
Hindrik Andersson. Född 1628 Gunnilbo Heden. Död 1709-01-06 Gunnilbo Heden. Far: X:821 Anders Mårtensson. 
 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2296 (1695) Bild 6890 / sid 677 (AID: v420698.b6890.s677, NAD: 
SE/RA/42042202) 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 17 september 1701: Johan Pålsson i Bysala och dess syster tjänstepigan Anna Pålsdotter 
kärade till nämndemannnen Hindrik Andersson på Heden angående inbördande av deras salig faders hemman som han av 
deras svågers eller hans broders Per Anderssons kreditorer löst haver förmodandes att som Hindrik Andersson intet är 
därpå arvfallen utan de, alltså måste Johan Pålsson det få inbörda efter värdering vartill han nu haver i beredskap 250 
daler kmt och den andra halvdelen eller 250 daler innen en månads dag vill förskaffa. Hindrik Andersson uppviste däremot 
ett köpebrev på samma 1/8 hemman som han sig d 4 februari av innevarande år utav handelsmannen Wellam Petre på 
dess sal faders sterbhus för 450 daler kmt tillhandlat sedan det igenom execution för brodern Per Andersson skuld 
kreditorerna tillfallit därför och ....... ///Hindrik tilldöms detta 1 öresland i Bysala. 
 
Skinnskatteberg 14 februari 1705 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2311 (1705) Bild 129 / sid 126 
(AID: v494124.b129.s126, NAD: SE/RA/42042202) uppå nämndemannen Hindrik Anderssons på Heden som är ägare av ett 
åttondels hemman i Bysala byn uti Hed socken förordnades nämndemännen Måns Jönsson i Holmen och Nils Matsson i 
Västanhed att nästkommande vår göra en riktig delning uti åker och det mera emellan Hendrik Anderssons åttondel och 
Johan Pålssons åttondel i samma bygg som ligga uti en fjärdedel tillhopa, // 
 
Skinnskatteberg 20 augusti 1707 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2315 (1707) Bild 325 / sid 320 
(AID: v494128.b325.s320, NAD: SE/RA/42042202) förentes in för rätten nämndeman HIndrik Andersson på Heden såsom 
// av en hemmansdel i Östra gården // och Karin Persdotters son Olof P// Västra gården Bysala om // åkerbyte, som långt 
för detta pass// skall hädanefter höra Hindrik Andersson till och Västerängåkern åter // till västra gården och änkan Karin 
// hemman, dock skola de bägge av // som dem nu besått// och västerängåkern tillstundande // Hindrik Andersson giödes, 
vilket med handsträckning bestyrktes 
 
Barn med Ingeborg Byrilsdotter (Född 1640. Död 1723-06-08 Gunnilbo Heden.). 
 
Barn: 
VIII:206 Kerstin Hindriksdotter. Född 1667-02-05 Gunnilbo Heden. Död 1739-10-01 Hed Bysala.  
Anders Hindriksson. Född 1671-02-03 Gunnilbo Heden. Död 1723-10-13 Gunnilbo Heden.  
Per Hindriksson. Född 1684-12-15 Gunnilbo Heden.  

 
 

 
 

IX:412  mm ff mm fm m 
Ingeborg Byrilsdotter. Född 1640. Död 1723-06-08 Gunnilbo Heden. 

 
 

 
 

IX:413  mm ff mm mf f 
Måns Andersson. 
 
Mantalslängd 
1658 endast Måns 



1660 
1662 är Kilen öde 
 
Barn med Catharina Persdotter. 
 
Barn: 
VIII:207 Lars Månsson. Född 1644 Bro Kilen. Död 1740-12-16 Hed Bysala.  

 
 

 
 

IX:414  mm ff mm mf m 
Catharina Persdotter. 

 
 

 
 

IX:415  mm ff mm mm f 
Olof Andersson. Född 1625 Odensvi Grisbo. Död 1705-05-01 Odensvi Grisbo. Far: X:829 Anders Larsson. Mor: X:830 NN. 
 
Skinnskatteberg 13 oktober 1671 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:6 (1670-1671) Bild 2810 
/ sid 287 (AID: v222901.b2810.s287, NAD: SE/ULA/11711)  förentes Anders Larssons söner i Grisbo Lars och Olof 
Anderssöner med sin svåger Erik Olsson uti faderns närvaro, att såsom fadern haver godvilligen avstått en halvdel uti sitt 
hemman till dem sönerna emot 600 dalers gäld de betalt och inlöst jorden för, pantsatt hos …. Skulle och svågern desslikes 
njuta en del efter proportion av gubbens behållna halvdel emot sin fordran han betalt till andra kreditorer a 75 daler vilken 
del han måtte kunna röja och bättra för sig nu i tid såsom bröderna göra, men såsom han därbredvid skall och förestå 
faderns del och egendom så på det allt må hava sin mera riktighet avtaltes: att Erik skall igenom tvenne gode män av 
nämnden låta inventera sig hans egendom till, den han efter gamla mannens död levererar arvingarna åter så god igen, // 
 
Skinnskatteberg 13 januari 1679  Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2742 (1679) Bild 4360 / sid 429 
Olof Andersson Lars Andersson och deras svåger Erik Larssson i Grisbo androg för rätten huru deras fader Anders Larsson 
har lämnat mycken gäld efter sig på hemmanet, vilken gäld dessa hans söner och måg måst betala och såsom en deras 
broder Hans Andersson intet till samma gälds betalning contribuerat och likväl av de andra syskonen honom tillbudit är, 
pro quota sin del ag gälden avlägga, begära alltdärför att vad de på faderns skuld avlägga må i jorden dem beräknat bliva. 
Dessa blev svarat av rätten att de med lösningen må forfara och gälden betala och sådant sig inpå hemmanet beräkna, 
efterlåtandes dem nu första uppbud lämnandes den andra brodern sin fatalia om han för sin andel i gäldsbetalningen dela 
vill, det igenom fjärdingsmannen Anders Matsson honom nu notifiert att han igenom orättighet i längden må kunna 
förebära. 
Anders Larsson i Grisbo ingav ett kvittens av d 8 maj 1671 utgivit av brukssrkrivaren // på 63 stor stigar kol// 
 
Skinnskatteberg 4 mars 1696 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2759 (1696) Bild 4150 / sid 411 
(AID: v421245.b4150.s411, NAD: SE/RA/42042202) uppviste befallningsman Johan Åhman avkortningslängden uppå 1695 
års mantalspenningar i detta häradet och Gunnilbo socken // varutinnan befanns att Olof Andersson i Grisbo är av 
förseende uppförd och skriven på Valbricka brukslängd i Hed socken och ity nu avgår med hustrun 2 mantal a 1 daler 16 
öre smt vilken befanns riktig // 
 
 
Mantal 1702 - övergivit hemmanet och försörjes av sonen Anders Olofsson 
 
Barn med Anna Larsdotter (Född 1629. Död 1689-06-29 Gunnilbo Grisbo.). 
 
Barn: 
VIII:208 Christina Olofsdotter. Född 1654 Gunnilbo Grisbo. Död 1738-04-30 Hed Bysala.  
Anders Olsson. Född Odensvi Grisbo.  
 
Äktenskap med Karin Andersdotter (Född 1635 Odensvi Solberga torp. Död 1701-03-03 Odensvi Grisbo.). Vigsel 1690-10-
12 Odensvi. 

 
 

 
 

IX:416  mm ff mm mm m 
Anna Larsdotter. Född 1629. Död 1689-06-29 Gunnilbo Grisbo. 

 
 

 
 

IX:419  mm fm ff fm f 
Per Matsson. Född Gunnilbo Knäppmora. Död 1676 Gunnilbo Knäppmora. Far: X:837 Mats Mårtensson. Mor: X:838 NN. 
 



Skinnskatteberg 23 oktober 1694 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2294 (1694) Bild 13520 / sid 
1335 (AID: v420696.b13520.s1335, NAD: SE/RA/42042202) resolverades emellan sal Peder Matssons barn och sal Abraham 
Matssons arvingar i Knäppmora och Gunnilbo socken att Peder Matssons barn skola få tillträda och bruka sin jordedel som 
ograverad är och består av 1/3 del uti ¼ dels hemman i Knäppmoren och för det deras farbroder Abraham Matsson skall 
fött och underhållit barnen i sina omyndiga år, avräknades den fördel som Abraham efter 1675 års d 30 maj upprättade 
bytesskrift borde årligen betala 4 daler koppmt till Per Matssons barn för det han brukat deras hemmansdel, så att de 
emot varandra pratention således bliver jämförd och härmed upphäven, men vad den åverkan angår som Abraham gjort 
på Per Matssons barns skogslott prövar rätten skäligt efter synemännens rannsakning och värdering till 3 milveder a 10 
daler kmt vilka kunna avdragas uppå de 50 daler koppmt som Per Matssons son Mats Persson av Abraham Matsson tillåns 
utnfått och systrarna Margareta och Karin Pedersdöttrar däremot njuta sin andel i jorden uti de 30 daler för åverken emot 
sin broder och där systrarna de övriga 20 daler som broders skuld betala äga de samma rätt uti fasta egendomen 
 
 
 
Barn: 
VIII:210 Margareta Persdotter. Född 1673 Gunnilbo Knäppmora. Död 1745-11-03 Gunnilbo Knäppmora.  
Karin Matsdotter.  
Mats Persson.  

 
 

 
 

IX:421  mm fm ff mf f 
Olof Persson. Död 1679-07-06 Gunnilbo Bastmora. 
 
Bastmora i Gunnilbo är detsamma som Väster Färna 
 
Barn med Ingeborg Jönsdotter (Född 1620 Gunnilbo Bastmoratorp. Död 1698-05-01 Gunnilbo Bastmoratorp.). 
 
Barn: 
VIII:211 Isak Olofsson. Född 1658. Död 1710-02-20 Gunnilbo Bastmoratorp.  
Erik Olsson. Född 1659 Gunnilbo Bastmoratorp. Död 1711-10-01 Gunnilbo Bastmoratorp.  

 
 

 
 

IX:422  mm fm ff mf m 
Ingeborg Jönsdotter. Född 1620 Gunnilbo Bastmoratorp. Död 1698-05-01 Gunnilbo Bastmoratorp. Far: X:843 Jöns 
Persson. 
 
Lever 1698 

 
 

 
 

IX:423  mm fm ff mm f 
Jakob Persson. Född 1643. Död 1698-04-10 Gunnilbo Brickan. Far: IX:387, IX:409, X:845, XI:2047 Pierre Robillar. Mor: 
IX:388, IX:410, X:846, XI:2048 Elisabeth Clasdotter Cochois. 
 
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_00341 Lars Olofsson med sina hyttelagare uti 
Melinge begärde att få antaga till masmästare för nedre hyttan i Melinge Jacob Pedersson Robilar efter han haver gott 
beröm att kan sitt arbete väl förstå. Resol: att förenämnde hyttelagare tillåtes förbemälte Jacob Robilar allenast ett prov i 
förstone antaga prövas han i provet eller konsten färdig då skall han nästa bergting för mästare insatt bliva. 
 
Bergsting i Gamla Norberg 18 mars 1675 Bergskollegium, Rättsprotokoll från Öster- och Västerbergslagens 
bergmästaredöme, SE/RA/420013/02/E II f/1 (1653-1686), bildid: A0067300_00480 Kom för rätten Jacob Jubiliar och 
berättade sig hos sin sal fader masmästaren Petter Rubiliar som var en fransos lärt masmästare ämbetet och efter hans 
död sedan tjänt hos åtskilliga mästare för mästersven vilket hantverk han förmodar sig vara informerat uti, att han det 
ämbetet utan skuld skall kunna bestå för en mästare, det ock nämnden tillika med några bruksförvaltae nu berättade 
honom uti samma ämbete vara väl förfaren, Begärde alltså Jacob Jubiliar att taga 2ne drängar till lära och med dem åtnjuta 
en säker frihet som en mästare få fritt arbeta vid vad hytta han bliver ombetrodd och kallat till. Resolutio alldenstund 
nämnden och allmogen enhälligt bevittnade denne Jacob Jubiliar vara uti masmästareämbetet väl förfaren, alltså haver 
rätten sedan hans begäran viljas villfara och honom samma masmästareämbetet vid 2ne hyttor, Onsjö och Åvestbo med 
2ne lärdrängar anförtro dem han skall vara förpliktad att lära samma ämbete så gott som han det själv kan och sedan giva 
dem lärebrev, med allvarlig förmaning att han brukar sådan malm och materia som giver gott och ostraffligt tackjärn // 
 
 



Rättsprotokoll Öster- och Västerbergslagen 1688-06-21: Johan Ernst anklagade å sin principalinas hustru Karin Larsdotters 
vägnar masmästaren Jacob i Brickan över det han 1686 haver illa hanterat henne vid blåsningen vid Skräddarbo hytta, I det 
han ..isatt masugnen i första begynnelse med hastig malms ökande, begynnandes ödmjukeligen av rätten att masmästaren 
måtte änkans tagna skada som är 1000 daler kopparmynt refundera masmästaren här emot förklarade sig sålunda att 
orsaken var av malmen i det han var mycket rödbräckt illa rostat och där till hopblandat vartom annat. Här emot inlade 
Ernst en attest given av Johan Larsson Olof Mårtensson och Lars Mårtensson i Skräddarbo vilka berättade att intet orsaken 
bestod i malmen utan hans hastiga ökande som på 5:te dygnet 17 skovlar var uppsatt... I lika måtto inlade han en attest 
given av Olof Larsson i Högforsen som berättade hava sålt till Ernst 50 lass vilka han erbjuder sig vilja med ed besanna, det 
den samma malmen var god, föredrog och Ernst enär masmästaren Jacob var dragen därifrån då han 11 dygn vaktat hade 
skickade han bud efter honom med dräng och häst, och gav honom tillkänna vad illa det tillstod med hyttan, då han skulle 
svarat att vilja dagen där efter komma till honom och förbudit att de skulle driva förr än han kommit, men intet kommit 
utan lämnat efter sig en dräng som hade inga förstånd om masugnens drivande, det likväl Ernst påstår och honom ålägger 
det  han själv lovat hela bruket utvakta. Rätten kunde efter deras förande tal sins emellan icke befria masmästaren utan 
tycka att han är orsaken till masugnens försättande. Dock emedan han är fattig, ty remitterades rätten denna under goda 
män att förlikas som och på detta sättet skedde att Ernst på sin principalinas vägnar skall vara förnöjd med 250 daler 
kopparmynt för sin tagna skada den masmästaren på 3 år 1/3 vart år betala. 
 
Skinnskatteberg 20 augusti 1707 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2315 (1707) Bild 326 / sid 321 
(AID: v494128.b326.s321, NAD: SE/RA/42042202) hade framlidne Jacob Perssons döttrar i Brickan och Gunnilbo socken, 
Maria, Ingeborg, Catharina och Lisbet låtit till detta // instämma deras broder Petter Jacobsson i Brickan angående 
betalning för deras andel // vid skiftet den 22 oktober 1703 // häradsdomaren Erlander och Per Olsson // förrättat och 
kom till // efter en stor del då //därav förtärd och uppstillat, och // rätten uppå noga efterfrågan parternas häröver 
examinerande ej vidare upplysning i det målet // Petter Jacobssons berättelse // vid pass nya sommarlass hö kunde vid // 
vara uti husen behåll, där // och hans kreatur framfödde, och // befanns att moder Karin Matsdotter då hade hälften så 
mycket boskap // fördenskull provade rätten // sedan Petter Jacobsson får // sin egen arvedel och tredjepart ut // två 
tredjedelarna i höet, å /att förnöja sina systrar för /fyra lass vardera med /7 kopparmynt  
 
Äktenskap med Karin Matsdotter (Född 1639 Gunnilbo Brickan. Död 1722-04-01 Gunnilbo Brickan.). Vigsel 1663-10-11 
Gunnilbo. 
 
Barn: 
VIII:212 Maria Jakobsdotter. Född 1665-10-23 Gunnilbo Brickan.  
Per Jakobsson. Född 1668-10-16 Gunnilbo Brickan. Död 1745-11-10 Gunnilbo Brickan.  
Ingeborg Jakobsdotter. Född 1671-09-22 Gunnilbo Brickan.  
Abraham Jakobsson. Född 1674-10-07 Gunnilbo Brickan.  
Elisabet Jakobsdotter. Född 1677-09-17 Gunnilbo Brickan.  
Catharina Jakobsdotter. Född 1682-12-12 Gunnilbo Brickan.  
Susanna Jakobsdotter. Född 1685-10-06 Gunnilbo Brickan.  

 
 

 
 

IX:424  mm fm ff mm m 
Karin Matsdotter. Född 1639 Gunnilbo Brickan. Död 1722-04-01 Gunnilbo Brickan. Far: X:847 Mats Persson. Mor: X:848 
Ingeborg Matsdotter. 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 26 september 1699 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2300 (1699) Bild 
7680 / sid 758 (AID: v420702.b7680.s758, NAD: SE/RA/42042202): Kärade Johan Jönsson i Naddebo å dess hustrus Brita 
Matsdotters vägnar och Hans Olofsson å framlidne Olof Matssons samtliga arvingars vägnar till Jacob Perssons änka hustru 
Karin Matsdotter i Brickan och Per Matsson ibidem angående det svaranden brukat deras tvenne därsammastädes dem 
ärftligen tillfallna systerdelar i 20 års tid utan avgift begärandes därför få förnöjelse varjämte Hans Olofsson påstod att få 
sin och sina syskons jord igen och att få till sig lösa några systerdelar. Svarande sade sig hava betalt 300 daler kmt som varit 
en gravation för åverkan hemmanet av föräldrarna påkommen, vilken de begärde få kvitta det käranden intet nekade, 
anhållandes allenast att få bliva vid de jordedelarna otuberade som de i så många år besuttit och så mycket påkostat. 
Resolution. Såsom av det likvidations och föreningsinstrument som framlidne befallningsmannen Nyman och 
häradsdomaren Lars Persson samt Per Matsson Biugg d 2 augusti 1680 upprättat befinnes att hemmanet Bricka bestått av 
8 systerdelar och att var del blivit skattat för 100 daler kmt alltså löper av den 100 dalers gravationen som varit på 
hemmanet 37:16 öre kmt på var systerdel och när detta avdrages bliver för Johan Jönssons hustrus del 62 daler 16 öre kvar 
vilken summa Karin Matsdotter med intresse ifrån förberörde tid som är 19 år bör till Johan Jönsson a 6 pro cento om året 
betala. I lika måtto erlägger Per Matsson i Brickan till samtliga Olof Matssons arvingar för 2ne systerdelar 125 daler med 19 
års avrad eller intresse a 6 pro cento om året. Och alldenstund Brickan är allenast ett fjärdedels hemman och alltså intet tål 
mer än tvenne åbor fördenskull när Karin Matsdotter och Per Matsson som ovanförmält är, hava förnöjt Johan Jönsson och 
Olof Matssons arvingar böra de vardera halva hemmanet Brickan oklandrat njuta och besitta. 

 
 



 
 

IX:425  mm fm fm ff f 
Måns Esbjörnsson. Död före 1681 Köpings stad. 
 
Mantalslängd Köping 
1664-1666 Måns Esbjörnsson 1 
1669-1679 Måns Esbjörnsson m h 
 
Barn med Anna Persdotter. 
 
Barn: 
VIII:213 Petter Månsson. Född 1666 Köping stad. Död 1749-05-16 Ramnäs Jungfrubo.  

 
 

 
 

IX:426  mm fm fm ff m 
Anna Persdotter. 
 
Mantal Köping 1681-1684 Måns Esbjörnssons änka utfattig 
 
Köpings rådhusrätt 20 augusti 1681 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2285 (1680-1681) Bild 4790 / 
sid 445 (AID: v420687.b4790.s445, NAD: SE/RA/42042202) sedan bekände Prûtsen att Johan Larsson sålt hos Näbb Olofs 
hustru ½ spann råg där av han skulle bruka pengarna till tullpengar, men bonden nekade därtill, sägandes sig sålt samma 
sädes ½ spann hos Måns Esbjörns änka, Måns Esbjörns änka blev därom tillspord om bonden Johan Larsson haver sålt hos 
henne någon sät åt Carl Preutz, svarades hon där till att hon plägar ofta gånger köpa av böder både övermål som eljest och 
så tunnetals spann men intet kunde hon erinra sig om denna ½ spann, nekandes alldeles bonden hava sålt något korn till 
henn åt Carl Preutz och ifall så vore att bnden någon halvspann har henne sålt, så har han den sålt för sin egen, det hon sig 
sedan påminte och bekände att bonden till henne försålt en ½ spann råg därför hon honom gav 3 daler kopparmynt 

 
 

 
 

IX:429  mm fm fm mf f 
Johan Eskilsson. Född omkring 1622. Död 1683-10-28 Gunnilbo Sarvtjärn. 
 
Körare vid Flena 
 
Skinnskatteberg 7 juli 1682 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2286 (1682) Bild 9220 / sid 908 (AID: 
v420688.b9220.s908, NAD: SE/RA/42042202) Johan Eskilsson i Sarvkärrstorpet som är ett utbygge från Erlandsbo har gjort 
åverkan i skog vilket ska synas 
 
Barn med Kerstin Hansdotter (Född omkring 1634. Död 1694-07-22 Gunnilbo Västansjö.). 
 
Barn: 
Malin Johansdotter. Född före 1660 Gunnilbo.  
Margareta Johansdotter. Född före 1660 Gunnilbo.  
Johan Johansson. Född 1665-05-27 Gunnilbo Sarvtjärn.  
VIII:215 Olof Johansson. Född 1668-10-03 Gunnilbo Sarvtjärn. Död 1731-11-12 Ramnäs Dalkarlstorp.  
Lars Johansson. Född 1673-09-14 Gunnilbo 16).  
Mats Johansson. Född 1679.  
Hans Johansson.  
Erik Johansson. Född Gunnilbo Sarvtjärn.  
Per Johansson.  

 
 

 
 

IX:430  mm fm fm mf m 
Kerstin Hansdotter. Född omkring 1634. Död 1694-07-22 Gunnilbo Västansjö. Far: X:859, X:893 Hans Lorentzon. Mor: 
X:860, X:894 Malin Persdotter. 
 
Skinnskatteberg 1699 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2300 (1699) Bild 7570 / sid 747 (AID: 
v420702.b7570.s747, NAD: SE/RA/42042202) Den arvspratention som framlidne hustru Kerstin Hansdotters barn i 
Gunnilbo efter värdering och förlikning instrumentet ao 1696 i september upprättat, tillfaller uti Östra Gunnilbo 
hemmanet och hammardelen med all dess tillhörigheter, vilken de 7 bröder och 2ne systrar försålt den 11 februari 1699 till 
deras mosterman Per Matsson Bjugg i Gunnilbo och hava således fått sin betalning nämligen Per Johansson för sin 
broderdel i hemmanet / men hammardelen behåller han själv till behaglig tid / 25 daler kopparmynt, Hans Johansson för 
sin del både i hemmanet och hammaren 37 daler 16 öre, Johan Johansson ävenväl 37 daler 16 öre, såsom och Olof, Lars 



och Mats Johanssöner vardera 37 daler 16 öre, Malin Johansdotter för sin systerdel 18 daler 24 öre, Margareta 
sammaledes 18 daler 24 öre uppböds nu 1 gång 
 
Äktenskap med Olof Larsson. Vigsel 1687-10-17 Gunnilbo. 

 
 

 
 

IX:431  mm fm fm mm f 
Olof Andersson. Född omkring 1632 Gunnilbo Naddebo. Död 1697-06-09 Gunnilbo Tarmansbo. Far: X:861 Anders 
Ingevaldsson. Mor: X:862 Elin Persdotter. 
 
Olof är antecknad i mantalslängden från 1661 
 
Bergsting Skinnskatteberg 1677 Bergskollegium, Rättsprotokoll från Öster- och Västerbergslagens bergmästaredöme, 
SE/RA/420013/02/E II f/1 (1653-1686), bildid: A0067300_00582 Besvärade sig för rätten Olof Andersson i Tarmansbo 
Gunnilbo socken det han för några år sedan haver på sin bekomne förteckning av Anders Andersson i Köping framfört till 
Kedjebo hammar en hop kol som hans då varande smed Mr Lars Hansson haver emottagit och nu samma kol varken 
smeden eller husbonden vill tillstå hava fått. Och såsom smeden till samma kols emottagande alldeles nekade och skulden 
in på sin husbonde vände, kunde rätten härutinnan icke något resolvera utan saken till nästa bergsting uppsköts // 
 
Skinnskatteberg 7 juli 1682 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2286 (1682) Bild 9210 / sid 907 (AID: 
v420688.b9210.s907, NAD: SE/RA/42042202) beviljades Olof Andersson i Tarmansbo fasta på soldaten Mats Orres hustrus, 
hustru Karins jordedel i Tarmansbo försåldan av d 2 aug 1665 och nu till dato förlängst både lagbudit och lagståndet 
 
Barn med Karin Valeriansdotter. 
 
Barn: 
VIII:216 Karin Olofsdotter. Född 1673-05-10 Gunnilbo Tarmansbo. Död 1712-03-23 Ramnäs Dalkarlstorp.  
 
Äktenskap med Kerstin Andersdotter (Född omkring 1658.). Vigsel 1682-07-16 Gunnilbo. 
 
Barn: 
Anders Olofsson. Född 1684-11-09 Gunnilbo Tarmansbo.  
Olof Olofsson. Född 1687-02-24 Gunnilbo Tarmansbo.  
Abraham Olofsson. Född 1689-06-14 Gunnilbo Tarmansbo.  
Johan Olofsson. Född 1695-01-31 Gunnilbo Tarmansbo.  

 
 

 
 

IX:432  mm fm fm mm m 
Karin Valeriansdotter. Far: X:863 Valerian Matsson. 
 
Skinnskatteberg 24 augusti 1665 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:4 (1665-1666) Bild 740 / 
sid 147 uppå h Hindrik pastorens i Gunnilbo förfrågan huru förhållas skulle med Karin Wallersdotter som utan bevis var i 
hans församling inkommen ifrån Heds socken, därför att hon förlidet år på Pastorens h Pers förklagan i Hed om lägersmål 
med några personer var angiven och själv hetes hava bekänt, men nekade nu så väl som då vara skyldig dock väddat till 
bekännelse av Pastoren h Per. Resolverades till svar att efter som på förfrågan och undersökande om hennes förhållande 
sedan förlidne år försport intet annat än det som ärligt var och varken inne tagen med någon bolare eller bann burit vittne 
som lag säger, alltså vidhålles hon fri för h Pers tillmäle och skäligt att njuta församlingens frihet. 
 
Är dopvittne 1668 Gunnilbo (U) C:1 (1660-1683) Bild 52 / sid 47 (AID: v72161.b52.s47, NAD: SE/ULA/10346) 
 
Skinnskattebergs härad september 1673 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2736 (1673) Bild 5090 / 
sid 500 Olof Andersson i Tarmansbo inställtes med Karin Walleriansdotter nu Olof Perssons hammarsmeds hustru i Flena 
vilka avlat oäkta barn tillsamman. Och ville Olof ursäkta sin brott därmed att Karin skulle lovat vilja ingå med honom 
äktenskap men sedan det inträtt med Olof Persson hammarsmed. Resolverades Att såsom Olof utav lysningarna väl 
förstått Karins tanke och då kunna avhindra hennes äktenskap med Olof om han då vetat, men då bygande sådant 
förbilåtit. Sakfälltes han till sina 40 mark Men Karin uppå mannens flitiga avbegiande för hennes brott jämväl prästernas 
att intet missförstånd emellan dem bliva måtte om han nu eljest för henne böta skulle, blev väl sakfällt till sina 20 mark 
men kändes med 2ne dagars fängelse dem avtjäna. 
 
Äktenskap med Olof Nilsson. Vigsel 1672-11-05 Gunnilbo 17). 

 
 



 
 

IX:441  mm fm mm ff f 
Johan Svensson. Död. Borgare i Köping 
 
I mantalslängden 1685, Sunnansjötorp är en Johan Svensson skomakare ... uti Köping omnämnd 
1684 urväders Karin gl utfattig 
1686 Johan Svensson borgare i Köping och Lars Johansson 
1687 Johan Svensson borgare uti Köping, där skriven. Lars Johansson Johan Svens son och för son i Köping skriven 
1679 Johan Svensson endast dräng och piga 
1687 i Köpings mantalslängd som skomakare man hustru son och dotter 
1688 Johan Svensson med hustrun skriven i Köping 
1690 Köping Utfattig utur staden 
1692 C:1 Köping s.56 än bötte för det han tog mässen? gl Johan skräddare -12 
 
Barn med NN (Död 1698-05-15 Hed Sunnansjö torp.). 
 
Barn: 
VIII:221 Lars Johansson. Född 1660 Hed. Död 1738-07-10 Hed Sunnansjö torp.  
Daniel Johansson. Född 1666-05-03 Gunnilbo Eriksbo.  

 
 

 
 

IX:442  mm fm mm ff m 
NN. Död 1698-05-15 Hed Sunnansjö torp. 
 
Mantalslängd 1690: Johan Svenssons änka gl och haver intet bruk 
Testamenten LIa:5 bild 15 1698 

 
 

 
 

IX:443  mm fm mm fm f 
Jon Larsson. Född Hed Spabo. Död omkring 1672 Hed Spabo. Far: X:885 Lars Jonsson. Mor: X:886 Kerstin Andersdotter. 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 1645 Påvel Eriksson tullnär vid Gislarbo klagade till Bastian i Jönsarbo, Jon i Spabo, Anders i 
Bovallen och Henrik ibidem som haver köpt några stycken oxar i Västerås marknad och andra sina saker fört hem omkring 
tullen, men när tullnären det förnam haver han mött dem i vägen och gjort contrakt med dem samtliga till ett och ett halv 
skeppund järn. 
 
Lagmansting 25 augusti 1648 Sörbärke  Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIa:6 (1643-1652) Bild 3410 / sid 
334 uti det tvistiga lagvalda ärende ifrån Skinnskattebergs tingslag den 24 april 1648 mellan appellanten Erik Frantzons 
hustru Kerstin i Karmansbotorp och hennes son Jon i Spabo angående fördel i bemälte Spabo blev avsagt att h Kerstin 
behåller 1 spannland fördel i vardera gärde, så och den ängen som hon härtill sammastädes haft haver och skulle med det 
första  tvenne av nämnden bemälte jord i ont och gott emellan dela. 
 
Skinnskatteberg 24 april 1648 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2724 (1648) Bild 340 / sid 663 
framträdde för rätten Jon i Spabo och sig besvärade över sin styvfader Erik Frantsson i Karmansbotorp i det han tillägnar 
och tillväller sig allt för stor fördel av det som är allenast ¼ hemman, att han dock måste utlägga och utgöra utlagorna som 
och stå för gäst och gångande, begärte alltså rätten ville se på en sådan obillighet. Detta hemställtes uti rättens 
betänkande, vilka besluto att alldenstund de prövade, Jon icke kunna bliva behållen med en så stor fördels aftalande och 
avläggande och likväl ligga för alla utlagor, knekt och annat ty skall Erik Fransson antingen själv bruka hemmanet och göra 
utlagor eller och här efter avstå med sådant fördelstagande 
 
Skinnskatteberg 29 maj 1654 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2727 (1652-1655) Bild 1220 / sid 
113 kärade h Anna Larsdotter havande sitt tillhåll hos sin broder Jon Larsson i Spabo och Hed fjärding till en bonde uti 
Skinnskattebergs socken benämnd Hindrik i Krabo angående en hennes son Abraham Aronsson om sina 16 år som honom 
tjänt haver skall igenom Hindriks vållande blivit död i ett ölkar uti hans brygghus där han genom ett hål på väggen har 
inkrupit. Till denna hennes käromål svarar Hindrik sålunda att innevarande år 1653 den 17 januari // då pojken om aftonen 
hade tillika med de andra ätit gick han i säng hel och helbrägda, om morgonen något för dagen, befallte Hindrik sin dräng 
Johan Andersson och sin piga Agneta Michilsdotter att de skulle gå i ladan och tröska men pojken befallte han vattna 
hästarna när då ljust blev, gick hans hustru Karin åt brygghuset som igenlåst var, då hon kom in om brygghuset fick hon se 
pojken ligga stupa död på karbrädden, gick så hon in i stugan och kundgjorde detta sin man vilken strax åt ladan och sade 
till drängen Johan, jag hörer här i gården skall vara en död karl. Vem är det sade drängen? Hindrik svarade, pojken 
Abraham har krupit igenom gluggen som jag höre av hustrun ty hon haver haft dörren olåst. Toge så Hindrik och Johan ett 
stycke bloss gingo uti brygghuset och funnon honom pojken där liggandes på karbrädden död, därmed red så drängen 
Johan till Erik i Vetterskoga att taga honom till vittne huruledes detta hade tillgångit. 



 
Skinnskatteberg 25 februari 1657 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:2 (1656-1659) Bild 840 / 
sid 80 Olof Erikssons käromål till tullnärs vid Gisslarbo Jon i Spabo om en oxe som han skulle hava låta driva i tullen förbi 
lilla Skedvi av honom som de sålde, var av han sade sig intet veta vilken väg han var kommen. 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 22 mars 1672 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2277 (1672) Bild 6240 
/ sid 616: Förliktes hustru Britta Jönsdotter salig Jon Larssons i Spabo med sina mansbröder Anders och Johan Larssöner 
ibidem hennes styvbarns målsmän att hon för den morgongåva som hon sade vara sig utlovad av sin salig man uppå 10 
Rdaler och en klädning behåller en halv upphuggen stuga därpå ägorna ståendes vilken hon själv skall avföra. Kändes 
dessutan hustru Brita pliktig till Jon Larssons moder återställa en ko som henne varit tillsatt i betalning för någon sin 
fordran hos sonen den hon hustru Britta till sig tagit. Sammaledes och en stor kittel som Jons fader fordom tillhört 
 
Skinnskatteberg 12 september 1672 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2277 (1672) Bild 6660 / sid 
658 (AID: v420679.b6660.s658, NAD: SE/RA/42042202) androgo för rätten Anders, Johan och Olof Larssöner i Spabo 
hurusom deras sal broder Joen Larsson ibid hade frånfallit och lämnat 3 st barn efter sig och emedan som en dotter är nu 
så när fullväxt understår sig att till sig taga och förestå jorden, vartill såsom de akta henne oförmögen efter hon varken 
kreatur eller någon hjälp haver  dy det barnen icke därigenom måtte komma till korta äre de dess närmaste skylmän 
orsakat sådat att tillkännagiva och rättens omdöme underkasta. Pigan mente sig vara närmast om besittningen av sin och 
sina syskons jord. Resolv. Eftersom nogsamt beprövades att pigan ej skulle vara mäktig allena hemmansdelen förestå och 
henne själv såväl som syskonen ogagneligt, vilka morfadern sades hava till sig tagit dy pålades henne att inställa sig i tjänst 
hos någon ärlig husbonde till dess hon bliver försörjd med man och farbröderna jämte morfadern draga såväl därom 
försorg såsom om de smärre barnen och dess egendom. 
 
Skinnskatteberg 3 oktober 1681 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2285 (1680-1681) Bild 10620 / 
sid 983 framsteg för rätten Måns Torbjörnsson på ett oskattlagt torp, Uggelberget boende och kärade till Johan och Anders 
Larssöner i Spadebo om någon arvsrätt efter sin svärmoder en soldats hustru, hustru Kerstin som bodde i Spadebotorpet, 
vars man skall hava rymt ifrån henne och hon sedan bott på Spadbotorpet begärandes Måns att Johan och Anders 
Larssöner måtte visa sitt laga fång på detta Spadebo, där emot framlade Johan och Anders Larssöner 2ne häradsdomar en 
av 1630 och den andra 1634 var med bevistes att hustru Kerstins mormoder hustru Karin Pålsdotter som ägde detta 
hemmanet Spadebo haver det testamenterat till sin son Lars som henne födde och försörja skulle i dödedagar, sedan 
bevistes med 1634 års dom att Måns Torbjörnssons hustrus moderfader Anders Olsson hammarsmed i Finnåker hade med 
handsträckning förlikts med sal Larses hustru i Spadeboda för sin arvsrätt där sammastädes med ett skeppd stångjärn, 
alltså kunde nu Måns Torbjörnsson samma sin hustrus mormoders arv icke åtala utan borde plikta för domkval.  
 
Barn med Kristina Andersdotter (Död omkring 1667 Hed Spabo.). 
 
Barn: 
VIII:222 Kristina Jonsdotter. Född 1658-06-23 Hed Spabo. Död 1743-09-29 Hed Sunnansjö torp.  
Lars Johansson. Född Hed Spabo.  
Kerstin Johansdotter. Född Hed Spabo.  
Karin Johansdotter. Född Hed Spabo.  
 
Äktenskap med Brita Jönsdotter. Vigsel omkring 1668. 

 
 

 
 

IX:444  mm fm mm fm m 
Kristina Andersdotter. Död omkring 1667 Hed Spabo. 

 
 

 
 

IX:445  mm fm mm mf f 
Hans Halvardsson. Född 1610 Gunnilbo Näla. Död 1699-04-12 Gunnilbo Österflena. Far: X:889 Halvard Olofsson. Mor: 
X:890 Ingeborg Esbjörnsdotter. 
 
Kyrkvärd 
 
Bor i Ytternäla 1659 v222896.b2230.s153 
 
Skinnskatteberg 1665 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:4 (1665-1666) Bild 420 / sid 75 (AID: 
v222898.b420.s75, NAD: SE/ULA/11711) uppå Christopher Melini begäran på Erik Hanssons, Hans Halvarssons och Olofs i 
Holmen vägnar om real immission uti Flena Östre gårds hemman som de igenom kungliga hovrättens dom hava vunnit Nils 
Persson utur, men berättades ännu besitta några hus där sammastädes. Tilldeltes honom Melino på begäran efterskrivne 
av nämnden nämligen Lars Persson i Erlandsbo, Hans i Gokärra, Anders Embjörnsson i Glifsån och Lars Eriksson i Darsbo, 



vilka tillika med fjärdingsmannen Per Matsson Bjugg skola till den 4 juni nästkommande, resa dit och fullkomligen 
immittera förbemälte ägare i alla de hus och ägor som ännu oexecuterade är och nycklarna till husen nu strax taga av Nils 
Persson och tillställa dem Hans Halvardsson// 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 24 augusti 1665 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:4 (1665-
1666) Bild 730 / sid 145: Uti executions saken emellan Hans Halvarsson i Flena Östergård, Olof i Holmen samt Erik Hansson 
i Aspelund på den ena och Nils Persson på den andra tvistande tillsamman om refusion för någon överbyggnad i Flena 
smedjan som Nils prasenderar samt bekostning på ägornas förbättring under hemmanet. Är häradsrättens svar: Såsom 
mellanbyggningen på hammaren i Flena smedjan beprövas mera skadelig än nyttig varit, därför och Hans Halvarsson med 
sina intressenter alltså måst omställa hammarbyggnngen på annat sätt till dess bättre fortgång; dy kan alltså rätten ingen 
bekostning bestå Nils för bemälte byggning in i hammaren, utan på själva husets, trummans, dammens reparation med 
hålldammars, sänkningars och grävningars bekostnad, samt ängars upprödjande i hemmanet, tillkänner rätten honom i ett 
för alt till skadestånd 400 daler koppmt, sedan all åverkan är beräknad och restituera dörrar, fönster och spjäll till sina 
behöriga rum, och parterna var sedan utan vidare rättegångsprocess här med alldeles åtskilda. 
 
Skinnskatteberg 8 mars 1671 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:6 (1670-1671) Bild 2160 / sid 
157 (AID: v222901.b2160.s157, NAD: SE/ULA/11711) emellan Per Andersson i Flena kärande och Hans Halvarsson ibid 
svarande angående inlösningsrätten på en smedjedel uti Flena Österhammar som Per pratenderar och Hans i sin brukning 
och possession haver: är detta häradsrättens dom: Såsom Hans Halvardsson beviste sig med några andra intressenter 
utstått stor möda och besvär med en actions utförande emot Nils Persson i Flena till att behålla denna hammardel, därpå 
han till bevis inlade kongl hovrättens dom dem emellan avsagd d 20 mars 1662 och Per Andersson under den tiden som 
actionen påstod ingen lösningsrätt påtalt ej heller i någon tunna uppbekostnad participerat. 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 13 oktober 1671 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:6 (1670-
1671) Bild 2860 / sid 297 (AID: v222901.b2860.s297, NAD: SE/ULA/11711): Omnämns Hans farfar Olof Halvardsson 
 
Västmanlands lagmansting 1673: Uti denna tvistiga och ifrån Skinnskatteberg d 8 mars hit appellerade sak emellan Pär 
Andersson i Flena kärande och Hans Halvarsson ibidem svarande angående dellösningsrätt på en smedjedel uti Flena övre 
hammar som Per praetenderar och han i possession haver är detta: av de skäl som i tingsrättens förbemälte dom uppförde 
finnes känner lagmansrätten den vara giltig och ständig. Var efter Hans Halvarsson med dess arvingar och intressenter 
samma smedjedel nu och framdeles förutan vederpartens vidare åtal oklandrat åtnjuter och detta med rätta. 
 
Barn med Anna Larsdotter (Född 1626 Gunnilbo Österflena. Död 1707-12-22 Gunnilbo Österflena.). 
 
Barn: 
Erik Hansson. Född omkring 1653 Gunnilbo Näla. Död 1737 Gunnilbo Näla.  
Margareta Hansdotter. Född 1661 Gunnilbo Österflena.  
VIII:223 Hindrik Hansson. Född 1664-10-07 Gunnilbo Österflena. Död omkring 1710.  
Anders Hansson. Född 1666-11-28 Gunnilbo Österflena. Död 1739-02-17 Gunnilbo Flena.  
Anna Hansdotter. Född 1668-12-23 Gunnilbo Flena. Död 1669-01-10 Gunnilbo Flena.  
Halvard Hansson. Född 1670-04-02 Gunnilbo Flena.  
Hans Hansson. Född 1671-11-01 Gunnilbo Flena.  
Kerstin Hansdotter. Född 1673-11-30 Gunnilbo Österflena.  
Susanna Hansdotter.  
Ingeborg Hansdotter.  

 
 

 
 

IX:446  mm fm mm mf m 
Anna Larsdotter. Född 1626 Gunnilbo Österflena. Död 1707-12-22 Gunnilbo Österflena. Far: X:891 Lars Halvardsson. 
 
Skinnskatteberg 19 juni 1676 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2739 (1675-1677) Bild 6500 / sid 
621 inställtes för rätten en flicka Lisbet Matsdotter om sina 10 år barnfödd i Ovansjö socken och Högeby uti Gästrikland 
vilken angavs hava beryktat åtskilliga hustrur här å orten för trolldom. Tillspordes flickan först huru hon var kommen på 
denna orten? Svarade sig hitföljt sin moder efter faderns död, den nu uti Åvestbo under Västanfors fjärding sig uppehåller. 
Vilken förliden påsk skall drivit henne ifrån sig, efter hon yppat henne i sitt trolldomsväsende, kommit till Naddebo där hon 
varit någon tid och så vidare gått sig om bröd om bygden, nu sedan inkommit sig i Masmästarbo hos kornetten manhaftig 
Gustaf Trummels hustru och haver hon så i detta sitt omvandrande angivit några kvinnspersoner i Gunnilbo socken som 
där skulle umgås med trolleri och föra barn till Blåkulla. Tillfrågades huru hon kommer till att berätta sådant uppå folk? 
Svarade sig sett i Blåkullen dessa hustrur som hon haver angivit undantagandes hustru Elin i Flena, men den haver Hans 
Halvardssons hustru i Flena östra gård tubbat henne att säga sådant uppå i det hon bedit henne först att gå och se om 
hennes grannhustru hust Elin var trollkäring med, men då hon åter kommit och berättat att hon intet kunnat förstå om 
hon så var eller ej då skulle hustrun sagt henne dock varit därför beryktad. Ytterligare bekände hon att samma hustru först 
givit henne ett grant slissing kläde om halsen det hon sedan tagit igen och än lovat henne tröja och kjortel därtill på det 



hon skull vittna sådant på hust Elin. Inhämtades Hans Halvardssons hustru i Flena hust Anna Larsdotter som angavs hava 
lejt flickan till att sätta sådant tal på hust Elin i Flena östergård och tillfrågades om hon det gjort? Men hon uppåstod 
flickan detta drista på henne. Hust Anna förhölls timliga förmaningar att hon måtte tillstå om hon så försett sig och brutit 
hust Elin emot och att hon måtte avbedja det. Stod och flickan därvid att hon lockat henne till att besyna och erfara om 
hust Elin skulle kunna trolla // till vilket hust Anna hårt nekade sägande sig alldeles oskyldig i flickans angivande // frågades 
flickan om hon visste rätt säkert att avsäga om hon själv någon tid varit i Blåkullen? Då berättade hon sig där druckit och 
ätit intill dess hon bekänt sig men sedan intet annat fått än ormar och klossar. Nu sade hon sin förförerska Karin benämnd 
till hemvist i Oppeby socken uti Torsåker vara död och sedan haver hon sluppit anfäktning på 3 veckor. Uti Blåkullen 
berättade hon sig och sett änglar som befallt henne berykta  och uppenbara de skyldiga men nu på 3 veckor intet varit 
där, dock är hon frestad bliven med drömmar i sömnen, hon och tillförne sett satan uti härlig skapelse men sedan hon 
bekände sig då han legat under bordet bunden med kedja och spelat med rumpan /// andra tingsdagen inkom Mats 
Persson i Brickan vilken berättade sitt folk hava funnit henne(Kerstin Matsdotter i Röjningen)  ensam i hans fähus och 
tarmar efter slakt uppkastade på fähustaket var om han sedan någon tid därefter hårt tilltalt henne efter han märkt 
…trevnad på sina söder, därför hon hämtat en sin grannhustru Tyskmagga som följt henne hem till honom och då Cherstin 
avbudit detta lovandes att intet ont skulle därpå följa vilket han nu förtegat av fruktan för henne i 10 år. Till detta kunde 
Cherstin intet stort neka men föregav sig varit utdriven hemma av sin svärmoder och så flytt till grannens fähus Men såsom 
henne förhöllst detta vara en sällsam akt och otvivelaktigt ett signeri // lovade hon härom vidare vilja tala med sin 
kyrkoherde // avsides vilken sedan berättade henne inständigt uppåstå sig oskyldig flickans tal.  

 
 

 
 

IX:447  mm fm mm mm f 
Lars Hansson. Född omkring 1632 Gunnilbo Kedjebo. Död omkring 1692 Hed Västansjö. Far: X:859, X:893 Hans Lorentzon. 
Mor: X:860, X:894 Malin Persdotter. 
 
Mantalslängd Gunnilbo socken Kedjebo 
1682 Lars Hansson m h son 
 
Mantalslängd Hed socken Västansjö 
1684 Lars Hansson m h dotter 
1685 Lars Hansson m h 
1686-1688 Lars Hansson m h dotter 
1689 Lars Hansson m h två döttrar 
1690 Lars Hansson utgammal och ligger allt till sängs 
1691-1692 Lars Hansson m h och två döttrar 
1693 Lars Hansson och hustrun döda 
 
Skinnskatteberg 19 augusti 1669 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:5 (1668-1669) Bild 1960 
(AID: v222900.b1960, NAD: SE/ULA/11711)  Udde Mackey på Färna bruks vägnar insinurerade till 3dje uppbjudandet Lars 
Hanssons hammarsmeds obligation på 490 daler kmt för vilken skuld Lars honom har förpantat alla sina jordedelar i 
Västansjö så ärvde som löste. Oblig dat den 5 augusti 1668 
 
 
Skinnskatteberg 8 mars 1671 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:6 (1670-1671) Bild 2170 / sid 
159  Berättade Lars Hansson i Kedjebo om sin hustrus jordedel i Västansjö och Hed socken vara försåld av hennes broder 
under Ferna bruk till vilkens återbördande hon både tillbudit jordhavanden sina penningar igen men såsom de sådant 
vedersakta, nedersatt 400 daler hos fjärdingsmannen Hans Lorentzon begärandes råd huru han sig häruti förhålla skall att 
hon sin bördemannarätt åtnjuta må. Res: att Lars Hansson låter pengarna innestå i förvar hos fjärdingsmannen och till 
nästa ting sedan lagligen svarar sin vederpart och söker för sig laga dom och bevisar på tinget sin börderätt // 
 
Skinnskatteberg 13 oktober 1671 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:6 (1670-1671) Bild 2840 
/ sid 293 (AID: v222901.b2840.s293, NAD: SE/ULA/11711) förfrågade sig Lars Hansson i Kedjebo huru han nu vidare skulle 
sig förhålla emot Färna bruks föreståndare som ej vilja emottaga de 400 daler kmt som han insatt hos fjärdingsmannen 
Hans Lorentzon till utlösen för sin svågers jordedel i Västansjö belägen, den han försålt under Färna bruk. Inspektor Nils 
Persson exciperade att hans principal har lagfarit samma egendom och såsom den desslikes är lagstånden begära därpå 
fasta. Res. I förmågo av kongl resolutionen given för bergslagen av dato d 15 nov 1664 tillstås honom återbörda jorden och 
där vederböranden ej vilja emottaga lösningen innestå penningarna år och dag, sedan rätten vill därom vidare disponera. 
 
Skinnskatteberg 13 oktober 1671 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:6 (1670-1671) Bild 2920 
/ sid 309 (AID: v222901.b2920.s309, NAD: SE/ULA/11711) Antoni Mineurs hustrus systerdel i Västansjö köpt av Lars 
Hansson i Kedjebo för 60 daler köp  dat d 8 januari 1671 
 
Skinnskatteberg 22 mars 1672 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2277 (1672) Bild 6380 / sid 630 
(AID: v420679.b6380.s630, NAD: SE/RA/42042202) uppböds ett fall, Bondeplatzen benämnd beläget i Västansjö det Lars 



Hansson i Kedjebo inlöst av Antoni Mineur för 60 daler ktt köp dat 15 okt 1671 
 
Skinnskatteberg 22 mars 1672 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2277 (1672) Bild 6380 / sid 630 
(AID: v420679.b6380.s630, NAD: SE/RA/42042202)  Uppböds ett fall Bondeplatsen benämnd beläget i Västansjö det Lars 
Hansson i Kediebo inlöst av Antoni Mineur för 60 daler kmtt köpdat d 15 okt 1671 
 
Skinnskatteberg 12 september 1672 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2277 (1672) Bild 6680 / sid 
660 (AID: v420679.b6680.s660, NAD: SE/RA/42042202) noch uppböds 2 gången Antoni Mineurs hustrus arvsrätt i 
Västansjö den Lars Hansson i Kedjebo sig tillhandlat för 60 dal kmt köp dat 8 jan 1671 
 
Skinnskatteberg 17 januari 1676 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2739 (1675-1677) Bild 6250 / sid 
596 (AID: v420724.b6250.s596, NAD: SE/RA/42042202)  Lars Hansson i Kedjebo haver givit till Per Mårtensson i Västansjö 
126 daler kmt på lösen i Västansjö efter attest d 29 juli 1661. 
Sammaledes Lars Hansson betalt till Mickel Mickelsson vid Färna bruk på samma lösen för Per Mårtensson 400 daler efter 
Mickel Mickelssons attdest d 10 april 1675. 
Än Lars Hansson levererat till Färna bruk på Västansjö lösen 100 daler som kommissarien Reenstiernas kvittens betygar  
av d 10 aug 1675. 
. 
 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 16 juni 1676 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2739 (1675-1677) Bild 
6460 / sid 617 (AID: v420724.b6460.s617, NAD: SE/RA/42042202): Lars Hansson i Kedjebo samt dess svåger Lars Matsson 
begärde värdering på Västansjö hemman i Hed socken som de köpt och inlöst av de andra syskonen, vilket blev tillåtet 
efter arvingarna sade vara därom ense och förordnades alltså till värderingsmän Lars Persson, Jonas Böös och Måns 
Jönsson i Holmen 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 17 januari 1676: Anthoni Mineur sålt till Lars Hansson i Kedjebo sin hustrus del i Västansjö 
med ett stycke jord Bondefall benämnt för 120 daler som köpebrevet efter d 15 oktober 1671 utvisar och uppböds 1 
gången 
 
Skinnskatteberg 19 juni 1676 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2739 (1675-1677) Bild 6550 / sid 
626 (AID: v420724.b6550.s626, NAD: SE/RA/42042202) Ett jordestycke Bondeplatsen benämnd som Lars Hansson i 
Kedjebo köpt av Anton Mineur för 120 daler efter köpebrev av d 15 oktober 1671 
 
Skinnskatteberg 29 juni 1677 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2740 (1672-1679) Bild 4760 / sid 
471 (AID: v420924.b4760.s471, NAD: SE/RA/42042202) Lars Hansson i Kedjebo utlöst och betalt kommisarien hr 
Renstierna för dess pratention i Västansjö och Hed socken, varemot lagfarna dokumenter honom är i handen levererade. 
Lars Matssons anpart i Västansjö har Lars Hansson ibid inlöst med 126 daler kmt 
 
Skinnskatteberg 29 juni 1677 Svea Hovrätt Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2740 (1672-1679) Bild 
4770 / sid 472 (AID: v420924.b4770.s472, NAD: SE/RA/42042202) Antoni Mineurs hustrus jord i Västansjö till Lars Hansson 
ibidem försåld 
 
Skinnskatteberg 23 januari 1680 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2284 (1680) Bild 11030 / sid 
1026 (AID: v420686.b11030.s1026, NAD: SE/RA/42042202) Lars Hansson i Kedjebo bekommer fasta på 3 ½ brodersdel, 
item Olof Matssons del i Västansjö inbördade ifrån Ferna bruk, noch på Antoni Mineurs hustrus del ibid köpt av Mineur 
 
 
Skinnskattebergs häradsrätt vårtinget 1689: Uppböds Lars Hanssons i Västansjö arvfallne jordedel i Öster och 
Västergårdarna i Gunnilbo vilka han den 26 maj 1688 försålt till sin broder Erik Hansson för 400 daler kmt 3 gång 
 
Bergskollegium, Rättsprotokoll från Öster- och Västerbergslagens bergmästaredöme, SE/RA/420013/02/E II f/2 (1687-
1698), bildid: A0067301_00019// 1689 Kedjebo hammar Mäster Lars Hansson mästersven Staffan Hansson /// dessa 
förmantes allvarligen att smida vackert järn 
 
Skinnskatteberg 15 mars 1692 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2293 (1692) Bild 13890 / sid 1364 
(AID: v420695.b13890.s1364, NAD: SE/RA/42042202) Lars Hanssons i Västansjö obligation av d 29 aug 1690 given till sin 
svåger Per Matsson i Gunnilbo uppå 245 daler 16 öre kmt uppb 1 gång det slutkontrakt och byte som Lars Hansson i 
Västansjö d 28 oktober 1689 ingått med sin svåger Per Matsson i Gunnilbo om varderas i hammaren andelar, Nedra 
Gunnilbo och Kedjebohemmanet uppböds 1 gång 
 
Skinnskatteberg 23 oktober 1694 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2294 (1694) Bild 13330 / sid 
1316 (AID: v420696.b13330.s1316, NAD: SE/RA/42042202) det värderingsinstrument som domaren Per Larsson Erlander, 



nämndemannen Måns Jönsson i Holmen och Johan Joensson i Nibbarsbo hava upprättat d 18,19 20 maj 1693 uppå salig 
Lars Hanssons och Lars Matssons hemman i Västansjö och Heds socken som nu brukas av bägge deras arvingar, blev 
uppläst 
 
Skinnskatteberg 1695 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2296 (1695) Bild 7280 / sid 716 (AID: 
v420698.b7280.s716, NAD: SE/RA/42042202) Till följe av sista tings resolution av den 16 mars innevarande år haver 
hammarsmeden mäster Samuel Nilsson vid Gunnilbo kyrka till detta ting instämt salig Lars Hanssons mågar Hindrik 
Hansson och Johan Esbjörnsson i Västansjö med påstående att såsom han för sin fordran å 206 daler 8 öre kopparmynt 
samt 1 skeppund 15 lispund tackjärn och 2 skeppund 10 lispund stångjärn efter obligation av den 11 april 1689 ej åtnjutit 
intresse eller brukat någon del av salig Lars Hanssons i Västansjö fasta egendom, det måtte nu hans mågar betala honom 
intresse för sitt utlånte kapital samt expenser upp sex ordinarie ting för 36 daler och omkostnaden till executionsmännens 
avlöning sex daler kopparmynt, mågen Hindrik Hansson förklarar sig att emedan all sin svärfaders egendom går uti 
betalning mestadels till dess kreditorer så att ringa bliver där av behållit ty förmodar han att de bliva fri erkända för Samuel 
Nilssons talan och påstående // 
 
 
Skinnskattebergs häradsrätt vårtinget 1695 §60 framkom för rätten hammarsmeden mäster Samuel Nilsson vid Gunnilbo 
kyrka och uppviste Lars Hansson i Västansjö obligation av d 11 april ao 1689 på kontanta penningar 206 daler 8 kmt 1 skp 
15 lp tackjärn och 2 skp 10 lp stångjärn varemot Samuel Nilsson låtit uppbuda så mycken fast egendom i Västansjö som 
kan svara mot bemälte skuld och såsom egendomen 3 resan den 23 sept 1693 är uppbuden ty påstår han att få härads 
fasta och tingskötning där uppå, anhåller och hos rätten att som han intet njutit av egendomen och penningarna stått 
borta utur hans händer en så lång tid det måtte består honom intresse. Resolution Ehuruväl att Samuel Nilsson låtit 3 resor 
uppbuda Lars Hanssons fasta egendom som emot skulden kan svara och jorden lagligen fullstånden är, så kan dock emot 
kongl placater och förordnngar intet givas fasta på så små jordedelar var uppå ingen åbo kan besutten bliva. 
 
Skinnskatteberg 1698 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2299 (1698) Bild 1180 / sid 110 (AID: 
v420701.b1180.s110, NAD: SE/RA/42042202) den bördsrätt uti Västansjö som Erik Hansson i Flena, Johan Esbjörnsson, 
Olof Eriksson i Räfle och Hindrik Hansson på sina hustrurs vägnar upplåtit och transporterat den 22 oktober 1698 till sin 
svåger Petter Järnström att inlösa de kreditorers fordringa som hemmanet häftar för blev intecknat. 
 
Skinnskatteberg 18 september 1700 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2302 (1700) Bild 6460 / sid 
633b (AID: v420704.b6460.s633b, NAD: SE/RA/42042202) Erik Hansson i Lorenstorp lät genom sin hustru tala till Per 
Matsson Bjugg i Gunnilbo angående det han som uti sin faders fasta egendom uti Östra Gunnilbo äger förutan sin arvfallne 
brodersdel jämväl sin broder Lars Hanssons i Västansjö broderdel efter köpeskrift av d 26 maj 1688 såsom ock dess systers 
Sven Anderssons i Solmyra hustrus Brita Hansdotters systerdel efter köpebrevet av d 7 mars 1686 vilka köp lagbudne och 
ståndne äro och således 5 systerdelar av 14 redan tillkomna måtte ävenväl få lösa dess sal broders Staphan Hanssons, samt 
systrars Kerstin och Marit Hansdöttrars arvsparter som dels genom skuld dels genom köp till Per Matsson uppdragna äro, 
men Erik Hansson som i rättan tid däremot protesterat förmenar och påstår sig som broder vara närmare än svågern som 
allenast äger 3 systerdelar dem att inbörda, helst hemmanet mycket skall försvagas och de många åbor med deras små 
delar. Dessa likast påstod Erik Hansson i anledning av en särskild stämning att Marit Hansdotter som äger en fjärdedel med 
honom uti en stuga öster på gården och en fjärdedel uti en lada måtte tillhållas att bestå honom husrötan därpå eller 
alldeles avstå dessa husen. Över detta allt förklarade sig Per Matsson Biugg med dess måg och fullmäktige Petter 
Jernström att han Per Matsson uti de 2 tredjedelar som hans sal svärfader Hans Lorentsson varit uti Öster Gunnilbo 
tillhöriga äger sin hustrus Margareta Hansdotters systerdel samt sal svågers Per Hanssons broderdel som gör tillhopa 3 
systerdelar och han eljest är rådande om en tredjedel i den andra tredjedelen efter häradsrättens fasta av d 10 mars 1684 
och alltså han som mera i hemmanet äger måtte lösa ut den mindre haver i förmåga av kl plakatet de Ao 1684 varför och 
emedan hans svägerska Marit Hansdotter godvilligt och sedan han henne i sitt trångmål undsatt på honom dess del 
transporterat d 22 oktober 1698 som 3 gånger blivit uppbudit det och samtliga Kerstin Hansdotters barn med deras 
modersdel 11 februari 1699 frivilligt gjort som ävenväl är lagligen uppbudit men vad sal Staphan Hanssons broderdel 
vidkommer så ehuruväl han den samma ifrån oskylda händer infriat och längesedan låtit uppbuda som han med Staphans 
obligation beviste, så låter han dock därmen anstå till dess barnen bliva myndiga och förunnar emellertid änkan därpå 
bliva sittandes. Erik Hanssons hustru utlät sig och vilja låta därmed bero så länge barnen omyndiga äro. Angåendehusrötan 
som pratenderas av Marit så gav Per Matsson därpå till svars att han väl köpt husen med själva fasta egendomen av Marit 
men kan ej svara för den husröta som kan därpå komma för den tiden köpet skedde, varandes denna Marit eljest helfattig. 
Resolutio Såsom sonen Erik Hansson i Lorentztorp prövas vara närmare till att lösa sin faders hans syskon ärftlig tillfallna 
fasta egendom är mågen och svågern Per Matsson i Gunnilbo helst han tillförende där är rådande om 5/14 delar, 
kunnandes detta Östra Gunnilbo med den andra tredjedelen som Per Matsson och hans svåger Olof Hansson sig medelst 
köp tillhandlat hava //// 
 
13 februari 1700 den obligation Lars Hansson i Västansjö givit d 29 aug 1690 till sin svåger Per Matsson i Gunnilbo på 245 
daler 16 öre kmt uppbuds 3 gången 
 
Är i domboken omtalad som död 1697 



 
Barn med Margareta Matsdotter (Född Hed Västansjö. Död omkring 1692 Hed Västansjö.). 
 
Barn: 
Malin Larsdotter. Född före 1652.  
Marina Larsdotter. Född 1652-09-15 Skinnskatteberg Kedjebo.  
Karin Larsdotter. Född 1655-02-18 Skinnskatteberg Kedjebo.  
Marit Larsdotter. Född 1660-10-02 Gunnilbo Kedjebo.  
Hans Larsson. Född 1662-07-23 Gunnilbo Kedjebo. Död 1662-07-23 Gunnilbo Kedjebo.  
Erik Larsson. Född 1663-08-16 Gunnilbo Kedjebo. Död 1663-09-20 Gunnilbo Kedjebo.  
Kerstin Larsdotter. Född 1664-10-31 Gunnilbo Kedjebo.  
VIII:224 Margareta Larsdotter. Född 1667-02-07 Gunnilbo Kedjebo. Död 1745-01-28 Hed Bysala.  
Karin Larsdotter. Född 1670-03-13 Gunnilbo Kedjebo.  
Annika Larsdotter. Född 1672-02-14 Gunnilbo Kedjebo.  
Lisbet Larsdotter. Född 1675-04-04 Gunnilbo Kedjebo.  
NN Larsdotter. Död Gunnilbo Räfle.  

 
 

 
 

IX:448  mm fm mm mm m 
Margareta Matsdotter. Född Hed Västansjö. Död omkring 1692 Hed Västansjö. Far: X:895 Mats Eriksson Hols. 
 
Skinnskattebergs härad 22 januari 1677 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2740 (1672-1679) Bild 
4580 / sid 452 (AID: v420924.b4580.s452, NAD: SE/RA/42042202) hustru Margareta i Kedjebo beklagade sig över Anders 
Ersson ibid att han skall å tredjedag jul kommit in i hennes stuga drucken och då rivit henne blodig i ansiktet som och slagit 
hennes man en örfil sist kallat henne en trålkona. Anders Ersson svarade att rotesoldaten begynte först slåss med hennes 
man och då han skulle skilja dem åt så tillburits att mannen fått en örfil och hon blivit litet riven O-namnet han givit hustru 
sade han vara skett i hastighet, dock ment föga ont där med. // Anders pliktar 9 mark 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 6 november 1682 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2286 (1682) Bild 
9340 / sid 920 (AID: v420688.b9340.s920, NAD: SE/RA/42042202): Hustru Margareta Matsdotter i Kedjebo vittnar i rätten 
om öknamn 
 
Kan vara den änkan i Kedjebo som är dopvittne 1697 - Gunnilbo (U) C:2 (1684-1706) Bild 1070 / sid 103 (AID: 
v72162a.b1070.s103, NAD: SE/ULA/10346) 

 
 

 
 

IX:449  mm mf ff ff f 
Wernick Ersson. Död. Prästhammaren, Skinnskatteberg Far: X:897 Erik Fransson. Mor: X:898 Marit Halvardsdotter. 
 
Skinnskatteberg 10 april 1635 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2256 (1635) Bild 1180 / sid 110 
Olof Nilssons tjänare lade uti rätten en skriftlig berättelse förmälandes att den 8 mars var Erik Franssons son en pojke 
Mårten benämnd funnen med skrinda häst hacka och skovel vid Olof Nilssons hammar och skulle stjäla kol och föra dädan 
då de pojken rannsakake och förhört skulle Mårten bekänt för dem att fadern Erik Fransson skulle befallt honom draga dit 
och bland annat sagt åt honom: vakta dig väl för skrivaren, jag vill icke han skall få veta för allt det jag äger, item skulle han 
sagt att hans broder Halvar skulle trugat honom draga med, Item skulle han ock bekänt att Torsten och Wernick hans 
bröder skulle hava stulit i vintras som han kunde minnas till 15 st: på tre resor, då frågades varför de så strax släppte 
honom lös och icke togo fadern eller någon annan i löfte till nästa ting, Svarade Pär Andersson att han // i löfte till nästa 
ting Svarade Pär Andersson att han mente sig alltid kunna få igen honom blev avsagt att pojken skall antagas och tingföras. 
 
Skinnskatteberg 27 oktober 1645 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1785 (1645) Bild 2660 / sid 249 Peder 
Svensson häradsskrivare klagade på Johan Meyers vägnar i Stockholm som haver mist 3 stänger järn uti Nya Täkten den  
// nederlagt, haver Peder Holstensson smedjedräng i Jon Månssons smedja tagit den av en stång järn väg 5 lsp hustru 
Ingeborg klockare hustru berättade att Peder hade sagt till Vernick hammardräng i samma förbemälte smedja att han hade 
tagit på hällen i Nyte Täckten en stångjärn och lagt henne i lönn i en buske och sagt inte vet jag om jag skall töras taga 
henne eller skall jag lägga henne på hopen igen, där jag tog henne. Svarade Vernick nej lät ligge henne jag vet väl råd för 
henne, några dagar där efter gingo Peder och Vernick dit som stången låg och buro henne om aftonen in i smedjegården, 
men Vernick bar henna allena in i  Jon Månssons smedja och Olof hammarsmed som stången uträckt hade frågade 
Vernick varest han samma stång bekommit hade, sade han av Krabo Henrik, // stången vara uträckt och på ett annat vis 
smitt än tillförne, försålde de samma järn till Jon Månses Lasse som sade sig hava betalning av sin husbonde att köpa järn 
som fräls bjudas, givit dem 2 daler för järnstänger. Såsom Peder och Vernick bekände sig sålunda handlat haver som det 9 
kap i tjuvabalken // 
 



Skinnskatteberg Bergsting 13 april 1657: Torsten Pedersson som tillförne är för 100 daler sakfälld och satt tvenne smeder 
Vilhelm Johansson och Värnick Eriksson i löfte lovar betala själv i dag samma böter att intet vidare besvär där över bliva 
skall 
 
Gruvting Skinnskatteberg 1659-01-20: Den tvist emellan befallningsmannen Hr Peder Jansson och hans smed Wärnich 
Eriksson blev på lagd bergsfogden och ålderman Halvar Eriksson dem emellan rätta och där dem emellan intet kan slutas 
då remittera till nästa gruvuting 
 
Gruvting Skinnskatteberg 1660-05-23 Emellan Befallningsmannen Pär Janssons skrivare Bengt Persson och Wärnick 
Eriksson hammarsmed blev avsagt att Bergsfogden Anders Hindersson och ålderman Mr Erik Larsson i Färna till nästa 
Gruvuting deras tvist att avhjälpa, var och …äntelig dom skall då gå i saken. 
 
Gruvting Skinnskatteberg 1663-02-21 Bergskollegium, Rättsprotokoll från Öster- och Västerbergslagens bergmästaredöme, 
SE/RA/420013/02/E II f/1 (1653-1686), bildid: A0067300_00148 Befallningsmannen Peder Joensson på Kungsör besvärar 
sig huruledes Wärnick Eriksson är efter obligation sig skyldig 151 daler kopp mynt som flyter av uttagne persedlar och 
penningar den tid han tjänte befallningsmannen för hammarsmed. Wärnick säger sig hava levererat sexton storstigar kol 
över, med vilket han vill contertera samma gäld, framviste och en skriftlig attest av åldermannen och en annan 
underskriven att han den tiden hade 16 stigar öfr: Åldermannen sades vara broder med Wernick varför kändes attesten 
kraftlös därför tilltaltes Peder Larsson i Köping som nu sedan haver antagit Wernick i sin tjänst om han nu icke vill betala 
befallningsmannen Peder Joensson de 151 daler. Peder Larsson säger det han ..vilja göra när riktig räkning emellan 
befallningsman Peder Joensson och Wärnick först slutin blevo. Dock lovade nu slutligen Peder Larsson att betala 
befallnigsmannen samma 151 daler och Peder söker sin refusion hos dem som nu sedermera antagit smeden Wernick i sin 
tjänst. 
 
Rättsprotokoll Öster- och Västerbergslagens bergmästardöme E2f:1 4 februari 1665 A0067300_00234: gästgivaren Peder 
Larsson på Krogen uti Norrbärke tilltalte Wernick Eriksson hammarsmed, vilken nu smider hos Halvar i Kopparbo, om 
etthundra sjuttio daler 25  öre koppmt som Wernick honom skyldig, uppå vilken skuldfordran Wernick bekände sig betalt 
hava 20 daler och skulle nu allenast 150 daler 25 ör kmt restera som med skäl kunna fordras dem Wernick tillstod, men 
bad om dilation, den Peder Larsson honom icke giva kunde, helst han så länge för detta med honom dröjt, föreslog därför 
att Wernick skulle tillsäga nu bergsmännen åt vilka han nu smider det de för honom skulden betala ville, vartill de nekade, 
av detta tillfället efterfrågades på vad sätt smeden hos dem var antagen om han hade pass eller ock icke. Bergsmännen …. 
Icke hava något pass efterfrågat ej heller hade bemälte smed något pass ifrån Peder larsson det han framvisa kunde varför 
tillspordes bergsmännen, vi de fördristat sig överträda bergsordningen och en sådan oförpassat smed emottaga. Vilka 
föregåvo sig ej vetat så strängt förbud vara, hava allt således gjort av sin enfaldighet, bådo fördenskull enhälligen att de för 
samma sin begångne fait måtte med de påföljande böter förskonta bliva …. 
 
Hfl Skinnskatteberg 1683 Ängsö Smeden Mr Wernick hu Marina sn Johan sn Franz 
 
Är mäster vid Järsjöbo smedja Norrbärke 1678 A0067300_00592 
 
Bergsting Skinnskatteberg 1691- 1698 Prästhammaren Mäster Wernick Ersson drängar Frantz och Johan Wärnicksson 
 
Bergsting i Söderbärke 1684 A0067300_00812 Järsjö hammare Mäster Wernika Ersson, Frantz Wernicksson smeddräng, 
Jon Wernicksson 
 
Bergting i Söderbärke m fl 2 september 1687: Järsjö hammare Mästare Wärnick Ersson, lärdräng Franz Wärnicksson 
 
Bergsting i Skinnskatteberg 30 maj 1690: Prästhammaren Wernick Ersson, drängar Johan och Frantz Wernicksson 
 
Barn med Maria Matsdotter (Född Skinnskatteberg. Död 1718-12-18 Skinnskatteberg Backen.). 
 
Barn: 
Anna Wernicksdotter. Född 1654 Skinnskatteberg Norrhammar. Död 1730-01-21 Skinnskatteberg.  
Kerstin Wernicksdotter. Född 1659 Skinnskatteberg Flodhammar. Död 1737-04-24 Skinnskatteberg Flodhammar.  
Margareta Wernicksdotter. Född 1662-03-02 Skinnskatteberg Flodhammar. Död 1745-06-29 Skinnskatteberg Kyrkbyn.  
Johan Wernicksson. Född 1664-05-29 Söderbärke Järsjöbo hammar. Död 1742-08-29 Skinnskatteberg Övre Rönningen.  
VIII:225 Franz Wernickson. Född Skinnskatteberg Prästhammaren. Död 1700 Skinnskatteberg Backen.  

 
 

 
 

IX:450  mm mf ff ff m 
Maria Matsdotter. Född Skinnskatteberg. Död 1718-12-18 Skinnskatteberg Backen. Far: X:899 Mats. 
 
Hustru Marina Matsdotter Sold Anders Getings änka född här på Skinnskatteberg Backa, därest hos ? vistats, varit 2ne 



gånger gift hennes sista man hette Anders Simonsson nu ? med, förra man avlat 2ne söner av vilka en nu lever, samt med 
dess fader fött en son som var soldat, och nu är död, kunde intet läsa, dock hade förstånd om sin christendom nu på föra 
år för sin död som hände d 18 har hon varit i fattigstugan och ? 
begr d 27 åldern är obekant. 

 
 

 
 

IX:451  mm mf ff fm f 
Anders Bengtsson. Skomakare. Född 1633 Borås. Död 1704-07-03 Skinnskatteberg Backen. 
 
Skinnskatteberg 5 juli 1680 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2284 (1680) Bild 11150 / sid 1038 
(AID: v420686.b11150.s1038, NAD: SE/RA/42042202) Anders Bengtsson skomakare som tillstod sig brytta 1 tunna var 14 
dagar emot böter 40 mark 
 
Skinnskatteberg 8 oktober 1689 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2290 (1689) Bild 5610 / sid 536 
(AID: v420692.b5610.s536, NAD: SE/RA/42042202) Postlöparen Anders Andersson pålades uti den tvistiga sak angående 5 
daler kmt som skomakaren Anders Bengtsson i Skinnskatteberg påstår sig sänt med honom till Köping, att leverera till en 
annan skomakare för skor, och Anders Andersson enständigt nekar emot, att han bör stå halvparten den skadan och betala 
till Anders Bengtsson 10 mark kmt 
 
1697 mantalslängd: Anders Bengtsson fattig försörjes av mågen 
 
Äktenskap med Margareta Toresdotter (Född 1617 Göteborg. Död 1694-04-09 Skinnskatteberg Backen.). Vigsel 1659. 
 
Barn: 
Malin Andersdotter. Född 1666. Död 1666.  
Margareta Andersdotter. Född 1667 Skinnskatteberg Backen. Död 1719-03-10 Skinnskatteberg.  
VIII:226 Malin Andersdotter. Född 1668-03-11 Skinnskatteberg Backen. Död.  
Kerstin Andersdotter.  
Susanna Andersdotter.  

 
 

 
 

IX:452  mm mf ff fm m 
Margareta Toresdotter. Född 1617 Göteborg. Död 1694-04-09 Skinnskatteberg Backen. Far: X:903 Tore. Mor: X:904 Anna. 
 
Dödbok sal h Margareta Toresdotter född i Göteborg stad anno 1617 av hederliga föräldrar. Fadern varit vägare ibidem. 
Strax kommit till dop och kristnades.Väl uppfostrad, hemma hos föräldrarna i tjugo års til. Lärt väl läsa i bok. Varit i tjänst 
på T.... herrgård hos en krigsofficer Börje Nilsson Drakenberg 7 års tid och vid slutet på denna tjänst kommit i äktenskap 
med sin första man sal fänriken Olof Israelsson med vilken hon i trogen äktenskap sammanlevat 13 år. Fött 8 barn 1 son 
och 2 döttrar lever. Änka i 2 år och andra gången kon hon i äktenskap med sin kvarlåtne man Anders Bengtsson med 
honom väl sammanlevat i 35 år och haft tillsammans 4 döttrar av vilka 2 ännu lever. Hennes leverne varit gudfruktigt 
ärbart och saktmodigt. Flitig att bevittna gudstjänsterna 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 14 januari 1678 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2741 (1678) Bild 
4680 / sid 456: Hendrik Andersson på Skinnskatteberg smedjebacke talade till hustru Margareta Toresdotter om 13 Rd in 
specie och 1 ducat som han till henne skall lånt 1662 den 16 aug begärte bliva igenom rättens hjälp befordrad till 
betalning. Hust Margareta svarade att Hendrik friat till henne för 23 år sedan då hon var änka och alltså givit henne pengar 
8 Rd och 1 ducat och efter hon intet sedan ville hava honom till man tillbudit leverera pengarn igen men han med ed 
förpliktat sig aldrig kunna taga dem, utan sagt, där hon ...ville  återleverera pengarna måtte hon dem giva åt hans moder, 
därefter haver hust Margareta betalt så mycket hon av honom för undfått nämligen 10 daler till Hendrik och 30 till hans 
moder jämte 2 skeppund tackjärn. Hust Karin Andersdotter här på backen bevittnade med sin ed inför Gud dock icke å bok 
att hon sett hust Margaretas man Anders Bengtsson uppväga 2 skp tackjärn till Hendriks moder. Berättades eliest att 
Anders Bengtsson sedan gjort skor åt Hendriks moder och därför fått sin betalning så att Hendrik således ej mera där vist 
sig hava något att fordra. Hustru Elin Olofsdotter, Hendriks moder framkom och förfrågades hon om hon visst någon av 
denna betalning. Svarade att hon därav intet uppburit men kunde icke veta om henne man något bekommit, tillböds 
henne eden till den hon nekade. Resolv. Såsom Hendrik på 21 år ej fordrat dessa pennningar igen där de dock bägge bott i 
en by tillsammans, eljest är en fattig man som väl behöver sina medel, dessutan Hust Margareta haft ett vittne som sett en 
del av betalningen vara avlagd förutan det att Henriks moder ej djärvas samtycka till någon ed om den eljest henne 
tillstädjas skulle. Alltså kändes hust Margareta fri för Hendriks vidare åtalan här uti. 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 12 augusti  1679 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2742 (1679) Bild 
4750 / sid 468 : Eo ting om Guardiskarlen Samuel  Månsson? Groopman. Angavs Samuel hava burit händer på sin 
svärmoder hustru Margareta Toresdotter vilken hustru Margareta själv berättade honom hava tagit sig över armarna att 



de därav varit helblå, fört henne emot en säng och stött så hennes huvud illa. Styvsvärfadern Anders Bengtsson skomakare 
över klagade hans orolighet och att Samuel  undsäger honom och hans hustru med hugg begär så honom  uturu gården, 
sedansom för hans hustrus arvsrätt som är värderat på 20 daler han sig uppåtagit att betala dess gäld 25 daler kmt till 
commissarien Hr Reenstierna. Samuel sade svärmodern slagit sin dotter hans hustru om aftonen och sönderrivit hennes 
kjortel, Andra morgonen han tilltalt gumman därför så hon kastat snöpliga skällsord på honom, omsider givit honom en 
örfil, då han tagit henne över armarna och fört henne åt sängen sägandes, vore bättre hon lade sig efter hon var drucken 
av brännvin, och så kanske hon därav blivit blå, överklagade att de vilja göra hans hustru husvill. Hustru Margareta kunde 
ej neka sig slagit efter honom. Resol. Samuel gavs månadsdag att avbedja sin brott hos svärfolket, modern i synnerhet, 
förmantes till bättre förhållande och att infinna sig med prästerskapet och avlägga något till prios uhis av fri vilja till att 
försona förargelsen, gör hand et ej, då över ... rannsakningen till högl kongl hovrätten och underställes saken dess höga 
och nådiga ar..., helst att denna ringa rätten ej tillstå kan något däröver att arbitera och ... jämväl å svärfolkets sida. 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 6 november 1682 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2286 (1682) Bild 
9370 / sid 923: hustru Margareta Toresdotter i Skinnskattebergsbyn skall böta 3 mark för det att hon så enträtigt stå 
uppehållande rätten och nekar till göra ed i vittnesmålen emellan Erik Jönsson i Vik och Israels söner i Grisnäs angående 
det slagsmål som dem emellan hänt är om Mickelsmässo dagen sistlidne. 
 
Skinnskatteberg 12 mars 1695 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2296 (1695) Bild 6920 / sid 680 
(AID: v420698.b6920.s680, NAD: SE/RA/42042202) Uppå korpralens Lars Likagods hustru Anna Olofsdotter på Näbben, 
hustru Kerstin Olofsdotter ifrån Stockholm, så på sina egna som deras sal systers Susanna Olofsdotters omyndiga barns 
vägnar å den ena sidan samt styvfadern Anders Bengtssons på Skinnskattebergs backe med dess barn å den andra sidan 
begäran och påstående förordnades domaren Per Larsson Erlander /etc/ att vid påfordran och laglig tid förfoga sig hit till 
Skinnskattebergs by att värdera den gård ovanbemälte arvingars sal fader fältväbeln Olof Israelsson uppbyggt och deras 
styvfader Anders Bengtsson nu bor uti noga observerades vad gäld och skuld som var efter deras sal fader som först bör 
avdragas och vad övrigt är delas arvingarna emellan. Dess utan skall och delas efter deras sal moder Margareta 
Toresdaotter, sal Olof Israelssons och Anders Bengtssons barn med senare giftet emellan, sökandes på bästa sätt det att 
förena parterna emellan att var må njuta den del som lagligen kan dem tillfalla. 
 
Barn med Olof Israelsson. 
 
Barn: 
Anna Olofsdotter. Född 1649-07-01 Skinnskatteberg Kyrkbyn. Död 1729-11-02 Skinnskatteberg Näbben.  
Kerstin Olofsdotter.  
Susanna Olofsdotter.  

 
 

 
 

IX:453  mm mf ff mf f 
Mårten Persson Wira. Född 1623 Skinnskatteberg Långviken. Död 1693-07-23 Skinnskatteberg Långviken. Far: X:905 Peder 
Jönsson. Mor: X:906 Elin Olofsdotter. 
 
Mårten Persson i Långviken född ibidem 1623 av ärliga föräldrar. Strax kommit till dop och väl uppfostrades. Med 
föräldrarnas concens kommit i äktenskap 1649 med sin efterlåtne änka Elin Larsdotter ifrån Högforsen. Med henne 
sammanlevat 44 år och haft tillhopa 10 barn. 5 söner och 5 döttrar. av vilka 2 söner och 2 döttrar är döda.Flitigt besökt 
guds hus och ofta brukat nattvard. Betjänt fäderneslandet mot riksens fiender. Sjukdom begynte hos honom för 3 år 
sedan. Sedan sistlidne juletid har han måst kännas vid sängen. 
 
Möjligen soldat från 1657. Han försvinner då ur mantalslängden men återkommer 1661. Från 1669 omnämns han som 
Mårten Wirva (wira, werre etc) 
 
Födelseboken 1647 Persmässodagen kristnades ett oäkta barn som Mårten Pädersson i Långviken åtte med Karin 
Nilsdotter ibidem heet Anna 
 
Skinnskatteberg 29 maj 1654 Item anhölt Petter Jonsson en värdering på Lars Hinssons del i Långviken, Peder Mortensson 
ibid, Morten Perssons och Morten Nilssons hemman ibd boendes, hälst ock emedan deras hemmansdelar äro lagbudne 
och lagståndne och de intet hava lösöre att betala med, vilket och bevilljat blev 
 
Skinnskatteberg 12 augusti 1659 Torsten Andersson lät 3 resan uppbuda Mårten Perssons sin svågers jord vid Grömsjön 
belägen såld för stångjärn 4½ skpd tackjärn 
Skinnskattebergs häradsrätt 1661-03-04: Mårten Persson i Långviken tillstod sin skuld till Borgmästare Hising efter 
handskrift nämligen tackjärn 3 marker kol 248 småstigar vara riktig och förmått Torsten i Långviken att Contentera Hising 
därpå han sig obligerat hade därmed han var tillfreds oblig. dat 14 augusti 1659. Petter Joensson i köping krävde av Mårten 
Persson i Långviken penningar 485 daler kmt Men Mårten tillstod allenast 11 mark 11 .. tackjärn och 147 småstigar kol om 
7 mark stigen.... vilket Petter Joensson begärt att länsmannen av hans jord avkräva skulle till vederpart emot summans 



betalning vilket han förmente svågern Torsten skull inlösa och Mårten sedan då han hinner. 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 16 februari 1665: Mårten i Långviken lät 1 resan uppbjuda h. Anna Tomasdotters hemmansdel 
ibidem för 16 skp tackjärn: dat 12 feb 1665 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 12 september 1672: Halva Mårten Perssons i Långviken hemmansdel ibidem den han 
transporterat till Torsten Andersson ibidem emot en ansenlig summa pengar som Torsten till några hans kreditorer skulle 
betala skr dat d 12 mars 1669. 
 
Skinnskatteberg 30 januari 1674   Torsten Andersson och Mårten Persson i Långviken således sins emellan om långlig 
jordedelo förente att Mårten Persson skall hava en åker uti mellanvreten, som och annan uti östra täkten, vilka bägge 
besås med sju fjärdingar råg, jämte all den egendom som är belägen öster om Römyremossen och allt det Erik Pålsson i 
Römyren innehaver. Varemot Torsten gives tillstånd att taga fasta på den egendom uti det dem emellan upprättade 
kontrakt förmäles, vilken deras förlikning till större kraft efter bägges begäran uti härads protokollet infattades. 
 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIa:12 (1591-1679) Bild 15620 / sid 622 
Lagmansting 12 juli 1675 Vid för detta varande häradshövdingens Erik Erlandsssons av Skinnskatteberg d 19 augusti 1661 
givna fastebrev det ärlig och beskedlig Torsten Andersson i Långviken hade köpt av Mårten Pärsson ibm ett stycke jord 
beliggandes vid Grahnsjön och givit honom därför stångjärn 4 ½ skeppund och tackjärn 2 skeppund, item med 
häradshövdingens Johan Norlinds givna fasta dat Skinnskatteberg d 9 juni 1675 att bemälte Torten Andersson i Långviken 
då var tillskaffat halva Mårten Persson i Långvikens fasta egendom ibm beståendes uti hus jord skog hytta och hytteström 
med alla tillhörigheter i våto och torro för femhundraåtta daler 8 öre kmt 14 skeppund  13 lsp tackjärn och 
tvåhundrafyrtion små stigar kol som han till några dess creditorer riktigt betalt haver vilket köp och fast uppå begäran 
confirmerades. 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 27 juni 1678 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2741 (1678) Bild 4960 / 
sid 478: Mårten Persson i Långviken överlåtit till Anders Larsson i Högforsen sin hustrus del i Högforsen för 8 skp 13 lsp 
tackjärn köp dat d 24 mars 1665 
 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2742 (1679) Bild 4720 / sid 465 (AID: v420926.b4720.s465, NAD: 
SE/RA/42042202) uppböds Mårten Perssons i Långviken hustrus del i Högforsen för Anders Larsson ibidem 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 7 juni 1681 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2285 (1680-1681) Bild 
10710 / sid 991 (AID: v420687.b10710.s991, NAD: SE/RA/42042202): Sakfältes Mårten Persson i Långviken som utan lov 
och lago haver tagit annans häst och kört kol hem till sin hytta för rånsbrott sina 3 mark. 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 7 juni 1681: Dito confirmerades en systerdel i Högfors till Anders Larsson ibidem som han köpt 
haver av sin svåger Mårten Persson i Långviken för 8 skp 13 lsp tackjärn efter köpebrevet d 24 mars 1665. 
 
Skinnskatteberg 28 februari 1699 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2300 (1699) Bild 7180 / sid 708 
(AID: v420702.b7180.s708, NAD: SE/RA/42042202) förordnades uppå Anders Olofssons i Hyppenbenning och Mårten 
Perssons arvingars i Långviken förenande och enhälliga begäran, domaren Per Larsson Erlander och nämndemna Anders 
Matsson i Emthyttan att jämte länsmannen Erik Johansson i Hammar förrätta en riktig värdering över Mårten Perssons 
skatthemman i Långviken, vid vilket tillfälle de gode män nog iakttaga, att om några kreditorers gäld intet skulle vara 
gulden av det lösa, som redan bytt är, varöver nu av arrendatoren Erik Philipsson klagas, det då måste dem i det fasta 
tilldelas//  
 
Barn med Karin Nilsdotter. 
 
Barn: 
Anna Mårtensdotter. Född 1647 Skinnskatteberg.  
 
Äktenskap med Elin Larsdotter (Född Skinnskatteberg Högfors.). Vigsel 1649 Skinnskatteberg. 
 
Barn: 
Peder Mårtensson. Född 1650 Skinnskatteberg Långviken.  
Brita Mårtensdotter. Född 1652 Skinnskatteberg Långviken. Död 1730 Västanfors Hyppenbenning.  
Karin Mårtensdotter. Född 1655-01-09 Skinnskatteberg Långviken. Död 1742-04-17 Skinnskatteberg Römyra.  
Mats Mårtensson. Född 1662-02-24 Skinnskatteberg Långviken. Död 1709-03-17 Skinnskatteberg Långviken.  
VIII:227 Anders Mårtensson. Född 1665-02-12 Skinnskatteberg Långviken. Död 1716-01-19 Skinnskatteberg Långviken.  
Elin Mårtensdotter. Född 1667-12-08 Skinnskatteberg Långviken.  
Maria Mårtensdotter. Född Skinnskatteberg Långviken. Död 1673 Skinnskatteberg Långviken.  
Sara Mårtensdotter. Född Skinnskatteberg Långviken.  



 
Barn med Anna Olofsdotter. 
 
Barn: 
Peder Mårtensson. Född 1670-10-01 Skinnskatteberg. Död 1737-04-26 Skinnskatteberg Långviken.  
Anna. Född 1673 Skinnskatteberg.  

 
 

 
 

IX:454  mm mf ff mf m 
Elin Larsdotter. Född Skinnskatteberg Högfors. Far: X:907 Lars Andersson. Mor: X:908 NN. 
 
Gamla Norberg 18 mars 1672 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2277 (1672) Bild 5920 / sid 584 
(AID: v420679.b5920.s584, NAD: SE/RA/42042202) Olof Larssons (broder till Elin) i Högfors och Skinnskattebergs socken 
tredjedel uti Västergården i Ommenbenning som Per Andersson, Olof Hansson och Erik Matsson ibidem haver till sig löst 
för 12 ½ skpd tackjärn. Köp dat d 10 oct 1666   

 
 

 
 

IX:455  mm mf ff mm f 
Olof Hansson. Född 1642 Skinnskatteberg Gäverbo. Död 1692-05-23 Skinnskatteberg Gäverbo. Far: X:909 Hans Olofsson. 
Mor: X:910 Elisabet Mickelsdotter. 
 
Olof Hansson ifrån Gäverbo är född Ao 1642 ibidem strax buren till kristendom väl bliven upptuktader och vid årens 
tilltagande tjänt troligen och väl uti 2 år uti Norberg socken i Åverstbod och 7 år i Björkvika och Bro sn. Sedan gått sina 
föräldrar väl tillhanda till dess han Ao 
1668 kom uti äktenskap vid mickesmässotid med sin nu kvarlämnade  hustru. Haver sammanlevat 23 1/2 år. 8 barn 2 
söner och 6 döttrar av vilka alla ännu lever. Hans leverne gott och uppriktigt. Sjuknat i bröstsjuka någon tid sedan. men om 
h trefaldighets fredag i hemresan ifrån kyrkan så hårt betagen av håll och styng att han strax måst hålla vid säng. levde 
sedan till måndag efter d han klockan 2 post meridium begraven dom 3 post trinitt 
 
Äktenskap med Karin Larsdotter (Född 1648-03-12 Norberg Onsjö. Död 1718-12-06 Skinnskatteberg Gäverbo.). Vigsel 
1668. 
 
Barn: 
Lars Olofsson. Född 1669-03-06 Skinnskatteberg Gäverbo. Död 1728-03-28 Skinnskatteberg Gäverbo.  
VIII:228 Susanna Olofsdotter. Född 1675 Skinnskatteberg Gäverbo. Död 1750-09-21 Skinnskatteberg Långviken.  
Anna Olofsdotter. Född 1675-02-07 Skinnskatteberg Gäverbo. Död 1735 Skinnskatteberg Torbo.  
Elisabeth Olofsdotter. Född 1677-05-13 Skinnskatteberg Gäverbo. Död 1735 Skinnskatteberg Darsbo.  
Kerstin Olofsdotter. Född 1680-01-26 Skinnskatteberg Gäverbo.  
Karin Olofsdotter. Född 1682-03-12 Skinnskatteberg Gäverbo. Död 1756-07-07 Skinnskatteberg Björkviken.  
Hans Olofsson. Född 1685-01-06 Skinnskatteberg Gäverbo. Död 1755-07-15 Skinnskatteberg Kalvängen.  

 
 

 
 

IX:456  mm mf ff mm m 
Karin Larsdotter. Född 1648-03-12 Norberg Onsjö. Död 1718-12-06 Skinnskatteberg Gäverbo. Far: X:911 Lars Jöransson. 
Mor: X:912 Marit Hansdotter. 
 
Dödbok Hustru Karin Larsdotter sal Olof Hanssons änka i Jäverbo född i Onsjö by och Västanfors socken som förmenas år 
1647 av ärliga föräldrar. Blev 22 år gammal gift. 8 barn 2 söner och 6 döttrar som alla ännu lever. Länge sjuklig av 
ålderdomssvaghet. 
 
Norbergs bergslag 1702-09-23 Karin Larsdotter i Gäverbo och Skinnskattebergs socken tillika med dess barn haver 1 sept 
1702 försålt till hennes broder Olof Larsson i Odensjö deras systerdel i nedra gården i Odensjö by som är 1/16 del uti ett 
halvt hemman för 48 skeppund tackjärn vilken uppböds 1 gång 
 
Skinnskatteberg 1703 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2306 (1703) Bild 765 / sid 740 (AID: 
v494119.b765.s740, NAD: SE/RA/42042202) den försäkringsskrift som Olof Larsson i Odensjö den 7 september anno 1702 
givit dess syster Karin Larsdotter att hon oklandrat av honom hans hustru och barn skall få besitta sin arvedel efter fadern 
uti Gäverbo, blev uppläst och uti häradsdomboken intecknat 

 
 

 
 

IX:461  mm mf fm mf f 
Christoffer Hansson. Född 1641-06-17 Grangärde Sunnansjö. Död 1724-11-13 Grangärde Sunnansjö. Far: X:921 Hans 



Larsson. Mor: X:922 Barbro Jonsdotter. 
 
Grangärde 6 februari 1686   Samuel Jonsson i Gonäs haver sålt till Christpher Hansson i Sunnansjö en röjning uti 
Nybodarna för 120 daler kopptt Köpeskriften är dat  d 4 april 1673 som härvid intecknades köparen till säkerhet, så länge 
han får sina medel igen av den som på hemmanet bor och så medelst efter kongl placatet befogad vara den rödningen att 
reducera 
 
Faddrar: hustru Elin, Erik Jonssons  hustru Margareta Hans Jonssons i Kyrkobyn 
 
Äktenskap med Margareta Eriksdotter (Född 1644-06-21 Grangärde Gonäs. Död 1698-06-26 Grangärde Sunnansjö.). Vigsel 
1664 Grangärde. 
 
Barn: 
Karin Christoffersdotter. Född 1665-08-10 Grangärde Sunnansjö.  
Sara Christoffersdotter. Född 1670-12-17 Grangärde Sunnansjö.  
Elisabet Christoffersdotter. Född 1673-01-28 Grangärde Sunnansjö.  
Erik Christoffersson. Född 1676-03-02 Grangärde Sunnansjö.  
Lars Christoffersson. Född 1678-07-15 Grangärde Sunnansjö.  
Anna Christoffersdotter. Född 1680 Grangärde Sunnansjö.  
VIII:231 Jöns Christoffersson. Född 1682-12-15 Grangärde Sunnansjö. Död 1720-02-21 Söderbärke Saxe.  
Barbro Christoffersdotter. Född 1689-02-16 Grangärde Sunnansjö.  
 
Sambo med Brita Bengtsdotter (Född 1657 Grangärde Norrbäcksdalen.). 

 
 

 
 

IX:462  mm mf fm mf m 
Margareta Eriksdotter. Född 1644-06-21 Grangärde Gonäs. Död 1698-06-26 Grangärde Sunnansjö. Far: X:923 Erik Persson. 
Mor: X:924 Karin Jonsdotter. 

 
 

 
 

IX:463  mm mf fm mm f 
Hans Jönsson. Smed. Född Söderbärke Saxe. Far: X:925 Jon Jakobsson. Mor: X:926 Karin Andersdotter. 
 
I mantalslängden 1678-1703 
Smed 
 
Söderbärke 31 januari 1676 Hans Jönsson i Saxe talte till hustru Kerstin sin broders änka till om något arv efter hennes man 
Anders Jönsson som avliden är 
 
Söderbärke 7 juli 1679 Hans och Pehr Jönssöner med systern Marit Joensdotter, Joen Jacobssons barn i Saxe, besvärade sig 
att deras broder, Matts Jonsson, brukar allena deras faders hemman. Svarade Matts sig varit hemma hos modern, hustru 
Karin, och henne försörgt. Sade sigh och hustru Karin vara mycket nöjd med sonens omsorg om henne. 
 
Söderbärke 6 juli 1685 Matts Jonsson i Saxe och hans syskon hafva sig förent angående deras utförlikning af fasta 
egendomen efter deras salig fader, Joen Jacobsson i Saxe. Upprättadt emellan å ena sidan Matts Jonsson, och å andra 
sidan Anderw Johansson, Hans Joensson, Pehr Joensson, Margreta den blinda, Marith Anders dotter, Michels hustru vid 
Hemmingshyttan, Cherstin i Norbergh, Elisabeth som ofärdig är, Karin, Korts hustru, halfsysterns, Barbro Johansdotters 
arfvingar i Wibberbo. 
 
Barn med Kerstin. 
 
Barn: 
Margareta Hansdotter. Född Söderbärke Saxe.  
VIII:232 Anna Hansdotter. Född Söderbärke Saxe. Död.  
Pelle Hansson. Född Söderbärke Saxe.  
Kerstin Hansdotter. Född Söderbärke Saxe.  

 
 

 
 

IX:464  mm mf fm mm m 
Kerstin. 

 
 



 
 

IX:475  mm mf mm fm f 
Mats Matsson. Död. Källtjärn, Ljusnarsberg 
 
Barn med NN Andersdotter (Född Ljusnarsberg Källtjärn. Död.). 
 
Barn: 
VIII:238 Malin Matsdotter. Född 1664 Grangärde. Död 1753-03-27 Ljusnarsberg Källtjärn.  
Mats Matsson.  
Erik Matsson.  

 
 

 
 

IX:476  mm mf mm fm m 
NN Andersdotter. Född Ljusnarsberg Källtjärn. Död. Källtjärn, Ljusnarsberg Far: X:951, XI:1911, XII:2811 Anders Simonsson. 

 
 

 
 

IX:477  mm mf mm mf f 
Olof Hansson. Född 1625. Död 1703 Norrbärke Kittlingsberg. 
 
Länsman. Förekommer i mantalslängden vid Kitslingsberget från 1671 fram till sin död. 
 
Norrbärke 24 juli 1671   Olof Hansson är första gången omnämnd som finnelänsman. Omnämnd som Finnlänsmannen 
vid Lisbets födelse 
 
Norrbärke häradsrätt 6 juli 1660 Norrbärke tingslags häradsrätt (W) AIa:1 (1656-1680) Bild 540 / sid 91: Olof i 
Kitslingberget tilläts provisionaliter sig nedersätta hos sin svärmoder sedan han sig praesenterat haver där för årligen 
kronans utskylder riktig erlägger. 
 
Norrbärkes häradsrätt 1 februari 1665: Olof Hansson Kitslingberget får böta 12 mark för olaga svedjande. 
 
Norrbärkes häradsrätt 21 juni 1666: Johan Andersson en finne ifrån Nya Kopparberget vilke pratenderade inlösningsrätt i 
Kitslingsbergs finnetorp efter sin fader. Resol. Såsom på rannsakan befanns att förutan Johan som åstundade det, var flera 
åbor i bemälte torp än som sig där uppehåla och föda kunde. Alltså kunde hans begäran om inlösning icke tillåtas med 
mindre h Marits måg Olof Hansson honom sin besittningsrätt cedera ville. 
 
Norrbärke 3 mars 1673 Begärte Olof Hansson i Kisslingberget, skogen emellan sitt hemman och Mats Matsson i 
Abborrkärnen måtte därhos som beviljade skola förrättas igenom gode män 
Norrbärke 8 oktober 1684 // Kitslingberg Olof Hansson utan lov förlidet år begynt bygga där göras torp och där han bor, 
alltså efter 5 års tid detta innevarande inräknat svarar för 1/8 
 
Norrbärke 2 juli 1683   Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2743 (1683) Bild 4030 / sid 625 Olof 
Hansson i Kisslingberget begärte för sin mera säkerhet intecknas måtte, det hans husbonde W Jacob Robsam haver honom 
tillåtit uppgöra sig ett torp på Engzfälzrödningen vilket Robsam nu näravarande och tillstod sig honom efterlåtit hava 
allenast platsen sig befinner på Kisslingebergs ägor. 
 
1660 1669 Puntainen Olof Bonde Kittslingberg Norrbärke W SRA:LR:Norrbärke til 660,669 
 
Barn med Ingeborg Hindriksdotter (Född 1641. Död 1696 Norrbärke Kittlingsberg.). 
 
Barn: 
Hindrik Olsson. Född 1661 Norrbärke Kittlingsberg.  
Hans Olofsson. Född 1665-04-13 Norrbärke Kittlingsberg.  
Olof Olsson. Född 1667-05-18 Norrbärke Kittlingsberg.  
Brita Olsdotter. Född 1669-02-28 Norrbärke Kittlingsberg. Död 1740-11-19 Norrbärke Ibbarbo.  
VIII:239 Erik Olsson. Född 1672 Norrbärke Kittlingsberg. Död 1709-03-28 Ramsberg Korslången.  
Karin Olofsdotter. Född 1673-02-09 Norrbärke Kittlingsberg.  
Lisbet Olsdotter. Född 1675-04-11 Norrbärke Kittlingsberg. Död 1740-04-14 Norrbärke Ibbarbo.  
Lars Olsson. Född 1677-04-29 Norrbärke Kittlingsberg. Död 1743-02-15 Norrbärke Kittlingsberg.  
Johan Olsson. Född 1679-09-07 Norrbärke Kittlingsberg. Död 1749 Malingsbo Djurlången.  
Maria Olsdotter. Född 1682-07-09 Norrbärke Kittlingsberg.  
Anders Olofsson. Född 1684-05-04 Norrbärke Kittlingsberg. Död 1739-07-03 Norrbärke Kittlingsberg.  

 
 



 
 

IX:478  mm mf mm mf m 
Ingeborg Hindriksdotter. Född 1641. Död 1696 Norrbärke Kittlingsberg. Far: X:955 Hindrik Markusson Finne. Mor: X:956 
Marit Andersdotter. 

 
 

 
 

IX:479  mm mf mm mm f 
Nils Halvardsson. Född 1609. Död 1701-03-14 Ramsberg Korslången. Kolare 
 
Barn med Sigrid Andersdotter (Född 1629. Död 1705-11-12 Ramsberg Korslången.). 
 
Barn: 
Sara Nilsdotter. Född 1670 Ramsberg.  
VIII:240 Anna Nilsdotter. Född 1674 Ramsberg Korslången. Död 1760-05-28 Ramsberg Korslången.  

 
 

 
 

IX:480  mm mf mm mm m 
Sigrid Andersdotter. Född 1629. Död 1705-11-12 Ramsberg Korslången. 

 
 

 
 

IX:481  mm mm ff ff f 
Lars Persson. Född 1658-02-18 Norberg Karsbo. Död 1730-04-01 Norberg Karsbo. Far: X:961 Peder Andersson. Mor: X:962 
Brita Matsdotter. 
 
Med största säkerhet är namnet (Anders) i dopboken felskrivet och skall vara Lars. Han uppges vara 72 år och 1 månad då 
han dör. 
 
Gamla Norbergs häradsrätt 3 oktober 1687: Peder Anderssons i Karsbo av d 20 mars förlidna gjorda testamente under sin 
sjukdom till sin yngsta son Lars Persson bestående uti 350 daler nedlagde förhöjning penningar i hemmanet Näbbgården 
som ifrån krono till skatte köpt är det 16 skp tackjärn på ett stall i Näbbgården jämte en kopparkittel som Johan Nebb skall 
till bruks innehavare blev till dess säkerhet intecknat. Emot denna inteckning protesterade mågen Johan Nebb så på sina 
egne som sina svågrars vägnar att dess svärfader icke må de andra syskonen till praejudit sedan stor summa undan dem 
bortskänka. 
 
Äktenskap med Anna Eriksdotter (Född 1651-09-30 Norberg Ingolsbenning. Död 1698 Norberg Karsbo.). Vigsel 1683 
Norberg. 
 
Barn: 
Karin Larsdotter. Född 1683-10-04 Norberg Karsbo.  
Brita Larsdotter. Född 1685-01-18 Norberg Karsbo.  
Anna Larsdotter. Född 1686-08-01 Norberg Karsbo.  
Margareta Larsdotter. Född 1687-12-15 Norberg Karsbo.  
Peder Larsson. Född 1689-03-24 Norberg Karsbo.  
Lisbet Larsdotter. Född 1690-08-17 Norberg Karsbo.  
Erik Larsson. Född 1693-10-25 Norberg Karsbo.  
Anders Larsson. Född 1693-10-25 Norberg Karsbo.  
 
Äktenskap med Sara Persdotter (Född 1674-02-01 Norberg Ombenning. Död 1699-08-22 Norberg Karsbo.). Vigsel 1699 
Norberg. 
 
Äktenskap med Karin Eriksdotter Bark (Född 1680-09-21 Odensvi Barksta 18). Död 1757-03-13 Odensvi Stora Rocklunda.). 
Vigsel 1700 Norberg. 
 
Barn: 
Anders Larsson. Född 1702-07-22 Norberg Karsbo.  
Anna Larsdotter. Född 1703-08-07 Norberg Karsbo.  
VIII:241 Lars Larsson. Född 1704 Norberg Karsbo. Död 1763-05-29 Odensvi Stora Rocklunda.  
Elias Larsson. Född 1706-12-24 Norberg Karsbo.  
Johan Larsson. Född 1711-06-14 Norberg Karsbo.  
Anna Larsdotter. Född 1713-11-17 Norberg Karsbo.  
Mats Larsson. Född 1715-01-24 Norberg Karsbo.  
Margareta Larsdotter. Född 1717-09-15 Norberg Karsbo.  

 



 
 

 

IX:482  mm mm ff ff m 
Karin Eriksdotter Bark. Född 1680-09-21 Odensvi Barksta 18). Död 1757-03-13 Odensvi Stora Rocklunda. Far: X:963 Erik 
Andersson. Mor: X:964 Anna Nilsdotter. 
 
Dödbok: Lars Larssons moder i Råcklunda, änkan hustru Karin Ersdotter född i Barksta 1680 i april. Blev uppfödd hos sin 
farbroder Hr Per Barkman som först var Capellan i Tuna och sedan pastor i Norberg. Pass 19 år blef hon gift med en 
bergsman i Norberg socken och Karsbo Lars Persson med vilken hon haft 11 barn. För 28 år sedan blev hon änka och 
1752 om hösten anlände hon hit till församlingen till sin son i Råcklunda varest hon dog av bröstvärk som hon levat inemot 
77 år.  

 
 

 
 

IX:483  mm mm ff fm f 
Jonas Ersson. Född 1649 Västanfors Onsjö. Död 1731-03-25 Västanfors Åvestbo. Far: X:965 Erik Larsson Buss. Mor: X:966 
Elisabet Jönsdotter. 
 
Mtl 1722 försörjes av sonen Hans 
 
Västanfors (U) F:3 (1729-1736) Bild 53 (AID: v74616.b53, NAD: SE/ULA/11708) // sal man Jonas Ersson ifrån Åvestbo som 
haver sitt timliga livs upprinnelse av ärliga och gudfruktiga föräldrars äkta välsignelse år 1649 uti februari månad, fadern 
ärliga och beskedliga Erik Larsson och modern gudfruktiga hu Elisabet Jönsdotter i Onsjö ///varit hos sina k föräldrar och 
dem tillbörligen tjänt och  vördat, dock och varit borta hos andra i tjänst och om sitt trogna förhållande vunnit 
vederbörandes goda vittnesbörder. //ingick han då han var 25 år gammal uti äktenskap med sin för detta herranom sal // 
hustru Brita Olsdotter med henne han kärligen sammanlevat uti 45 år och är // välsignad med 9 barn, 4 söner och 5 döttrar 
av vilka 3nne söner och 2ne döttrar i sorg efterleva, //ensörjande och änkling uti 12 år, dess levnad ibland oss har varit 
gudeligt, kristligt, saktmodigt och tystlåtigt. // död 25 mars 1731. 82 år och 2 månader gammal 
 
Äktenskap med Brita Olsdotter (Född 1653-02-28 Västanfors Åvestbo. Död 1719-02-28 Västanfors Åvestbo.). Vigsel 1675 
Västanfors. 
 
Barn: 
Erik Jonsson. Född 1675-09-26 Västanfors Åvestbo.  
Olof Jonsson. Född 1678-01-20 Västanfors Åvestbo.  
Hans Jonsson. Född 1680-03-28 Västanfors Åvestbo. Död 1740-10-12 Västanfors Åvestbo.  
Margareta Jonsdotter. Född 1683-02-11 Västanfors Åvestbo.  
Margareta Jonsdotter. Född 1684-04-20 Västanfors Åvestbo.  
Lars Jonsson. Född 1690-02-01 Västanfors Åvestbo. Död 1705 Västanfors Åvestbo.  
Susanna Jonsdotter. Född 1694-09-07 Västanfors Åvestbo.  
VIII:242 Brita Jonsdotter. Född 1699-10-21 Västanfors Åvestbo. Död 1748-03-11 Odensvi Rocklunda.  

 
 

 
 

IX:484  mm mm ff fm m 
Brita Olsdotter. Född 1653-02-28 Västanfors Åvestbo. Död 1719-02-28 Västanfors Åvestbo. Far: X:967 Olof Jönsson. Mor: 
X:968 Margareta Eriksdotter. 
 
Dödbok Västanfors (U) F:1 (1702-1721) Bild 138 (AID: v74614.b138, NAD: SE/ULA/11708) Född i Åvestbo  Föräldrar Olof 
Jonsson och Margareta. Gift på sitt 19 år med Jonas Ersson. Varit gift med honom 46 år och haft 9 barn varav 2 flickor är 
döda. ///Varit mycket sjuklig och dragits med en sjuklig kropp av rosen och andra tillstötande krämpor, så har hon icke 
detta sitt kors och långliga sjuka varit ganska tålig och satt sin förtröstan till herre gud och dagligen förbidat hans faderliga 
hjälp . som hon tillförende mycket svag varit till hälsan så blev förlidne 21 februari hastigt betagen av ett svårt slag i hela 
kroppen så att när hon om morgonen gick ut efter vatten och // sitt hus Jörans hustru var där inne när hon icke och en 
annan piga ropade hon och in Olof Jöns hustru och då berättade för de att hennas tunga blev lika som fast att hon intet 
kunde få tala och hårt blev betagen i alla lemmar, dock så länge hon målet fick strax ropade till gud om lindring och ett 
saligt avsked, men strax därpå förrän de henne fingo i sängen svimmade hon emellan händer på dem och sedan i 8 dagars 
tid varken kunde höra eller tala något ord. D 28 februari sistlidne kom gud och gjorde på hennes eleände en nådig 
förändring då hon stilla och saktmodeligen såsom ett ljus utslocknade 65 år gl 

 
 

 
 

IX:485  mm mm ff mf f 
Hans Olofsson. Född Munktorp Åfva ägor. Död 1722 Munktorp Hemblinge torp. 
 
Från Äfwa torp i Munktorp vid vigseln 



 
Äktenskap med Anna Olofsdotter (Född 1663 Leksand Gråda. Död 1741-03-03 Munktorp Hemblinge ägor.). Vigsel 1695-06-
07 Munktorp. 
 
Barn: 
Anders Hansson. Född 1696-04-29 Munktorp Hemblinge torp.  
VIII:243 Lars Hansson Bruse. Född 1699-04-06 Munktorp Hemblinge torp. Död 1742-09 Finland.  

 
 

 
 

IX:486  mm mm ff mf m 
Anna Olofsdotter. Född 1663 Leksand Gråda. Död 1741-03-03 Munktorp Hemblinge ägor. 
 
Från Hemblinge ägor vid vigseln 
 
Dödbok: Anna Olofsdotter från Hemblinge ägor, i Lekesanda och Gråda by född år 1663. Gift år 1695 med Hans Olsson 
frånÅfwa ägor, sammanlevat uti 22 år, och ägt 4 barn, änka uti 24 år 
död av ålderdomskrämpor den 3 mars 78 år 
 
Mantalslängd Gråda 
1643 Lars Olsson hjonelag 2, son 2, dotter 1 
1650 Lars Olofsson 8 
1652 Lars Olofsson 6 
1653-1654 h Anna 2 söner 4 döttrar 
1655 h Anna 2 söner 3 döttrar 
1656-1657 Mats Larsson m h 2 sn 1 dtr 
1658 Mats Larsson m h 1 sn 1 dtr 
1659-1661 Mats Larsson m h 1 sn 2 dtr 
1662 Mats Larsson m h 1 sn 1 dtr 
1663 Mats Larsson 4 
1663 h Anna 5 
1668-1669 h Anna 6 – 1 hu 3 son 2 sonhustru 
1671 Mats Larsson Olof Larsson 4 – 2 bonde 2 hustru 
1671 hu Anna 5 – 1 hu 2 son 2 sonhustru 
1672 Mats Larsson 2 – 1 bonde 1 hustru 
1672 Olof Larsson 2 – 1 bonde 1 hustru 
1672 hu Anna 5 – 1 hu 2 son 2 sonhustru 
1673 Mats Larsson 2 
1673 Olof Larsson 2 
1673 h Anna 5 
1674 Mats och Olof Larsson 4 
1674 h Anna 5 
1676 Mats och Olof Larssöner 4 
1676 hu Anna 7 – 1 hu 3 son 3 sonhu 
1677 Mats Larsson och Olof Larsson bortrest 
1677 hu Anna 7 
1678 Mats Larsson 2 
1678 Erik, Olof och Daniel Olofsson 6 
 
1628 
Lasse Olofsson 5 
Olof Olofsson 5 
h Anna 
Margareta Olofsdotter 4 
Olof Persson 4 
h Anna 4 ½ 
 
Hela Dalarnas dombok 1591 A1:2 sidan 10 - Olof Persson i Grådan bjuder upp 8 rösede liggande i Gråda av Jon Knutsson i 
Selta? Än ett stycke äng på Sjöbotten för 27 daler 
 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2737 (1674) Bild 6170 / sid 607 (AID: v420722a.b6170.s607, NAD: 
SE/RA/42042202) Daniel Halvardsson i Gråda säljer en del i Gråda till Olof Olssons söner i Gråda Erik, Olof och Daniel 
Olssöner. 
 



Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2733 (1669) Bild 4170 / sid 409 (AID: v420718.b4170.s409, NAD: 
SE/RA/42042202) uppböds 1 gången den jord i Hedeby uti Holsåkern samt ett änge i Tjärsveden som Mats och Olof 
Larssöner i Västra Gråde haver fått efter en gammal hustru i Västra Fors Gagnefs socken uti sytningslön emot 66 daler 
 
Ting i Leksand 1591 Hela Dalarnas tingslags häradsrätt (W) AI:2 (1591-1593) Bild 200 / sid 10 (AID: v222729.b200.s10, NAD: 
SE/ULA/10391) Olof Persson i Grådan bjuder upp 8 (mösed) liggande i Gråda av Jon Knutsson i (Relna) än ett ( ) äng på 
Säbotten för 27 daler 

 
 

 
 

IX:487  mm mm ff mm f 
Hans Hansson Schytt. 
 
Bergsting i Skinnskatteberg 15 juni 1691: Gisslarbo nedre hammar drängen Hans Skiött 
Förekommer vid Gisslarbo nedre hammar . 1694 är han gift på samma ställe. 
 
Mantal Gisslarbo nedre hammar 1688 Hans Skiött kolgosse 
Mantal Gisslarbo nedre hammar 1689 Hans Skiött smeddräng 
Mantal Gisslarbo nedre hammar 1690 Hans Skiött till Nyland 
 
1691 -1693 Mantal Malma Gisslarbo nedre hammar Hans Skiött 1 
 
1701 i mtl - smeden Hans Skött flyttat till Hed och Trunsbo. 1703 flyttar familjen tillbaka till Gisslarbo i Malma. 1703 är 
familjen bosatt i Trunsbo, Hed socken. 1704-05 bosatt på Gislarbo nedre hammar i Malma socken. 1706-07 bosatt i 
Lärsätters torp, Odensvi socken. Från 1708 i Gokärrstorp i Odensvi. 1709-10 är han soldat på Gokärrstorp. 
 
I mantalslängden Odensvi, Gokärrstorp 1709 står att Anders Nilsson är gammal och har övergivit torpet, försörjes av Hans 
Hansson. 1710 är angivet att han är soldat i Malma för Kuggesta. 
 
Äktenskap med Margareta Hansdotter (Född Hed Trunsbo.). Vigsel 1693-10-08 Hed 19). 
 
Barn: 
VIII:244 Beata Hansdotter. Född 1695-06-03 Malma Gisslarbo hammare. Död 1768-03-17 Odensvi Lilla Rocklunda.  
Magnus Hansson. Född 1697-05-03 Malma Gisslarbo hammare.  
Hans Hansson. Född 1700-02-12 Malma Gisslarbo hammare.  
Karin Hansdotter. Född 1702-09-21 Hed Trunsbo. Död 1703-01-04 Malma Gisslarbo hammare.  
Lars Hansson. Född 1705-01-22 Odensvi Gokärrstorp.  

 
 

 
 

IX:488  mm mm ff mm m 
Margareta Hansdotter. Född Hed Trunsbo. Far: X:975 Hans Erlandsson. Mor: X:976 Karin Matsdotter. 
 
Vigdes Hans Hansson smed  vid Gisslarbo och Margareta Hansdotter i Trunsbo morgongåva 5 riksdaler och 1 äreklädning 

 
 

 
 

IX:489  mm mm fm ff f 
Ericus Olai Runnius. Född 1635-01-04 Sankt Ilian Rönnby. Död 1691-03-28 Himmeta. Kaplan Far: X:977 Olof Larsson. Mor: 
X:978 Marit Larsdotter. 
 
1645 klass 3 i Västerås skola 1654 Gymnasium 1658 i Uppsala Västerås domkapitel 18 juli 1666: Ericus Olai Runnius 
nämnes till collega i Arboga 1671 Kaplan i Himmeta 
 
Västerås domkapitel juni 1685: Inkom H Erik Saccellanus i Himmeta och angav att klockarebordet som han åsitter blir 
graverat av bonden som åbor det hemmanet säjandes sig vilja låta reva någon jord ifrån klockarbordet. Men som det fanns 
av en häradsdom som han framviste att jorden är fäst av ingen som är där med så resolverades att han intet må göra något 
väsende där av förr än bonden begynner laglig process därom. 
4/ frågade han huru mycket han skulle hava att fordra av salig pastoris efterleverska för nådeårstjänsten sägandes sig intet 
bliva nöjaktigt betalt, fått allenast 50 daler kmt men ville hava hundrade daler, ressenterades honom att hon intet lovat så 
mycket. Dock tillsade M Petr Schult honom på sin broders H Johans vägnar 25 daler till, därmed han var nöjd. 
5/ Fordrade och H Erik någon rest på sin ordinarie lön 8 Rd havande salig Mr Per intet velat giva honom mer än 4 Rd, viste 
sal Dr Rudbeckii resolution att han borde givar honom 6 Rd. Resolution H Johan Schult skall tillskrivas att han bör hava … av 
honom 6 Rd årligen och om han intet har några skäl däremot måste han betala honom. 
6/Klagade H Erik sig att han sitter så trångt och ingen vedbrand, begärde lov att få hugga så mycket på Prästebords skogen 



som annorledes är brukligt. Resolution detta fanns skäligt och efter han föregav att andra efterlåtas att hugga där, skall 
rätten tillskrivas att det förbjudes. 7/ Begärde H Erik att hans lön av församlingen måtte förökas för hans ringa lägenhet. 
Resolution Efter nu är svåra tider kan consistorium intet pålägga dem mera, utan det hade bort påminnas vid visidatisma 
eljest vill consistorium tillse att han kan bliva hulpen dädan snart 
 
Västerås domkapitel 1686: Inkom pastoris hustru i Himmeta som ock capellanen H Erik Runnius klagandes H Erik att pastor 
intet vill stå fullkomligen och giva honom sin lön som restar. Hustru Brita att H Erik har väl fått taga säden men efter han 
predikat något förargeligt så han han nu innehållt där med så länge, berättandes huru som och pastor i sin skrivelse till M 
Per Schult att H Erik flera gånger drivit den mattnin om änkor så att alla kunna veta vilken han menar, församlingen 
förargas däröver H Erik förklarade sig att han hade anledningar texta om änkor och domare. Pastor har angivit att han tagit 
till text 1 tim 5 fredagen för pingst och drivit samma st tillförne han sp att han tog texten av … det som följde, Consistorium 
reputerade att man får fuller tala igenom och ingen må taga åt sig det. M Schult sade att han predikat 3 predikningar om 
änkor och intet onde anden stånden. Förhölls här att han då där med givit här tillfälle att taga det åt sig och att han gör illa 
om han talar något av pastoris i predikan de sade och att … lägger sig allt emot pastoren i gästabud att neka pastor vill läsa 
så begynner H Erik på att äta, fanns då att ett jalusie är dem emellan vilket intet bör vara, och förmantes bägge att avstå 
där med och i synnerhet H Erik att han måste respektera sin kyrkoherde och gå var annan tillhanda med inbördes heder. 
Och efter de själva förlikts om spannmålen som H Erik har att fordra så blev denne förlikning av Cons. Confirmerat att 
pastor skall giva H Erik fyra tunnor säd i ett för allt. Angående kyrkans gamla skuld så kan den angivas vid vanlig rätt. 
 
Västerås domkapitel 5 juni 1690: Inkom H Erik i Himmeta och besvärade sig över sin lön av änkan i Himmeta som han ej 
kan få ut begärandes dom på nuru mycket hon bör giva, sägandes att H Samuel och han komma väl överens 200 daler 
förmentes att de kunda hava förjänt tillhopa och torde H Erik vara nöjd med 100 daler. Res. Skrives henne till att hon 
förnöjer H Erik, eller vill consistoriet säga sin mening i saken. Prästegårdsbyggnaden belangande som och omtaltes sades, 
att om hon intet gör församlingen nöje nödgas man skriva H landshövdingen till om adsistence, så lärer det bliva henne 
svårare och förmanas hon att hon intet så svår är i orden mot H Erik i sitt ämbete och förklarar sig så på detta med det 
första.  
 
Äktenskap med Sara Pontelia (Död 1728 Bro.). Vigsel 1668-06-10. 
 
Barn: 
VIII:245 Jan Ersson Runius. Död 1732 Bro.  

 
 

 
 

IX:490  mm mm fm ff m 
Sara Pontelia. Död 1728 Bro. Far: X:979 Petrus Pauli Dalekarlus. Mor: X:980 Anna Pontelia. 
 
Västerås domkapitel 12 augusti 1691: Såsom sal H Erik Runnij efterleverska uti Himmeta sig besvärat det hon uppå den 
förre consistori påminnelse ej kunnat till detta förmå sal kyrkoherdens H Joha Schults efterlåtna änka att klarera årligen de 
100 daler kmt för dess sal mans H Eriks Runnis gjorda tjänst vid församlingen under bemälte H Johan Schults änkas nådeårs 
tid alltså haar conistorium här medelst velat förklara dess mening att ovanbemälte H allenast om ett år skulle förses, helst 
eftersom eljest mestadels valigt är att sådan adjunkts och nådår... 200 daler kmt årligen plägar bestås och som sal H Erik 
Runnius mera än ett år tjänt så bör änkan icke förvägras i proportion där efter betala 
 
Västerås domkapitel 10 februari 1692: Lovades H Erik Runnii änka i Himmeta att få komma iblan p. änkorna av första klass 
p. a. 1692 

 
 

 
 

IX:497  mm mm mf ff f 
Olof Ersson. Född 1661 Hed Karmansbo. Död 1727-03-14 Hed Karmansbo. Far: IX:399, X:993 Erik Jönsson. Mor: X:994 
Ingeborg Carlsdotter. 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 1706 Förlikning emellan Olof Ersson Karmansbo och samtliga de övriga fadern Erik Jönssons i 
Karmansbo barn. 
 
Äktenskap med Sara Ersdotter (Född 1674-02-18 Hed Sörtulinge. Död 1754-03-31 Skinnskatteberg Emthyttan.). Vigsel 1697 
Hed. Bruden från  (Sch...byn) 
 
Barn: 
VIII:249 Erik Olofsson. Född 1700-09-08 Hed Karmansbo. Död 1751-06-10 Hed Karmansbo.  
Anna Olofsdotter. Född 1703-11-30 Hed Karmansbo. Död 1781-10-07 Hed Nybyn.  
Per Olofsson. Född 1706-05-16 Hed Karmansbo. Död 1744-04-12 Hed Emthyttan.  
Olof Olofsson. Född 1709-08-17 Hed Karmansbo. Död 1777-08-18 Hed Svansbo.  



Anders Olofsson. Född 1712-03-22 Hed Karmansbo. Död 1771-12-28 Hed Spabo.  
Karin Olofsdotter. Född 1714-05-07 Hed Karmansbo. Död 1784-12-19 Hed Emthyttan.  
Sara Olofsdotter. Född 1716-10-20 Hed Karmansbo. Död 1720-06-19 Hed Karmansbo.  

 
 

 
 

IX:498  mm mm mf ff m 
Sara Ersdotter. Född 1674-02-18 Hed Sörtulinge. Död 1754-03-31 Skinnskatteberg Emthyttan. Far: X:995 Erik Andersson. 
Mor: X:996 Catharina Persdotter. 
 
Sara Ersdotter i Emthyttan född i Hed och Söder Tulinge d 18 februari 1674. Fadern var byggmästaren Erik Andersson 
modern Catarina Persdotter gift 1 g med Olof Ersson i Karmansbo 1697 haft 8 barn 4 söner och 4 döttrar, 2ne av vardera 
könet leva, blev änka 1727. Gift 2 g 1730 med dåvarande klockaren i Hed mästare Anders Hedbom med honom levat utan 
livsfrukt till 1742. Har under bägge sina giften som under sitt änkestånd förvärvat sig namn av en beskedlig dannekvinna. 
Kom hit till församlingen för 2 år sedan legat till säng av en svår lungsot 1½ år. Avsomnade mätt av ålder d 31 mars 
 
Äktenskap med Anders Larsson Hedbom (Född 1671-10-01 Hed Klockartorpet. Död 1742-12-29 Hed Brickan.). Vigsel 1730-
02-25 Hed. 

 
 

 
 

IX:499  mm mm mf fm f 
Anders Matsson. Född omkring 1671 Odensvi Solmyra. Död 1739-11-01 Odensvi Ytternäla. Far: X:997 Mats Olofsson. Mor: 
X:998 Kerstin Olofsdotter. 
 
Vigsel 1701 Anders Matsson ifrån Solmyra och Kerstin Olofsdotter, Olof 
Johanssons dotter i Ytternäla vigdes d 22 sept Morgongåva 30 Rd och en 
äreklädning 
 
Äktenskap med Kerstin Olofsdotter (Född 1682 Odensvi Ytternäla. Död 1755 Gunnilbo Ytternäla.). Vigsel 1701-09-22 
Odensvi 20). 
 
Barn: 
Olof Andersson. Född 1702-11-09 Odensvi Ytternäla.  
VIII:250 Kerstin Andersdotter. Född 1705-01-12 Odensvi Ytternäla. Död 1781-12-24 Hed Bondbyn.  
Andreas Andersson. Född 1706-09-23 Odensvi Ytternäla.  
Johan Andersson. Född 1708-12-30 Odensvi Ytternäla.  
Mats Andersson. Född 1711-05-19 Odensvi Ytternäla.  
Brita Andersdotter. Född 1717-03-11 Odensvi Ytternäla.  
Carl Andersson. Född 1720 Gunnilbo.  
Margareta Andersdotter. Född 1725-12-23 Gunnilbo Ytternäla.  

 
 

 
 

IX:500  mm mm mf fm m 
Kerstin Olofsdotter. Född 1682 Odensvi Ytternäla. Död 1755 Gunnilbo Ytternäla. Far: X:999 Olof Johansson. Mor: X:1000 
Kerstin Larsdotter. 

 
 

 
 

IX:501  mm mm mf mf f 
Lars Henriksson. Född omkring 1670-05-01 Västra Skedvi Alvestaboda. Död 1745-03-16 Hed Bysala. Far: X:1001 Henrik 
Larsson. Mor: X:1002 Brita Jönsdotter. 
 
Dödbok Lars Henriksson uti Bysala född år 1671 valborgsmässotiden uti Skedvi församling och Alvestaboda. Fadern Henrik 
Larsson modern Brita jönsdotter, bägge långt för detta döda. Varit ständigt hemma till dess han ingick äktenskap med 
pigan Catharina Nilsdotter i Västanhed och efter ett års där vistande flyttade 1702 till Bysala där han varit en idog och flitig 
arbetare. Var välsignat med 12 barn. På några år ansatter av ett tungt bröst som lagt honom på sängen. Död 16 mars kl 3 e 
m 
 
Äktenskap med Catharina Nilsdotter (Född 1679 Hed Västanhed. Död 1765-09-23 Hed Bysala.). Vigsel 1702 Hed. 
 
Barn: 
VIII:251 Henrik Larsson. Född 1702-09-08 Västra Skedvi. Död 1780-11-26 Hed Bysala.  
Anders Larsson. Född 1704-03-04 Hed Bysala.  
Kerstin Larsdotter. Född 1705-06-24 Hed Bysala.  



Mats Larsson. Född 1707-08-28 Hed Bysala. Död 1769-12-15 Hed Bysala.  
Clement Larsson. Född 1709-10-07 Hed Bysala.  
Anna Larsdotter. Född 1711-09-28 Hed Bysala.  
Anders Larsson. Född 1713-12-19 Hed Bysala.  
Lars Larsson. Född 1716-07-05 Hed Bysala.  
Salomon Larsson. Född 1719-03-25 Hed Bysala.  
Olof Larsson. Född 1723-12-30 Hed Bysala.  
Brita Larsdotter. Född 1727-09-19 Hed Bysala.  
Nils Larsson. Född Hed Bysala.  

 
 

 
 

IX:502  mm mm mf mf m 
Catharina Nilsdotter. Född 1679 Hed Västanhed. Död 1765-09-23 Hed Bysala. Far: X:1003 Nils Matsson. Mor: X:1004 
Barbro Jacobsdotter. 
 
Dödbok Begrovs framlidne Lars Henrikssons änka ärliga och gudälskande hu Catharina Nilsdotter ifrån Bysala. Född i 
Västanhed år 1679. Fadern var för detta sockenmannen och kyrkovärden Nils Matsson och modern hu Barbro 
Jacobsdotter. Trädde i äktenskap 1701 med sin för mer än 20 år sedan avlidna make Lars Henriksson. Avlat tillsammans 9 
barn. Har 
varit en flitig och skötsam hushållerska som väl ställt sina barn och hus före. Varit mest hela sista året så avmattad till både 
kropp och sinneskrafter att hon alls intet förmått. Död den 23 september 

 
 

 
 

IX:503  mm mm mf mm f 
Herman Schult. Född 1680-02-28 Fellingsbro. Död 1767-09-16 Hed Morskoga. Far: X:1005 Hans Schult. Mor: X:1006 
Catharina Danielsdotter. 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 1709 Insinuerades och upplästes samt i protokollet inskrevs Herman Skults i Bysala den 11 
april 1709 givna försäkring att med allra första som skaren, anten med kol eller penningar betala till bokållaren Aron Borgh 
vid Bernshammar dess där havande skuld 91 daler 16 öre smt item att in nature åter leverera till Borg en värja och ett par 
stolbolster som av honom blivit låntagna. 
 
Dödbok Begrovs gamle sockenmannen ärlig och beskedlig Herman Schult ifrån Morskoga född i Fellingsbro vid Finnåkers 
bruk år 1677. Fadern därstädes mästersmeden Hans Schult, modern hu Catharina Danielsdotter. Gifte sig år 1711 vid påsk 
förra gången med sin år 1740 avlidna hu Catharina Nilsdotter. 6 söner 3 döttrar.Ingick i senare giftet 1746 med Christina 
Matsdotter. Har ifrån barndomen vistats i denna församling. Dragits med ålderdomskrämpor i många år. 
 
Äktenskap med Catharina Stake (Född 1692-12-11 Arboga. Död 1740-04-14 Hed Morskoga ägor.). Vigsel 1709. 
 
Barn: 
VIII:252 Katarina Hermansdotter. Född 1712-02-12 Hed Morskoga. Död 1773-09-05 Hed Bysala.  
Nils Hermansson. Född 1713-05-22 Hed, Morskoga.  
Hans Hermansson. Född 1715-11-16 Hed Morskoga. Död 1774-03-22 Hed.  
Herman Hermansson. Född 1718-03-18 Hed Morskoga. Död 1718-07-27 Hed Morskoga.  
Christina Hermansdotter. Född 1719-04-23 Hed Morskoga. Död 1719-07-17 Hed Morskoga.  
Anna Hermansdotter. Född 1720-06-17 Hed Morskoga.  
Herman Hermansson. Född 1723-02-15 Hed Morskoga.  
Daniel Hermansson. Född 1725-05-03 Hed Morskoga.  

 
 

 
 

IX:504  mm mm mf mm m 
Catharina Stake. Född 1692-12-11 Arboga. Död 1740-04-14 Hed Morskoga ägor. Far: X:1007 Nils Johansson Stake. Mor: 
X:1008 Kerstin Persdotter. 
 
Dödbok Hu Catharina Nilsdotter Stake ifrån Morskoga. Född i Arboga. Dess fader borgaren Nils Stake och moder Christina 
Persdotter. Mistade sin moder då hon var året gammal och sin fader halvt år därefter. Var fostrad hos sin morfader i Linde 
församling, Per Bengtsson i Koverboda och kom i äktenskap med Herman Schult på sitt 17:e år. Varit i 13 år besvärad av en 
svår och häftig moderspassion och tillstötande lungsot. Ligger i kyrkan vid västra kyrkodörren begraven 

 
 

 
 

IX:505  mm mm mm ff f 
Jöns Ersson. Född 1657. Död 1731-03-21 Västra Skedvi Alvestaboda. 



 
I mantalslängd vid Alvestabo första gången 1688 Vid sonen Eriks födelse detta år förekommer en Olof Eriksson i Hed och 
Jöns Erssons syster Anna som dopvittnen 
 
Barnen har allt av döma döpts i Heds kyrka. Anteckningar om födslar förekommer endast sporadiskt.  
 
Barn med Anna Ersdotter (Född 1667. Död 1721-09-17 Västra Skedvi Alvestaboda.). 
 
Barn: 
Erik Jönsson. Född 1688-04-16 Västra Skedvi Alvestaboda. Död 1689-03-10 Västra Skedvi Alvestaboda.  
NN. Född omkring 1690 Västra Skedvi Alvestaboda. Död 1692-02-21 Västra Skedvi Alvestaboda.  
Annika Jönsdotter. Född 1695-04-12 Hed Alvestaboda.  
Olof Jönsson. Född 1698-06-20 Västra Skedvi Alvestaboda.  
VIII:253 Anders Jönsson. Född 1700-09-09 Västra Skedvi Alvestaboda. Död 1785-07-28 Hed Fallet.  
Per Jönsson. Född 1701 Västra Skedvi Alvestaboda. Död 1768-04-10 Hed.  
Sara Jönsdotter. Född 1708-05-25 Västra Skedvi Alvestaboda.  
NN. Född 1711-05-07 Västra Skedvi Alvestaboda.  
Ingeborg Jönsdotter.  
Erik Jönsson.  
Lars Jönsson.  
 
Sambo med Kerstin. 

 
 

 
 

IX:506  mm mm mm ff m 
Anna Ersdotter. Född 1667. Död 1721-09-17 Västra Skedvi Alvestaboda. 

 
 

 
 

IX:507  mm mm mm fm f 
Johan Johansson. Född 1670 Hed Fallet. Död 1753-11-06 Hed Fallet. Sockenman Far: X:1013 Johan Mårtensson Kuhl. Mor: 
X:1014 Kerstin Larsdotter. 
 
Begrovs sockenmannen Johan Johansson ifrån Fallet född därstädes efter den uträkning man kunnat göra år 1670. Fadern 
Johan Mårtensson modern Cherstin Larsdotter döpt och uti kristendomskunskapen nödtorftligen underrättad. År 1706 
trädde han i äktenskap med sin efterlämnade hustru Cherstin Jacobsdotter ifrån Gunnilbo och Solmyra by. Levat med 
henne tillsamman uti 47 år haft 4 barn 2ne av vardera könet av vilka allenast en dotter nu lever. Haver levat stilla och 
saktmodeligen. Haft tämligen god hälsa d 6 hujus om aftonen när hans levnads tråd av // så att han utan någon föregången 
sjukdom i sin säng, sedan han något klagat över ett svårt bröst stilla och saktmodeligen avsomnade sedan han levat 83 år. 
 
Äktenskap med Kerstin Jakobsdotter (Född 1680 Odensvi Solmyra. Död 1762-02-03 Hed Fallet.). Vigsel 1707-09-15 
Odensvi. 
 
Barn: 
VIII:254 Kerstin Johansdotter. Född 1709-09-24 Hed Fallet. Död 1744-07-30 Hed Fallet.  
Lars Johansson. Född 1719 Hed Fallet. Död 1719-10-18 Hed Fallet.  

 
 

 
 

IX:508  mm mm mm fm m 
Kerstin Jakobsdotter. Född 1680 Odensvi Solmyra. Död 1762-02-03 Hed Fallet. Far: X:1015 Jacob Tyrisson. Mor: X:1016 
Anna Larsdotter. 
 
Dödbok: Begrovs ålderstigne änkan ärliga och gudfruktiga hustru Cherstin Jacobsdotter ifrån Fallet. Född i Solmyra år 1672 
och döptes. Fadern var sockenmannen därstädes Jacob Tyresson och modern hustru Anna Larsdotter. Enfaldeligen 
undervist i sin kristendom. Var ständigt hemma intill år 1708 då hon trädde i äktenskap med sin avlidna man 
sockenmannen ärliga och beskedliga man Johan Johansson i Fallet. Avlat tillsammans 6 barn. 3 söner och 3 döttrar. Varav 1 
dotter allenast lever. Blev änka år 1753 har sedan så väl som tillförne ett stilla och saktmodigt leverne fört guds hus älskat 
samt de dyra nådamedel med vördnad nyttjat, sista gången d 1 januari, råkade några veckro sin död att falla och stöta sig 
varav hon nödgades intaga sängen beredde sig til en salig hädanfärd och avled stilla d 3 februari sedan hon levat 
ungefärligen 90 år. 
 
Födelseuppgift finns i Odensvi C1 från 1680 

 



 
 

 

IX:509  mm mm mm mf f 
Johan Pålsson. Se IX:395. 

 
 

 
 

IX:510  mm mm mm mf m 
Brita Larsdotter. Se IX:396. 

 
 

 
 

IX:511  mm mm mm mm f 
Mats Ersson. Född 1662 Gunnilbo Eriksbo. Död omkring 1725 Hed Enbotorpet. Far: X:1021 Erik Ersson. Mor: X:1022 Brita 
Hansdotter. 
 
Bodde först på Ersbo men är från 1707 skriven på Kristoffersbyn enligt mtl. 1720 anges i mtl att han avstått hemmet mot 
försörjning. Därefter är Jakob Matsson antecknad för hemmanet 
 
Möjligen får han sonen Anders 1680-05-20, faddrarna indikerar detta Gunnilbo (U) C:1 (1660-1683) Bild 113 / sid 108 (AID: 
v72161.b113.s108, NAD: SE/ULA/10346) 
 
 
 
Barn: 
Anders Matsson. Född 1680-05-29 Gunnilbo Hedtorpet.  
 
Äktenskap med Maria Danielsdotter (Född 1662 Skinnskatteberg Fantebo. Död 1731-09-26 Hed Enbotorpet.). Vigsel 1684 
Skinnskatteberg. 
 
Barn: 
Lisbet Matsdotter. Född 1685-08-23 Gunnilbo Eriksbo.  
Brita Matsdotter. Född 1687-02-11 Gunnilbo Eriksbo.  
Daniel Matsson. Född 1691-05-27 Gunnilbo Eriksbo.  
Jacob Matsson. Född 1693-10-05 Gunnilbo Eriksbo.  
VIII:256 Sara Matsdotter. Född 1695-11-29 Gunnilbo Eriksbo. Död 1774-01-10 Hed Bråten.  
Maria Matsdotter. Född 1698-04-27 Gunnilbo Eriksbo.  
Karin Matsdotter. Född 1701-07-18 Gunnilbo Eriksbo.  
Margareta Matsdotter. Född 1705 Gunnilbo Eriksbo. Död 1747-01-26 Hed Norrtulinge.  

 
 

 
 

IX:512  mm mm mm mm m 
Maria Danielsdotter. Född 1662 Skinnskatteberg Fantebo. Död 1731-09-26 Hed Enbotorpet. Far: X:1023 Daniel Eriksson. 
Mor: X:1024 Elisabet Pärsdotter. 

 
 
 
Generation X 
 

 X:257  fm ff ff ff ff 
Anders Jönsson. Död 1655-09-09 Möklinta Nordankil. Far: XI:513, XI:657, XI:1005 Jöns Andersson. Mor: XI:514, XI:658, 
XI:1006 Kerstin Kortsdotter. 
 
Övertjurbo häradsrätt 1634: Anders Jönsson i Nordankil för slagsmål för han slog Päder Andersson ett huvud sår saker till 5 
marker 
 
Barn med Margareta Eriksdotter (Född 1611 By Björk. Död 1672-05-05 Möklinta Nordankil.). 
 
Barn: 
Ingeborg Andersdotter. Född 1637 Möklinta Nordankil. Död 1715-12-24 Möklinta Vreten.  
IX:129 Jöns Andersson. Född 1639. Död 1727-08-08 Möklinta Nordankil.  
IX:165 Erik Andersson. Född 1642 Möklinta Nordankil. Död 1696-01-30 Möklinta Bodarna.  
IX:252 Malin Andersdotter. Född 1647 Möklinta Nordankil. Död 1727-10-08 Möklinta Forneby.  
Margareta Andersdotter. Född 1652-05-27 Möklinta Nordankil. Död 1669-08-24 Möklinta Nordankil.  

 



 
 

 

X:258  fm ff ff ff fm 
Margareta Eriksdotter. Född 1611 By Björk. Död 1672-05-05 Möklinta Nordankil. Far: XI:515, XI:659, XI:1007 Erik Månsson. 
Mor: XI:516, XI:660, XI:1008 NN Iliansdotter. 
 
Folkare tingslag 25 maj 1663 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2732 (1663) Bild 3630 / sid 853 (AID: 
v420717.b3630.s853, NAD: SE/RA/42042202): Oppböds h Anna Eriksdotters i Björk och hennes systers Margareta 
Eriksdotters i Nordankil och Möklinta socken fädernes arv i Björk som de hava sålt till deras broder Måns Eriksson i Börk för 
16 skeppund stångjärn 

 
 

 
 

X:259  fm ff ff ff mf 
Israel Bengtsson. Född 1609 Möklinta Forneby. Död 1670-03-13 Möklinta Forneby. Far: XI:517, XI:1001 Bengt Ersson. Mor: 
XI:518, XI:1002 Karin Mårtensdotter. 
 
Barn med Karin Larsdotter. 
 
Barn: 
Samuel Israelsson. Född 1634 Möklinta Forneby. Död 1712 Möklinta Forneby.  
Kerstin Israelsdotter. Född 1642 Möklinta Nordankil.  
IX:251 Mats Israelsson. Född 1644 Möklinta Forneby. Död 1720-03-31 Möklinta Forneby.  
IX:130 Karin Israelsdotter. Född 1647 Möklinta Forneby. Död 1735-10-16 Möklinta Nordankil.  
Elisabet Israelsdotter.  
Margareta Israelsdotter.  

 
 

 
 

X:260  fm ff ff ff mm 
Karin Larsdotter. 
 
Övertjurbo häradsrätt 20 juni 1673 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2278 (1673) Bild 5530 / sid 
543 resolverades att änkan hustru Karin Larsdotter i Forneby skall i detta år tillträda sin arvejord 1/3 del i Nässlebo, men i 
tillkommande år träda halvparten i Nässlebo med Johan Olofsson till dess systerson kommer till sina myndiga år då han sin 
jord själv sköta kan. Och emedan som hustru Karin med sina barn äga någon avlingejord i Forneby hos sin svärfader Per 
Persson, dy skall hon och där avnjuta en skälig fördel // 

 
 

 
 

X:261  fm ff ff fm ff 
Jöns Larsson. Död 1676 Möklinta Kolpelle. Far: XI:521, XI:665 Lars Jönsson. 
 
Övertjurbo häradsrätt 1649 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/2 (1628-1653), 
bildid: C0104925_00099:Jöns Larsson i Kolpelle klagar tillsammans med sina grannar på den syn som nämnden gort på 
skillnaden. Nu vittnar Bengt Andersson i Enåkers by att för 40 år sedan brukade Jöns Larssons fader, Lars i Kolpelle den 
norra delen av Käringholmen som nu tvistas om såsom och en fiskare benämnd Per Olofsson bodde på Käringholmen. 
 
Sala rådhusrätt 8 oktober 1656 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2265 (1656) Bild 2400 / sid 216 
kom Jöns Larsson i Möklinta och Kolpelle och besvärade sig över Anders Mårtensson skomakare det han nu i midsommar 
budade 2 hjul av honom för 2 daler koppmt men nu vill intet betala.Res. efter han Anders så lång tid haver haft hjulen när 
sig skall han dem nu strax betala. 
 
Övertjurbo häradsrätt 1660: Jöns Larsson i Kolpelle kom för rätten om torpet Slättmyra som ligger på bolbyns ägor, har 
varit skattlagt men är nu öde och nederfallit. 
 
Övertjurbo härad 10 mars 1674 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2279 (1674) Bild 5800 / sid 566 
(AID: v420681.b5800.s566, NAD: SE/RA/42042202) klagade Jöns Larsson i Kolpelle till sin granne Anders Pärsson om någon 
åverkan först i en rågsved sedan fört råstakar och upprivit målsten, Anders Persson vice versa emot Jöns Larsson det han 
måste bliva vid gode mäns mätning och prov. // 
 
Barn med Elisabeth (Död.). 
 
Barn: 
Anna Jönsdotter. Född 1629 Möklinta Kolpelle.  
IX:131, IX:167 Lars Jönsson. Född 1631 Möklinta Kolpelle. Död 1709-05-01 Möklinta Kolpelle.  



Sofia Jönsdotter. Född 1639 Möklinta Kolpelle.  
Elisabet Jönsdotter. Född 1646 Möklinta Kolpelle.  
Kerstin Jönsdotter. Född Möklinta Kolpelle.  

 
 

 
 

X:262  fm ff ff fm fm 
Elisabeth. Död. Kolpelle, Möklinta 

 
 

 
 

X:263  fm ff ff fm mf 
Peder Nilsson. Född Möklinta Botebo. Död 1652-08-11 Möklinta Botebo. Far: XI:525, XI:669, XI:775 Nils Tomasson. Mor: 
XI:526, XI:670, XI:776 Brita Larsdotter. 
 
Äktenskap med Brita Michelsdotter (Född 1617 Möklinta Vivastbo. Död 1697-12-14 Möklinta Kolpelle.). Vigsel 1647. 
 
Barn: 
Margareta Pedersdotter. Född 1643 Möklinta.  
IX:132, IX:168 Ingeborg Persdotter. Född 1649 Möklinta Botebo. Död 1723-05-24 Möklinta Kolpelle.  
Mats Pedersson. Född 1652-02-08 Möklinta Botebo.  
Brita Pedersdotter. Död 1658-03-01 Möklinta Vigelsbo.  

 
 

 
 

X:264  fm ff ff fm mm 
Brita Michelsdotter. Född 1617 Möklinta Vivastbo. Död 1697-12-14 Möklinta Kolpelle. Far: X:499, XI:527, XI:671 Michel 
Jakobsson. Mor: X:500, XI:528, XI:672 Ingeborg Matsdotter. 
 
Dödbok: hustru Brita Michelsdotteer i Kolpelle är född i Vivastbo 1670. Ao 1647 trädde hon i äktenskap med sin första man 
Per Nilsson i Botebo, levde med honom sammans i 5 år och hade med honom 2 st barn. Änka 1 års frlopp ingick hon andra 
resan äktenskap med Anders Larsson i Kolpelle bodde med honom i 9 år tå han välsignade henne med 5 barn. Var sedan en 
änka i 6 år. Tredje resan ingick hon äkta förbund med Erik Persson i Örlinge och levde tillhopa med honom 7 år efter 
vilkens död hon vart änka i 22 år. varit mest sängliggande i 1½ år. d 14 december 80 år gl 
 
Äktenskap med Anders Larsson (Död Möklinta Kolpelle.). Vigsel 1653-11-13 Möklinta. 
 
Barn: 
Margareta Andersdotter. Född 1654-08-06 Möklinta Kolpelle.  
Anna Andersdotter. Född 1656-03-30 Möklinta Kolpelle.  
Lars Andersson. Född 1658-03-25 Möklinta Kolpelle.  
Mats Andersson. Född 1658-03-25 Möklinta Kolpelle. Död 1709-01-08 Möklinta Kolpelle.  
Kerstin Andersdotter. Född 1660-12-26 Möklinta Kolpelle.  

 
 

 
 

X:265  fm ff ff mf ff 
Lars Johansson. Född 1591. Död 1669-06-06 Möklinta Hallarsbo. 
 
I årliga räntan 1620 och 1624 
 
Sala gruvting 14 februari 1662 A0067122_00072 Lars Johansson i Hallersbo i Möklinta socken en laxfiskare utgör årligen 13 
lispund torr fisk ett för allt är till tionde aldrig skattskriven utan för mantalspenningar där för rätten och nu befriar honom 
för knektbördan 
 
Västmanlands lagmansting 1643: Nils Larsson uti Hillersbo sakfälldes för tingsstämning försummelse. Beviste Lars 
Johansson i Hallersbo och Möklinta socken med fäste av Sala sockenstuga Ao 1638 den 8 september huruledes han hade 
gjort ett lagligt jordeskifte med sin granne Peder Jonsson i bemälte Hallersbo uti så måtto att bemälte Peder haver upplåtit 
Lars 2 öresland jord liggandes Hallersbo vilka 2 öresland han endels ärvt och endels köpt haver.... köpbrevs innehåll, där 
emot haver Lars Johansson igengivit Peder Tomasson 3 öres land jord belägen i Fors uti Färnebo socken med vilket 
förskrivna tider bägge parterna förnöjda voro och confirmerades bemälte Lars Johansson med goda skäl det till bemälta 
hemman Hallersbo är …... 
 
Barn med Karin (Född 1610. Död 1687 Möklinta Hallarsbo.). 
 
Barn: 



IX:133 Nils Larsson. Född 1639-10-27 Möklinta Hallarsbo. Död 1699-07-09 Möklinta Hallarsbo.  
Johan Larsson. Född 1641 Möklinta Hallarsbo. Död 1719-12-22 Möklinta Hallarsbo.  
Kerstin Larsdotter. Född 1643 Möklinta Hallarsbo.  
Margareta Larsdotter. Född 1645 Möklinta Hallarsbo.  
Peder Larsson. Född 1650-04-07 Möklinta Hallarsbo.  
Anna Larsdotter. Född 1653 Möklinta Hallarsbo.  
Lars Larsson. Född 1653-11-27 Möklinta Hallarsbo.  
Karin Larsdotter. Född 1656-11-23 Möklinta Hallarsbo.  

 
 

 
 

X:266  fm ff ff mf fm 
Karin. Född 1610. Död 1687 Möklinta Hallarsbo. 

 
 

 
 

X:267  fm ff ff mf mf 
Erik Pedersson. Född Möklinta Bor. Död omkring 1686 Möklinta Bor. Far: XI:533, XI:645 Per Jakobsson. Mor: XI:534, XI:646 
NN Larsdotter. 
 
Östra gården i Bor 
 
Övertjurbo häradsrätt 6 oktober 1663 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2731 (1663) Bild 4780 / sid 
469: Kom för rätten Erik Persson i Bor och Möklinta socken och beviste sig med 2ne sina systrar äga efter sin salig fader Per 
Jakobsson 2 ½ öresland arvejord ibidem Bor och där till opplade han ett köpebrev av den 5 januari 1623 förmälandes huru 
som deras fader Per Jakobsson haver löst emot sin svåger Nils Larsson 1 ½ öresland av sin halvbroder Anders Jakobsson i 
Mälby, Hans Jakobsson i Hedbo, Johan Jakobsson i Hällby, Erik Jakobsson i Hedbo och Olof Hansson i Salsbo och Tränebo 
socken för 3 skp stångjärn och hans svåger Nils Larsson löst av samma sin hustrus halvsyskon 1 öresland för 2 skp stångjärn 
i Öja? Alltså Per Jakobssons arvingar med köp och arvejord 4 öresland och Nils Larsson 1 öre arvejord och köpejord 2 öre. 
 
 
Övertjurbo häradsrätt 26 juni 1671 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/4 (1665-
1673), bildid: C0104927_00147: Uppbud 1 öresland testamentsjord i Bor som H Malin Persdotter sinom broder Erik 
Persson för föda och skötsel i döddagar upplåtit haver 2 gången 
 
Övertjurbo häradsrätt 25 september 1672 Övertjurbo häradsrätt 25 september 1672 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker 
vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/4 (1665-1673), bildid: C0104927_00192:: Samma dag upplade i rätten beskedlig 
man Erik Persson i Bor igenom sin son Johan Eriksson ett gammalt köpebrev de dato den 5 januari 1625. Hurusom Erik 
Perssons fader Per Jakobsson hade tillika med sin svåger Nils Larsson inlöst av sin syster deras hus och jord i Bor, så att 
bemälte Per Jacobsson är kommen till 4 öresland. Efter vilkens död Erik Persson är nu med sina 2ne systrar Malin och Anna 
Persdotter samma 4 öresland hus och jord i Bor i den östra landslotten ärvande och där på beviste först Erik Persson sin 
egen arvjord vara 2 öresland och sedan där till ett testaments brev av sin syster Malin Persdotter given uti kyrkoherdens 
Petri Petraei och några mäns närvaro och under deras vittnesbörd S Pauli dag 1671 av innehåll huru som bemälte H Malin 
Persdotter salig Daniel Olofssons efterleverska Lecknebo beklagar sin ensörjande lägenhet att hava mist både man och 
barn och haver ingen att lita sig till till föda och skötsel på sin ålderdomsdagar utan sin K broder Erik Persson, därför haver 
hon sin hus och jord bemälte sin broder, hans barn och arvingar till vederkänslo uppdragit och skänkt för evärdelig 
egendom med ... som testamentsbrevet innehåller. Och eftersom samma testaments 1 öresland jord är lagbuden och 
lagstånden ty begärde nu Erik Persson där å tillika med sin arvjord 2 öresland som är 3 öresland tillsamman förutan sin 
syster Annas jord 1 öresland som olofs är häradsdom och fastebrev. Så alldenstund med samma testamentsjord var 
lagligen procederat. Ty kände rätten där å stadfästelse icke förvägra utan dömde samma testamente gott och gillat då Erik 
Persson hans hustru och barn fullgöra sin tillsägelse och loven på sin sida. Och där med äga Erik Persson hans hustru barn 
och arvingar 3 öresland hus och jord i Bor Östergården att där med göra och låta, styra och råda som sin lagfångna 
egendom oklandrat nu och i tillkommande tider. 
 
Övertjurbo härad 11 mars 1687 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2289 (1687) Bild 3360 / sid 316 
Emellan Mats Eriksson i Bår och Johan Eriksson bröder blev således avgjort om delningen av den lösa egendomen efter 
deras sal fader att de voro väl tillfreds, det dem emellan och de andra syskonen skedde en riktig delning av all 
kvarlåtenskapen där till nämndes länsmannen och Lars Jönsson i Valsätra 
 
Barn med Margareta Andersdotter (Född Möklinta Hanshyttan. Död 1676 Möklinta Bor.). 
 
Barn: 
Mats Eriksson. Född 1631 Möklinta Bor. Död 1689-10-30 Möklinta Bor.  
Karin Ersdotter. Född 1638 Möklinta Bor. Död 1715-06-03 Möklinta Forneby.  



Per Ersson. Född 1640 Möklinta Bor. Död 1660 Möklinta Bor.  
Johan Ersson. Född 1642 Möklinta Bor. Död 1714-03-19 Möklinta Bor.  
IX:162 Kerstin Ersdotter. Född 1644 Möklinta Bor. Död 1716-03-26 Möklinta Gammelby.  
IX:134 Malin Eriksdotter. Född 1649 Möklinta Bor. Död 1698-05-24 Möklinta Hallarsbo.  
Anna Eriksdotter. Född 1651-05-21 Möklinta Bor. Död 1698-08-16 Möklinta Bor.  
Margareta Eriksdotter. Död 1656-05-01 Möklinta Bor.  

 
 

 
 

X:268  fm ff ff mf mm 
Margareta Andersdotter. Född Möklinta Hanshyttan. Död 1676 Möklinta Bor. Far: XI:535, XI:647 Anders Olofsson. Mor: 
XI:536, XI:648 Karin Olofsdotter. 
 
Lagmansting 7 november ??  Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län (D) EXIa:1 (1620-1671) Bild 840 / sid 80 
(AID: v405239a.b840.s80, NAD: SE/RA/42042202) H Margareta Andersdotter vilken supplicando som och muntligen sig 
besvärade över sitt syskonbarn Mårten Eriksson beskyllandes honom det han haver otillbörligen frånlockat utav hennes 
fader Anders Olsson i Hanshyttan brev och dokumenter och därigenom av lagmansrätten som hölls Ao 1643 i Dingtuna 
skaffat sig dem oansett aldrig därom på häradsting efter hennes oförståndiga inbillning skulle vara rannsakat och alltså 
anhöllt det henne måtte tillåtas såväl att lösa ibidem som hennes medarvingar och lika bördägande. Så oansett hon genom 
detta anbringande kunna hava varit fallen till plikt hos lagmansrätten hos vilken med samma ärende då är tillbörligen 
procederat haver men dock för denna gången hennes ovettenhet med tålamod översett dock med sådana förord att så 
framt hon med sådan obeskedenhet intet avstår skall hon framdeles plikta för allt utan någon skonsmål. Men så framt hon 
kan med god bön och villja och vänskap erhålla av hennes medarvingar som genom denna dom och fasta nu är mera i 
Hanshyttan än hon de henne ville avträda och tillåta ibidem något mera till lösa står det hos dem till söka 
 
Övertjurbo häradsrätt 1 april 1653 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/2 (1628-
1653), bildid: C0104925_00125: Avsades att salig Anders Olofssons i Hanshyttan dotter hustru Margareta Andersdotter är 
efter lag närmare och rättigare att igenlösa ½ öresland hus och jord i Lecknebo och Möklinta socken som bemälte Anders 
Olofsson haver förlidet år försålt till sin broder Nils Olofsson för 4 skeppund stångjärn och 20 daler. Kan såsom detta köp 
broderdotttern hustru Margareta nu i rättan tid klandrat är därför och hon Nils samma 4 skeppund järn och 20 daler 
kopparmynt betala igen till sin faderbroder Nils Olofsson 
 
Övertjurbo 3 juli 1672 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/4 (1665-1673), bildid: 
C0104927_00178 samma dag kom för rätten Gert Döpken uppå hustru Margareta Andersdottes Erik Perssons i Bor och 
Möklinta socken hustrus vägnar och upplade emot Olof Larsson i Hanshyttan ett sal Hans Dobbers dombrev av Anno 1625 
lydandes hurusom denna hustru Margaretas fader Anders Olofsson hade köpt ett skattelagt trop Hanshyttan 2 öresland 
räknat för 4 skeppund stångjärn men sedan haver Anders Olofssons brorson Mårten Ersson ensides förmått en förlikning 
under lagmansrätten 1643 d 22 augusti till halvparten som åter är sedermera 1654 igenom samma Mårtens inbrakte 
berättelse och attester omkullsagt och kommit samma Hanshyttejorden till den andra brodern Lars Olofsson med sina 
syskon vilket nu hans son Olof Larsson besitter. Och då skulle denna Margareta efter sin fader Anders Olofsson äga allenast 
8 penningland var uppå hon sedan haver bekommit uti betalning och till förlikning 80 daler kmt där på Olof Larsson sig nu 
beropade att vilja förbliva, omsider blevo parterna förlikta under gode män att då Olof Larsson skulle nu giva sitt 
syskonbarn hustru Margareta 50 daler kmt att hela summan bliver nu 130 daler så skall bemälte hustru Margaretas och 
hennes arvingars pratention till Hanshyttan var uppgiven och dödat där med gav och nu hustru Margareta all brev och 
skrifter ifrån sig till Olof Larsson och i händer togs att det skulle vara en avtalt  och förlikt sak nu och i tillkommande tider 

 
 

 
 

X:269  fm ff ff mm ff 
Peder Matsson. Född 1617 Möklinta Lisselbo. Död 1693-07-23 Möklinta Lisselbo. Far: XI:537 Mats Olofsson. Mor: XI:538 
Marina. 
 
Dödbok Per Matsson från Lisslebo är där född Ao 1617 vid midsommartiden. Ingick äktenskap med Elisabet Hansdotter 
från Forneby Ao 1653 d 2 januari. Varit en flitig och trogen arbetare from stilla och gudfruktig man men den tredje stora 
böndagen var han till h nattvard i kyrkan var av följde någon matthet och svimningar gick likväl uppe allt till torsdagen då 
han lade sig på sängen, bad gud om hjälp, misste där på målet, låg sedan stilla och rörde sedan varken hand eller fot. Blev 
alltså i största stillhet död d 23 och begrovs i sina förfäders lägerställe d 30 juli. 
 
Övertjurbo härad 28 februari 1673 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/4 (1665-
1673), bildid: C0104927_00203 besvärade sig samtliga Lissleboborna i Möklinta socken huru de igenom sina föräldrars 
dödliga frånfälle äro avskilda ifrån sin arvsrätt uti Bår, begärandes nu av samma släktingar i Bår att veta huru de är komna 
till samma jord? Där på uppviste Nils Larsson i Bår ett Hans Dobbers fastebrev 1608 att gamle Nils av vilken dessa Lisslebor 
äre komna hade ägt 5 örtuga dem han försålt hade och alltså håller rätten detta klander av intet värde vara. 
 



Övertjurbo häradsrätt 6 maj 1678 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2282 (1678) Bild 6780 / sid 
640   Beviste Per Matsson i Lisslebo det hans son Hans Persson haver med sin hustru Brita Olofsdotter ärvt i Kolpelle 7 
penningland – sedan betalt sin hustrus halvbroders Mats Larssons skuld 23 daler för 14 ½. Noch haver halvsystern hust 
Marit Larsdotter förfarit för sin halvsyster Brita hennes lösa arv till 48 daler var emot hennes jord nu tillträdes till vidare 
likvidation med man// Andersson?. Alltså uppbudes // Hans Persson och hustru Brita i Kolpelle dock skall rannsakas om här 
å förr något uppbud skett är. 
 
Övertjurbo 26 januari 1684 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2288 (1684) Bild 4550 / sid 448 
Daniel Andersson i Forneby Södergården köpt av Per Matsson i Lissleboda 15 penningland hus och jord i bemälte Forneby 
emot 75 daler kmt 1683 d 12 juni.   
 
Äktenskap med Elisabet Hansdotter (Född 1626 Möklinta Forneby. Död 1704-04-11 Möklinta Lisselbo.). Vigsel 1653-01-02 
Möklinta. 
 
Barn: 
IX:135 Hans Pedersson. Född 1654-01-22 Möklinta Skräddarbo. Död 1724-05-25 Möklinta Lisselbo.  

 
 

 
 

X:270  fm ff ff mm fm 
Elisabet Hansdotter. Född 1626 Möklinta Forneby. Död 1704-04-11 Möklinta Lisselbo. Far: XI:539 Hans Larsson. Mor: 
XI:540 Margareta. 
 
Dödbok Elisabet Hansdotter i Lisslebo hon är född av ärliga och gudfruktiga föräldrar i Forneby Ao 1626. Hon har varit i 
tjänst hos förnämnt och hederligt folk och sig ärligen och rätt förhållit. Ao 1652 inträdde hon ett äktenskap med salig Pär 
Matsson i Lisslebo med vilken hon i en rätt kärlek sammanlevat i 42 år och avlat med honom en son vilken efterlever. Varit 
en stilla och gudfruktig hustru älskat guds ord och med vördnad begått nattvarden. Varit i några år med sjukdom hemsökt 
avled d 11 april begrovs d 20 dito 

 
 

 
 

X:271  fm ff ff mm mf 
Olof Larsson. Född 1621 Möklinta Väster Bännbäck. Död 1666-02-01 Möklinta Väster Bännbäck. Far: XI:541 Lars 
Pedersson. Mor: XI:542 Margareta. 
 
Barn med Kerstin (Död 1660-01-01 Möklinta Väster Bännbäck.). 
 
Barn: 
IX:136 Brita Olofsdotter. Född 1654-10-01 Möklinta Väster Bännbäck. Död 1733-10-06 Möklinta Lisselbo.  
Anna Olofsdotter. Född 1657-07-02 Möklinta Väster Bännbäck.  
Erik Olofsson. Född 1658-09-19 Möklinta Väster Bännbäck.  
 
Barn med Margareta. 
 
Barn: 
Kerstin Olofsdotter. Född 1662-03-31 Möklinta Väster Bännbäck.  
Olof Olofsson. Född 1666-05-27 Möklinta Väster Bännbäck.  

 
 

 
 

X:272  fm ff ff mm mm 
Kerstin. Död 1660-01-01 Möklinta Väster Bännbäck. 

 
 

 
 

X:273  fm ff fm ff ff 
Olof Jönsson. Född 1578. Död 1658-12-01 Möklinta Östankil. Far: XI:545 Jöns Matsson. 
 
Övertjurbo häradsrätt 1616-02-21 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/1 (1599-
1625), bildid: C0104924_00076: Blev  anklagat Olof Jönsson i Östankil i Möklinta socken för det att han hade bedrivit 
blodskam med ett sykonbarn och vore födde båda av två samborne systrar konans namn Brita Bengtsdotter och sades 
saker till livet efter stadgarna dock efter S: och höglovlige konung Carls gjorda straffordning benåddes till livet och skall han 
böta sina 80 daler och hon sina 40 daler. 
 
Barn med Elsa (Död Möklinta Östankil.). 
 



Barn: 
Mats Olofsson. Född 1637 Möklinta Östankil.  
Brita Olofsdotter. Född 1639 Möklinta Östankil.  
IX:137 Erik Olofsson. Född 1644 Möklinta Östankil. Död 1714-04-11 Möklinta Kanikebo.  
Lars Olofsson.  
Peder Olofsson.  
Jöns Olofsson. Född Möklinta Östankil.  

 
 

 
 

X:274  fm ff fm ff fm 
Elsa. Död Möklinta Östankil. 

 
 

 
 

X:275  fm ff fm ff mf 
Anders Larsson. Död 1685 Möklinta Mårtensbo. Far: XI:549 Lars Olofsson. Mor: XI:550 Margareta. 
 
Övertjurbo häradsrätt 1661-11-25 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2270 (1661) Bild 5240: Jöns 
Andersson i Valsätra med sina grannar emot Anders Larsson i Mårtensboda at han inhägnar och svedjar å skogen emot 
avsagd dom för bolbyn. Vice versa Anders i Mårtensboda emot Per Olofsson i Valsätra som honom i skogen slagit hade 3 
blånader och sedan deras folk gjort åverkan och våld uppå Valsätra bolyns ägor utan laga dom. Så många som bevisas kan 
att hava gjort sabbatsbrott och åverkan uppå Anders Larssons hägna skola böta var sina 6 daler. Och skall nästkommande 
sommar prövas huru stor lott Anders i Mårtensbo bör efter sina domar njuta med bolbyn och det sedan med rör avskiljas. 
 
Övertjurbo häradsrätt 1663-01-30 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/3 (1654-
1664), bildid: C0104926_00114 Kom för rätten Anders Larsson i Mårtensbo och Möklinta socken och klageligen gav 
tillkänna jämte kyrkoherdens där sammastädes vittensbörd huru som hans fattiga hus och hem ägor med hö och säd vid 
den 1 december nästförlidne av en ynkelig och farlig (vådeld) ( ) mangårdshusen med halvannat förrådshus så han intet 
haver att förörja sig och sina kreatur med utan han åtnjuter sådant av kristligt och barmhärtigt folk med ödmjuk begäran 
att bekomma en vittnesbörd och rekommendation av tingsrätten till att få söka alla misskundsamma och rättsinniga 
människor i häradet om någon hjälp till sitt nödtorftiga uppehälle och upprättelse igen och efter sådant hans klagelige () 
befanns uti sanning vara som Pastor loci med sockenmännen bevittnade därför vill och tingsrätten denna Anders Larsson 
med detta attestato till höga överhetens misskunsamhet och råde ödmjukelige hava remitterat såsom och till hans 
ärevördige Profossen? Och dess tillhöriga kyrkoherdar i häradet rekommenderat de hans synnerliga tillstånd hos 
vederbörandena i församlingarna publicera och denne Anders Larsson någon hjälp som sveriges lag medför kunde åtnjuta. 
 
Övertjurbo häradsrätt 1668-02-18 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/4 (1665-
1673), bildid: C0104927_00073: Befallningsman välb Albrekt Behm talade till Anders Larsson i Mårtensbo och Möklinta 
socken det han icke vill stå sitt köp med torpet som skedde uti samtliga nämndens närvaro då rannsakningen och 
likvidationen skedde emellan Valsätra och Mårtensbo. Anders Larsson sade sig här till för denna gången icke vara lagligen 
stämd och icke vilja samma köp bestå, emedan han icke skulle vara nu arvfallen och sålunda icke rättig att sälja samma 
torp. Därför uppskjöts detta till nästa ting. Emellertid skola parterna söka godo mäns biläggande. 
 
Barn med Ingeborg Mårtensdotter (Född 1612 Möklinta Kanikebo. Död 1694-02-02 Möklinta Mårtensbo.). 
 
Barn: 
Lars Andersson. Född 1642 Möklinta Mårtensbo.  
Karin Andersdotter. Född 1644 Möklinta Mårtensbo.  
IX:138 Anna Andersdotter. Född 1646 Möklinta Mårtensbo. Död 1724-03-05 Möklinta Kanikebo.  
Malin Andersdotter. Född 1650-03-24 Möklinta Mårtensbo.  

 
 

 
 

X:276  fm ff fm ff mm 
Ingeborg Mårtensdotter. Född 1612 Möklinta Kanikebo. Död 1694-02-02 Möklinta Mårtensbo. Far: XI:551 Mårten 
Karlsson. Mor: XI:552 Brita. 
 
Dödbok h Ingeborg Mårtensdotter född Kanikebo 1612. Ao 1640 inträdde hon i äktenskap med sin sal man Anders Larsson 
i Mårtensbo. Levt med honom i 45 år haft 5 barn död 2 februari 
 
Övertjurbo häradsrätt 3 juli 1675 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2280 (1675) Bild 5720 / sid 559 
Kom för rätten h Ingeborg Mårtensdotter i Mårtsbo och Möklinta socken och klagade över sin broder Mats Mårtensson i 
Kanikebo ibidem socken för det han förhåller henne sitt arv i kreaturen efter fadern, och sedan för hennes måg och dotter 
deras lön, varför en oxe och en kviga skulle vara till avräkning på lönen förordnat, nu emedan brodern Mats Mårtensson 



allt sådant dem förehåller, därför begärde nu h Ingeborg rättens assistans. Att komma till sin rätt, så arvet som mågen och 
dottern sin ön. Och efter som Mats Mårtensson varken befallningsmans bud eller rättens sedermera stämning haver viljat 
vörda utan sådant utslagit, därför beordras länsman här med det han strax låter hustru Ingeborg, eller måge behålla de 2 
oxar tillbruks obehindrat av Mats Mårtensson till dess han lagligen avvittrar så sina syskon sitt arv, som de andra sin 
förtjänta lön efter morfadern och tages av Mats för sitt försummande 3 mark 
 
Övertjurbo häradsrätt 22 juni 1676 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2281 (1675-1676) Bild 7720 / 
sid 754 (AID: v420683.b7720.s754, NAD: SE/RA/42042202): angav för rätten kyrkoherden i Möklinta Johan Kumbleus en 
rannsakning ållen vid prosttinget d 12 mars 1676 jämte biskopens och consistori var med tillvites Mats Mårtensson i 
Kanikebo att skulle kunna någon trolldom med svartboken som hans syster hust Ingeborg i Mårtensbo skulle honom hava 
tillvitt som hon skulle hava hört av Per Olofsson i Valsätra. Vilken Per Olofsson nu framkallades och sade sig intet veta 
något sådant med Mats Mårtensson utan allenast hört sägas att i ett gästabud kom bort en pung för mats som av 
gästabudslaget igenfanns, var uti låg någon jord och små knappar, var av folket begynte säga att Mats måtte veta något 
därmed där på sedan talet utkom då kommer Mats till Per Olofsson och säger sig hava mist en pung, mats svarade nu att 
sedan han tog utur pungen penningar åt bruden, lofde han pungen efter sig, där uti låg några små björkknappar som han 
brukade för bolldohr vilket Per Olofsson nu tillstod och annat visste han intet säga eller sagt för Mats Mårtenssons syster 
om svartboken eller annat. Där på frågades systern hust Ingeborg var med hon kunde bevisa brodern Mats hava 
svartboken och kunna trolla? Där till Ingeborg svarade att Mats hade sagt för henne då han friade i Bår för 20 år sedan och 
frieriet ick gick första gången så fort som han ville, skulle han då sagt, ja sköt intet om, min bror i Ubsala haver svartboken, 
kommer han intet hem, så skall jag resa dit då får jag boken av honom, det skall snart gå fort. Men om han brukade någon 
bok eller konst visste hon intet säga, där på framkallades cappelan Hr Andrea Hagnii attest huru som hans fader Mårten 
Matsson i Kanikeboda för 2 år sedan då han besökte honom med herrans nattvard bekänner bland annat att hans son 
Mats haver varit mycket styv emot honom och uti sin ungdoms år brukat svartboken, men om han nu det övergivit eller 
brukar visste han intet bedjandes gud att han igenom den heliga andes nåd och guds kraft kunde därifrån avvändas. Där 
emot Mats Mårtensson invände, om fadern hade sådant emot honom bekänt varför gav han honom om sådant icke 
tillkänna, emedan han levde en god tid därefter och beropade sig på sina nägrannar och sockenmän om någon visste att 
han hade gjort någon människa skada till liv eller gods eller funnet sådant med honom dem ville bekänna Erik Larsson i 
Läcknebo vittnade att då han var kallat til Kanikebo att byta säden emellan Mats och hans syster Ingeborg skulle Ingeborg 
sagt om brodern Mats att han gör vad han vill och att han var en trollkarl. Det Ingeborg icke ville nu bestå och protesterade 
nu Mats högeligen emot systern som sådan osanning honom påkommit hade och tillstod allenast det att han förlorade sin 
pung uti vilken var några små björkknappar som honom var inrått att bruka för bålldor och framlade så sockenmännens 
attest. ///Mats Mårtensson frias och systern får till honom ge 6 daler kopparmynt 

 
 

 
 

X:277  fm ff fm fm ff 
Olof Månsson. Född 1616. Död 1708-10-15 Möklinta Nässelbo. Far: XI:553 Måns Olofsson. Mor: XI:554 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.  



IX:139 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.  

 
 

 
 

X:278  fm ff fm fm fm 
Malin Persdotter. Född 1619 Lundby. Död 1689-08-27 Möklinta Nässelbo. Far: XI:555, XII:1147 Per Olofsson. Mor: XI:556, 
XII:1148 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. 

 
 

 
 

X:279  fm ff fm fm mf 
Olof Persson. Född 1614-12-12 Möklinta Nässelbo. Död 1708-01-19 Möklinta Nässelbo. Far: XI:557 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.  
IX:140 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.  

 
 

 
 

X:280  fm ff fm fm mm 
Elisabeth Olofsdotter. Född 1619 Möklinta Klinta. Död 1706-09-28 Möklinta Nässelbo. Far: XI:559 Olof Eriksson. Mor: 
XI:560 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.   

 
 

 
 

X:281  fm ff fm mf ff 
Mats Jönsson. Född Västerfärnebo Västerbykil. Död 1683-10-21 Västerfärnebo Västerbykil. Far: XI:561 Jöns Larsson. Mor: 
XI:562 NN Andersdotter. 
 
Vagnsbro häradsrätt 1635-04-14 Om Västerbykil vittnade nämnden att två kunna ingalunda vara behållna att bo där efter 
det är litet hemman och icke mer än halvfemte öresland i hus och jord och efter Pär Nilsson äger systern blev honom 
tillsagt att behålla det, och de andra systerbarnen Erik Tidiksson, Erik  Larsson på sin hustrus vägnar, Mats Jönsson, Lars 
Jönsson taga penningar för sin del. Därtillmed haver och bemälte Pär Nilsson alltid skött och fött det gamla folket och de 
haver testamenterat honom och ännu skall han föda den gamla gumman till dödedag. Erik Tidiksson icke var contant med 
domen vart han med tre mark under en högre rätt. 
 
Västmanlands lagmansting 30 augusti 1636 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIa:5 (1630-1636) Bild 1080 / 
sid 107 (AID: v405254b.b1080.s107, NAD: SE/RA/42042202) framkom en lagvads sak från Färnebo tingstad av den 14 april 
1635 emellan Per Nilsson i Västerbokil i bemälte socken på den ena och Mats Jönsson i Nickebo uti bemälte socken på den 
andra sidan anlangandes ett hemman i Västerbokil om halvfemte öres land det bemälte Per Nilssons svärfader Anders 
Eriksson honom halvt testamenterat hade för den skötsel han med sin hustru honom och hans hustru gjort hade uti deras 
höga ålderdom, det nu Mats Jönsson såsom den åldrige mannens dotterson är, rygga ville, och således vara så när om 
hemmanet som hans modersysters man, så emedan  bemälte Per Nilsson med sin hustru de åldriga folk nu i så många år i 
deras höga ålderdom här till skött hava och än den åldriga hustrun den nu blind är uppehåller och försörjer , kan icke mer 
än en där på vara behållen. Dy approberades häradsdomen och testamente att Per Nilsson behåller hemmanet och de 
andra för sju skepp stångjärn, som förr dem emellan dömt är, utlösen för den del de över testamente kunna ägandes vara, 
men där bägge parterna så väl som nämnden och andra goda män berättade en hop främmande torpare på dess ägor utan 
någons tillstånd hava sig nedsatt , en part skattlagda och en part oskattlagda, begärde att denna Mats Jönsson måtte vara 
närmast till samma ägor som sin rätta fädernes jord i bolbyn haft hava. Avsades att vad torp på samma ägor kunna vara 
upptagna utan särdeles konungsliga brev taga dem eller eljest deras föräldrars bevisliga skriftliga och konfirmerade köp 
eller kontrakt och än kunna oskattlagda vara, den skall han närmast vara att behålla, och de andra för sitt arbete efter 
mätismanna ordom utbetala. Dock så att han icke mera under sig slår än skäligeheten fo.... och han kan förestå, göra 
kronan där av rättighet när där på fordras. 
 



Vagnsbro häradsrätt 1662-07-19  Uppbud Per och Mats Jönssöners och Anna Jönsdotters jordelotter och rättigheter i 
Västerbykil uti Anders Knutssons hemman ibm som och försålt är till kyrkoherden M Nils Prytz uppb 1 gång 
 
Vangsbro härad 26 oktober 1682 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2286 (1682) Bild 8880 / sid 875 
(AID: v420688.b8880.s875, NAD: SE/RA/42042202) såsom efter nogesta omprövan icke finnas kan och intygas att Mats 
Jönsson mera på sin sal faders Jöns Larssons i Västerbykil skuld til Anders Eriksson i Ålsvarta efter handskrift dat d 33 maj 
1665 på 8 ½ skpd tackjärn betalt haver än till 5 ½ skpd I ty han med sina syskon, broder, broderslott och syster, systerslott 
ännu kännes skyldig att de övriga 3 skeppund som restera tillfyllest betala, gick och Anders Eriksson med sin kontraparts 
begiven laga ed uppå att de tre skeppund tackjärn ännu återstå och ick sig ett pund där av till dato uppburit. 
 
Äktenskap med Malin Mickelsdotter (Född Västerfärnebo Klingbo. Död 1665-05-14 Västerfärnebo Västerbykil.). Vigsel 
1658-05-17 Västerfärnebo. 
 
Barn: 
Anders Matsson. Född 1659-12-04 Västerfärnebo Västerbykil.  
Brita Matsdotter. Född 1661-03-24 Västerfärnebo Västerbykil.  
IX:141 Erik Matsson. Född 1663-03-15 Västerfärnebo Västerbykil. Död 1715-01-03 Västerfärnebo Västerbykil.  
 
Äktenskap med Anna Hansdotter (Född 1622 Grytnäs Hommanbenning. Död 1714-03-10 Västerfärnebo Västerbykil.). 
Vigsel 1669-09-17 Västerfärnebo. 
 
Barn: 
Margareta Matsdotter. Född 1671-08-06 Västerfärnebo Västerbykil.  

 
 

 
 

X:282  fm ff fm mf fm 
Malin Mickelsdotter. Född Västerfärnebo Klingbo. Död 1665-05-14 Västerfärnebo Västerbykil. Far: XI:563 Michel 
Andersson. Mor: XI:564 Rigmor Wernicksdotter. 

 
 

 
 

X:283  fm ff fm mf mf 
Anders Christoffersson. 
 
 
 
Barn: 
Brita Andersdotter. Född 1664-07-10 Västerfärnebo Västerbykil.  
Elisabet Andersdotter. Född 1667-01-13 Västerfärnebo Västerbykil.  
IX:142 Kerstin Andersdotter. Född (1663-03-29) Västerfärnebo Västerbykil.  

 
 

 
 

X:285  fm ff fm mm ff 
Johan Olofsson. Född 1622 Möklinta Källtorpet. Död 1697-05-08 Möklinta Näs. 
 
Dödbok Johan Olofsson i Näs var född i Källtorpet  Ao 1622 på sitt 28 år inträdde han första resan i äktenskap med Kerstin 
Andersdotter i Forneby. Levde med henne samman i 15 år. Var sedan änkling i 2 ½ år. Begav sig andra resan i äktenskap 
medsin i sorg kvarlåtna h Anna Matsdotter ifrån Nässlebo. Med henne levat samman 30 års tid. Blev efter några veckors 
sotesäng död den 8 maj och begraven d 16. Åldern är  75 år 
 
Äktenskap med Kerstin Andersdotter (Född 1627 Möklinta Forneby. Död 1664-05-08 Möklinta Näs.). Vigsel 1649 Möklinta. 
 
Barn: 
Elisabet Johansdotter. Född 1649 Möklinta Forneby. Död 1703-01-22 Möklinta Forneby.  
Brita Johansdotter. Född 1652-09-26 Möklinta Forneby.  
Daniel Johansson. Född 1655-12-26 Möklinta Forneby.  
Olof Johansson. Född 1659-07-03 Möklinta Forneby.  
IX:143 Anders Johansson. Född 1663-08-16 Möklinta Näs. Död omkring 1710.  
Karin Johansdotter. Född Möklinta Nässelbo.  
 
Äktenskap med Anna Matsdotter (Född 1640 Möklinta Nässelbo.). Vigsel 1668 Möklinta. 
 
Barn: 



Kerstin Johansdotter. Född 1668-01-05 Möklinta Näs.  
Marina Johansdotter. Född 1670-02-27 Möklinta Näs.  
Karin Johansdotter. Född 1672-03-03 Möklinta Näs.  
Anna Johansdotter. Född 1676 Möklinta Näs.  
Mats Johansson. Född 1677 Möklinta Näs.  
Johan Johansson. Född 1679 Möklinta Näs.  
Peder Johansson. Född 1683 Möklinta Näs.  

 
 

 
 

X:286  fm ff fm mm fm 
Kerstin Andersdotter. Född 1627 Möklinta Forneby. Död 1664-05-08 Möklinta Näs. Far: XI:571 Anders Matsson. Mor: 
XI:572 Marit Danielsdotter. 

 
 

 
 

X:287  fm ff fm mm mf 
Johan Olofsson. Född 1642 Möklinta Norrvad. Död 1717-05-25 Möklinta Västerbo. Far: XI:573 Olof Eriksson. Mor: XI:574 
Karin Persdotter. 
 
Dödbok 1717 Johan Olsson i Västerbo född i Norrvad 1642, När han var 21 år kom han i äktenskap med sin efterlåtne maka 
h Karin Matsdotter ifrån Sala socken. Välsignad med 6 barn som alla leva. Varit en lång tid besvärad av Lernia vartill 
bröstsjuka i vårfrudagtiden tillstötte där av han den 25 maj avled begrovs d 2 juni väster om kyrkogaveln. 75 år 
 
Övertjurbo härad 20 juni 1673 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/4 (1665-1673), 
bildid: C0104927_00214: Kom för rätten Johan Olofsson i Norrvad och gav tillkänna det hans åldriga fader Olof Eriksson 
haver löst halvt öresland hus och jord i Norrvad av sin syster Brita Eriksdotter och hennes man Erik Eriksson i Hede och givit 
dem därför 50 daler kmt med mera som köpebrevet av den 23 aug 1667 med goda mäns underskrivna vittnesbörd  lyder. 
Där till med  äger hans fader Olof Eriksson arvjord 1 öresland så att han är nu ägande 1 ½ öresland hus och jord i Norrvad. 
Där hos beviste nu och som Johan Olofsson det han hade bytt jord med sin fadersyster hustru Malin Eriksdotter och 
hennes man Per Johansson i Ingeborgbo på Ösby ägor i Sala socken beläget, sålunda att Johan Olofsson haver uppdragit 
samma bemälte sin fadersyster hustru Malin Eriksdotter sin hustrus Karin Matsdotters arvejord 8 penningland hus och jord 
i Ösby Östergården och bekommit till jämngott vederlag sin farsysters Malins arvejord 8 penningland i Norrvvad och givit 
för de övriga 1 penningland som hustru Malin mera äger i Norrvad 18 daler kmt som av häradsdomaren den 2 mars och 
förlikningsskriften av den 4 mars 1671 bevistes. Äger alltså Johan Olofsson ½ öresland och fadern 1 ½ öresland som är 2 
öresland tillsamman i Norrvad. Var uppå Johan Olofsson nu häradsdom och fastebrev begärde. Så emedan med samma 
jordeköp och byte befanns vara lagligen procederat Jorden lagbuden 3 ggr den 26 jan 1672 och sedan lagstånden utan 
klander dy kunde jag stadfästelse där å icke förvägra utan med nämnde dömde köpet och bytet stadigt och fast och samma 
2 öresland hus och jord i Norrvad med all dess rättighet i åker och äng skog och mark som där till lyder och ligga bör under 
Olof Eriksson och hans son Johan Olsson för deras lagfångne egendom att där med göra och låta, styra och råda som sin 
lagfångna egendom nu och i tillkommande tider. 
 
Äktenskap med Karin Matsdotter (Född 1637 Sala landsförsamling Ösby. Död 1721-12-05 Möklinta Norrvad.). Vigsel 1663 
Sala landsförsamling. 
 
Barn: 
Olof Johansson. Född 1665-01-29 Möklinta Norrvad.  
Mats Johansson. Född 1666-05-06 Möklinta Norrvad.  
IX:144 Malin Johansdotter. Född 1668-03-08 Möklinta Norrvad. Död 1743-04-10 Möklinta Västerbo.  
Erik Johansson. Född 1671-08-06 Möklinta Norrvad.  

 
 

 
 

X:288  fm ff fm mm mm 
Karin Matsdotter. Född 1637 Sala landsförsamling Ösby. Död 1721-12-05 Möklinta Norrvad. Far: XI:575 Mats Larsson. 
Mor: XI:576 NN. 
 
Dödbok Hustru Karin Matsdotter i Norrvad född i Ösby och Sala socken år 1637. Kunde litet läsa och hade svag kunskap i 
sin kristendom. 1663 kom hon i äktenskap med Johan Olsson i Norrvad. Ägde med honom 4 barn varav en son och en 
dotter lever. Varit änka sedan 1717 och hos sina barn vistandes. Dog efter en lång tids bröstsjuka d 5 begrovs d 17 dec i 
backen. 

 
 

 
 

X:289  fm ff mf ff ff 
Olof Ersson. Född By Västanhede. Död 1654 By Gaddbo. Far: XI:577 Erik Olofsson. Mor: XI:578 NN Eriksdotter. 



 
Garpenberg 29 oktober 1647 Kopparbergs o Näsgårds län/Säters o Tuna tingslags häradsrätt (W) AI:1 (1646-1652) Bild 
1260 / sid 66 (AID: v222775.b1260.s66, NAD: SE/ULA/10593) Olof Eriksson i Gaddebo har varnat en dråpare Anders 
Bengtsson när han skulle fasttagas att han intet då skulle gå hem, då voro en hop med soldater i hans fars gård som skulle 
taga honom, där med tog han flykten. Olof skall därför komma till nästa ting.  
 
Barn med Brita Andersdotter (Född 1600 By Gaddbo. Död 1675-04-03 By Gaddbo.). 
 
Barn: 
IX:145 Erik Olsson. Född 1631. Död 1714-01-01 By Gaddbo.  

 
 

 
 

X:290  fm ff mf ff fm 
Brita Andersdotter. Född 1600 By Gaddbo. Död 1675-04-03 By Gaddbo. Far: XI:579 Anders Jönsson. Mor: XI:580 Elisabet 
Ingolfsdotter. 

 
 

 
 

X:293  fm ff mf fm ff 
Anders Larsson. Död 1652 By Gyvik. 
 
Barn med Marit Hansdotter (Född 1613. Död omkring 1696 By Gyvik.). 
 
Barn: 
IX:147 Anders Andersson. Född 1651 By Gyvik. Död 1732-07-28 By Gyvik.  

 
 

 
 

X:294  fm ff mf fm fm 
Marit Hansdotter. Född 1613. Död omkring 1696 By Gyvik. 
 
Sambo med Mats Larsson (Född 1622.). 

 
 

 
 

X:295  fm ff mf fm mf 
Erik Jöransson. Född 1626 By Strandmora. Död 1697-06-29 By Strandmora. Far: XI:589 Jöran Knutsson. Mor: XI:590 
Margareta Bengtsdotter. 
 
Folkare tingslag 17 oktober 1688:  Mats Embjörsson i Strandmora har inlagt den jordedel ibm som salig Erik Göransson 
och Isak Matsson hava ärvt efter systern sal hust Britta Göransdotter. 
 
1692 12 jan Lars Hansson Erik Jörans måg i Strandmora reste med hustru och 2 barn till Funbo socken 
 
Barn med Karin Andersdotter (Född 1630. Död 1708-04-22 By Strandmora.). 
 
Barn: 
IX:148 Margareta Eriksdotter. Född 1659 By Strandmora. Död 1736-02-04 By Gyvik.  
Karin Eriksdotter. Född 1666 By Strandmora.  
Kerstin Eriksdotter. Född 1667 By Strandmora.  
Erik Eriksson. Född 1674-02-22 By Strandmora.  

 
 

 
 

X:296  fm ff mf fm mm 
Karin Andersdotter. Född 1630. Död 1708-04-22 By Strandmora. 

 
 

 
 

X:297  fm ff mf mf ff 
Lars Larsson. Död omkring 1650-04-19 By Sävsbo. Far: XI:593 Lasse Eriksson. 
 
I äldre tid är Sävsbo omnänt som Walla 
 
 
Folkare 6 oktober 1670 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2734 (1670) Bild 2700 / sid 263 (AID: 
v420719.b2700.s263, NAD: SE/RA/42042202)  emellan Anders Larsson i Bagghyttan i Torsåkers socken å den ena sidan 



kärande och hans syskon i Säfvesbo eller Walla, samt Horndal å den andra svarande angående några arvspratentioner efter 
föräldrarna som Anders yrkar på, besynnerligen sin del i skogen, avsades alldenstund det testamente som dessa parters 
föräldrar, Lars Larsson i Sävesbo och hans hustru Kerstin Andersdotter på deras sotesäng den 19 april 1650 uti Capellans i 
By socken sal hr Jeremias Olai samt flera ärliga mäns närvaro gjort haver. 1. Finnes varar riktigt, ehuruväl Anders Larsson 
både vid nästledne ting såväl som nu nekade sig då hava varit tillstädes och det åhört, det honom nu likväl är övertygat 
vordet och där omsider det själv tillstå måste, och 2. Själv bekänner för medelst // av honom ingivne förlikningsskrift vid 
Folkärna ting 17 juni 1651 så haver med sina syskon varit överens att de skulle behålla Säfvesbo eller Walla och han 
Bergshyttan med sådana (villkor) att där Bergshyttan efter gode mäns omprövande icke gjorde till fyllest emot den arvedel 
honom tillborda, så skulle hans syskon // honom det antingen med järn eller penningar, där på hon ett år eller tu därefter 
3. Av dem haver bekommit förlikning 300 daler kmt som han själv tillstår, oansett han vid sista ting berättade förlikningen 
haver varit om 400 daler kmt, och alltså restera 100 daler, men nu fordrar 300 daler kmt dess för utan , så att han 
förmedelst denna sin //talighet så mycket mindre bliver tilltroendes. 4. Anders Larsson den 9 oktober 1655 varit tillstädes 
då hans syskon delte arvet sig emellan uti Säfvesbo eller Walla, sitt namn och bomärke med berått mod och fritt samtycke 
där under låtit sätta genom sin egen måg bruksskrivaren Peter Lemoin, men då icke ringaste åtal eller fordran gjort på 
detta arv, dt han och själv måste bekänna och byteslängden av förbemälte dato betygar; ifrån vilken tid nu 15 år förlupna 
äro, så att han sin rätt varken någon haft sedan// alldeles förlorat haver. 6. Kom på Säfvesbo efter 3 ¼ stig kol och 4 
dagsverken icke så / osmyckent stor skogdel löpa, och när den efter utlagorna avdelt bliver, kommer den övriga 
sockenallmänningen om rå till, där uppå befallningsmannen å ämbetets vägnar protesterar. 7 och till det yttersta haver 
Anders Larsson ingen jord i Säfvesbo eller Walla, där för kan honom där ingen skog tillkännas, efter som skogen måste 
oundvikligen föja jorden åt, varför och utefalla dessa ovantalda skäl kännas Anders Larssons fordran och åtal i detta mål 
kraft- och skällöst 
 
Barn med Kerstin Andersdotter (Död omkring 1650-04-19 By Sävsbo.). 
 
Barn: 
IX:149 Erik Larsson. Född omkring 1631. Död 1700-09-12 By Sävsbo.  
Anders Larsson.  

 
 

 
 

X:298  fm ff mf mf fm 
Kerstin Andersdotter. Död omkring 1650-04-19 By Sävsbo. 

 
 

 
 

X:303  fm ff mf mm mf 
Mats Jönsson. Född omkring 1618 Finland. Död före 1672 By Lönnmora. 
 
Barn med Ella Pålsdotter (Född 1604 Finland. Död 1694-04-03 By Lönnmora.). 
 
Barn: 
IX:152 Ella Matsdotter. Född By Lönnmora.  
Erik Matsson.  

 
 

 
 

X:304  fm ff mf mm mm 
Ella Pålsdotter. Född 1604 Finland. Död 1694-04-03 By Lönnmora. 
 
Garpenberg 31 oktober 1669 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2733 (1669) Bild 3440 / sid 336 
(AID: v420718.b3440.s336, NAD: SE/RA/42042202) Ställtes för rätten en finska Elin Pålsdotter om sina 78 år som hon själv 
bekänner, den där i barndomen är ifrån Finland kommen och nu över 30 år i Garpenberg församling vistas, är kommen i 
rop och rykte att bruka signeri och lövjeri, vilken länge förhördes uti detta, nekade fuller i begynnelsen att bruka sådant, 
men omsider tillstod hon att kunna döva värk, bekände att åtskilliga både in- och utsocknes folk haver henne i detta fall 
tillvitat, säger sig läsa i salt och sänder till dem uti ett knyte, där med de skola bestryka där värken står: men ville ingen 
nämnda som henne uti detta ålitat haver ehuru hårt man med henne var tillhopa där om. När man nu vidare yrkade på vad 
ord hon brukade kunde man intet annat få av henne än att hon läs fader vår och tron, det mera sade hon sig omöjligen 
kunna minnas att läsa med mindre hon icke haver antagen den sjuka kalv hos sig som hon bota skall, eller och något av 
hans kläder, vara så långt borta som han vill, så kunde hon bota honom, och stod intet att få någon annan bekännelse av 
henne uti detta. Tillspordes henne om hon utav de kläder som sändes till henne kan se vad sjukdom det visa som den sjuka 
drages med, vardan hon har fått sådant, antingen i vädret vattnet eller av jorden? S att hon läs i salt först, och sedan vet 
hon säga huru den sjuka har fått sin sjukdom. Frågades henne av vem hon detta lärt hade? Svarade sig hava det utav guds 
makt; hon hade en gång uti barnsäng varit så illa sjuk, att hon var lika såsom rasande, då har hon lärt detta av guds makt, 
annat svar fick man intet av henne 
Elin bekänner att Hr Erik Holenius i By pastoris ibm son haver för 7 år sedan sänt Carl Jonsson på Bensåsen till sig med 



begäran att hon skulle komma till honom och bota honom, emedan han hade en stor värk på hela den ena sidan; hon sade 
och genast följt med till Garpenbergs prästegård/ emedan hr Erik var capellan ibm/ begynte att läsa och blåsa på honom, 
då han genast blev god och kunde göra sin tjänst, där han likväl i några veckor tillförende haver fallit sängen; beklagande 
sig storligen intet haver fått mer än en tio markers plåt för omkaet, det hon tyckte mäkta ringa vara henne löset då måste 
gå 1 ½ mil väg uti natten och slask upp över knäna. Åter var man skarpt ihop med henne att hon skulle läsa de läsningar 
som honom på Hr Erik brukade: men hon sade sig intet kunna görat utan hon hade någon sjuk att läsa på: dock sade hon 
på finska hon kunde icke läsa utan det voro på ett annat rum. 
Yttermera frågades henne vilken (dera värre) sjukdom är antingen den som av vädret, vattnet eller jorden är kommen? 
Svarade den vara värst som av jorden kommer. Vidare spordes henne vem henne detta hade lärt att veta, Svarade sig av 
ingen annan detta tillika med läsningen / den hon nu på finska uppläste och var en hop vidskepligheter/ hava lärt utan sin 
sjukdom hon har varit uti, med vilken hon i långan tid sade sig hava varit bekriat, och lupit såsom ett oskäligt kreatur i 
skogen, sökt att förgöra sig i eld och vatten. 
Hennes läsning var denna. Kiri kurin karsin, pohat ware kästin, äskä iho isinnen, tungen tuhlo tuska, Ifost isinnen rausa, 
karrast ämänd täckä, ämund tuoman ruomis, kirri kirovsten pojos jo pakotanen. 
Bekännes och att medan hon var hos sin dotter i Ovansjö socken vilken låg i barnsäng, haver uti hennes frånvaro, henne 
tillsökt en ifrån Salberget som hade ögnasjuka och en ifrån Hedesunda behäftat med vattusot, det hon fick veta när hon 
kom hem igen. 
Eljest är till henne ett stort tillopp av alla orter som henne i allehanda sjukdomar till söka, på vilka hon detta signeri och 
lövjeri ej brukar. 
Tillfället huru detta nu är uppkommit är detta att Collega i Hedemora Hr Erik Norenius haver den 6 oktober nästledne gått 
socken i By och då han kom till Lönnmora där detta kvinna bor, var hon intet hemma eller någon annan, tövade allt så kvar 
där, och emedan han bidade folkets hemkomst kom en man dit med en säck på ryggen gåendes, vars namn han sade själv 
vara Per Eriksson i Löfsta och Knusbo, utav vilken Hr Erik omsider utsökte vad ärende han hava, nämligen till att söka bot åt 
sin hustru som hade råkat för ont, och yttermera bekänt att många // av hans grannar sökt denna Elin/ som han och hade 
ärende till/ om hjälp, berättat sig hava haft ister och salt med sig, det hon Elin skulle läsa uti. Omsider är dottern hennes 
hemkommen, med vilken Hr Erik lockades att hon skulle hjälpa den långvägade mannen, men hon sade sig intet kunna, 
utan beropade sig på sin moder, var hon voro hemma så kunde hon väl hjälpa honom, men då var hon rest åt Ovanjsö. Hr 
Erik sagt sig hava lust att lära något av henne, dottern svart den ingen människa kunde lära det av henne utan sade att gud 
själv hade uppenbarat henne den konsten då hon så länge var sjuk; allt sedan skall hon och detta hava brukat, sägandes att 
prästerna missunna henne detta efter de icke kunde bota sjukt folk. 
Det berättades om henne att hon ett halvt år var rasande, sedan vart hon någorledes bätter, men sedan 5 års tid följde 
likväl sådant med henne. 
Sententia. Ehuru väl denna finska Elin Pålsdotter själv bekänna sig i många samfällta år hava brukat signe- och lövjeri, med 
vilken olovlighet hon folk ifrån alla omliggande socknar, både in och utom hövdingadömet hopatals till sig dragit och det 
som så mycket förargerligare är, samt hennes sin olovlighet dess större styrka synes hava givit att en prästman henne uti 
sin sjukdom tillitat haver, vilken synd väl meriterar straff, emedan såsom det gud bättre spörjans en och annorstädes 
yppas, likväl alldenstund denna rätten inte haver någon uttrycklig lag i sådana fall att följa, rätten icke heller fullkomligen 
är försäkrat om denna finska är rätt vid sitt fulla skäl, efter hon allt står där vid att gud har uppenbarat henne denna 
kunskapen om allehanda sjukdomars kurerande, förutom allt detta så kan rannsakningen över henne icke så utföras som 
man gärna ville, för språket skull, ty hemskjutes saken den högl kongl hovrättens högvisa dijudication under dånighet. 

 
 

 
 

X:305  fm ff mm ff ff 
Anders Hansson. Död. Forneby, By Far: XI:609 Hans Bengtsson. 
 
I jordeboken 1604-1653 
 
Ting 14 augusti 1595 Hela Dalarnas tingslags häradsrätt (W) AI:4 (1594-1595) Bild 1520 / sid 148 (AID: 
v222731.b1520.s148, NAD: SE/ULA/10391): Anders Hansson i Forneby i By socken för ... nidings värk på ett dammbord 
 
Folkare tingslag 28 oktober 1636 uppb 1 gång Erik Hansson i Bergshyttan i Torsåkers socken jord i Forneby i By socken 
belägen vilken är 1 ½ öresland den Eriks broder Anders Hansson i Forneby köpt haver, så att Erik är väl förlikt och förnöjd 
 
By sockenstuga 29 oktober 1650 Kopparbergs o Näsgårds län/Säters o Tuna tingslags häradsrätt (W) AI:1 (1646-1652) Bild 
3530 / sid 53 (AID: v222775.b3530.s53, NAD: SE/ULA/10593) Bengt och Anders Hanssöner i Forneby fingo fast på hus och 
jord i Forneby som deras sal fader Hans Bengtsson av sina syskon köpt haver, av Anders Bengtsson i Nickarve hans del för 1 
par oxar och 7 pund osmundjärn, av Peder Bengtsson hans del för 20 mark sal kongl Gustafs mynt, av hu Brita i Råsse 
hennes del för 9 mark sal Gustafs mynt och 1 skpd stångjärn  
 
Barn med Karin. 
 
Barn: 
IX:153 Clemet Andersson. Född 1616 By Forneby. Död 1682-06-24 By Forneby.  



 
 

 
 

X:306  fm ff mm ff fm 
Karin. 

 
 

 
 

X:313  fm ff mm mf ff 
Anders Olofsson. Död omkring 1649 By Tyttbo. Far: XI:625 Olof Jönsson. Mor: XI:626 Brita Månsdotter. 
 
Barn med Agneta Matsdotter (Född By Leknäs.). 
 
Barn: 
IX:157 Mats Andersson. Född 1622 By Tyttbo. Död 1691-10-04 By Tyttbo.  
Sara Andersdotter. Född By Tyttbo.  
Elisabet Andersdotter. Född By Tyttbo.  
Malin Andersdotter. Född By Tyttbo.  
Annika Andersdotter. Född By Tyttbo.  
Anders Andersson. Född By Tyttbo. Död By Hofnäs.  
Brita Andersdotter. Född By Tyttbo.  

 
 

 
 

X:314  fm ff mm mf fm 
Agneta Matsdotter. Född By Leknäs. Far: XI:627 Mats Olofsson. Mor: XI:628 NN. 

 
 

 
 

X:319  fm ff mm mm mf 
Mats Persson. Död By Fullsta. 
 
Barn med Brita Persdotter (Född By Fullsta.). 
 
Barn: 
IX:160 Karin Matsdotter. Född 1640. Död 1717-08-08 By Fullsta.  

 
 

 
 

X:320  fm ff mm mm mm 
Brita Persdotter. Född By Fullsta. Far: X:337, XI:639 Per Andersson. 

 
 

 
 

X:321  fm fm ff ff ff 
Lars Larsson. Född före 1600. Död 1651-08-10 Möklinta Gammelby. Far: XI:641 Lars Olofsson. Mor: XI:642 NN. 
 
Övertjurbo häradsrätt 21 februari1616 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/1 (1599-
1625), bildid: C0104924_00077: Kom för rätten Lasse Larsson i Gamlebyn och inlade uti rätten ett brev lydandes att Mats 
Olsson i Gamlebyn han haver unt och sålt sin broder Lasse Olsson sin jordelott för penningar och silver - 8 daler. Och hade 
hans broder Lasse Olsson sålt sin hustrus del i Kanikeboda för 3 daler och åter henne nederlagt i Gamlebyn. Än inlade han 
en annan sedel lydandes att Anders Persson i Björnehammar eller Anders Andersson i Sala socken som han bekänner sig 
hava upplåtit unt sålt hans syskonbarn Lasse Larsson i Gamlebyn i Möklinta socken sin brodersdel och lott uti Gamlebyn för 
silver en kosa så god som 12 daler och en silversked så god som tre daler. Och hade han därmed gjort sig avhändelse. Än 
inlade han den tredje vittnesbörden lydandes att Kerstin i Sonnebo hon bekänner sig hava sålt Lasse Larsson i Gamlebynen 
syterdel som hon av sina föräldrar lagligen haver ärvt för penningar fem daler eller ett skeppund stångjärn, Item Olof 
Persson uti Svärdslipareboda han bekänner sig och sammaledes hava sålt Gamlebyn på sin hustrus vägnar för en ko och 
bekänner sig samma ko av honom enligen och redligen uppburit hava och vare därmed väl.. och förente. 
 
Övertjurbo häradsrätt 1645-01-30: Beviljades hustru Kerstin Larsdotter i Gamleby att ett särdeles bref skall henne 
meddelas på 2 öresland i Gamleby hennes systerdel som är infästat i hennes broders Lars Larssons fastebrev daterat den 
21 februari 1616. 
 
Boskapslängd 1620: Utsäde 6 tunnor, häst 1, sto 3, fåle 1, oxe 3, stut 3, tjur 2, kor 20, kvigor 4, får 8, getter 26, bockar 2, 
risbitar 4, svin 5. 
 
Boskapslängd 1633 Gamleby Lasse 1 tjur 1 oxe 4 stut 8 ko 4 kviga 2 gamla får 1 unga får 2 gammal get 1 gammalt svin 
Utsäde 6 t:a 1 sto 1 fåle 



 
Barn med Kerstin Jönsdotter (Född 1588 Möklinta Kanikboda. Död 1669-02-07 Möklinta Gammelby.). 
 
Barn: 
IX:161 Olof Larsson. Född 1632 Möklinta Gammelby. Död 1708-04-09 Möklinta Gammelby.  
Kerstin Larsdotter. Född 1635 Möklinta Gammelby.  
Jöns Larsson. Född Möklinta Gammelby.  
Karin Larsdotter. Född Möklinta Gammelby.  
Brita Larsdotter. Född Möklinta Gammelby.  
Mats Larsson. Född Möklinta Gammelby.  

 
 

 
 

X:322  fm fm ff ff fm 
Kerstin Jönsdotter. Född 1588 Möklinta Kanikboda. Död 1669-02-07 Möklinta Gammelby. Far: XI:643, XII:1041, XII:1329 
Jöns Jönsson. 
 
Övertjurbo härad 28 februari 1637 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1782 (1637-1639) Bild 920 / sid 85 
Anders Larsson i Kolpelle fick fast på en 1 öre och åtta penningland jord i Kolpelle som han av sin broder Lars Larsson och 
sin fadersyster h Kerstin i Gamleby löst haver en del och 13 2/3 penningland haver han ärvt som hans brev utvisar 

 
 

 
 

X:323  fm fm ff ff mf 
Erik Pedersson. Se X:267. 

 
 

 
 

X:324  fm fm ff ff mm 
Margareta Andersdotter. Se X:268. 

 
 

 
 

X:325  fm fm ff fm ff 
Mats Olofsson. Död Sala Åby. 
 
Årlig ränta Åby Sala 1590-1604. Husmanslängd Åby Sala 1605. Hjonelagslängd Åby Sala 1610 
I tiondelängd Åby i Sala socken 1616 
 
I Älvsborgs lösen 1615 finns Lars Matsson och Erik Matsson 
 
Övertjurbo häradsrätt 23 juli 1602 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/1 (1599-
1625), bildid: C0104924_00013: 
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 härad vinterting 1620 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/1 (1599-1625), 
bildid: C0104924_00095 kom för rätten Erik Nilsson i Bännebäck i Möklinta socken unte och sålde och upplät Mats Olsson i 
Åby uti Sala socken ett öres och elva penningland hus och jord i Åby uti Sala socken hans rätta fasta fäderne för reda 
penningar sexton daler, samma penningar bekände han sig för hus och jord och listen av Mats Olofsson ärligen och redelig 
hava anammat och uppburit den sista penningen med den första så att honom alldeles väl nöjde 
 
 
 
Barn: 
IX:163 Olof Matsson. Född 1611 Sala Åby. Död 1699-02-26 Sala Nykolningen.  

 
 

 
 

X:327  fm fm ff fm mf 
Lars Olofsson. Född Sala Åby. Död efter 1642 Sala Åby. Far: XI:653 Olof. 
 



1638 betalas testamentspenningar för salig Lars Ersson i Åby 
 
Övertjurbo häradsrätt 20 augusti 1625 Blev sakfällt Lasse Ersson i Åby i Sala socken för det att han hade slagit och överfallit 
Olof Nilsson i Östanhede och Jöns Nilsson i Sunnankil i Möklinta på konungens vaskekörning till sina tre daler till treskiftes 
efter lag 
 
 
 
Barn: 
NN Larsdotter. Född 1633-05-02 Sala Åby.  
Anna Larsdotter. Född 1635-03-02 Sala Åby.  
Erik Larsson. Född Sala Åby.  
IX:164 Karin Larsdotter. Född Sala Åby.  
Sigrid Larsdotter. Född Sala Åby.  
NN Larsdotter. Född Sala Åby.  
Brita Larsdotter. Född Sala Åby.  

 
 

 
 

X:329  fm fm ff mf ff 
Anders Jönsson. Se X:257. 

 
 

 
 

X:330  fm fm ff mf fm 
Margareta Eriksdotter. Se X:258. 

 
 

 
 

X:331  fm fm ff mf mf 
Johan Pedersson. Död 1684 Möklinta Bodarna. 
 
Äktenskap med Anna Bengtsdotter (Född 1622 Möklinta Bodarna. Död 1694-02-27 Möklinta Bodarna.). Vigsel 1644 
Möklinta. 
 
Barn: 
IX:166 Margareta Johansdotter. Född 1646 Möklinta Bodarna. Död 1720-02-14 Möklinta Bodarna.  
Sara Johansdotter. Född 1656-07-13 Möklinta Bodarna.  

 
 

 
 

X:332  fm fm ff mf mm 
Anna Bengtsdotter. Född 1622 Möklinta Bodarna. Död 1694-02-27 Möklinta Bodarna. Far: XI:663 Bengt Eriksson. 
 
Dödbok Hu Anna Bengtsdotter ifrån Bodarna är där född Ao 1622. På sitt 22 år gifte hon sig med sin salig man Johan 
Persson levde med honom 36 år. haft 2 st döttrar som ännu leva. Varit änka i 10 år. Eljest from stilla och gudfruktig. Blev 
efter 7 dagars sotsäng död d 27 februari och begraven d 11 mars. I samma grav lades ett dödfött Anders Anderssons barn i 
Goddarbo 

 
 

 
 

X:333  fm fm ff mm ff 
Jöns Larsson. Se X:261. 

 
 

 
 

X:334  fm fm ff mm fm 
Elisabeth. Se X:262. 

 
 

 
 

X:335  fm fm ff mm mf 
Peder Nilsson. Se X:263. 

 
 

 
 

X:336  fm fm ff mm mm 
Brita Michelsdotter. Se X:264. 

 



 
 

 

X:337  fm fm fm ff ff 
Per Andersson. Född By Fullsta. Död omkring 1668 By Fullsta. Far: XI:673, XII:1277, XII:1383 Anders Eriksson. 
 
Folkare häradsrätt sommartinget 1642 hustru Britta Mats Perssons i Fullstad lät uppbuda Hans Bengtssons barns torpställe 
och en del i Östanmossa ängen för stångjärn 2½ skpp / Per Anderssons del i samma torpställe i Kivestad stångjärn 1 ½ skpp 
/ samma Pers hustru jordedel och fäderne i Fullsta uppb 3 ¼ Erik Erikssons i Södernävde hemman. 
 
Folkärna sockenstuga 12 juni 1650 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2263 (1649-1650) Bild 6670 / 
sid 647 (AID: v420665.b6670.s647, NAD: SE/RA/42042202) Per Andersson i Fullstad opb. 1 g Michel Larssons i Bengtsbo ½ 
hemman som är 2 tunnland och ½ spannland i Bengtsbo med tillydande äng, hus, skog och skjul 
 
Folkärna 13 maj 1650 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2263 (1649-1650) Bild 7410 / sid 721 (AID: 
v420665.b7410.s721, NAD: SE/RA/42042202)  Peder Andersson i Fullsta By socken uppbuder 3 g ett halvt hemman i 
Bengtsboda, köpt för stångjärn 20 skepp. 
 
Folkärna tingslag 16 juni 1651 Kopparbergs o Näsgårds län/Säters o Tuna tingslags häradsrätt (W) AI:1 (1646-1652) Bild 
4340 / sid 48 (AID: v222775.b4340.s48, NAD: SE/ULA/10593): Per Andersson i Fullstad By socken fick fast på en halv 
hemmansdel i Bengtsboda om 2 tunnor och ½ spannland, med hus åker äng och all annan tillydande lägenhet som han av 
Mickil Larsson i Bengzboda för stångjärn 20 skeppund köpt haver. 
 
Laga ting 1650 Kopparbergs o Näsgårds län/Säters o Tuna tingslags häradsrätt (W) AI:1 (1646-1652) Bild 3550 / sid 55 (AID: 
v222775.b3550.s55, NAD: SE/ULA/10593)  uppböds första gången en jordedel i Fullsta By socken som Pär Andersson 
ibidem av sin broder Olof Andersson i Forneby för stångjärn 7 skeppund köpt haver, item en systerdel ibidem som han av 
sin syster Margareta Andersdotter i Hoffnäs för stångjärn 3 skeppund köpt haver. Noch sin broders Erik Anderssons del 
ibidem och ett änge Muren benämnd som Pär av honom för stångjärna 7 skeppund köpt haver, än en systerdel ibidem som 
han av Margareta Eriksdotter i Stockholm för stångjärn 2 ½ skeppund och pengar 27 daler 16 öre, noch en del ibidem som 
han av Carolo Laurenti Bostadio och hans hustrus samsyster hu Barbro för stångjärn 3 skeppund köpt haver 
 
Folkärna tingslag 17 juni 1651: Uppböds 2 g en jordedel i Fullsta By socken som Per Andersson ibidem sin broder Olof 
Andersson i Forneby för stångjärn 7 skeppund köpt haver. Item en systerdel ibidem som han av sin syster Margareta 
Andersdotter i Hofnäs för stångjärn 3 skeppund köpt haver. Nock sin broders Erik Anderssons del ibidem och ett äng 
Muren benämd som Per av honom för stångjärn 7 skeppund köpt, Än en systerdel ibidem som han av Margareta 
Eriksdotter i Stockholm för stångjärn 2½ skeppund och pengar 27 daler 16 öre. Nock en del ibidem som han av Carolo 
Laurenti Rostadio och hans hustrus farsyster h Barbro för stångjärn ? skeppund köpt haver. 
 
Folkärna 11 oktober 1652 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2725 (1651-1653) Bild 2130 / sid 747 
(AID: v420710a.b2130.s747, NAD: SE/RA/42042202) Pär Andersson i Fullstad fick fast på dessas hemmansdelar som han 
köpt haver nämligen sin broders Erik Andersson i Sjulsbo för 7 skpd, sin broders Olofs i Forneby för 7 skpd, sin syster 
Marias i Hofnäs för 3 skpt, Caroli Laurenti Bostadii hustrus hustru systers Barbros dela för 3 skpd och Margareta e// i 
Bengtsbo för 2 ½ skpd stångjärn och 27 ½ daler penningar 
 
Folkärna 11 oktober 1661 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2270 (1661) Bild 8820 / sid 868 (AID: 
v420672.b8820.s868, NAD: SE/RA/42042202) Emellan Johan Bengtsson i Fullstad och Per Andersson ibm angående en halv 
smedjedel uti Rosse smedjan som de tvistade om, blev således avsagt att Johan får inbörda bemälte halva smedjedel och 
giver Per sina utlagda 3 skeppd stångjärn och en spann säd, helst emedan det är hans arv och sedermera uppbyggt 
smedjan för en hel del. Här emot inlade Per Andersson sina vadepenningar under lagmansrätten. 
 
Lagmansting Brunbäck 6 augusti 1673 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIa:12 (1591-1679) Bild 470 / 
sid 43 (AID: v405286c.b470.s43, NAD: SE/RA/42042202) Uti ifrån laga ting här in loco d 17 maj 1672 hit remitterade sak 
emellan Erik Olofsson Travare klagande till svaranden, Erik Olofsson Aborre för det han med sina participanter hava fått i 
besittning Erik Olofssons och hans systers anparter ett ängestycke Muren benämnt men häremot Abborren upvisat d 11 
oct 652 ett fastebrev av innehåll att Olof Pärssons fader Pär Andersson i Fullstad haver köpt av sin broder Erik Andersson i 
Sjulsbo hans del i Fullstad hemman för 7 skp stångjärn, där uti hans del uti bemälte äng Muren in margine var tillsatt, än 
köpt av sin broder Olof Andersson i Forneby hans del i Fullstad för 7 skp stångjärn, dett och i bredden satt om hans del i 
bemälte äng Muren, noch köpt av sin  syster Margareta Andersdotter i Häfvenås hennes del i Fullstad hemman för 3 
skeppd stångjärn, även för 3 tillökt ½ skeppd och in margine var satt vid hennes del i Muren och alltså Abboren förmente 
sig med sina intressenter vara härigenom berättigad till denna ängen som Trafvaren å sin och sin hustrus vägnar yrkar att 
vilja hava arvslott uti . / / emedan Erik Olofsson med sin syster är tillkänt behålla Skiulsbo njuter Anders Hansson och hans 
Ackerenter Fullstad samt Muren och detta utan någons vidare klander och åtal.  
 
 
 



Barn: 
IX:169 Olof Persson. Född 1628. Död 1676-04-09 By Fullsta.  
Margareta Persdotter. Född 1634 By Fullsta. Död 1679-03-02 By Fullsta.  
X:320 Brita Persdotter. Född By Fullsta.  

 
 

 
 

X:343  fm fm fm fm mf 
Olof Andersson. Född 1612. Död 1697-05-20 By Boren. 
 
Folkare häradsrätt 1689-10-01: Olof Anderssons arvingar i Born och By socken haver sålt till sitt syskonbarn Anders 
Germundsson i Leknäs den fasta egendom som de efter sin moder ärvt haver i Leknäs för 150 daler kmt Köpet dat d 19 
april 1687 
 
Barn med Anna (Född 1614. Död 1685-02-15 By Boren.). 
 
Barn: 
IX:172 Kerstin Olofsdotter. Född 1652. Död 1708-04-08 By Tyskbo.  

 
 

 
 

X:344  fm fm fm fm mm 
Anna. Född 1614. Död 1685-02-15 By Boren. 

 
 

 
 

X:345  fm fm fm mf ff 
Lars Andersson. Född 1592 By Näckenbäck. Död 1686-11-07 By Näckenbäck. Far: XI:689 Anders Larsson. Mor: XI:690 NN 
Ingolfsdotter. 
 
Västerås domkapitel 14 juli 1638: Lars Andersson i Näckenbäck i By socken begär Brita Hansdotter i Storbyn till äkta, nu 
haver Lars Andersson belägrat Brita Hansdotters tremänning Anna Matsdotter i Västanbäck och i lönndom bekänt för 
prästerskapet, intet barn avlat. Sent. Skall gifva 10 riksdaler pro ( ) och så vigas 
 
Västerås domkapitel 14 juli 1638 Lars Andersson i By begär Brita Andersdotter i Storbyn skyld med sin förra bijslåperska in 
tertio. Sent. Han skall giv pro dispensore 10 riksdaler eller tu skeppund stångjärn 
 
Folkärna 20 maj 1653 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2725 (1651-1653) Bild 4650 / sid 999 (AID: 
v420710a.b4650.s999, NAD: SE/RA/42042202): Jöran Matsson i Västanhed By socken talte till Lars Andersson i Näckenbäck 
om bemälte hemman Näckenbäck som hans morfader Hr Ingolf kyrkoherde i By socken av högl i åminnelse konung Johan 
för 10 daler pant hade, som brevet dat 1585 d 31 mars utvisar och befanns av bemälte kongl brev att kronan var 
förbehållet lösa samma hemman till sig igen när så behagades, fordrade så Jöran med sina consorter sin del i bemälte 
hemman efter bemälte Hr Ingolf, vilket intet kunde tillåtas, emedan bemälte hemman är kronogods och av kronan 
pantsatt, där på fanns och högl i åminnelse K Gustafs brev att Larses fader Anders Larsson skall samma hemman behålla så 
vida han det håller vid makt och gör sina utskylder, vilket brev var dat d 9 febr 1630, men där samma hemman av kronan 
skulle igenlösas, hava de sin del i penningarna eller och de Lars skulle köpa och behålla samma hemman bör honom giva de 
andra deras portion av pengar 
 
Brev till konungen 
Eders konungsliga majestät betackar jag uppå det underdånigaste och ödmjukaste för gunst och nåde enkannerlig att mi 
sal käre fader är utav eders majtt glorvyrdigst i åminnelse salig hos Gud högtälskande käre herr fader, fordom den 
stormäktigste högborne furste och herre konung Gustaf Adolf nådigts är unt och efterlåtit som hans sal konl majtt härom 
därpå givna brev daterat den 9 feb 1630 i bokstaven författat vidare utvisar och förmäler ett kronotorp Näckenbäck 
benämnt uti By socken under bergslagen och dalelagen beläget att besitta okvald och odriven så länge han förmå göra 
dess utskylder och hållet med laga byggning och hävdning och emedan min sal fader för några år sedan är död vorden och 
min moder är en värnlös änka, där till mycket sva och ålderstigen i alla dager ligger på säng, vilken konungs privilegier äro 
givna på detta kronotorp haver då jag som sonen är antagit torpet på dess Mtts nådiga behag att bruka och hävda min 
ålderstigna moder mig min hustru och barn till uppehälle och emedan jag hörer att fast många efterstå detta torpet som 
av min salig fader och en dels genom mig är väl upphävdat och förbättrat både i åker och äng därför är jag förorsakat 
vorden H Mtt underdånig och ödmjukelig om en nådig och gunstig confirmation att bemöda att jag min bar och 
efterkommande måtte få besitta detta krontorpet Näckenbäck efter min sal faders död okvalda och odrivna fram för alla 
andra eho de helst äro det efterstå icke allenast därför att min sal fader och jag hava samma krontorp mycket påkostat och 
förbättrat utan och därför att min sal moderfader Herr Ingolf fordom kyrkoherde i By socken haver och fått sal höglovl. 
Konung Johans brev där på daterat den 31 mars år 1585 innehållandes huru min moderfader s h Ingolf samma torp skulle 
bruka för sig och sina efterkommande arvingar till evärdelig egendom och haver s h Ingolf levererat till kronan på torpet tio 



daler som brevet i bokstaven förmäler är därför till H K M min underdånigste bön och begäran att det samma köp månde 
lända mig och mina barn som s h Ingolfs åkommande äro till godo och så att KMtt nådigt täcktes oftabemälte torp i 
skattmannabörd mig förunna och konfirmera låta alldenstund när min sal fader det tillträdde var det mest öde och förfallit 
var uppå han sedan hela sin livstid och jag alla mina unga år till dess reparation och förbättring tillbragt och förnött hava , 
// därhos underdånig klagandes att torpet är bortförlänt med sina utlagor och jag får intet bliva vid gamla och sedvanliga 
utlagor som här i dalalaget är brukligt eller dess värde att åtgöra för vart tunnland utsäde  kol 3 stigar och en kongshäst 
det är 3 daler koppmt och 1 mark kronotorpet Näckenbäck är revat för 3 tunnland utsäde och 4 dagsverken löper kol 10 
stigar eller II daler koppmynt Men det bliver intet där vid utan min sal fader i många år och jag alltsedan äro tvingade till 
att göra årlig för torpets utlagor stångjärn 4 skepp och föra samma stångjärn 6 mileväg till Västerås,  // år fodras av mig 
fem skepp stångjärn för utlagorna och hotas att det skall intet därmed vara gjort utan vill jag bo kvar på torpet att utgöra 7 
eller 8 skepp stångjärn det odrägligt är för mig fattiga man att utstå, där till med betungas jag med mycken skjutsfärd in till 
7 miler väg, en skjutsning och så flera gånger om året, vilket intet räknas uti utlagorna och får så intet jag göra årliga 
skjutsfärdspenningar som andra i dalalaget. Jag begär ödmjuklig och underdånigt av H Mtt att bliva vid sedvanliga utlagor 
som andra i dalalagen vem den skall uppbära, här uppå jag uti all underdånighet och ödmjukhet förvänta E Mtts nådiga 
och gunstiga svar 
Lars Andersson boendes i Näckenbäck i By socken 
 
 
Gruvting i Bännebäck 21 mars 1662 A0067300_00124: herr Erik kyrkoherden uti By socken igenom sin skrivelse fordrar på 
en smedjedel uti Kyrkebysmedjan vilken del Lars Andersson i Näckenbäck nu brukar..... 
 
Övertjurbo härad 11 maj 1663: Angav general auditören ädle och välborne ... Magnus Cronberg hurusom för detta hans 
landbo Mårten Eriksson hade beskyllt Lars Andersson i Näckenbäck att hava rubbat stör gräns till Mårten ...... att sådant 
bevisa. Men emedan Mårten efter laga stämning sig nu absenterade och Lars Andersson med vittnen sig där ifrån ledde 
därför sakfälltes Mårten för absentia denne gången och böte 3 mark. 
 
Folkare 6 maj 1673 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2736 (1673) Bild 2540 / sid 245 (AID: 
v420721.b2540.s245, NAD: SE/RA/42042202) Lars Andersson i Näckenbäck By socken bekänner sig uti sin utgivna skrift dat 
Horndals bruk den 17 mars 1669 vara av assessoren i kong bergskollegium herr Isak Cronström väl förnöjd för rummet där 
järnboden står på samt de vägar forbönderna igenom han äng uppkört hava, nämligen ett kjortekläde för hans hustru, en 
tunna salt och en fjärding strömming; utlovar och så Lars att laga vägen för skälig betalning, so han med hr asses. Kan 
komma överens så att forbönderna kunna väl komma till och ifrån boden, jämväl ass honom tillsagt årligen 2 lsp salt för 
vägens underhållande, obligerar sig och Lars att på boden och vägen aldrig mera skall klandras. Detta är efter begäran 
protokollerat 
 
Bergsting By 28 augusti 1677 Bergskollegium, Rättsprotokoll från Öster- och Västerbergslagens bergmästaredöme, 
SE/RA/420013/02/E II f/1 (1653-1686), bildid: A0067300_00563 Lars Andersson i Näckenbäck blev tilltalt om något 
tackjärn som utav hr assessoren Utterkloo och bergmästaren blev krönt på vägne när de reste här upp i bergslagen 
prasumerade det vara halsningjärn. Gubben Lars Andersson försvarade sig i så måtto och berättade sig något för detta 
hava länt ett skeppund tackjärn utav kyrkoherden, varför måst köpa honom 1 skpd tackjärn igen tillbjudandes sig vilja det 
med ed bekräfta och att där med intet underslev brukades. Gavs därför järnet löst denna gången. 
 
Äktenskap med Brita Hansdotter (Född 1607 By Storbyn. Död 1687-06-26 By Näckenbäck.). Vigsel 1638 By. 
 
Barn: 
IX:173 Ingolf Larsson. Född 1639. Död 1709-12-01 By Näckenbäck.  
Anna Larsdotter. Född 1654 By Näckenbäck. Död 1729-08-18 Möklinta Skräddarbo.  
Israel Larsson. Född By Näckenbäck.  
Olof Larsson. Född By Näckenbäck.  
Elisabet Larsdotter. Född By Näckenbäck.  

 
 

 
 

X:346  fm fm fm mf fm 
Brita Hansdotter. Född 1607 By Storbyn. Död 1687-06-26 By Näckenbäck. Far: XI:691 Hans Iliansson. Mor: XI:692 NN 
Andersdotter. 
 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2736 (1673) Bild 2530 / sid 244 (AID: v420721.b2530.s244, NAD: 
SE/RA/42042202) 

 
 

 
 

X:347  fm fm fm mf mf 
Mats Tomasson. Född 1616. Död 1697-05-13 By Morshyttan. 



 
Laga ting 23 maj 1654 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2727 (1652-1655) Bild 3670 / sid 345 (AID: 
v420712a.b3670.s345, NAD: SE/RA/42042202): Jöran Matsson i Rössarvet och Mats Tomasson i Västansjö fingo fast på det 
hemmanet Morshyttan med all dess tillydande som där av Välb Albrekt Funk köpt hava för 1300 daler kmt och Albrekt av 
Lars och Christoffer Jöranssöner ibidem tillförende köpt haver Även lagmansting Svea Hovrätt - Advokatfiskalen 
Södermanlands län (D) EXIa:1 (1620-1671) Bild 780 / sid 74 (AID: v405239a.b780.s74, NAD: SE/RA/42042202) 
 
Laga ting 30 oktober 1657 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2729 (1656-1658) Bild 2970 / sid 286b 
(AID: v420714.b2970.s286b, NAD: SE/RA/42042202): Mats Tomasson och Olof Jöransson skola inlösa under hemmanet 
Morshyttan i By socken den smedjedel som där till lytt haver efter d hemmanet av S Albrekt Funk igenlöst hava och Markus 
Mårtensson Rossberga i pant haver och icke därpå fast tagit 
 
Bergsting 1671 Bergskollegium, Rättsprotokoll från Öster- och Västerbergslagens bergmästaredöme, SE/RA/420013/02/E II 
f/1 (1653-1686), bildid: A0067300_00455 äger en del i Rossbergasmedjan 
 
Folkare 22 oktober 1674 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2737 (1674) Bild 4980 / sid 488 (AID: 
v420722a.b4980.s488, NAD: SE/RA/42042202) Mats Tomasson i Morshyttan beviljades fasta på en ängröjning och 
röjningsland i Högmossen vid Germundsberget utmed Morshytteängarna beläget ifrån en stor gran vid 
Germundsängsbäcken till en stor tall vid Högmosseberget, med köparens och säljarens bomärken inhuggne, och längden 
på bemälte röjningsland intill Morshytteängarna som han av Per Mickellsson i Hede för 2 skeppund 2 lsp stångjärn köpt 
haver. 
 
Folkare 17 oktober 1678 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2741 (1678) Bild 3780 / sid 366 (AID: 
v420925.b3780.s366, NAD: SE/RA/42042202) Anders Persson i Bengtsbo fick fasta på efterskrivne hus och jord som han sig 
tillhandlat haver den 15 maj 1676 nämligen av Mats Tomasson på Morshyttan hans hustrus systerdel uti Bengtsbo både 
hus och jord samt alla där tillydande lägenheter för 100 daler kmt noch av h Karin i Baggebo hennes systerdel uti samma 
Bengtsbo hemman, så väl hus som jord med tillhörig skog och andra lägenheter för 100 daler kmt 
 
Folkare 17 oktober 1678 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2741 (1678) Bild 3800 / sid 368 (AID: 
v420925.b3800.s368, NAD: SE/RA/42042202) emellan Mats Tomasson i Morshyttan och fjärdingsmannen Olof Jöransson 
ibm som båda själva sin emellan och deras folk för ett förargligt leverne med kiv och trätor så att och deras kyrkoherde är 
förorsakat att anklaga dem här för rätta, blev nu 40 daler smt satt den att vara förfallen till som antingen själv eller genom 
sitt folk orsakar någon oenighet på något sätt. Befalltes och att tillsäga och allvarligen förmana vardera sitt husfolk att 
avstå med sådant okristligt leverne vid samma vite. Och lovade befallningsman framdeles fara dit med ett par gode män av 
rätten till att skilja dem åt uti de saker de tvista, och rannsaka om det rå flötjärn de Mats några resor tillvitt Olof och 
fullkomligen påstod att bevisa 
 
Lagmansting i Falun 19 juni 1683 Morshyttekarlarna Olof Jöransson och Mats Tomasson i By socken beklagade sig över 
häradsdom d 30 sept 1682 emellan sig och Rossbergaborna 
 
Folkare häradsrätt 1690-09-30: Fjärdingsmannen Olof Göransson i Morshyttan klagade att Mats Tomasson ibidem dess 
granne med vilken han bör dela hemmanet mitt i två delar försvarar och tillägnar sig mer än honom tillbör för sin rätta ... 
och vill icke låta rätta sig efter rev och prov ty revkarlen Johan Olsson i Persbo har efter Olofs påkallan uppmätt bägges 
deras åkerstycken och funnit någon olikhet som han rättat , men Mats sådant ej aktat utan kört och åverkat där tvärtemot, 
eftersom han hade tillförne ....till. Mats sade att han har ingen förmån i jorden, dock bättre skött och pyntat sin jord, 
därför nu den andre nu skall vilja tränga sig in med honom. Och såsom han eljest kommit med revkarlen sedan han lagat 
sina gamla åkerskiften till såning, allt därför han ej kunnat sig begiva att då avstå något. Klagade vidare dessa parter var på 
annan att de kört kull råstenarna men ingendera kunde visa  vem med rätta skyldig var. Mats tillböd Olof byta hus och 
jord rent av med sig efter han är onöjd, det Olof ej ville. Res: Efter 4 och 6 cap BB LL beviljades dessa parter kalla gode män 
emellan sig som överse och jämka deras lotter, att de få vardera sitt rent för sig och tydliga råmärken då uppsätta. Därtill 
revkarlen Johan Olsson i Persbo förordnades och nämndemannen Lars Persson i Åkersbyn. 
 
Barn med Margareta Persdotter (Född 1628 By Bengtsbo. Död 1712-06-27 By Morshyttan.). 
 
Barn: 
IX:174 Brita Matsdotter. Född 1657 By Morshyttan. Död 1739-06-15 By Näckenbäck.  
Anders Matsson. Född 1659 By Morshyttan.  
Per Matsson. Född 1670 By Morshyttan.  
Ella Matsdotter.  
Anna Matsdotter.  
Margareta Matsdotter.  

 
 



 
 

X:348  fm fm fm mf mm 
Margareta Persdotter. Född 1628 By Bengtsbo. Död 1712-06-27 By Morshyttan. Far: XI:695 Per Andersson. 

 
 

 
 

X:349  fm fm fm mm ff 
Lars Jonsson. Död 1680 Husby Lerhyttan. Far: XI:697 Jon Ersson. Mor: XI:698 Kerstin Sigfridsdotter. 
 
Mantal Lerhyttan 
1645-1675  
 
Barn med Karin (Född 1618. Död 1694-07-13 Husby Lerhyttan.). 
 
Barn: 
IX:175 Olof Larsson. Född 1640 Husby Lerhyttan. Död 1725-07-11 By Djup.  
Karl Larsson. Född 1653 Husby Lerhyttan.  
Jonas Larsson. Född Husby Lerhyttan.  
Lars Larsson. Född Husby Lerhyttan.  
Kerstin Larsdotter. Född Husby Lerhyttan.  
Margareta Larsdotter.  
Anders Larsson. Född Husby Lerhyttan.  
Annika Larsdotter. Född Husby Lerhyttan.  

 
 

 
 

X:350  fm fm fm mm fm 
Karin. Född 1618. Död 1694-07-13 Husby Lerhyttan. 

 
 

 
 

X:351  fm fm fm mm mf 
Mats Eriksson. Född omkring 1600 By Djup. Död 1687-12-01 By Djup. Far: XI:701 Erik Jönsson. 
 
Folkare tingslag 27 april 1655: Mats Ersson i Djup angav huru såsom ett arv är fallet efter Per Ersson på Hyttan och således 
tillkommit, Per hade 2 hustrur Margareta och Karin Med Margareta avlade han Malin och med Karin hade han 5 barn, av 
vilket en benämnd Johan blev död men Per blev först död, då ärvde bägge kullarn honom sedan bliver Johan död, då 
ärvdes han av moder och syskonen, sedan bliver hustru Karin gift ... Anders Jöransson, avlat och med honom barn. B liver 
så hustru Karin död, ärvde så hennes barn henne, nu vill Malins man Mårten Andersson lösa sin svärfaders jord av de andra 
vilket intet skäligt är, emedan var behåller som han ärvt haver 
 
Folkare tingslag 27 april 1655 Mats Ersson i Djup uppbuder 1 gång Jon Erssons på hyttan en jordedel på Grytnäs hytta eller 
den del han av sin hustrusyster köpt haver jämte hans hustrus del köpt av ... för 10 skepp stångjärn 1 sp säd för 5.. än 205 
daler kmt 
 
Folkare 6 maj 1673 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2736 (1673) Bild 2520 / sid 243 (AID: 
v420721.b2520.s243, NAD: SE/RA/42042202) Mats Eriksson i Djup fick fast på efterskrivne jord som han sig tillhandlat 
haver nämligen av sin broder Jöns Eriksson i By sockens kyrkby all hans arvejord för 5 skeppund stångjärn och 1 smide 
tackjärn, av Erik Nilsson i Forneby hans jordedel för 2 ½ skeppd stångjärn, av sina systerbarn Anders Månsson i 
Skedekalsbo Nora socken, Per Månsson i Gåsbo och h Anna Månsdotter i Bengtsbo en halv systerdel för 50 daler kmt och 
av sin syster h Kerstin i Västanhede  hennes halva systerdel för 2 ½ skepd stångjärn 
 
Barn med Margareta Persdotter (Född 1605 By Hyttan. Död 1695-02-24 By Djup.). 
 
Barn: 
IX:176 Malin Matsdotter. Född 1653 By Djup. Död 1742-05-11 By Djup.  
Erik Matsson. Född By Djup.  

 
 

 
 

X:352  fm fm fm mm mm 
Margareta Persdotter. Född 1605 By Hyttan. Död 1695-02-24 By Djup. Far: XI:703 Per Ersson. Mor: XI:704 Karin. 

 
 

 
 

X:377  fm fm mm mf ff 
Mats Tomasson. Död Folkärna Skinnarbo. 
 



Barn med nn. 
 
Barn: 
IX:189 Nils Matsson.  
Olof Matsson.  
Johan Matsson.  

 
 

 
 

X:378  fm fm mm mf fm 
nn. 

 
 

 
 

X:385  fm mf ff ff ff 
Erik Olsson?. Död Möklinta Nässelbo. 
 
Barn med Ingeborg (Död 1667 Möklinta Nässelbo.). 
 
Barn: 
IX:193 Anders Ersson. Född 1617 Möklinta Nässelbo. Död 1696-06-21 Möklinta Nässelbo.  
Karin Eriksdotter. Född 1624 Möklinta Nässelbo. Död 1709-04-15 Möklinta Nässelbo.  

 
 

 
 

X:386  fm mf ff ff fm 
Ingeborg. Död 1667 Möklinta Nässelbo. 

 
 

 
 

X:387  fm mf ff ff mf 
Peder Andersson. Född 1590 Möklinta Österbo. Död 1677 Möklinta Österbo. Far: XI:773 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.  
IX:194 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.  

 
 

 
 

X:388  fm mf ff ff mm 
Karin Nilsdotter. Född Möklinta Botebo. Död 1677 Möklinta Österbo. Far: XI:525, XI:669, XI:775 Nils Tomasson. Mor: 
XI:526, XI:670, XI:776 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. // 

 
 

 
 

X:389  fm mf ff fm ff 
Johan Larsson. Född 1610 Möklinta Forneby. Död 1663-02-15 Möklinta Forneby. 
 
Övertjurbo 26 februari 1658 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2267 (1658) Bild 4790 / sid 453 
trädde för rätten Johan Larsson i Forneby och Möklinta socken med sin svåger Mats Jonsson ibm och sin emellan tal förde 
om 1 öre 10 1/3 penningland som salige Daniel Jönsson efter sina föräldrar ärvt haver och nu testamenterat sin syster 
hustru Malin Jönsdotter bemälte Larssons hustru och attesten där på utvisar Dat: Möklinta caplans d 16 sept 1656 för det 
omak och besvär samt använd bekostnad hans syster bemälte hustru på honom använt haver det halvannat års tid hon 
måste vara … hos henne systern där till brodern Mats alldeles nekade och vill att den dödas vilja i detta mål skall göras om 
intet och hon systern intet mera så en hon borde ärva nämligen 1/3 del av bemälte 1 öresland 10 1/3 Res: Emedan 
befinnas att den döda 1 ½ års tid haver vid sängen hållit och systern är intet annat till att betala med, annat än den dödas 
jor, varför erkände rätten att hon först gör sig där av betalt de för de 1 ½ års omkostnat hon på sin broder använt haver 
nämligen till 20 ½ penningland och de övriga 13 ½ tager brodern Mats 9  och systern 4 ½ Mot denna dom vadde Mats 
med 3 mark under nästa lagmans ting 
 
Barn med Malin Jönsdotter (Född Möklinta Forneby.). 
 
Barn: 
Kerstin Johansdotter. Född 1642 Möklinta Forneby.  
Brita Johansdotter. Född 1648 Möklinta Forneby.  
Anders Johansson. Född 1651-07-20 Möklinta Forneby.  
Margareta Johansdotter. Född 1654 Möklinta Forneby. Död 1716-05-24 Möklinta Visbäck.  
Daniel Johansson. Född 1658 Möklinta Forneby.  
IX:195 Lars Johansson. Född 1663-03-25 Möklinta Forneby. Död 1715-11-06 Möklinta Valsätra.  

 
 

 
 

X:390  fm mf ff fm fm 
Malin Jönsdotter. Född Möklinta Forneby. Far: XI:779 Jöns Olofsson. Mor: XI:780 Marit. 

 
 

 
 

X:391  fm mf ff fm mf 
Joen Olsson. Född 1618 Möklinta Valsätra. Död 1696-11-30 Möklinta Valsätra. Far: XI:781 Olof Pedersson. Mor: XI:782 
Brita. 
 
Dödbok: Joen Olsson i Valsätra, var där född Ao 1618. Ao 1650 trädde han i äktenskap med sin S hustru Brita Johansdotter 
ifrån Hede, haft med henne 5 st barn. Haft en lidlig sotesäng, blev död 30 november och begrovs d 6 december. 
 
Äktenskap med Brita Johansdotter (Född 1618 Möklinta Hede. Död 1694-05-22 Möklinta Valsätra.). Vigsel 1650-11-10 
Möklinta. 
 
Barn: 
IX:196 Brita Jonsdotter. Född 1653-03-06 Möklinta Valsätra. Död 1741-09-21 Möklinta Valsätra.  
Anders Joensson. Född 1654-10-20 Möklinta Valsätra.  
Margareta Joensdotter. Född 1657-01-04 Möklinta Valsätra.  
Kerstin Joensdotter. Född 1659-04-23 Möklinta Valsätra.  
Karin Joensdotter. Född 1662-07-27 Möklinta Valsätra.  

 
 

 
 

X:392  fm mf ff fm mm 
Brita Johansdotter. Född 1618 Möklinta Hede. Död 1694-05-22 Möklinta Valsätra. Far: XI:783, XII:1653, XII:1663 Johan 
Knutsson. 
 
Dödbok Hu Brita Johansdotter ifrån Valsätra, född i Hede Ao 1618. Ao 1650 ingick hon äktenskap med Jon Olsson i 
Valsätra. Haft med honom 5 st barn. Ifrån påsketiden hållits vid sotesängen av skälvan. Blev d 17 besökt med H nattvard, 



död d 22 och begraven d 30 maj. 
 
 

 
 

X:395  fm mf ff mf mf 
Lars Olsson. Död efter 1700. 
 
mantalslängd Nora socken Andersbo 1690 Lars Olsson m hu sn dtr 
 
Barn med nn (Död omkring 1695.). 
 
Barn: 
IX:198 Margareta Larsdotter.  

 
 

 
 

X:396  fm mf ff mf mm 
nn. Död omkring 1695. 

 
 

 
 

X:401  fm mf fm ff ff 
Johan Jakobsson. Född omkring 1622. Död 1688-05-06 Sala Fallet. Far: XI:801 Jakob Olofsson. Mor: XI:802 Anna 
Jönsdotter. 
 
Uppges vara 86 år gammal vid dödstillfället. Kan vara läsfel (otydlig siffra).  
 
Barn med Brita Andersdotter. 
 
Barn: 
Anna Johansdotter. Född 1669-10-20 Sala landsförsamling Fallet.  
Kerstin Johansdotter. Född 1671-03-11 Sala landsförsamling Fallet.  
Jakob Johansson. Född 1672-03-28 Sala landsförsamling Fallet.  
Anders Johansson. Född 1674-04-16 Sala landsförsamling Fallet.  
IX:201 Johan Johansson Söderman. Född 1677-02-14 Sala Fallet. Död 1753-01-12 Sala Fallet.  
Brita Johansdotter. Född 1679-07-09 Sala landsförsamling Fallet.  
Olof Johansson. Född 1682-05-25 Sala landsförsamling Fallet.  
Hindrik Johansson. Född 1687-06-19 Sala landsförsamling Fallet.  

 
 

 
 

X:402  fm mf fm ff fm 
Brita Andersdotter. 

 
 

 
 

X:403  fm mf fm ff mf 
Olof Matsson. Död 1689-02-01 Huddunge Sillebo. Far: XI:805 Mats Olofsson. 
 
Barn med Barbro Olofsdotter. 
 
Barn: 
IX:202 Kerstin Olofsdotter. Född 1667 Huddunge Sillebo. Död 1752-10-16 Sala Fallet.  
Sara Olofsdotter.  

 
 

 
 

X:404  fm mf fm ff mm 
Barbro Olofsdotter. 

 
 

 
 

X:409  fm mf fm mf ff 
Olof Larsson. Född 1626 Möklinta Österbo. Död 1696-09-13 Möklinta Österbo. 
 
Olof Larsson ifrån Österbotomten, var där född Ao 1626  Ao 1650 d 27 octobris kom han i äkta förbund med Margareta 
Andersdotter ifrån V Kil, levde med henne 46 år, Gud haver välsignat hans äktenskap med 6 st barn, Han var en from och 
gudfruktig man, haft synnerlig lust och kärlek till guds ord och det med högsta flit hört och läsit och i synnerhet gjort sig 
Davids psaltare väl bekant, den han till största delen kunde läsa utan bok, Gud haver begåvat honom med icke ringa 



förstånd uti trons artiklar, hade och en äntelig sotesäng i åtta dagars tid och hade sitt fulla förstånd och sinnens rätta bruk 
in uti själva dödsstunden, blev så emot döden väl beredd, hädantaen d 13 och begraven d 22 november 
 
Äktenskap med Margareta Andersdotter (Född 1623 Möklinta Västankil. Död 1697-07-27 Möklinta Österbo.). Vigsel 1650-
10-27. 
 
Barn: 
Brita Olofsdotter. Född 1652-03-07 Möklinta Österbo.  
IX:205 Lars Olsson. Född 1654-10-11 Möklinta Österbo. Död 1698-04-12 Möklinta Österbo.  
Anders Olofsson. Född 1658-01-03 Möklinta Österbo.  
Johan Olofsson. Född 1659-09-29 Möklinta Österbo. Död 1710-04-25 Möklinta Sundsbacka.  
Kerstin Olofsdotter. Född 1662-05-11 Möklinta Österbo. Död 1728-09-23 Sala landsförsamling.  
Mats Olofsson. Född 1666 Möklinta Österbo.  

 
 

 
 

X:410  fm mf fm mf fm 
Margareta Andersdotter. Född 1623 Möklinta Västankil. Död 1697-07-27 Möklinta Österbo. Far: XI:819 Anders Larsson. 
Mor: XI:820 Brita Andersdotter. 
 
Hu Margareta Andersdotter född i V Kil Ao 1623 ingick äktenskap med sin Sl man Olof Larsson i Österbo Ao 1650 d 27 oct 
levde med honom samman i  46 år haft  6 barn varit still och saktmodeig någon tid opasslig men sist sotesängslegat 14 
dagar av lungsot: blev död 27 juli och begrovs 1 augusti åldern är 74 år 

 
 

 
 

X:411  fm mf fm mf mf 
Hans Christoffersson. Död 1680-03-21 Sala landsförsamling Jugansbo. Far: XI:821 Christoffer Hansson. Mor: XI:822 
Ingeborg. 
 
Barn med Anna (Död 1684-06-18 Sala landsförsamling Jugansbo.). 
 
Barn: 
Christoffer Hansson. Född 1654 Sala landsförsamling Jugansbo. Död 1729-11-16 Sala landsförsamling Jugansbo.  
IX:206 Karin Hansdotter. Född 1658 Sala landsförsamling Jugansbo. Död 1717-04-02 Möklinta Österbo.  

 
 

 
 

X:412  fm mf fm mf mm 
Anna. Död 1684-06-18 Sala landsförsamling Jugansbo. 

 
 

 
 

X:413  fm mf fm mm ff 
Anders Larsson. Född 1619 Möklinta Österbo. Död 1708-06-28 Möklinta Österbo. Far: XI:825 Lars Andersson. Mor: XI:826 
Brita. 
 
Dödbok Anders Larsson i Österbo född 1619 ibidem av ärliga föräldrar befodrat till dop och kristendom väl upptuktad 
hemma stadigt varit hos sina föräldrar. 1672 kommen i äktenskap med sin kvarlämnade k maka hu Malin Andersdotter 
ifrån Hed. Tillhopa levat i god kärlek i 36 år och avlat tillsamman 8 st barn var av 4 nu fadern efterleva. Varit en stilla och 
redlig? man som intet annat har hörts välansett gott och kristligt varit, vårfrudagstiden sjuknade av svår vattusot och där 
med dragits allt in till sin död. Berett sig och väl till döden, låtit sigbespisas av h nattvarden avsomnade d 28 juni och 
begrovs d 2 juli påföljande. Hade levat här i världen uti 79 år. 
 
Äktenskap med Malin Andersdotter (Född 1648-03-31 Möklinta Hede. Död 1712-03-31 Möklinta Österbo.). Vigsel 1672 
Möklinta. 
 
Barn: 
IX:207 Lars Andersson. Född 1674-11-15 Möklinta Österbo. Död 1749-03-02 Möklinta Österbo.  
Anders Andersson. Född 1679-05-11 Möklinta Österbo.  
Olof Andersson. Född 1681-11-18 Möklinta Österbo.  

 
 

 
 

X:414  fm mf fm mm fm 
Malin Andersdotter. Född 1648-03-31 Möklinta Hede. Död 1712-03-31 Möklinta Österbo. Far: XI:827 Anders Johansson. 
Mor: XI:828 Elisabet. 



 
Dödbok Hustru Malin Andersdotter Salig Anders Larssons änka ifrån Österbo, av ärliga föräldrar född uti Hede A 1648 sist 
in martio. Kunnat sina kristendomsstycken men utan bok allenast. Ao 1672 gift med salig Anders Larsson uti Österbo. 
Deras äktenskap välsignat av gud med 8 st barn därav 4 efterleva. I sitt allmänna leverne en ärlig saktmodig och gudfruktig 
hustru. Sjuknade den 8 mars av håll och styng samt annan tillstötlig ålderdoms bräcklighet. Dog den 21 mars. Begrovs 31 
mars öster om vapenhuset mitt för stora kyrkofönstret ungefär.  

 
 

 
 

X:415  fm mf fm mm mf 
Anders Andersson. Född 1647 Möklinta Lisselbo. Död 1718-12-24 Möklinta Lisselbo. Far: XI:829 Anders Ersson. Mor: 
XI:830 Anna Matsdotter. 
 
Dödbok Anders Andersson från Lisselbo född där 1647 Kom i äktenskap vi årens tilltagande med Brita Ersdotter från 
Leckenbo med vilken han sammanlevde till 1696 välsignad med 6 barn. 1702 kom han i andra gifte med sin kvarlåtne 
hustru  Anna Larsdotter från Valsätra. Sjuknade 3 advent här i kyrkan av strark andtäppa var av han dog om julmorgonen 
begrovs 4 januari.  
 
Äktenskap med Brita Ersdotter (Född 1647 Möklinta Leckenbo. Död 1696-02-28 Möklinta Lisselbo.). Vigsel 1670-10-11 
Möklinta. 
 
Barn: 
IX:208 Karin Andersdotter. Född 1676 Möklinta Lisselbo. Död 1736-11-16 Möklinta Österbo.  
Mats Andersson. Född 1684-01-20 Möklinta Lisselbo.  

 
 

 
 

X:416  fm mf fm mm mm 
Brita Ersdotter. Född 1647 Möklinta Leckenbo. Död 1696-02-28 Möklinta Lisselbo. Far: XI:831 Erik Larsson. Mor: XI:832 
Karin Johansdotter. 

 
 

 
 

X:431  fm mf mf mm mf 
NN. 
 
 
 
Barn: 
Catharina Loding. Död 1745-02-20 Överselö Älby.  
IX:216 Elisabeth Almberg. Död 1732 Strängnäs Långgatan.  

 
 

 
 

X:433  fm mf mm ff ff 
Nils Persson. Död 1678 Sala. 
 
Gruvting i Sala 22 februrari 1661 A0067122_00015  Om orternas beskaffenhet berättade sexmannen Nils Persson, att de 
hålla sig vid förra laget, tämmeligen svaga men uti västra sänkningen haver sig en vacker malmflock nästlidne d 20 februari 
yppat och framfött. 
 
Sala gruvting 31 juli 1663 A0067122_00197 den 27 begynte bergslaget uttaga valvet utur Långholmsgruvan där de 
förmodade malm träffa. De hava tillförende bergsmästaren Lilliecron, konstmästaren Jacob Matsson, stigaren Anders 
Hansson, stigaren Marqraff och sexmannen Nils Persson skärpt och för 8 år sedan övergivit. 
 
Sala gruvting 1663 A0067122_00236 ombyggnad av dammen till Makalösschaktet // och en god karl av rättens medel 
tillordnat blevo, att hava uppsikt med samma arbete, så att det vinner sin framgång, granneligen så lagandes att dammen 
med torv och annan fyllning bleve väl lagd och förvarat vilket arbetes drivande antog sig sexmannen Nils Persson och 
honom tillhjälp en av bergslagens medel som duglig och flitig kan finnas. 
 
Bosatt i Södra kvarteret. Är sexman och omnämnd som död i mantalslängden 1679 
Förekommer i mtl från 1645. Sexman från 1667 
 
Sala stadsförsamling (U) AI:1a (1680-1692) Bild 24 / sid 34 
 
Barn med Brita Matsdotter. 



 
Barn: 
IX:217 Hans Nilsson. Född omkring 1645 Sala. Död 1698-11-10 Sala Södra kvarteret.  
Lars Nilsson.  

 
 

 
 

X:434  fm mf mm ff fm 
Brita Matsdotter. 
 
Sala rådhusrätt 9 december 1678 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2282 (1678) Bild 4610 / sid 441 
insinuerade sal Nils Perssons änka ett gjort testamente av sin man, att bekomma sin morgongåva 100 riksdaler jämte sin 
giftorätt och dessutan hans rättiighet i Arnsttorpet uti hennes livstid vilket testamente barnen Lars och Hans Nilssöner vill 
ärva en // neka intet emot morgongåvan och hennes giftorätt dock blev det testamente gottkänt efter som lag // tillåter 
 
Sala rådhusrätt 20 april 1687 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXId:1076 (1687) Bild 6860 / sid 681 
Kommo för rätten sexman Lars Nilsson och hans broder Hans Nilsson, klandrandes på det testamente som sal Nils Persson 
Ao 1678 d 3 april till sin hustru Brita Matsdotter gjort vilken nu är kvartersmästaren Petter Jakobssons hustru på ett torp 
Nils Pärs torp vid Tyskbo varom rådet voterade och biföllo sedan alla skäl på bägge sidor voro i noga consideration tagna 
att Petter Jacobsson bör icke vidare till godo njuta testamentet än som lag och kong majtt förordning vid handen // först 
sin giftorätt och sean var 10de penning uti torpet var om till måndagen skall  // 
 
Sambo med Petter Jacobsson. 

 
 

 
 

X:435  fm mf mm ff mf 
Jon Nilsson Palm. Född Spelvik Stora Kallmyra. Död 1671 Huddunge Domarbo. Far: XI:869 Nils. 
 
 
Västmanland länsräkenskaper 1631 A0055121_00163 Mr Joen Palm köper från Strömsholm 2 ston för 48 daler. 
 
Våla häradsrätt 16 juni 1647 Våla häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11700/A I a/1 (1612-1669), bildid: 
C0104917_00177 sade gårdsfogden Nils Joensson på Wiby Harbo socken att han är befallt av // Per Brahe att betala 
dalkarlar eller andra män som vilja uppgräva ån till hammare och kvarnar att icke vattnet uppdämmes på åkrarna och 
ängar de av frälse som andra ägor där näst taga stor skada allenast nästlegna bolbybor de upptinga karlar som dika och 
gräva vilket allmogen samtyckte ville efterkomma och skaffa folk till arbete. 
 
Våla häradsrätt 2 december 1647 Våla häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11700/A I a/1 (1612-1669), bildid: 
C0104917_00177  Joen Nilsson gårdsfogde på Wiby gård  anklagade Bjurvala Vreta etc // huru såsom de hava i förliden 
sommar våldsamligen och utan laga dom sönderhuggit och i grund förstört kvarndammen på Viby ägor föregivandes att 
vattnet haver deras ängar övergått och fördärvat// Greve Nils Brahes arvingars fullmäktig Joen Nilsson 
 
 
Våla häradsrätt (U) AIa:1 (1612-1669) Bild 1710 1649, omtalas landbofogden Jon Nilsson på Viby 
 
Köpebrev på Granberga i Huddunge socken 12 april 1651 Svea Hovrätt, Huvudserie [Liber causarum], SE/RA/420422/01/E 
VI a 2 aa/267 (1671), bildid: A0068186_00632 
 
Inkomster 1655 C0009304_00068 w Jon Nilsson i Domarbo i testamente efter h Brita 2 daler 
 
Våla häradsrätt 19 juni 1661 Våla häradsrätt (U) AIa:1 (1612-1669) Bild 2620 / sid 9 Johan Eriksson i Gropen med sin broder 
Isak talade till Joen Nilsson i Domarbo för det han stänger in deras äng och färdväg och tillväller sig en vret. Joen Nilsson 
nekade sägandes att när han kom till hemmanet var det nästan öde och obyggt och när han nu haver byggt på sin rätta 
hustomt så vilja de tillvälla sig något därav. Resolution: av rätten skola pröva om hustomternas beskaffenheter 
 
Våla häradsrätt 14 januari 1662 Våla häradsrätt (U) AIa:1 (1612-1669) Bild 2680 / sid 2 //inspektören över salpetersjudarna 
wälb Joen Nilsson i Domarbo och Huddunge socken.// först sade Joen Nilsson det Jöran då han var hans sventjänare, hade 
på resan ifrån Medelpad angivit sig hos en bonde för släkting// sedan beviste Joen Nilsson det Jöran hade på bemälte resa 
sålt bort hans rustningshäst i Hambringe socken uti Gästrikland // där efter när han andra gången var utkommenderad till 
Seland lät han förkomma för honom en häst om 100 daler /// och uppbruto en spannmålsbod i … hos Joen Nilsson och 
som de där intet fingo hanterade de illa med spannmålen och togo sedan i sängestugan 2 lakan och 1 örngottsvar till 4 
daler. // Jöran Jacobsson haver ensammen ½ emot sin kamrat Jöns för sin person stulit och förlorat ifrån sin husbonde och 
andra till 250 daler kmt förutan 1 års ränta som husbonden Joen Nilsson förlorat hade // dito resolverades emedan 



inspectoren Joen Nilsson med de flera målsägare och länsman borde efter lag uppehålla fången till dess han sin dom 
bekom därför pålägger rätten bemälte personer att fullgöra med 6 daler eller dess värde till Bengt Casparsson stadstjänare 
i Sala stad som med fängelse och mat på 8 dagars tid fången uppehållit haver. 
 
Riksarkivets ämnessamlingar. Ortshistoria. Topographica (o) 95 Bild 3300 (AID: v913785.b3300, NAD: SE/RA/755.1) Anno 
1668 d 11 och 12 juni då rätt laga ting hölts med allmogen av Torstuna härad// 
kom åter för rätten hustru Margareta Persdotter i Storfors och begärde nu ändlig dom emot inspektören vöer 
salpetersjudarna Jon Nilsson i Domarbo som skulle hava tagit av henne det kongl givna köpebrevet på kronohemmanet 
Rönviken och henne sedan ifrån hemmanet drivit, på någon påförd rest, utan lag och dom vilket honom för ett år sedan 
pålagt blev att framvisa och henne förnöja varuppå inspekt är nu 3 gånger lagligen stämd och intet comarerat till svars: 
därför vill hon förmoda dom i saken // alldenstund Jon Nilsson haver nu försuttit 3 laga stämningar förutan det han vid 
extra ord tinget d 29 juli tillsades att svara h Margareta Persdotter till Rönviks hemmanets kongl brev och där på sin 
skuldfordran som hon invänder intet till dat vist haver, därför erkänner rätten nu hust Margareta Persdotter rättig vara att 
// träda till Rönvikens hemmans possession igen till dess Jon Nilsson dess brev // uppvisas 
 
Riksarkivets ämnessamlingar. Ortshistoria. Topographica (o) 95 Bild 3310 (AID: v913785.b3310, NAD: SE/RA/755.1) Brev 
från Jon Nilsson Palm till hovrätten 
Denna höglofl kongl hovrätten förorsakas jag underdånigts här med ansöka och tillkänna giva huruledes en dom uppå 
lagmanstingen i Uppsala den 3 juni nästledne emellan mig och hu Margareta Persdotter i Storfors avsagder är, vilken 
oförmodelig mig under ögon gången att jag fördenskull benödgat vorden däre emot appellera // men igenom kongl 
krigskollegi åtskilliga brev och befallningar till att kronans tjänst uppvakta är således hindrat bliven// 
 
Våla häradsrätt 22 juni 1669 Våla häradsrätt (U) AIa:1 (1612-1669) Bild 4880 kom för rätten inspektorn Joen Nilsson Palm 
och med fullkomliga skäl beviste huruledes han sig uti Domarbo och Huddunge socken hade både med köp och byte 
tillhandlat 4 öresland nämligen 1. Av Johan Ersson 1½ öresland för 265 daler kmt som Johan uppå återstående utlagor 
skyldig varit. 2. Av hustru Karin Eriksdotter 10 penningland för 30 daler Rm. 3 av Elin Eriksdotter 10 markland för 30 daler, 
4. Av Ingeborg Eriksdotter 10 markland för 30 daler, 5. Av Anna Eriksdotter 10 penningland fö r30 daler, 6. Av Lars Eriksson 
uti Hallsjö med sin moders och syskons tillstånd 20 penningland för 1½ öresland uti Hallsjö norrgården som h Inspektoren 
med de förord igengivit att han efter mätesmannaordom måtte för sin övriga skutsning i Hallsjö lösen bekomma med vilka 
uppburna penningar oc jord honom kunde sig till fullo nöje betalt och utlöst vara. Avhände ty sig och sinom arvom 
föreskrevne 4 öres land och dem W inspektor Joen Nilsson hans hustru och arvingar för en välfunnen egendom att okvalt 
både hus, jord, skog, strömmar och fiskevatten njuta bruka och possidera // 
Samma dag presenterade inspektoren över saltpetersjuderiet välförståndige Joen Nilsson Palm en köpeskrift sig den 12 
april Ao 1651 utav Olof Andersson uti Hallsjö given lydandes det Olof Andersson med sin hustrus ja och samtycke haver av 
något råd och betänkande till köps upplåtit och försålt åt då varande befallningsman och nu sedermera inspektor Jon 
Nilsson ett ½ öres land uti Hallsjö i Huddunge socken och därför kontante penningar 150 daler // uppburit betalning // 
begär fördenskull där å Joen Nilsson rättens konfirmation och stadfästelse // 
Samma dat framtedde uti rätten inspektorn äreborne Joen Nilsson Palm tvenne köpeskrifter uppå 4 öres och 2 
penningland uti Granberga i Huddunge socken som inspektorn d 12 april Ao 1651 lossat och köpt haver nämligen av hust 
Karin Johansdotter, Lars Ilianssons 1 öres 22 penningland för 224 daler 8 öre, av hustru Malin Johansdotter, Per Jakobssons 
1 öres och 22 penningland för 122 daler 16 öre, samt 3 daler specie riksdaler till vängåva och av Lars Andersson i Lena 6 
penningland för 4 rsd 
 
Våla häradsrätt 27 september 1669 Våla häradsrätt (U) AIa:1 (1612-1669) Bild 4940 tvistade inspektoren Joen Nilsson Palm 
emot Kädieborna om ett kvarnställe uti Kädie gärdet som inspektorn invände sitt hemman Domarbo tillhört. Resolverades 
att gode män skola där om rannsaka. 
Dito kärade Kädieborna till inspektor Palm om ett sågkvarns ställe som inspektorn bebygga sig företaget, föregivandes 
strömmen inom // rågång ligga. // 
 
Våla häradsrätt 19 januari 1671 Våla häradsrätt (U) AIa:2 (1671-1682) Bild 130 besvärade sig inspektoren Joen Nilsson 
Palm det Isak Ersson uti Gorpen hade icke en utan åtskilliga resor beskyllt honom hava Huddunge kyrkas penningar 
olovligen tagit // inställde sig Isaks son Erik Isaksson vilken uppå sin faders vägnar förebar det fadern icke sagt  att 
inspektoren hade tagit kyrkans penningar utan allenast det han hade tagit penningar uti kyrkan och alldenstund 
inspektoren hade samma tid penningar uti kyrkan i sin egen kista förvarat ty ville han förklara med samm ord sig ej 
annorledes ment än att inspektoren skulle siga egna penningar uttagit. // 
 
Våla häradsrätt 2 juni 1671 Våla häradsrätt (U) AIa:2 (1671-1682) Bild 230 salig Joen Nilsson Palm 
 
Våla häradsrätt 30 januari 1672 Våla häradsrätt (U) AIa:2 (1671-1682) Bild 520 anställte Petru Jonae Palm sin sal faders 
fordom inspektorens Joen Nilssons Palms förra klagomål emot Peder Jöransson uti Trundhem vilke här för rätten haver 
förlidna år beskyllt sal inspektoren vara hans faders systers Elisabet Larsdotters död vållande uti det inspektoren skulle 
henne om hösten så illa slagit att hon där av om våren därefter blivit död. Presenterades Palm kyrkoherden uti Alnö socken 
Andrea Palundi som capellan tillförende uti Huddunge varit och bemälte Elisabet uppå sin sotesäng med herrans nattvard 



besörjt attest med innehåll att hr Anders ej sig nu påminna kan om Elisabet något om sitt döds vållande emot sal 
inspektoren Palm talat och alldenstund Petrus Palm förmente sin fader därför vara alldeles fri  // 
 
Våla härad 1 juni 1672 Våla häradsrätt (U) AIa:2 (1671-1682) Bild 670 kom åter för rätten Peder Jöransson uti Trunhem och 
fullföljde mot fordom inspektore sal Joen Nilssons son Petter Palm sitt forna käromål såsom fadern Joen Nilsson skulle 
Peders fadersyster Elisabet Larsdotter Ao 1656 19 veckor förr än hon vart död så illa uti hustru Margaretas, Johan Erssons 
hus uti Hallsjö med ett yxeskaft slagit att hon sin död där utav fått beropandes sig på åtskilliga vittnen 
 
Våla häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11700/A I a/2 (1671-1682), bildid: C0104918_00251- 17 oktober 
1677 Presenterade Anders Nilsson i Domarbo för rätten åtskilliga pratentions punkter emot sin avlidna broders sal Joen 
Nilssons änka och arvingar begärandes att rätten sig där över förklara vele. Sal Joen Nilssons son Johannes Palm förebar sig 
med sina syskon ej svara kunna efter Anders Nilssons dem ej hade ett extract meddelt uppå sina punkter såsom vid rätten 
tillförende pålagt vart. Anders förebar ej något extract vara av sig begärt det dock Johan Palm med länsmannen sedel 
beviste// dito klagade Anders Nilsson i Domarbo det hans broders son Peder Joensson hade honom med hugg och slag i 
sitt eget hus överfallt samt fönstren sönderslageit, viljande det Peders broder Johan Palm som då med tillstädes var skulle 
plikta /// Anders som en skröplig man är, ty lästes konungen frid och …. Efter honom samt Anders där hos varnad med 
varjehanda munbruk avstå 
 
Våla häradsrätt 26 september 1678 Våla häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11700/A I a/2 (1671-1682), 
bildid: C0104918_00270 Anders Nilsson i Domarbo och Huddunge socken emot sin sal broders inspektorens Joens Nilssons 
Palms änka och barn, för det honom är en åkervret ifråntagen, som hans sal broder honom på tid unt för sin fordran till 
200 daler och 13 tunnor spannmål som han honom skylidg var på Hallsjöjorden. Därjämte skulle … något lösöre arv till 100 
daler kmt. Däremot bevistes av änkans fullmäktig och son Johan Joensson, Anders Nilssons lott uti lösöre arvet intet mera 
vara än som till 24 daler det han och bekommit haver. Sedan ville och hon bevisa att Anders Nilsson ägde ingen jord i 
Hallsjö utan satt där som en landbo och brodern Joen Nilsson hade köpt och bytt den jorden till sig som han med köp och 
bytesbrev bevisa vill, och dessutan haver Anders haft sin föda och uppehälle till en del hos sin broder i Domarbo.  Varpå 
blev av rätten resolverat vad den pratention som Anders Nilsson haver emot sin brorsbarn och änkan i Domarbo på en 
gammal fordran som för 25 eller 30 år sedan passerat är och uti Joen Nilssons livstid till denna tiden förlengat är, icke 
heller något skriftligt skäl bevisas kan, s å kan rätten sig där med intet befatta utan de känna det av noll och intet värde 
vara, dock där Anders Nilsson kan med andra skäl och vittnen bevisa att hans lösöre arv som är fallet i Kallmyra och Spelvik 
socken i Södermanland efter föräldrarna hava varit mer än 24 daler på brodersdelen så söka lagligen där in loco bevis där 
till, då skall sådant bliva fullgjort antingen av broder barnens jord där neder i Kallmyra eller här med peningar // 
 
Testamente efter sal inspektoren 1671 15 daler 
 
Barn med Brita Nilsdotter (Död 1688-01-06 Huddunge Domarbo.). 
 
Barn: 
Petter Palm. Född omkring 1648. Död 1727 Huddunge Domarbo.  
Johan Palm. Född omkring 1650 Huddunge Domarbo.  
IX:218 Catharina Palm. Född Huddunge Domarbo. Död 1726-07-24 Huddunge Domarbo.  
Brita Palm. Död 1715-04-07 Huddunge.  

 
 

 
 

X:436  fm mf mm ff mm 
Brita Nilsdotter. Död 1688-01-06 Huddunge Domarbo. 
 
sjuk 1677-1681 
 
Våla häradsrätt 1 februari 1672 Våla häradsrätt (U) AIa:2 (1671-1682) Bild 560 Besvärade sig Anders Olofsson uti 
Granberga över inspektoren sal Joen Nilsson Palms änka dygdesamma Brita Nilsdotter uti Domarbo det hon vill honom 
Anders som ett halvt hemman uti Granberga av sal inspektoren igenbörda halva // 

 
 

 
 

X:437  fm mf mm fm ff 
Peder Andersson Brandt. Född Hudiksvall. Far: XI:873 Anders Pedersson Brandt. Mor: XI:874 Anna Pedersdotter. 
 
I mantalslängden för  Falu Kristine Nedan Åsen förekommer 1655 Peder Brandt m h 
 
Falu rådhusrätt 1 januari 1655 Petter Andersson Brandt födder i Hudiksvall förlovades vinna burskap, och efter avlagd 
borgerlig ed vart rådman Hans Hille löftesman. Tillsades Petter icke bruka någon understucken handel vid straff. 
 



Falu kämnärsrätt 13 november 1655 Peder Brandt bekänner sig vara skyldig efter sin obligations lydelse daterat Stockholm 
d 18 juli 655 till Petter ( ) penningar sex hundrade daler kmtt av denna summa utlovar ( ) till Torjou uti Stockholm vilja 
betala 27 Rd in specie vilka hos Grels Matsson på Badstugugatan innestå och resten till nästkommande påvelsmässa 1656 
För det andra bekänner Petter Brandt sig vara skyldig (Erik) Bodecker efter sin obligations lydelse daterat också Stockholm 
d 18 juli ejusdem anni, femhunddrade åttion fyra daler koppmt dem han lovar ärligen efter Bodeckers tjänares påfordran 
vilja också betala till nästkommande Påvelsmässa utan ( ) och tids uppskov och nu strax skall Brandt till Bodeckers tjänare 
Jacob Bertilsson på summan leverera Praxice 84 daler kmtt 
 
Västerås kämnärsrätt 11 december 1656 kom för rätten Petter Brant ifrån Kopparberget refererandes sig hava anno 1655 
in julio pantsatt till Lars Andersson arrendatoren sin gullring för tullpenningar för sitt gods 17 ½ daler kmtt. Och bedit Isak 
Andersson att han ville ringen inlösa och honom tillika med godset upphända, det han intet gjort haver utan nu själv vill 
inlös för det som han satte honom , men kan intet bliva mäktig, vartill Lars Andersson svarade att ringen sattes första 
gången för 23 daler och sedan tog Isak Andersson frisedel på 6 st oxar dem han och haver satt på samma ring som stiger 
tillhopa 29 daler kmt. Men Isak Andersson exiperar oxarna där ifrån och vill själv apart svara honom till den tullen när han 
där på vill stämma honom, tillfrågades Lars Andersson såsom och förmantes att han med skäl ville bevisa sin pratention, 
lika som Petter Brant skäligen bevist sig ej mera sin ring förr satt hava än 17 ½ daler Res. Alldenstund Lars Andersson intet 
vill ej heller kan med sin tullbok bevisa Petter Brants gulldring vara mera pantsatt för än 17 ½ daler kmtt vilken summa 
Branten med skäl här för rätten framviste vara rätt. / / pålägges Lars Andersson att leverera Peter Brant sin gullring igen. 
 
Falu kämnärsrätt 4 februari 1657 Petter Brandt är skyldig efter sin egen obligation till M Nils Månsson borgare uti 
Stockhollm nämbl 72 daler 8 öre kmtt, denna skuldfordran haver han betalt med silver till hans tjänare 44 lod och vart lod 
är värderat för sju mark, Nils Månssons tjänare skall giva Petter tilbaka 4 daler 24 öre 
 
Falu kämnärsrätt 22 juni 1657 Petter Brandt framträdde påminnandes rätten om de skamliga ärerörige ord Clemet finne 
honom påspydde d 17 juni här på kämnärsstugan förleden i det han honom kallat en ljugare, en skälm och tjuv och en 
bedragare, dessa ord att tillstå, befallte rätten Clemet honom övrtyga och med skäl bevisa, svarade Clemet av det tillfälle 
Brandt kallat sådana namn, att Brandt haver olovligen borttagit ett innelås utav den gatubod som Petter Brandt haver satt 
och uppbyggt uppå Clemets tomt men Brandt det hava gjort kan honom ej skäligen övertygas, utan Clemet sådant med sitt 
galna huvud och vidöppna mun utsagt ( ) och sin ord, dock androm till varnagel som så framfoso är skall Clemet för 
oqvädes ord plikta 6 mark smt var med han för sitt oförstånd beskonas 
 
Falu kämnärsrätt 26 augusti 1657 Petter Brandt är lagligen stämd av rätten att svara Jöran Folkesson intet comp böte 3 
daler smt 
 
Barn med NN Pedersdotter (Död Sala.). 
 
Barn: 
IX:219 Anders Persson Brandt. Död 1714-07-10 Sala.  
Anna Brandt.  

 
 

 
 

X:438  fm mf mm fm fm 
NN Pedersdotter. Död Sala. 

 
 

 
 

X:439  fm mf mm fm mf 
Erik Tomasson. Född Norberg Rabbatsbenning. Död 1691 Norberg Karsbo. Far: XI:877 Tomas Eriksson. Mor: XI:878 
Margareta Knutsdotter. 
 
Gamla Norbergs bergslag 1656-08-04 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1791 (1656) Bild 3660 / sid 341 
(AID: v420582.b3660.s341, NAD: SE/RA/42042202): Erik Tomasson och Per Andersson i Karsbyn lät uppbuda ett 
testamentsbrev dat Karsbo den 20 januari 1655 given att Brita Eriksdotter där samma städes för sin sytning till döder dagar 
oklandrat. 
 
Gamla Norbergs bergslag 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): Samma dag presenterade för rätten Erik Tomasson och 
Per Andersson i Karsbo Brita Eriksdotters testamentsskrift dat Karsbo 20 jan 1655 under saccelani herr Olofs Samuelis 
vittnande samt 2 andre gode män att hon för sin sytning till mortem testamenterar dem all sin egendom i löst och fast 
ibidem. 
 
Lagmansrätten 1671 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län (D) EXIa:1 (1620-1671) Bild 4080 / sid 404 (AID: 
v405239a.b4080.s404, NAD: SE/RA/42042202) Med häradshövdingens fordom domhavandes sal Johan Olofssons av 



Norberg d 9 oktober 1627 givne faste det ärlig danneman Mats Larsson i Karlsbo haver av Marit Olofsdotter i Lilla 
Västanfors köpt ½ systerpart i Karlsbo och därför givit 6 fat osmundjärn av hu Elin Olofsdotter i Simbla ½ systerdel i Karlsbo 
för 6 fat item med lagförandens s Anders Andersson av Gamla Norberg d 11 januari 1636 givna faste det bemälte Mats 
Larsson haver köpt av sin broder Anders Larsson en brodersdel i Karlsbo för sju fat osmundjärn och ½ lsp smör såsom och 
av Anders Persson en systerdel i Karlsbo för 30 daler och // smör, noch med lagförarens sal Lars Olofssons av Norberg 
sockenstuga d 29 juni 1654 givne faste det beskedlig Erik Tomasson och Peder Andersson haver köpt av hu Ingeborg i 
Karlsbo hennes jordedel därsammastädes för 8 skpd stångjärn för utan det de skulle föda henne i sin livstid och däremot 
äga dess egendom hus jord åker äng skog fiskevatten kvarn hytta och hammarställe et sist med häradshövdingens Erik 
Erlandssons av Gamla Norberg d 10 mars 1659 givne fasta det ärlige och beskedlige Erik Tomasson och Peder Andersson 
hava förmedelst sytning sig lagligen tillbringat av en ålderstigen kvinnsperson Brita Eriksdotter dess arvejord och egendom 
i oftabemälte Karlsbo 
 
Gamla Norbergs häradsrätt 9 oktober 1671 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:6 (1670-1671) 
Bild 2760 / sid 277 (AID: v222901.b2760.s277, NAD: SE/ULA/11711): Meddeltes Erik Tomsson ifrån Karsbo som skjutit 
tvenne björnar en ung och en gammal// att bekomma.5 daler smt 
 
Äktenskap med Karin Matsdotter (Född Norberg Karsbo. Död 1684-06-22 Norberg Karsbo.). Vigsel 1649-07-08 Norberg. 
 
Barn: 
Erik Eriksson. Född 1650-04-07 Norberg Karsbo.  
IX:220 Margareta Eriksdotter. Född 1653-03-06 Norberg Karsbo. Död 1722 Sala stad.  
Anna Eriksdotter. Född 1654-12-10 Norberg Karsbo.  
Karin Eriksdotter. Född 1657-08-30 Norberg Karsbo. Död 1698 Norberg Karsbo.  
Kerstin Eriksdotter. Född 1660-02-17 Norberg Karsbo.  

 
 

 
 

X:440  fm mf mm fm mm 
Karin Matsdotter. Född Norberg Karsbo. Död 1684-06-22 Norberg Karsbo. Far: XI:879, XI:1923 Mats Eriksson. Mor: XI:880, 
XI:1924 Margareta Hermansdotter. 

 
 

 
 

X:441  fm mf mm mf ff 
Per Andersson. Död Råneå Degersel 7 Gunnarsbyn. Far: XI:881 Lille Anders Persson. 
 
Barn med Karin Eriksdotter. 
 
Barn: 
IX:221 Anders Pedersson. Född 1648 Råneå. Död 1732-02-06 Råneå Niemisel.  

 
 

 
 

X:442  fm mf mm mf fm 
Karin Eriksdotter. 

 
 

 
 

X:443  fm mf mm mf mf 
Jöns Hindriksson. Död Råneå Degersel 4 Sörbyn. Far: XI:885 Hindrik Larsson. 
 
Barn med Anna Jönsdotter (Död Råneå Degersel 4 Sörbyn.). 
 
Barn: 
IX:222 Anna Jönsdotter. Född 1643 Råneå Degersel 4 Sörbyn. Död 1724-12-15 Råneå Degersel.  

 
 

 
 

X:444  fm mf mm mf mm 
Anna Jönsdotter. Död Råneå Degersel 4 Sörbyn. 

 
 

 
 

X:445  fm mf mm mm ff 
Anders Andersson. Född 1597. Död 1680 Råneå Rånbyn 3 Holmen. 
 
Råneå tingslag 14 mars 1673: Anbelangande det Anders Andersson i Råneåby beviste undan sitt hemman mark ärvt utav 
hans moderbroder Erik Persson i Häröön ett änge Bobäckstranden bestående av 4 tegar samt ett träde, vilket han nu begär 



under sin bolstad börda. Så ehuruväl Erik Perssons son Anders Eriksson där emot invände detta vara för 30 eller 40 år 
sedan skett men Anders intet något klander dessförinnan där emot gjort, utan hans fader sedermera bortbytt samma ägor 
sig till lägenhet med Johan Johanssons änka i Råneå /vilken Lars Mårtensson nu haver till hustru/ och dess förmedelst icke 
vill till inbördandet consentera. Likväl och såsom  Kongl majtt resolution förmår att ägarna icke skola undan hemmanets 
gamla bolstad olagligen abalieneras..... sedermera med laga dom under Erik Perssons hemman confirmerat ty prövar 
rätten Anders Andersson vara berättigat samma äng och träde att igenlösa under sin gamla bolstad ifrån Anders Eriksson 
där efter som där nu för tiden gälla i byn, var med och Anders Eriksson bör behålla den jord Lars Mårtenssons antecessor 
Johan Johansson eller hans hustru haver bytt emot dessa 4 tegarna med Anders Erikssons fader efter som de är i lika måtto 
tillförene ärvt under Anders Erikssons hemman och skall giva honom Lars Mårtensson därför så mycket hon i byn gälldar. 
 
Råneå tingslag 29 oktober 1674: Efter såsom intygat är, utav Anders Anderssons fader en gammal man i Råneå..... 
 
Barn med Karin Pedersdotter (Född 1603. Död 1658 Råneå Rånbyn 3 Holmen.). 
 
Barn: 
IX:223 Grels Andersson. Född 1658 Råneå Rånbyn 4. Död 1728-05-20 Råneå Rånbyn 4.  

 
 

 
 

X:446  fm mf mm mm fm 
Karin Pedersdotter. Född 1603. Död 1658 Råneå Rånbyn 3 Holmen. Far: XI:891 Peder Eriksson. 

 
 

 
 

X:449  fm mm ff ff ff 
Jöran Dybeck. Hammarsmed. Död efter 1673. 
 
Mantalslängder 
1646-1649 Hisigshammar 
1651 man-hustru-son-dotter 
1656 man-hustru 
1657 man-hustru-dotter-måg 
1658 ?-hustru 2 dotter 1 måg 
1659 ?-hustru 2 dotter 1 måg 
1660 man-hustru 2 dotter 1 måg 
1662 man-? - dotter 
1663 man-hustru 
 
Död troligen senast 1663 
 
Skinnskattebergs bergsting 20 januari 1659: Emellan Olof Hisings skrivare vid Bäck och smeden Jörgen Dybeck 
anbelangandes det smeden på bördar skrivaren att han uppgivit efter  .... 
 
I hammarsmedstingen 1645-1662 är han skriven som Jürgen Dybik 
 
I mantalslängd Hed socken 1645 - Jöran Dijbijk i Hisings hammar 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 10 februari 1645 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1785 (1645) Bild 2600 / 
sid 243: Jöran Duksker hammarsmed klagade till Halvar och Torsten Eriksson att de honom slagit hade, vittnade de som 
när varo när parlamentet begyntes att Jöran begynte trätan och var mest upphovet där till. Så varit .... för hot och ...skull 
att han visste icke vad han gjorde, ej heller hade han vittnen som han kunde sin tillmäle bevisa. 
 
1661-01-17 hammarsmedsting i Norberg Jöran Dybeck vid Bäckhammar haver förlidne Olofsmässo marknad statt Claes 
Oxe legodräng vid Simbla och då hänt honom 30 daler  och tu femmark stycken som remitterades till Norbergs gruvuting. 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 19 september 1673 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2736 (1673) Bild 
5170 / sid 508 (AID: v420721.b5170.s508, NAD: SE/RA/42042202) Fordrade M Jöran Dubeck hammarsmed Anders Larsson 
i Engelbo om 400 daler kmt och nåtra utlagpngr som han förskrivit honom sitt hemman uppå och i sitt köp uppdragit en 
..och en hage begärandes endera få penningarna igen eller inträda i egendomen. Anders Larsson sade sig hava utfört en 
action om ett hemman Kåfallet benämnd och en smedjedel därsamma städes under Björskogs härad på det Jörans son 
hans måg skulle få inlösa egendomen och under actionen Per Larsson stadsskrivaren i Lindesberg budit honom 800 daler 
för sin pratention, men Dybeck då stått på att vilja det inlösa och behålla, dock sedan actionen var utförd, Dybeck ej varit 
mäktig det göra, ej heller då Anders för samma sin rättighet fått mer än till 150 daler kmt begärte att efter han således fört 
honom av vägen till sit skada, må nu det själv ålyfta helst att de lånte penningarn är mestadels använda på rättegången. R 



så emedan som Anders Larsson  själv stått för actionen ej heller gitte bevisa Dybeck på sin bekostnad hava honom 
anmodat actionen att utföra. Men därhos hemmanet som Anders Larsson åbor i andras händer är och längesedan 
bortfastat dy kändes Dybeck berättigad att få söka Anders Larsson om sin fordran bäst han kan och gitter, dock i hans lösa 
egendom   
 
 
 
Barn: 
Regina Jöransdotter Dybeck. Född 1638 Falun. Död 1705 Gagnef.  
IX:225 Christiern Jöransson Dybeck. Död omkring 1691 Hed Sörby.  
Anders Göransson Dybeck.  

 
 

 
 

X:451  fm mm ff ff mf 
Jon Nilsson. Död Hed Matsbo. Far: XI:901 Nils Jonsson. 
 
Mantal 1638 Matsbo Jon 4 
 
Älvsborgs lösen 1619 A0066045_00300 
 
Skinnskatteberg 4 september 1620 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2254 (1593-1632) Bild 840 / 
sid 776 (AID: v420656.b840.s776, NAD: SE/RA/42042202) Kom för rätten Joen Nilsson i Mässingsboda frambar han ett 
köpebrev lydandes att hans fader Nils Jonsson som hade lossat och köpt av Ingel Olsson tre öresland hus och jord i 
Mässingsboda därför bekände han sig fullkomlig hava anammat och uppburit till gode åtnöje och för en fullkomlig 
betalning halvsjätte skeppund stångjärn om vilket torp är två bröder och vittnade nämnden alla samtligen att samma 
Mässingsboda var lagbudit och lagståndet och med all rätt full( ) 
 
Skinnskatteberg 1635 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2256 (1635) Bild 1190 / sid 111 (AID: 
v420658.b1190.s111, NAD: SE/RA/42042202) upplästes och ett synebrev daterat 1634 den 27 juni förmälandes om en 
skillnad och skogsbyte emellan Matsbo, Bubbarsbo och Jönsarbo. Belangandes ängen så står till dess där lagmans syn 
åkommer. Och bekom nu Jon Nilsson konfirmationsbrev efter som nämnden synt hava och nu vittnat och med härads 
signet confirmerat. 
 
Skinnskatteberg 1639 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1783 (1639) Bild 1660 / sid 154 (AID: 
v420574.b1660.s154, NAD: SE/RA/42042202) Jon i Matsbo sattes till fjärdingsman att bliva detta året. 
 
Skinnskatteberg 1640 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län (D) EXIe:1106 (1640) Bild 1770 / sid 169 (AID: 
v420538a.b1770.s169, NAD: SE/RA/42042202) blev Jon Nilsson i Matsebo tillåtit att sätta katsar, lägga nät och fiska 
nedanför sin gård och hålla en gata vid i sjön om där icke eljest han och hans broders Lars i Bubbarsbo kunna förlikas. 
 
Barn med Kerstin. 
 
Barn: 
Per Jonsson. Född Hed Sörby.  
NN.  
IX:226 Ingeborg Jonsdotter. Död 1702-06-08 Hed Sörby.  

 
 

 
 

X:452  fm mm ff ff mm 
Kerstin. 
 
Mantal 1653-1655 - hustru Kerstin i Matsbo 
 
Matsbo 1656 mantal 
Erik m 
Lars m h 
Mats m h 
Trummels Hans m h 

 
 

 
 

X:459  fm mm ff mf mf 
Per Staffansson. Död 1659-03-06 Karbenning Karbenning by. Far: XI:917 Staffan Persson. Mor: XI:918 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: 
IX:230 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.  
NN Persdotter. Född Karbenning Karbenning by. Död 1680-11-31 Karbenning Nickebo.  
Staffan Persson. Död Västerfärnebo Tomasbo.  
Olof Persson. Född Karbenning Karbenning by.  

 
 

 
 

X:461  fm mm ff mm ff 
Erik Olsson. Död före 1654 Västerfärnebo Norrhörende. Far: XI:921 Olof Jönsson. 
 
Vangsbro 6 juli 1612 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2252 (1593-1632) Bild 1280 / sid 360 (AID: 
v420654.b1280.s360, NAD: SE/RA/42042202) Blev sakfällt Erik Olsson i Söder Hörende för laga stämning att han skulle 
svara Albrekt Skotte i Västerås för det att han hade slagit honom tu revben sönder i sidan efter som förr är bliven klagat // 
 
Färnebo socken 17 december 1617  Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2252 (1593-1632) Bild 1630 / 
sid 395  Kom för rätten hustru Margareta i Gränmora kärde till ena benämnda Mats Larsson och Erik Olsson i Södre 
Hörende att de hade varit vållande till hennes saliga mans död och det sålunda bevisade att de med hennes salige man i en 
hammarsmedja som de med honom vore ägande utinnnan och hade med varannan del uti Lemm.....benämt och samma 
tid var där hennes man Anders Nilsson med Erik Olsson i Söderhörende Item Erik Olsson i Norrhörende, Joen Olofsson 
hammarsmed, Mats Larsson i Söderhörende, Olof Persson ibidem, så och hans dräng och emedan de där alla hade något 
att beställa var och en sitt ärende, och de skulle bygga bättre och bota vad som där var sönder och ... dem var och en hade 
sålunda med sina sysslor beställa så tog och Anders Nilsson som döden led sig före samt med Mats Larsson och Erik 
Olofsson att bygga giölet och borrade med navaren och de andra stod där nere och lagade om sina saker och så ville Mats 
Larsson fästa om hjulet var löp, drog så med det samma upp dammbolet att vattnet det skulle komma på hjulet och 



hamma den skulle slå på prov tre gånger icke förvarnade.... honom som stod på hjulet icke sade honom till eller bad 
honom taga sig till vara och alltså medan han icke aktade honom som med honom byggde alltså kom karlen in uppunder 
hjulet och hjulet krossade honom alltså i alla stycken sönder. Att detta alltså som förbemält står var tillgången vittnade  / 
/ de fick respit till nästkommande ting att befria sig med tolvmannaed 
 
Årliga räntan Norrhörende 1610-1650 
Årliga räntan Sörhörende 1613 
 
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. 
 
Västerfärnebo 3 oktob 1629 Västmanland 1b sidan 275 (40) Erik Olofsson äger största delen nämlig 5 1/5 öresland i 
Norrhörende och Anders Jönsson i Örbäck 2/5 öre, hemmanet är 6 öre, därför behåller den mest äger och utlöser Anders 
Jonsson efter mätsmanna ordom 
 
Norrbo 23 januari 1640 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län (D) EXIe:1106 (1640) Bild 990 / sid 91 kom för 
rätten hustru Karins son Anders i Norrhörende och angav sin moder bemälte hu Karin haver avbrutit sitt skenben när 
hennes häst omkull föll i Erik Olofssons bro uti Hörende, där till Erik icke neka kunde hans brolott vara ogill, blev 
fördenskull avsagt att Erik skall böta för olaga brott och giva hu Karin 2 skeppund stångjärn uti bårskärare lön som ock för 
sveda och verk och dagsverkens försummelse och annan skada hon av det fall tagit haver. 
 
Västerfärnebo 19 januari 1654 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2264 (1653-1655) Bild 1990 / sid 
164 förliktes vänligen hustru Anna Olofsdotter med sin sal man Erik Olofssons syster hustru Anna i Söderhörende om 
hennes arvjords bruk ett öresland i Hörende att hustru Anna skall uti ett år allenast bruka utan utlagor ett halvt spannland 
åker och en ängesteg om ett lass hö eller 6 bålar och det dem ej längre tid om samma bruk åsämber komme till tlll nästa 
ting och lagligen utföre om hemmanets bruk och besittning 
 
Barn med Anna Olofsdotter. 
 
Barn: 
Lars Eriksson.  
Bengt Eriksson. Född Västerfärnebo Norrhörende.  
IX:231 Johan Eriksson. Född Västerfärnebo Norrhörende. Död 1685-06-08 Västerfärnebo Norrhörende.  
Erik Eriksson. Född Västerfärnebo Norrhörende.  
NN Eriksdotter.  
Olof Eriksson. Född Västerfärnebo Norrhörende.  
Kerstin Olofsdotter. Född Västerfärnebo Norrhörende.  

 
 

 
 

X:462  fm mm ff mm fm 
Anna Olofsdotter. 
 
Västerfärnebo 19 januari 1654 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2264 (1653-1655) Bild 1990 / sid 
164 förliktes vänligen hustru Anna Olofsdotter med sin sal man Erik Olofssons syster hustru Anna i Söderhörende om 
hennes arvjords bruk ett öresland i Hörende att hustru Anna skall uti ett år allenast bruka utan utlagor ett halvt spannland 
åker och en ängesteg om ett lass hö eller 6 bålar och det dem ej längre tid om samma bruk åsämber komme till tlll nästa 
ting och lagligen utföre om hemmanets bruk och besittning 

 
 

 
 

X:463  fm mm ff mm mf 
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: 
Karin Olofsdotter. Född omkring 1600 Västerfärnebo Sörhörende. Död 1681-03-27 Västerfärnebo Fors.  
IX:232 NN Olofsdotter. Född Västerfärnebo Sörhörende. Död (1669?) Västerfärnebo Norrhörende.  

 
 

 
 

X:465  fm mm fm ff ff 
Anders Bengtsson. Född 1603 Kila Jungfrubo. Död 1685-10-04 Kila Jungfrubo. Far: XI:929 Bengt Johansson. 
 
Övertjurbo härad 18 juni 1651 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2725 (1651-1653) Bild 1380 / sid 
669 Anders Bengtsson och Per Matsson med de flera skatteböndernas samtycke i Jungfrubo och Kila socken tillsade och 
lovade nu Lars Mårtensson i Mickelsbo att bygga, förbättra och åbo Mårtsbo skattlagde torp, det hans moder hustru Malin 
Jönsdotter nu äger och henne förbehållit är på bemälte Jungfrubo ägor där i byn hon hustru Malin haver försålt sin arvjord 
till Mats och Bengt Johansson ibidem vilket Mortsbotorp hust Malin och bolbyborna nu tillsade Lars Mortensson efter hans 
moders merbemälte hust Malins död att besitta och behålla och hans syskon med penningar utlösas för deras arvsrätt i 
Mortsbo 
 
Övertjurbo härad 3 februari 1666 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0104927_00032 Mats Jonsson i Lånsta emot 
Anders Bengtsson i Jungfruboda et vice versa angående tvist om träde till tre öresland jord i södra gården Lånsta var uppå 
rätten resolverade: emedan det befanns av jordrevningen det Anders Bengtsson äger intet mera jord i Lånsta på sin 
hustrrus vägnar än som till 1 öre 10 penningland, därför kan icke honom något träde tillåtas förr än han först vinner någon 
lösningsrätt där sammastädes ben Bornsborna som bruka 6 öresland eller tag penningar 
 
Övertjurbo härad 4 september 1671 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/4 (1665-
1673), bildid: C0104927_00166 beviljades att 4 gode män //skola viad anfordran pröva jordedelningen emellan Johan och 
Anders Bengtssöner i Jungfrubo och deras broder Mats Bengtsson som eftter förre förlikning utbyggt haver till 1 öresland 
och kallas qvarnbacka om han icke bör nu därför skatta med sina bröder för 1 örsland 
 
Barn med Kerstin Andersdotter (Född 1619 Kila Lånsta. Död 1686-02-07 Kila Jungfrubo.). 
 
Barn: 
IX:233 Erik Andersson. Född 1628 Kila Jungfrubo. Död 1709-07-12 Kila Jungfrubo.  
Kerstin Andersdotter. Född Kila Jungfrubo.  
Lisbet Andersdotter. Född Kila Jungfrubo.  
Johan Andersson. Född Kila Jungfrubo. Död Västerfärnebo Hedbo.  

 
 

 
 

X:466  fm mm fm ff fm 
Kerstin Andersdotter. Född 1619 Kila Lånsta. Död 1686-02-07 Kila Jungfrubo. Far: XI:931 Anders Pedersson. 
 
Övertjurbo härad 3 februari 1666 Mats Jonsson i Lånsta emot Anders Bengtsson i Jungfrubo et vice versa angående tvist 
om träde till 2 öresland jord i Södregården Lånsta. Resolverade Emedan det befanns av jorderevningen det Anders 
Bengtsson äger intet mera jord i Lånsta på sin hustrus vägnar än som till 1 öre 10 penningland: därför kan icke honom 
något träde tillåtas förr än han först vinner någon lösningsrätt där sammastäde med barnbarnen som bruka 6 öresland 
eller taga penningar 
 
Övertjurbo härad 14 juni 1670 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/4 (1665-1673), 
bildid: C0104927_00130 kom för rätten Anders Eriksson i Lånstad och Kila socken och gav tillkänna först på sina och sina 
syskons vägnar huru som ders sal fader Erik Andersson i Lånstad hade ärvt 3 öresland hus och jord i Lånstad Södergården 
och sedan haver han löst av sina släktingar Bengt Larsson i Munga och hans syskon i Romfartuna socken deras arvejord 
halvtannat öresland för 50 daler /köpeskrift 5 oktober 1640/  var om de äre nu 2 söner och 4 döttrar, Anders och Lars 
Erikssöner samt Anna, Margareta, Kerstin, Malin och Elisabet Eriksdöttrar. / Sedan löst sin fadersyster h Kerstin 
Andersdotter och hennes man Anders Bengtsson i Jungfrubo 1 ½ öresland hus och jord i Lånsta Södergården och givit 
därför 200 daler kmt och 2 tunnor råg, köpebrev Sankt Mårtens dag 1667.   

 
 

 
 

X:467  fm mm fm ff mf 
Erik Nilsson. Död omkring 1658 Sala Broddbo. 



 
1638 finns han i mantalslängden Norrby socken och Norrbybyn 
 
Övertjurbo härad 22 februari 1644 samtyckte och beviljade nämnden rannsakning om Olof Tomssons oh Erik Stafsons torp 
Rensmuren skattlagde över vilka Erik Nilsson i Broddebo och Sala socken beklagar att de ligga bolbyn förnär till skada och 
hinder på ägorna och där de skola bliva stående bliver hemmanet icke behållet utan bolbyborna måste det övergiva Därför 
skall rannsakas huru när samma torp bolbyn belägne är och vad hus uppsatte är på samma nyskattlagda torp av Carl 
Larsson eftersom Broddebo med flera hemman är av kronan uti vederlag given Erik Nilsson för Norrbybyn som under Sala 
stad lagda är 
 
Övertjurbo häradsrätt 18 juni 1647 beviljades bevis om ett annat torp benämnd Rensmur som beläget är på Broddebo ägor 
och skattlagt 1642 och haver där varit en liten stuga om nu öde står, därifrån Erik Seffersson måste bortresa och sälja 
stugan till Erik Nilsson i Broddebo med en liten röjningsplats till 6 sommarlass hö // 
 
Övertjurbo häradsrätt 14 september 1654 Erik Nilsson i Broddebo giver tillkänna huru såsom vattnet i kronans dammar 
och i synnerhet Silverköpardammen till Sala bergsbruk nu mera än i förre år uppstiger på Broddebo och Jungfrubo ängar 
och uppå Brådde äng säger Erik Nilsson var nu skada till 40 lass hö det han begärde häradsnämnd samma äng att bese och 
pröva dess skada så och sedan det på bevis komma 
 
Barn med Brita Mårtensdotter (Död 1685-05-17 Sala Broddbo.). 
 
Barn: 
IX:234 Brita Ersdotter. Född 1633 Norrby Norrby by. Död 1724-12-15 Kila Jungfrubo.  
Erik Ersson.  
Lars Eriksson.  
Elisabet Eriksdotter.  

 
 

 
 

X:468  fm mm fm ff mm 
Brita Mårtensdotter. Död 1685-05-17 Sala Broddbo. 
 
Övertjurbo häradsrätt 11 maj 1663 kom för rätten h Brita, Erik Nilssons efterleverska i Bråddbo och begärde att få inlösa 
det ena öreslandet i bemälte Bråddebo som hennes måg Lars Persson hade till sig löst av h Britas systerdotter h Elisabet 
Jonsdotter ifrån Stockholm. Där emot Lars Persson invände sägade sig det lagligen hava köpt med hennes vilja och vetskap 
och eljest att han haver kongl brev därpå att hans förfärder //skulle det njuta man efter man och sålunda vara närmare till 
börd och lösen än svärmodern, var uppå svarades av rätten att Lars Perssons föfäder hava väl kunnat haft någon rättighet 
på Broddeboda efter gamla konungars brev, men efter sådant är förtegat då 4 öresland i Bråddbo förbyttes av kong majt 
och kronan till sal Erik Nilsson emot 4 öresland skattejord i Norrby by som under Sala stad lagt är. Därför kan rätten intet 
nu om den rättigheten dömar, utan befunno skäligt att h Brita Mårtensdotter som vid denna tiden är närmaste bördeman 
till jorden som förbyttes ifrån Norrby till Broddeboda må och vara närmast att giva Lars Persson sina penningar tillbaka av 
sina egna medel där icke h Brita av en god vilja så // för sin måg vill cedera. Men efter hennes död då hemmanet faller 
barnen emellan till arvs så stånde Lars Persson fritt med de andra om praserentien att disputera. Det bästa han ock gitter 

 
 

 
 

X:469  fm mm fm fm ff 
Lars Erlandsson. Död 1650 Kila Kottebo. 
 
Övertjurbo häradsrätt 8 mars1648: Dito bekände befallningsman Mats Johansson det och hans givna kvittens visa sig hava 
uppburit av Lars Erlandsson i Kottebo 134 daler 27 öre 18 p kopparmynt för kronans utlagor där med samma torp är till 
denne Lars Erlandsson försålt efter ingen i släkten vill det inlösa efter lagliga uppbud. 
 
Övertjurbo häradsrätt 1652 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/2 (1628-1653), 
bildid: C0104925_00128: Abraham Bengtsson i Kottebo i Kila socken beviste med köpebrev med goda vittnen kyrkoherden 
Hr Daniel Norlin, Erik Larsson i Sörbo och Anders i Ringwala haver lossat och köpt 4 öresland hus och jord i Kottebo af Lars 
Erlandsson det och hans hustru Anna nu består och därför uppburit 115 daler kopparmynt. Item hava de och sålt sonen 
Johan Abrahamsson 1 öresland 76 daler kpmt är betalat 6 daler och särdeles hustru Anna nu haver behåller hon i sin livstid 
och om tvenne vretar som Lars Erlandsson hava försålt för 25 daler kmpt till Hans Larsson kunna igenvinnas till Kottebo 
och Abraham och Jon står med lag att söka såsom detta köp är uppbudit 1651 och 1652. 
 
Barn med Anna Abrahamsdotter (Död 1679-04-13 Kila Kottebo.). 
 
Barn: 



IX:235 Olof Larsson. Född 1637 Kila Kottebo. Död 1722-04-15 Kila Kottebo 7).  
 
 

 
 

X:470  fm mm fm fm fm 
Anna Abrahamsdotter. Död 1679-04-13 Kila Kottebo. Far: XI:939 Abraham Bengtsson. 
 
Övertjurbo häradsrätt 25 september 1672 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/4 
(1665-1673), bildid: C0104927_00194: Kom för rätten en åldrig gammal kvinna hustru Anna Abrahamsdotter med sin son 
Olof Larsson gruvdräng och gav tillkänna det hennes salig man Lars Erlandsson hade för någon tid sedan sålt Kottebo torp 2 
öresland till hennes fader Abraham Bengtsson nu emedan fadern vill åter sin aflingejord försälja till dotterson Olof Larsson 
för föda och skötsel till döddagar som tingsrätten vill tillfråga vid förra tinget icke kunnat ogilla och såsom kontrakt och köp 
är sedermera gjort med den gamla man det Olof Larsson med sin moder kunde sådant åtnjuta där emo Abraham 
Bengtsson sonbarn sig upplade sägandes sig vara närmare till att sådant behålla och inlösa eljest är ett öresland av 
Abraham Bengtsson allenast inlöst med den senare hustrun deras moder som död är. Var av de en tredjedel ärver sin 
moder efter dom av den 23 augusti 1653. Rätten finner skäligt det Abraham Bengtssons dotter och hennes son Olof 
Larsson rättiga vara må att lösa de 16 2/3 uti 1 öresland i Kottebo. Sonen Per Abrahamssons barn vara och rättiga så till 8 
… efter sin moder Gölen 
Dito avsades att rätten inte kan gilla det Hans Larsson fordrar nu några penningar av Lars Erlandssons arvingar för ett 
åkerstycke som för 25 år sedan sålt är och under Ringvala kommit är. 

 
 

 
 

X:471  fm mm fm fm mf 
Anders Ersson. Död 1687 Kila Ringvala. 
 
Barn med Marta Larsdotter (Född 1625. Död 1693 Kila Ringvala.). 
 
Barn: 
IX:236 Brita Andersdotter. Född 1650 Kila Ringvala. Död 1734-06-17 Kila Kottebo.  
Anna Andersdotter. Född Kila Ringvala.  

 
 

 
 

X:472  fm mm fm fm mm 
Marta Larsdotter. Född 1625. Död 1693 Kila Ringvala. 
 
En möjlig fader är Lars Wernicksson. I Ringvala fram till 1654 

 
 

 
 

X:475  fm mm fm mf mf 
Näsbo Andersson. Född 1597. Död 1655-12-23 Tortuna Nortuna. Far: XI:949 Anders Christoffersson. 
 
Jordebok 1631 - Nortuna - Näsbo 3 markland 2 öresland 8 penningland 
 
Västerås domkapitel 1 februari 1631: Näsbo ifrån Tortuna i Nortuna by haver med sin hustru legat sitt barn ihjäl som var 17 
veckor gammalt. Sententia: 1/ Stå med sin hustru uti vapenhuset in till dess Rdih Dng Eps igenkommer ifrån riksdagen, 
dess förinnan lära väl sin cateschismi stycken och komma så åter till capitlet med herr Laurenti pastori vittnesbörd om sin 
lydighet 
 
Yttertjurbo härad 1 mars 1632 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2255 (1632-1634) Bild 120 / sid 
155: Näsbo Andersson i Nortuna brukar Stigs del ibm till Stig vill det besitta själver. Häremot lade Stig i rätten penningar 3 
mark 
 
Västerås domkapitel 1632 Näsbo i Nortuna by ifrån Tortuna socken ( ) ( ) att han skall låta sig med sin hustru förhöra uti sin 
catesismi stycken och giva till hospitalet en tunna säd och tagas in hemma i sockenkyrkan 
 
Boskapslängd 1633 Nortuna Näsbo 1 häst 5 oxe 8 stut 7 ko 3 kviga 10 gamla får 4 unga får 3 gammalt svin 2 ungt svin 
Utsäde 12 t:a 1 sto 1 fåle 
 
Yttertjurbo härad 5 juni 1640 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län (D) EXIe:1106 (1640) Bild 1280 / sid 120 
noch samma dito presenterade Näsbo Andersson med sin broder Nils Andersson ett köpebrev daterat 1632 den 7 april av 
Stig Christophersson givit vilken med sina barns och näste släkt ja och samtycke haver sålt och upplåtit undan sig och sina 
efterkommande Nortuna skattehemman 8 öresland sitt rätta fäderne och bördeshemman till sin broderson Näsbo 
Anderssson .. : och deras efterkommande arvingar det nu och Stigers son Johan Stigsson erkände där uppå Näsbo 



fastebrev begärde. Och efter såsom nämnden breven med släkts samtycke och Stigers brev samma hemman vara Näsbo 
försålt och det lagligen var uppbudet och lagståndet Därför dömdes detta köp stånda för Näsbos och Nils Andersson 
oklandrade egendom i våto och torro norrby och fjärran intet undantagandes av allo ty där till av ålder legat haver och än 
här efter med lag tillvinnas kan och driste sig ingen därpå tala. 
 
Övertjurbo häradsrätt 1646 21/5: Näsbo Andersson i Norrtuna säljer jord i Väsby, Kumla socken. 
 
Övertjurbo häradsrätt 21 maj 1646 Olof Olsson i Väsby Kumla socken visar med några köpebrev hur hans far Olof Persson 
har kommit i besittning av Väsby. // sedan haver Näsbo Andersson i Nortuna, Stig Christofferson i Häplinge, Näsbo Larsson 
i Nedersta och hustru Ramborg i Nortuna sålt 12 penningland i Väsby och härför uppburit av Olof Persson en sked om 6 lod 
och av Olof Olofsson femton daler kopparmynt 
 
1664 10 juli dör Karin Näsbosdotter i Råby och 1666 13 maj dör Anna Näsbosdotter i Dräggesta. Dessa hustrur kan 
möjligen vara döttrar till denne Näsbo. Dock finns en Näsbo Larsson i Nedersta som också är möjlig fader 
 
Barn med Ingeborg Andersdotter. 
 
Barn: 
IX:238 Ingeborg Näsbosdotter. Född 1626 Tortuna Nortuna 9). Död 1709-01-22 Kila Ljömsbo.  
Anders Näsbosson. Född 1638-09-09 Tortuna Nortuna. Död 1640-06-09 Tortuna Nortuna.  
Anders Näsbosson. Född 1640-08-20 Tortuna Nortuna. Död 1665-07-07 Tortuna Nortuna.  
Sofia Näsbosdotter. Född 1643-11-24 Tortuna Nortuna.  
Erik Näsbosson. Född 1645-08-10 Tortuna Nortuna. Död 1646-02-15 Tortuna Nortuna.  
Mats Näsbosson. Född 1647-01-23 Tortuna Nortuna. Död 1647-05-16 Tortuna Nortuna.  
Peder Näsbosson. Född 1648-04-05 Tortuna Nortuna.  
Nils Näsbosson. Född 1650-07-15 Tortuna Nortuna. Död 1650-08-18 Tortuna Nortuna.  

 
 

 
 

X:476  fm mm fm mf mm 
Ingeborg Andersdotter. 

 
 

 
 

X:477  fm mm fm mm ff 
Johan Mickelsson. Död 1650 Kila Lånsta. Far: XI:953 Mickel Larsson. 
 
Barn med Malin Andersdotter (Född Kila Lånsta. Död 1650 Kila Lånsta.). 
 
Barn: 
IX:239 Erik Johansson. Född 1644-01-08 Kila Lånsta. Död 1707-05-28 Kila Lånsta 10).  
Margareta Johansdotter. Född 1649 Kila Lånsta. Död 1717-06-13 Kila Valsta.  
Anna Johansdotter. Död Kila Kivsta.  

 
 

 
 

X:478  fm mm fm mm fm 
Malin Andersdotter. Född Kila Lånsta. Död 1650 Kila Lånsta. Far: XI:955 Anders Jonsson. 

 
 

 
 

X:479  fm mm fm mm mf 
Anders Jönsson. 
 
Mantalslängd 1642-1649 
 
Barn med Anna Eriksdotter. 
 
Barn: 
IX:240 Anna Andersdotter. Född 1643-10-06 Tortuna Bosberga. Död 1717-09-17 Kila Lånsta.  
NN. Född 1646-08-05 Tortuna Bosberga.  

 
 

 
 

X:480  fm mm fm mm mm 
Anna Eriksdotter. 

 



 
 

 

X:481  fm mm mf ff ff 
Lars Eriksson. Död. Huddunge by, Huddunge Far: XI:961 Erik Christoffersson. Mor: XI:962 Ingeborg. 
 
Barn med NN Larsdotter (Född Sala. Död 1629 Huddunge Huddunge by.). 
 
Barn: 
IX:241 Olof Larsson. Född 1622 Huddunge Huddunge by. Död 1708-10-08 Möklinta Visbäck.  

 
 

 
 

X:482  fm mm mf ff fm 
NN Larsdotter. Född Sala. Död 1629 Huddunge Huddunge by. Far: XI:963 Lars. 

 
 

 
 

X:483  fm mm mf ff mf 
Lars Matsson. Död Möklinta Visbäck. Far: XI:965 Mats Matsson. 
 
Västmanlands lagmansting 1643 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIa:4 (1627-1645) Bild 1660 / sid 163 
(AID: v405249b.b1660.s163, NAD: SE/RA/42042202) ///item av Mats och Lars Matsson i Visbäck ett öresland jord i 
Hammarby därom vore det 2 bröder med 1 deras syster till fulle nöje betalt med 10 daler penningar.  
 
 
 
Barn: 
IX:242 Anna Larsdotter. Född Möklinta Visbäck. Död 1679 Möklinta Visbäck.  

 
 

 
 

X:485  fm mm mf fm ff 
Anders Matsson. Född 1617 Möklinta Leckenbo. Död 1672 Möklinta Leckenbo. 
 
Övertjurbo 12 februari 1659  Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2268 (1659) Bild 5470 / sid 688 
(AID: v420670.b5470.s688//Dito kom för rätten Anders Matsson i Leckenbod och Möklinta socken och på sin svärfaders 
Olof Anderssons vägnar och uppviste tvenne köpskrifter hans svärfader Olof Matsson givna den 1 var skriven men ingen 
dato dock på den til Hr Nils i Möklinta var pastor //av innehåll att Lars Matsson i Örling och Möklinta socken bekänner att 
hava med sin hustrus ja och samtycke upplåtit sin broder Olof Matsson jord som han med sin hustru som är en systerdel 
eller 9 2/7 penningland ärvt haver i Leckenbo och Möklinta socken och västergården belägen för 74 daler kmt. För den 
skull äger nu Olof Matsson 1 m eller 24 penningland efter han icke systerdel äger med sin hustru Abbeluna emot dessa 
ovanskrivna systrar.  
 
Äktenskap med Karin Olofsdotter (Född 1615 Möklinta Örlinge. Död 1699-04-16 Möklinta Leckenbo.). Vigsel 1649 
Möklinta. 
 
Barn: 
IX:243 Mats Andersson. Född 1650 Möklinta Leckenbo. Död 1679 Möklinta Leckenbo.  

 
 

 
 

X:486  fm mm mf fm fm 
Karin Olofsdotter. Född 1615 Möklinta Örlinge. Död 1699-04-16 Möklinta Leckenbo. Far: XI:971 Olof Andersson. Mor: 
XI:972 NN Olofsdotter. 
 
Dödbok Hu Karin Olofsdotter ifrån Leknebo var född i Örlinge Ao 1615. Ao 1649 kom hon i äktenskap med sin sal man 
Anders Matsson hade med honom en son, eftr hans död varit änka uti 26 års och ½, mycket stilla och saktmodig from och 
gudfruktig. Efter 8 dagars sotesäng och kristlig beredelse gick åstad den 16 april. Begrovs den 23.  

 
 

 
 

X:487  fm mm mf fm mf 
Ilian Tomothsson. Född Folkärna Västanberg. Död Möklinta Valsätra. Far: XI:973 Tomas Olofsson. Mor: XI:974 Margareta 
Bengtsdotter. 
 
Boskapslängd 1633 Valsätra Ilian 1 oxe 3 stut 5 ko 3 kviga 7 unga får 6 ung get 2 ungt svin 
Utsäde 4 t:a 1 fåle 
 



Övertjurbo häradsrätt 11 maj1635 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/2 (1628-
1653), bildid: C0104925_00039: Blev avsagt emellan Ilian Tomsson i Valsätra och Nils Olofsson i Lecknebo att vilken som 
vidare här efter träter eller klandrar på annan om det s.... som det länge sedan hava varit trätet och det på dom begånget 
han skall böta sina penningar 40 mark. 
 
Övertjurbo häradsrätt 26 september 1636 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/2 
(1628-1653), bildid: C0104925_00047: Elian Thomsson i Valsätra och hans grannar fingo häradsbevis om den vattenskada 
de lida på deras ängar nämligen av en damm vid Sala och nu vilja de bygga honom högre det de tillförende pläga få femton 
lass hö går nu vattnet över allt som nämnden vittnade. 
 
Folkare tingslag 5 juni 1641 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2722 (1636-1641) Bild 340 / sid 27 
(AID: v420707.b340.s27, NAD: SE/RA/42042202) Förenämnde Elian Thomasson i Valsätra talte efter något arv som s. Johan 
Persson i Forneby Möklinta socken hans styvfader hafter haft inne hos sig, och hans /Elians/ halvbröder Daniel och Göstaf 
Johanssöner icke vela leverera ifrån sig, ändock de för 1 ½ år sedan hava bytt efter sin moder, förr än de få bevis härpå, 
producerade här om Elina sin moder systers dotter och syskonbarn h Ingrid Eriksdotter Erik Olssons i Västansjö, vilken 
vittnade att hennes svärmoder h. Karin Olofsdotter, Olof Bengtssons i samma by, vilken haver varit Elians fadersyster haver 
haft hans fäderne stångjärn 13 skeppund inne hos sig och det hava anammat ifrån henne förenämnda Elians styvfader 
samt med Elians moder, detta h Ingrid sade sig med ed vela stadfästa om så fordras om det samma inlade och Elian 
förenämnde h Karins vittnesskrift och begärde Elian att här om måtte honom givas bevis ifrån tinget, det honom icke 
kunde förvägras 
 
Folkare 5 juni 1641 Kopparbergs,Säters, Näsgårds län+Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:8 (1641-1642) Bild 280 / sid 22 
(AID: v222837.b280.s22, NAD: SE/ULA/10597) Elian Tomsson i Valsätra i Möklinta socken talte efter någon arv efter sin 
fader Tomas Olsson i Västanberg som Johan Persson i Forneby som sedan haver fått Elians moder till hustru och hans 
styvfader haft inne hos sig och hans, Elians, halvbröder Daniel och Göstaf Johanssöner (vilka bo i Möklinta) icke vela 
leverera ifrån sig, ändock de för 1 ½ år sedan haver bytt efter sin moder förr än de få bevis här ifrån Protu?? Här  om Elian 
sin modersyster dotter och syskonbarn h Ingrid Eriksdotter, Erik Olssons i Västansjö, vilken h Ingrid vittnade att hennes 
svärmoder h Karin Olofsdotter, Olof Bengtssons i samma by, vilken haver varit Elians fadersyster haver haft hans fäderne 
stångjärn 13 lsp inne hos sig och det haver henne ifrån anammat förenämnde Johan Persson Elians styvfader samt med 
Elians moder, dett h Ingrid sade sig med ed vilja stadfästa och så /// om det samma inlagd // och Elian // förenämnde h 
Karin // skrift 
 
Övertjurbo häradsrätt 21 maj 1646: Fastades 7 öresland i Valsätra Östergården till Ilian Tomsson och hans släkt. 
 
Övertjurbo häradsrätt 11 maj 1663 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2731 (1663) Bild 4770 / sid 
468 kom för rätten beskedlig man Elian Thomson i Valsätra och Möklinta socken jämte sin hustrus sal broders Lars 
Matssons söner, Bertil och Johans (Jochom) och beviste först det hans svärfader Mats Larsson i bemälte Valsätra hade ärvt 
och inlöst av sina hustrusyskon till 4 öresland den östra gården som är 7 öresland, efter köpebreven 1594 och 1606. Sedan 
haver mågen Elian Thomson tillika med sin hustrus brorsöner och deras styvfader Göstaf Johansson löst tillsamman 
halvtredje öresland av en furir Marcus Germundsson och Malin Olofsdotter i Illmyra för 46 daler gott mynt och 1 skeppund 
jörn för lösen och nu vid tinget bekom bemälte hu Malins arvinge Per Persson 20 daler till förbättring och då denna Elian 
med bemälte sin hustrus brorsöner skulle försörja 2ne sina åldriga och barnlösa hustrusystrar Abluna och Margareta till 
dödedagar, då skola de äga 3 1/11 öresland och halva hemmanet vardera i Valsätra Östergården efter deras egen 
förlikning 1629 vilken förening och rättighet nu stadig och fast å bägge sidor dömdes. 
 
Barn med Kerstin Matsdotter (Född 1605 Möklinta Valsätra. Död 1662-02-16 Möklinta Valsätra.). 
 
Barn: 
IX:244 Brita Iliansdotter. Född 1644 Möklinta Valsätra. Död 1708-08-15 Möklinta Leckenbo.  
Hans Iliansson. Född 1651-11-02 Möklinta Valsätra.  
Margareta Iliansdotter. Född Möklinta Valsätra.  
Peder Iliansson. Född Möklinta Valsätra. Död 1665-04-10 Möklinta.  
Lars Iliansson. Född Möklinta Valsätra.  
Daniel Iliansson. Född Möklinta Valsätra.  
Olof Iliansson. Född Möklinta Valsätra.  
Mats Iliansson. Född Möklinta Valsätra. Död 1663 Sala.  

 
 

 
 

X:488  fm mm mf fm mm 
Kerstin Matsdotter. Född 1605 Möklinta Valsätra. Död 1662-02-16 Möklinta Valsätra. Far: XI:975 Mats Larsson. Mor: 
XI:976 Malin Olofsdotter. 

 
 



 
 

X:491  fm mm mf mf mf 
Halvard Matsson. Född Floda (W) Sunnanby. Död omkring 1652 Floda (W) Sunnanby. Far: XI:981 Mats. Mor: XI:982 Brita 
(Halvardsdotter). 
 
Laga ting i Floda 22 januari 1598: Jon och Halvard Matsson Sunnan till bjuder upp 4 ... säde jord ibidem som deras fader 
köpt hade och nu haver jon och förlikt annan gång köpt av Olof Hansson i Björnebo och Nils Olofsson för penningar 4 mark 
en .... och sedan uppföda en gosse benämnd Olof 
 
Laga ting i Floda 1604 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 2050 / sid 193 (AID: 
v420705a.b2050.s193, NAD: SE/RA/42042202): Jon Matsson i Sunnanby och Halvard Matsson bjuder upp ett litet hemman 
i Lilla Haga nu tredje gången köpt av Hans Larsson ibidem för ............ 
 
Laga ting i Floda 21 januari 1610: Olof Halvardsson i Måssel bjuder upp nu tredje resan en brodersdel i Måssel köpt av 
sinom broder Erik Halvardsson i Söderbärke för osmundjärn 8 fat. Dock kom hans hustrus bröder som är Halvard Matsson 
och Jon Matsson i Sunnaby och klandrade samma köp. Skrivet givet 1615 den 6 december 
 
Floda tingslag 26 februari 1612: Kom Halvard Matsson i Sunnanby den där Gud bättre hade ihjäl slagit en ... Jöns Johansson 
i Haga och haver sig så till dragit att en benämnd Ingelbrikt Eriksson samt och Jöns Johansson och halvard Matsson (satt) 
och drucko och Jöns och Ingelbrikt de köpt öl och ( ) Halvard begynte så Halvard () kom så en till dem benämnd Olof 
Matsson i Måsil och som han kom in genom (dörren) då skulle Halvard och Ingelbrikt i hop och slåss, då sprang Olof till och 
skilde dem åt och så hade en  hop Halvard ut på ( ) , gingo så alla utur stugan och genom en port och jöns var kvar inne 
efter dem, kom så jöns ut där mötte honom Halvard och hade en kniv i handen sprang så tilll honom och stack honom i 
bröstet, det skedde S Iohannis afton och samm Jöns levde intill annan dag jul , nu framsteg Jöns fader och moder och sjäva 
bekände samt kyrkoherden och många andra att samma jöns hade (oläsligt) 
 
Laga ting Floda 4 februari 1613: Halvard Matsson i Sunnanby för det manna dråp han för 2 år sedan hade gjort och som 
...döden led, Jöns Johansson benämnd han böd ... att ej stå efter hans liv som ..... så hade han nu givit målsägarna .... på .... 
penningar 20 daler 
 
Floda tingslag 4 februari 1613:Kom Halvard Matsson i Sunnanby och bekänner huru hans ( ) Olle haver ( ) deras broder Olof 
Matsson föda till död dag den där en krympling ( ) skall Halvard behålla alla ( ) som efter deras fader både i löst och fast 
och Halvards moder hustru Brita (Halvardsdotter)  ( ) sinom son Halvard ett spann ( ) års säde och skall samma ( ) som 
förberört är. 
 
 
 
Barn: 
Per Halvardsson. Född Floda (W) Sunnanby.  
Lars Halvardsson. Född Floda (W) Sunnanby.  
IX:246 Anna Halvardsotter. Född Floda (W) Sunnanby. Död omkring 1663 Floda (W) Sunnanby.  
Jon Halvardsson. Född Floda (W) Sunnanby.  
Christoffer Halvardsson. Född Floda (W) Sunnanby.  

 
 

 
 

X:495  fm mm mf mm mf 
Påvel Eriksson. Född Hedemora Hjulmakarbo. Far: XI:989 Erik. Mor: XI:990 Karin Gregersdotter. 
 
Hedemora 10 maj 1650 Kopparbergs o Näsgårds län/Säters o Tuna tingslags häradsrätt (W) AI:1 (1646-1652) Bild 3310 / sid 
31 (AID: v222775.b3310.s31, NAD: SE/ULA/10593) Blev avsagt att Anders Eriksson i Mora som haver satt sin son till tjänst 
hos Pål Eriksson i Julmakarbo och honom färr än året ute var igen taget, att Anders skall giva Pål 8 daler en walmars 
klädning, 3 par skor och en hatt för 10 mark 
 
Hedemora sockenstuga 13 juni 1651 Daniel Jönsson i Rusbo talte till Pål Eriksson i Julmakarbo för det han sönderrev en 
handskrift som Pål skulle betala till Daniel på sin soldats vägnar, Pål sade sig därför detta göra, emedan han samma 
handskrift haver betalt, Pål beviste fulle att han haver betalt sama riksdaler men kunde intet desto mindre skonas där med 
efter han så otillbörligen handlat haver, Pål lovade giva till de fattiga en spann säd 
 
Ting i Hedemora 4 oktober 1653: Påvel Ersson i Julmakarbo uppb 2 g några jordägor ibidem han köpt haver av Anders 
Johansson i Gillberga Skultuna socken 
 
Hedemora socken 24 april 1655 Pål Ersson i Julmakarbo fick fast på sitt syskonbarns Anders Johanssons i Gillberga Skultuna 
socken alla hans jordägor i Julmakarbo köpt för 120 daler kmt och för en Sveed, Gubbsveden benämnd 24 daler och för ett 



härberge 6 daler 
 
Hedemora socken 22 oktober 1655 Lars Persson i Hedemora stad angav Pål i Julmarkarbo för det han haver skällt honom 
för en tjuv, i det han haver fixerat honom i sina räkningar, Pål nekade sig hava sagt så grovt, han rättade och sig, fältes 
därför till 3 mark för okvädes ord 
 
Hedemora 4 juni 1656 Lars Pärsson rådman i Hedemora stad fick fast på h Karin och Anna Johansdöttrar i Julmakarbo 
arvelott ibidem för 120 d kmt dock förelades bördeman Pål Ersson i Julmakarbo att lösa innanblecket här efter, skall och 
betala vad Lars Pärsson på samma hemman kostat haver 
 
Laga ting 22 april 1662 i Hedemora (KLHA Serie III AI:6 f 29r) ”Anders Gregusson i Hiulmakarebo opå sin hustrus Anna 
Andersdotters # wägnar begärade at honom måtte blifwa tillåtit at lösa någon Jordh i Hiulmakarebo efter den proportion 
och andeel som hans hustru kunde wara arffallen till, och Johan Frantzsson i Gråda opå några omyndige barns wägnar 
innehafwer, nembl. Påål Erickssons i Hiulmakarebo. Johan Frantzsson inwände här emot att Anders Gregusson  
tillförende hafwer inlöst aff samma Jordh så mycket som på hans Parth löpa kan, och ändå mehra, och för dhenskuldh 
förmente sigh å b.de barns wägnar allena kunna behålla det han hafwer. Afsades af länsmannen skall här om noga ransaka 
och till näste tingveta? Rätten här om berättelse giöra då Parterna genom en ___ _____ blifwa åtskilde.” 
 
Barn med nn. 
 
Barn: 
IX:248 Margareta Pålsdotter. Född Hedemora Hjulmakarbo. Död 1719 Hedemora Hjulmakarbo.  

 
 

 
 

X:496  fm mm mf mm mm 
nn. 

 
 

 
 

X:497  fm mm mm ff ff 
Per Nilsson. Död omkring 1635 Möklinta Örlinge. 
 
Mantalslängd 1605 
Årlig ränta 1610 - 1630 1 markland (8 öresland) 
Boskapslängd 1620 Utsäde 4 ½ tunna, häst 1, fåle 1, oxe 2, ko 10, stut 4, kviga 2, får 8, risbit 3, getter 12, svin 4. 
 
Övertjurbo härad 1623-03-14 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/1 (1599-1625), 
bildid: C0104924_00111: Kom för rätten Per Nilsson i Örlinge i Möklinta socken med Anders Ersson i Holsjö i Huddunge 
socken fastade sålde och upplät Lasse Matsson i Ösby uti Sala socken ett öre och 8 penningland hus och jord i Ösby för 
reda penningar tjugo daler som de sig bekomma av Lasse Matsson av honom tio daler och () Löst av Påvel Matsson i Ösby 
hans jordedel i Ösby som är ett öres och åtta penningland därför givet 20 daler. Noch äger Lasse Matsson själv uti samma 
() ett öres och 8 penningland. 
 
Landskapshandlingar 1627:5: Efter H K M:ts brev den 20 januari 1626 folio 36 skall Per Nilsson i Örlinge uti Möklinta socken 
njutit 2 års frihet för alla utloger till sitt hemmans upprättelse som av vådeld förbränt är, och är 1627 det till första året. 
Wi Gustaf Adolf.... gör veterligt att efter såsom brevvisaren och skattedragare Per Nilsson i Örlinge uti Mykleta socken 
haver hos oss varit och klageligen givit oss tillkänna att hava mist mestadelarna av altt det han haver åt av vådeld 
Ödmukeligen av oss begärde att till hans hemmans upprättelse någon hjälp ....efterlåta honom till samma hemmans 
upprättelse Tuu års frihet för alla vissa och ovissa utlagor. Kvarntullen och boskapshjälpen undantagandes. 
Datum Sala den 20 januari 1628 
 
Boskapslängd 1633 Örlinge Per Nilsson 1 tjur 3 stut 6 ko 3 kviga 2 gamla får 2 unga får 
5 gammal get 6 ung get 1 gammalt svin 1 ungt svin Utsäde 4½ t:a 1 sto 
 
Övertjurbo häradsrätt 27 juli 1664: Emedan som Per Nilssons arvingar i Örlinge av den senare kullen haver ärvt ifrån den 
förra kullen eftr H Kerstin 4 öresland ibidem i Örlinge . Därför skola hennes arvingar av den förra kullen betala till den 
senare kullen för bemälte 1 öreslan 80 daler och .... 3 lod silver. Och då den senare kullen för bemälte 1 öresland betalar 
till gammal släkt en del som olöst är där med bliver bägge kullarna ägande 4 öresland är halva hemmanet vardera som nu 
stadigt och fast dömdes. 
 
Barn med Kerstin. 
 
Barn: 



IX:249 Olof Persson. Född 1622 Möklinta Örlinge. Död 1688-05-07 Möklinta Örlinge.  
Margareta Persdotter. Född 1632 Möklinta Örlinge. Död 1699-12-17 Möklinta Örlinge.  

 
 

 
 

X:498  fm mm mm ff fm 
Kerstin. 

 
 

 
 

X:499  fm mm mm ff mf 
Michel Jakobsson. Född 1578. Död 1663-12-06 Möklinta Vivastbo. Far: XI:997, XII:1053, XII:1341 Jakob. 
 
1620 Michill Vivastoboda, utsäde 5 tunnor, häst 1, sto 2, fålar 2, oxar 4, tjur 1, stutar 6, kor 19, g får 10, u får 5, risbitar 1, g 
getter 10, u getter 5, u svin 3. 
 
Överjurbo 10 januari 1631 Bertil Olsson i Nordanåker torp äger i Vivastbo 2 öre 1 örtug dock skall han först utlägga till 
Michell och hans broder en ko 1 fingren? En 2 lod sked Michels pant är 2 öre 16 penningland med arv och köp detta är 
halvparten 5 öresland. Den andra halvparten äger Mats Johansson som och är 5 öre där skulle de alla bo så framt de 
trössar föda sig där alla. Michel lade 3 .. i rätten emot denn uträkning 
 
Västmanlands lagmansting 1643 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIa:4 (1627-1645) Bild 1650 / sid 162 
(AID: v405249b.b1650.s162, NAD: SE/RA/42042202): Michel Jakobsson i Vivastbo demonsterade med lagliga skäl utgivna 
av Kumla tingstad Ao 1631 den 10 januari då uträkning gjort var hans part i hus och jord uti bemälta Vivastbo i Möklinta 
socken både i arv och köp är 2 öre 16 penningland och att så mycket till besitta … och dess arvinge tilldömt är vilket med 
confirmation blev stadfäst och förmältes föreskrivne fastet.Bertil Olsson och Mats Johansson hava uppå deras anparter i 
förbemälte Vivastbo särdeles besked. 
 
Boskapslängd 1633 Vivastbo Mickel 1 tjur 1 oxe 2 stut 7 ko 4 kviga 2 gamla får 2 unga får 4 gammal get 4 ung get 2 ungt 
svin 1 sto 1 fåle 
 
Barn med Ingeborg Matsdotter (Född 1584. Död 1664-11-27 Möklinta Vivastbo.). 
 
Barn: 
Mats Michelsson. Född 1615 Möklinta Vivastbo. Död 1675 Möklinta Vivastbo.  
X:264, X:336 Brita Michelsdotter. Född 1617 Möklinta Vivastbo. Död 1697-12-14 Möklinta Kolpelle.  
Margareta Michelsdotter. Född 1617 Möklinta Vivastbo. Död 1695-05-01 Möklinta Vivastbo.  
IX:250 Malin Michelsdotter. Född 1626 Möklinta Vivastbo. Död 1700-12-31 Möklinta Örlinge.  

 
 

 
 

X:500  fm mm mm ff mm 
Ingeborg Matsdotter. Född 1584. Död 1664-11-27 Möklinta Vivastbo. Far: XI:999, XII:1055, XII:1343 Mats Johansson. Mor: 
XI:1000, XII:1056, XII:1344 Karin Olofsdotter. 

 
 

 
 

X:501  fm mm mm fm ff 
Israel Bengtsson. Se X:259. 

 
 

 
 

X:502  fm mm mm fm fm 
Karin Larsdotter. Se X:260. 

 
 

 
 

X:503  fm mm mm fm mf 
Anders Jönsson. Se X:257. 

 
 

 
 

X:504  fm mm mm fm mm 
Margareta Eriksdotter. Se X:258. 

 
 

 
 

X:505  fm mm mm mf ff 
Anders Johansson. Född 1600. Död 1660-01-08 Möklinta Örlinge. 



 
Boskapslängd 1633  Örlinge Anders  1  stut  2  ko 2  kviga 1  unga får 1  ung get  Utsäde  5 t:a 1  sto 
 
Barn med Kerstin. 
 
Barn: 
IX:253 Johan Andersson. Född 1623 Möklinta Örlinge. Död 1728-01-22 Möklinta Skräddarbo.  
Erik Andersson. Född 1630 Möklinta Örlinge. Död 1698-04-07 Möklinta Örlinge.  
Anders Andersson. Född 1635 Möklinta Örlinge. Död 1716-08-26 Möklinta Leckenbo.  
Olof Andersson. Född 1637 Möklinta Örlinge. Död 1690-12-29 Möklinta Örlinge.  
Lars Andersson. Född 1640 Möklinta Örlinge. Död 1717-04-27 Möklinta Hillersbo.  
Daniel Andersson. Född 1644 Möklinta Örlinge.  
Mats Andersson. Född 1651-01-19 Möklinta Örlinge.  

 
 

 
 

X:506  fm mm mm mf fm 
Kerstin. 

 
 

 
 

X:507  fm mm mm mf mf 
Ilian. Död. Säljebo, Möklinta 
 
Barn med Margareta Olofsdotter (Född Möklinta Skräddarbo. Död Möklinta Säljebo.). 
 
Barn: 
IX:254 Malin Iliansdotter. Född Möklinta Säljebo. Död 1677 Möklinta Säljebo.  

 
 

 
 

X:508  fm mm mm mf mm 
Margareta Olofsdotter. Född Möklinta Skräddarbo. Död Möklinta Säljebo. Säljebo, Möklinta Far: XI:1015 Olof. 
 
Övertjurbo häradsrätt 3 februari 1676 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2281 (1675-1676) Bild 
7680 / sid 750: Blev uppå Johan Anderssons i Säljebo torp angivande befunnit det hans ålderstigne svärmoder hustru 
Margareta Olofsdotter är med 3 sina syskon nämligen sal Hr Johan och Anders Olofsson samt Karin Olofsdotter ägande 4 
öresland i Skräddarbo och Möklinta socken och sålunda äger bemälte hustru Margareta 16 penningland i samma 4 
öresland Skräddarbo som hennes brors söner skola svara till vid nästa ting efter de nu hava avrest och beropat sig på ett 
dombrev ... icke de med henne där om förlikas. 
 
Övertjurbo häradsrätt 22 juni 1676 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2281 (1675-1676) Bild 7740 / 
sid 756: resolverades att hustru Margareta Olofsdotter i Säljebo som äger 2 örtugland eller 1/6 del i Skräddarbo skall med 
sina barn hava tillstånd den delen att nu tillträda där om  Eskil?och de andra medarvingarna i byn med nöjaktig fördel 
henne och hennes barn icke förnöja och tillfreds ställa. 
 
Barn med Erik Eriksson. 
 
Barn: 
Hans Eriksson.  

 
 

 
 

X:513  mf ff ff ff ff 
Per Hinsesson. Död 1664-10-13 Norberg Ingolsbenning. Far: XI:1025 Hinse Persson. 
 
Nämndeman 1638 
 
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): Pär Hinsesson beviste med lagliga skäl och fastebrev att han 
haver köpt av sin s hustru Anna i Kijan uti Hedemora socken en jorddel belägen i Ingolsbenning för 32 skeppund tackjärn 
såsom och en tomt för 12 hundrade osmundsjärn i Ingelsbo, vilket befanns lagligen gjort vara och därför approberat 
 
Färnebo socken 7 maj 1645 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1785 (1645) Bild 7020 / sid 680 (AID: 
v420576.b7020.s680, NAD: SE/RA/42042202) samtyckte och beslöt nämnden att Pär Andersson i Norrgärsbo skall till 
överflöd tillsäga Per Hindersson i Ingelsbenning och Norberg att där han icke kommer till nästa ting och bevisar sig vara 



arvinge och bördig till Rosshyttan då bliver Mats Olofssons köp beträffande Rosshyttan fast dömd efter det 13 cap tingsmål 
b 
 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:4 (1627-1645) Bild 1280 / sid 125 
Lagmansting 5 december 1645 Hedemora blev beviljat lagmanssyn mellan Per Hinsesson i Ingelsbenning och Norberg 
socken å den ena sidan käranden och Nås samt medgrannar som äro Kiyan och Dräckie förutan några torpare svarande till 
nästa midsommar, i medlertid står skogen i kvarstad och förbud 
 
 
 
Barn: 
IX:257 Hinse Persson. Död 1656-06-15 Norberg Ingolsbenning.  
Lisbet Persdotter.  

 
 

 
 

X:515  mf ff ff ff mf 
Nils Nilsson. Född Västerfärnebo Nyhyttan. Död 1656-03-02 Västerfärnebo Nyhyttan. Far: XI:1029 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: 
IX:258 Rikmor Nilsdotter. Född 1612 Västerfärnebo Nyhyttan. Död 1699-04-24 Norberg Ingolsbenning.  
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.  
 
 

 
 

X:516  mf ff ff ff mm 
Brita Hermansdotter. 

 
 

 
 

X:521  mf ff ff mf ff 
Per Jakobsson. Död omkring 1648 Hedemora Biskopsbo/Clemetshyttan. Far: XI:1041 Jakob Persson. 
 
Hedemora 1 oktober 1602 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 150 / sid 3 (AID: 
v420705a.b150.s3, NAD: SE/RA/42042202) Stod hustru Ingegärd i Nås fastade och upplät en röjningsplats liggandes vid 
Klemetshyttan, östan gamla norbergsvägen till Peder Jåpsson på Norra hyttan för 3 skeppund stångjärn. Dem hon kände 
sig redelig uppburit hava till fullo nöje dömdes efter 2 kapitel i jordabalken 
 
 
Folkare tingslag 28 oktober 1636 uppb 1 Peder Jacobsson på Clemtshyttan sin broders Eriks i Flyne i Huseby socken halvdel 
på Clemetshyttan såld för stångjärn 110 skeppund Brev daterat Hedemora 28 oktober förlidne 
 
Hedemora 25 oktober 1639 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIa:3 (1625-1639) Bild 2590 / sid 228 (AID: 
v405244b.b2590.s228, NAD: SE/RA/42042202) Hans Mickelsson på Clemethyttan uti rätten insinuerade ett landsdomarens 
Torbjörn Engelbrektssons dombrev daterat Hedemora den 29 oktober 1638 varutinnan det köp ratificeras som han med 
sin faderbroder Erik Jakobsson i Flijna uti Husaby socken gjort haver av vilket Hans Mickelsson haver köpt en halv part av 
hans arvejord i Clemetzhyttan för tio skeppund stångjärn emot den andra halvparten han till sin broder Per Jakobsson i 
Clemetzhyttan sålt haver // 
 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIa:3 (1625-1639) Bild 2610 / sid 230 (AID: v405244b.b2610.s230, NAD: 
SE/RA/42042202) Peder Jakobsson i Clemetzhyttan uti rätten inläggande ett dombrev daterat Hedemora den 23 oktober 
1638 med innehåll att Peder Jakobsson hade köpt av sin broder Erik Jakobsson i Flyna uti Husaby socken halvparten hans 
arvejord i Clemetzhyttan för tio skeppund stångjärn vilket dom och fastebrev efter bemälte Per Jakobssons begäran här för 
rätten ordi ifrån ord uppläst blev och till större försäkring och högre bekräftan på lagmans dom och vidare stadfästelse 
äskade. 
 
Hedemora 1641 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 8940 / sid 881 (AID: 
v420705a.b8940.s881, NAD: SE/RA/42042202) Per Matsson i staden på Åsen lät uppbjuda Per Jacobssons i Clemethyttan 
en obrukad vret i Boda 
 
Hedemora ting 28 februari 1648  Peder Jacobsson på Clemetshyttan uppb 2 resan en systerdel ibd som han av Hans 
Olofsson i Skultuna socken och Ekeby för stångjärn 3 skppd 13 lsp i pant haver 
 
Hedemora sockenstuga 2 november 1650 Per Jakobsson på Klemetshyttan oppb 3 g sin svågers och systermans Hans 
Olssons i Ekeby Skultuna socken hustrus en systerdel hus och jord pantsatt för stångjärn 15 skeppund 7 lispund 5 mark och 
pengar 3 daler 
 
Barn med Marit. 
 
Barn: 
IX:261 Anders Persson. Född omkring 1635 Hedemora. Död 1709 Hedemora Biskopsbo.  

 
 

 
 

X:522  mf ff ff mf fm 
Marit. 

 
 

 
 

X:523  mf ff ff mf mf 
Holsten Hemmingsson. Död 1683-01-01 Hedemora Clemetshyttan. 
 
Gamla Norberg 21 september 1666 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:4 (1665-1666) Bild 
1490 / sid 145 (AID: v222898.b1490.s145, NAD: SE/ULA/11711) Per Knutsson i Rabbasbenning lät 1 resan uppbuda en 
jordedel belägen ibidem köpt av Holsten Hemingsson i Klemethyttan och Hedemora socken för 10 skpd 10 lps stångjärn 
dat 1 maj 1666 
 



Gamla Norberg 16 augusti 1669Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:5 (1668-1669) Bild 1900 
(AID: v222900.b1900, NAD: SE/ULA/11711)  Per Knutsson i Rabbasbenning bekom fasta på Holsten Hemmingssons i 
Klemetshyttan och Hedemora socken samt Anders Erssons i Stensbo och Grytnäs socken jordedelar i Rabbasbenning deras 
hustru i arv tillfallne efter modern hustru Britta Knutsdotter vilka han med 10 skepp och 10 lsp stångjärn har avbetalt köp 
dat den 1 maj 1669 
 
Barn med NN (Född omkring 1617. Död 1679-03-01 Hedemora Clemetshyttan.). 
 
Barn: 
IX:262 Karin Holstensdotter. Född Hedemora Clemetshyttan. Död Hedemora Biskopsbo.  

 
 

 
 

X:524  mf ff ff mf mm 
NN. Född omkring 1617. Död 1679-03-01 Hedemora Clemetshyttan. Mor: XI:1048 Brita Knutsdotter. 

 
 

 
 

X:531  mf ff fm ff mf 
Peder Nilsson. Född omkring 1570 Skinnskatteberg Klockarbo. Död 1650-05-23 Skinnskatteberg Klockarbo. 
 
Christi himmelfärds dag Anno 1650 begrovs Päder Nilsson gamle klockaren, var vid sina 80 år gammal, bodde på sitt 
hemman i Baggemarken Klockareboda, kom likväl mest var söndag fram till kyrkan och tjänte vad han kunde till 
gudstjänsten. 
 
Barn med Malin (Död 1646-04-12 Skinnskatteberg Klockarbo.). 
 
Barn: 
IX:266 Margareta Pedersdotter. Död 1654-01-15 Skinnskatteberg Klockarbyn.  

 
 

 
 

X:532  mf ff fm ff mm 
Malin. Död 1646-04-12 Skinnskatteberg Klockarbo. 

 
 

 
 

X:533  mf ff fm fm ff 
Christoffer Jönsson (Eriksson). Född 1562. Död 1661-04-07 Gunnilbo Eriksbo. 
 
Skinnskatteberg 7 juli 1609 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2253 (1593-1632) Bild 480 / sid 616 
blev Christoffer i Eriksboda förlikt med Märit en huskvinna i Klockargården att han skulle giva henne 8 hundare järn för en 
stugu, spjäll och annat inredi 
 
Västmanlands handlingar, SE/RA/5121/5121.09/1609: 16 (1609), bildid: A0050860_00065 / Christopher i Eriksboda 
bekommit för 4 hudar han barkat haver till bruket. Såsom och för det han haver byggt någon träredskap i hammarsmedjan. 
Spannmål - 2 tunnor 
 
Landskapshandlingar, Västmanlands handlingar, SE/RA/5121/5121.09/1612: 16 (1612), bildid: A0050879_00055 bekänner 
mig Christopher i Ersboda att mig hava bekommit av ärlig och välförståndig Olof Nilsson fogde över Skinnskatteberg för det 
att jag holler bytter två (reska) i hammarsmedjan spannmål en tunn, item för 6 hudars kalkning och barkning, spannmål 
halvannan tunna, att så i sanninge är sätter jag mitt bomärke här under datum Skinnskatteberg den 2 mars Anno 1612 
 
Landskapshandlingar, Västmanlands handlingar, SE/RA/5121/5121.09/1613: 8 (1613), bildid: A0050885_00042 Haver 
Christopher i Ersboda bekommit för han bygger i hammarsmedjan träredskapen – Spannmål  1 tunna 
 
Landskapshandlingar, Västmanlands handlingar, SE/RA/5121/5121.09/1614: 13 (1614), bildid: A0050897_00016 
Christopher i Eriksbo för han bygger allehanda trädredskap som sönder går i hammarsmedjan om året och för 4 hudar han 
haver barkat haver bekommit i lön: Spannmål 1 tunna, salt ½ lspd, strömming 3 lspd 4 mark, smör 3 mark 
 
Landskapshandlingar, Västmanlands handlingar, SE/RA/5121/5121.09/1614: 13 (1614), bildid: A0050897_00017 Till 13 st 
fårskinn som beredes i Eriksboda - salt ½  lspd, mjöl 1 skp 
 
Skinnskatteberg 4 september 1620 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2254 (1593-1632) Bild 830 / 
sid 775 (AID: v420656.b830.s775, NAD: SE/RA/42042202) kom för rätten Christopher i Ersboda och gav här tillkänna att 
hans svära och hustrumoder hustru Malin hon var jordägande en systerdel uti ett torp Simonsboda benämnt men Hans 



Andersson i Amundsbodas hustru som är födder av brodern Erik Mårtensson som är hustru Malins broder och samma 
Simonsboda sålde den andra systern Valborg son bort till en oskyllan dalkarl Björn Ravalsson för en läst osmundjärn och nu 
är det hembudit i börd igen och Hans Andersson ville det lösa i börden igen som är närmast medan hans hustru är född av 
brodern dömdes honom det till för en läst osmundjärn giva dalkarlens dotter igen och förlika sig med sina släktingar det 
bästa han kan, järnet skall till jul betalas då skall hustru Kerstin i Järån bekomma fastebrev på torpet som det järnet 
dessförinnan betalt som det // innehaver och haver hon och hennes fader haft det i underpant nu i aderton år. 
 
Lagmansting 9 augusti 1631 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIa:12 (1591-1679) Bild 14850 / sid 551 
(AID: v405286c.b14850.s551, NAD: SE/RA/42042202) Framkom en lagvadd sak emellan Christoper i Eriksboda på den ena 
sidan klagande och Per Eriksson i Simonsboda på den andra sidan svarande, anlangande ett torp i bemälte Simonsboda 
vilket bägges deras syskonbarn Olof Ersson benämnd utur börden till en dalkarl Björn Ravalsson fö halvt åttonde skeppd 
stångjärn försålt hade. Någon tid därefter haver Per Eriksson åter i börden bemälte torp för samma halv åttonde skeppd 
inlöst och sig därpå dom och fastebrev å tinget av Hans Dober dn 22 augusti 1622 // När nu Per Eriksson i några åt torpet 
väl uppröjt hade med hägnad, gårds uppbyggande och alla måtto i lag kommit så att honom nu därför -bjudes 23 skeppd 
stångjärn av en annan, för vilket järn han och nu sinnad är att försälja. Nu vill -hans syskonbarn Christopher i Eriksboda för 
ovanbemälte torp ge 7 ½ skeppd vilka Per Eriksson för bördens inlösande uppgavs honom igen giva och således torpet 
under sig komma och i börden behålla. Resolutio: alldenstund Per Eriksson Torpet nu så väl förbättrat haver, att han nu så 
mycket mer nu igen kan bekomma än han utgav, må det vara hans egen fördel som sin flito där å lagt haver och det 
Christopher sitt lagliga tillbjudand när torpet igen inlöses så försummade må där om nu hava ingen tilltalan efter den 
näster är att lösa // 
 
Är fjärdingsman 1645 även nämndeman 
 
 
Skinnskatteberg 25 juni 1647 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1787 (1647) Bild 6530 / sid 626 där efter 
blev beslutit det Christopher i Ersbo bliver fjärdingsman nu som tillförne, efter ingen kan honom i någon måtto beskylla 
eller och honom annat säga än det som ärligt och gott är. 
 
1649-01-29 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:1 (1646-1656) Bild 470 (AID: v222893.b470, 
NAD: SE/ULA/11711) Esbjörn Hermansson i Norbergs by Gläfsegården bevisar med ett köpebrev daterat Skinnskatteberg 
den 12 oktober 1634 sig hava lossat och köpt av Christier Jönsson i Eriksboda en systerdel i bemälte gård för 2 skeppd 
stångjärn och ett skeppund tackjärn 
 
Skinnskatteberg 10 juli 1660 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:3 (1660-1662) Bild 600 / sid 
56 (AID: v222896.b600.s56, NAD: SE/ULA/11711)//  Avgår som nämndeman på grund av hög ålder 
 
Skinnskatteberg 18 februari 1669 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:5 (1668-1669) Bild 1530 
Framtedde för rätten Anders Christoffersson på Ersbo torp och Skinnskattebergs socken en kopia av kongl majtt brev /etc/ 
till häradsrätten av Västerås den 3 februari 1669 att rannsakas skulle om det klagomål Maj.ten är av Anders förebragt 
huruledes han tillika med sin hustru och några små barn är husvill bliven igenom borgmästaren i Köping Välbemälte 
Magnus Knutsson Drefling Sonister berättelse inför Majt varigenom han har förvärvat sig kong majt brev och benådning på 
bemälte Eriksbo alldenstund det vore till en del belägen på Crono ägors utmarker varuppå och förlidne år 1668 om hösten 
en annan i bemälte torp inrymt oaktat att hans förfäder hade det först av mark och mo upptagit och hans fader allraförst 
därför låtit sig skattlägga för ¼ dels hemman. Ehuruväl ägorna vore emot skatten ganska ringa. Såsom och igenom 
häradssyn den 14 sept 1636 vilken sedermera av häradsrätten den 26 november 1639 är konvirmerad aver låtit den första 
omlägga Eriksbo med sina utmarker och skogsägor. Uppå denna Anders Christofferssons berättelse vittnade och bekände 
några åldrige män av nämnden sig hava av sina föräldrar hört sägas, Eriksbo torp liggande på skillnaden emellan 
Prästebordet och Långviken vara av Anders Christofferssons fars svärfader först av öde mark upptaget och sedan hans måg 
Christoffer Jönsson det besuttit vilken och för ¼ dels hemman samma torp först har låtit i jordeboken inteckna och nu 
sedermera Christoffers son Anders det bebott i någon tid så att efter deras räkning skulle vara förflutne över 100 års tid 
sedan torpet är upptagit. Något vidare om Eriksbo torp visste nämnden intet att berätta.  
 
Barn med NN Eriksdotter (Född omkring 1568. Död 1666-03-11 Skinnskatteberg Eriksbo.). 
 
Barn: 
Margareta Christoffersdotter. Född 1594 Skinnskatteberg Eriksbo. Död 1694 Skinnskatteberg Hultet.  
XI:2041 Erik Christoffersson. Född 1600 Skinnskatteberg Eriksbo. Död 1685-12-27 Skinnskatteberg Eriksbo.  
IX:267 Johan Christoffersson. Född 1619 Skinnskatteberg Eriksbo. Död 1696-04-24 Skinnskatteberg Eriksbo.  
Johannes Christoffersson. Född 1624-03-01 Skinnskatteberg Eriksbo.  
Ingeborg Christoffersdotter. Född 1626 Skinnskatteberg Eriksbo. Död 1696-01-31 Skinnskatteberg.  
Anders Christoffersson. Född Skinnskatteberg Eriksbo. Död omkring 1700.  
Malin Christoffersdotter. Född Skinnskatteberg Eriksbo.  
Jon Christophersson. Född Skinnskatteberg Eriksbo.  



Brita Christophersdotter. Född Skinnskatteberg Eriksbo.  
 
 

 
 

X:534  mf ff fm fm fm 
NN Eriksdotter. Född omkring 1568. Död 1666-03-11 Skinnskatteberg Eriksbo. Far: XI:1067, XIII:8163 Erik. Mor: XI:1068, 
XIII:8164 Malin Mårtensdotter. 
 
1650 begrovs Eriksbo Gertrud (möjligen hustru till Christopher) Skinnskatteberg (U) C:1 (1623-1677) Bild 77 / sid 73 (AID: 
v74049.b77.s73, NAD: SE/ULA/11336) 

 
 

 
 

X:535  mf ff fm fm mf 
Olof Gudmundsson. 
 
Skinnskatteberg 8 oktober 1657 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2729 (1656-1658) Bild 4090 / sid 
398 (AID: v420714.b4090.s398, NAD: SE/RA/42042202) uppå Torstens begäran i Långviken och bevis av rätten uppå sitt 
torp Gnarp benämnd // emot dess skattläggande beviljades det honom efter nämnden vittnade att det i sanning var 
förhöjt skattlagt emot de ringa ägor där voro. Orsaken till samma skattläggande berättades vara att mannen som torpet 
upptog emot bolbyns vilja, lät sig så högt skattlägga på det han måtte sitta odriven varför meddeltes Torsten bevis att 
försöka sig om lindring på dess utlagor var han bäst kan och förmå. 
 
 
 
Barn: 
IX:268 Karin Olofsdotter. Född 1606 Skinnskatteberg Gnarp. Död 1696-04-28 Skinnskatteberg Eriksbo.  
Margareta Olofsdotter. Född Skinnskatteberg Gnarp.  

 
 

 
 

X:537  mf ff fm mf ff 
Simon Andersson Ryss. Född omkring 1590 Finland. Död 1680-06-10 Skinnskatteberg Tackbyn. 
 
Skinnskatteberg  19 augusti 1661 Simon Andersson i Tackbyn ställte sig för rätten och med sin hustru klageligen gåve 
tillkänna huru som deras årsväxt igenom ett skadeligt hagel några dagar före Olofsmässan nästförlidne är fördärvat 
vorden, begärandes här på rättens bevis. 
 
Skinnskatteberg 12 augusti 1659 uppböds Simon Anderssons Ryss i Tackbyn obligation på 818 daler kmt pantsatt sin lösa 
egendom ibidem 2 resan obligation daterat den 28 juli 1655 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 16 juni 1676 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2739 (1675-1677) Bild 
6420 / sid 613 (AID: v420724.b6420.s613, NAD: SE/RA/42042202): Per Olsson Finne på Lööffslätten fordrade någon rest av 
sin svåger Simon Andersson i Tackby  som han förmenar ännu stå inne hos honom, men ha därtill nekar, begärandes 
därtill bliva förhulpen. Simon svarade att han en gång ärvt allt dt lösa och ändå mer / / honom tillkommen, sedan sålt sin 
del till honom i det fasta för 100 daler. Då ha flytt ut delarna men sedan kommit igen och byggt sig där ned igen, åter sålt 
samma bygge till Christian i Malingsbo för 200 daler havar alltså fått dubbel betalning för sin del, beropade sig på sina 
grannar och en del av nämnden till vittne. Resolution: emedan befants att denne Per Olsson är fulleligen utlöst ifrån all sin 
arvspratention i Tackbyn vilket nämndeman Mats Matsson Skrivsven vid Skommarbo Per Hansson , som och Olof 
Tomasson i Lövslätten bevittnade sant vara, alltså befriades Simon Andersson alldeles ifrån Pers vidare åtal i detta mål och 
Perl Olsson kändes att förse sig om hem å annan ort.  
 
Barn med Anna Olofsdotter (Född 1589 Julita Södermanland. Död 1697 Skinnskatteberg Tackbyn.). 
 
Barn: 
IX:269 Peder Simonsson. Född 1635 Ramsberg Sandtjärn. Död 1719-03-14 Skinnskatteberg Lövslätten.  
Erik Simonsson.  
Anders Simonsson.  
Staffan Simonsson.  

 
 

 
 

X:538  mf ff fm mf fm 
Anna Olofsdotter. Född 1589 Julita Södermanland. Död 1697 Skinnskatteberg Tackbyn. Far: XI:1075 Olof. 
 
Dödbok: Anna Olofsdotter ifrån Tackbyn födder uti Södermanland av ärliga föräldrar uti Hiusta (Hjuleta) socken år 1589 



strax kommen till dop och kristendom kunde sina kristendoms huvudstycken utan bok, följt sina k föräldrar som var av 
finsk nation vart de anlänt haver och änteligen hit till församlingen de först begynt att bygga Tackbyn och de sedan stadigt 
vistats int vid sina mogna år är hon kommen i äktenskap med sal Simon Andersson Ryss och sammanlevat en rum tid haft 
tillhopa 7 barn 6 söner 1 dotter av vilka 2 söner och dottern äro vorden döda Ställt sig gudelig ärlig och väl varit av en stark 
complextion att hon nästan aldrig varit sjuk som man kan avsäga mer än som 3 dygn näst för sin död och hädanfärd som 
skedde i detta år när hon levat 108 år. 
 
Fadder 1649 åt Hindriks barn i Flodhammar 

 
 

 
 

X:539  mf ff fm mf mf 
Olof Tomasson. Född 1613 Skinnskatteberg Lövslätten. Död 1693-04-03 Skinnskatteberg Lövslätten. Far: XI:1077 Tomas. 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 25 februari 1657: Olof Tomassons obligationn i löst och fast i Lövslätta förpantat till Olof 
Hising för penningar 555 daler efter goda mäns vittne uppböds 1 resan 
 
Skinnskatteberg 12 augusti 1659 Uppböd Olof Thomssons obligation i Löffslätten 2 resan på penningar 555 daler kmt 
pantsatt all sin egendom obligation daterat den 25 juli 1655 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 16 juni 1676 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2739 (1675-1677) Bild 
6500 / sid 621: Per Simonsson och Olof Thomsson i Löffslätten klagade på finnen Per Olsson att han egenvilligt och utan 
någons lov satt sig ned på deras skog, begärte att såsom han är dem mycket till skada han måtte avskaffas. Per Olsson 
kunde intet neka här till dock bad att få sitta kvar var emot jordägandena högeligen nekade. Resol. Såsom finnen 
nederbyggt sig utan lov och joräganden till skada alltså i förmåog av lag och skogordningen dömdes bemälte Per Finne där 
ifrån 
 
Salig Olof Tomasson i Löfslätten född ibidem Ao 1613 av ärliga föräldrar strax kommen till kristendom och är väl uppfödder 
vorden till dess han Ao 1647 på sitt 34 år ingick äktenskapsförbund med sin sal hustru d 4 juli med henne levat uti rätt 
trogen sämja uti 40 år avlat tillsammans 3 döttrar av vilka 1 är död hans leverne varit stilla roligt och gudfruktigt gott 
minne haver han haft att han alla söndag evangelia kunnat utan till och av predikningarna kunnat fatta minnas och behålla 
de främsta lärdomar tröste och påminte och den sedan sitt husfolk kunnat föredraga  ... och påminna, varit vänlig och 
hållit god grannsämja, 6 år varit änkling och haft sitt hopp till gud och väntat en god förlösning ... blivit död uti hastighet 
utan någon synnerlig sjukdoms känsla den 3 april levat 80 år 
 
Äktenskap med Valborg Hansdotter (Född Leksand Åkesby. Död 1687 Skinnskatteberg Lövslätten.). Vigsel 1646-07-04 
Skinnskatteberg. 
 
Barn: 
Brita Olofsdotter. Född 1643 Skinnskatteberg Lövslätten. Död 1724-09-07 Skinnskatteberg.  
IX:270 Anna Olofsdotter. Född 1649-06-15 Skinnskatteberg Lövslätten. Död 1736-02-29 Skinnskatteberg Övertjärn.  
Peder Olofsson Finne.  

 
 

 
 

X:540  mf ff fm mf mm 
Valborg Hansdotter. Född Leksand Åkesby. Död 1687 Skinnskatteberg Lövslätten. Far: XI:1079 Hans Bengtsson. 
 
När dottern Anna dör anges att Valborg heter Andersdotter och är född i Järna socken 

 
 

 
 

X:543  mf ff fm mm mf 
Sven Harplekare. Död 1654-03-29 Skinnskatteberg Harpbyn. 
 
Anno 1611" är en Sven Harplekare antecknad under Sunnanfors, och han finns även upptagen i senare mantalslängder 
under Sunnanfors. Man kan väl därför antaga, att hans säkerligen mycket enkla bostad var ursprunget till det Harpbo, som 
finns upptaget i Mantalslängd utöffer Skinnskattebergs socken för åhr 1651. År 1663 bodde i Harpeboo 4 familjer 
 
Skinnskattebergs härad 5 september 1615 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2254 (1593-1632) Bild 
600 / sid 752 (AID: v420656.b600.s752, NAD: SE/RA/42042202)  Samma tid kom för rätta Sven Harpelekare och klagade 
det Tile Mats i Järsmarken haver stucket honom tre styng med en täljekniv et uti axeln ett uti armen och ett uti låret varför 
han blev saker till 18 daler 
 
Skinnskattebergs härad 5 februari 1616 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2254 (1593-1632) Bild 



340 / sid 727 (AID: v420656.b340.s727, NAD: SE/RA/42042202) Sven harpelekare klagade att Pilemats haver med våld tagit 
ifrån honom ett ängestycke på en myr som Sven hade lejt av Bengt i Högforsen, Ty fältes Pilemats efter det 28 cap i 
..balken till 40 mark till treskiftes 
 
Förekommer i ett tingsprotokoll från 1638 
 
Barn med Karin Knutsdotter (Född omkring 1578. Död 1666 Skinnskatteberg Harpbyn.). 
 
Barn: 
Anna Svensdotter. Född 1620 Skinnskatteberg Harpbyn. Död 1696-02-01 Skinnskatteberg Holmsjön.  
IX:272 Karin Svensdotter. Född 1622 Skinnskatteberg Harpbyn. Död 1709-09-15 Skinnskatteberg Berget.  
Mats Svensson. Född 1625 Skinnskatteberg Harpbyn. Död omkring 1700 Skinnskatteberg Harpbyn.  
Knut Svensson. Född Skinnskatteberg Harpbyn.  
Anders Svensson. Död omkring 1659 Skinnskatteberg Harpbyn.  
Margareta Svensdotter. Född Skinnskatteberg Harpbyn.  

 
 

 
 

X:544  mf ff fm mm mm 
Karin Knutsdotter. Född omkring 1578. Död 1666 Skinnskatteberg Harpbyn. 
 
Skinnskattebergs härad 5 september 1615  Tile Mats hustru h Gertrud haver utav hastigt mod givit hustru Karin Sven 
Harpelekare okvädens ord och kallat henne hora och tager sin ord genast igen för rätten varför honn blev saker till 3 
marker 
 
Skinnskatteberg 8 oktober 1657 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:2 (1656-1659) Bild 890 / 
sid 85  uppå hustru Karins begäran i Harplekarbo att henne till ..ttras måtte sin del i bemälte torp som var 1/3 part. 
Resolv. Att efter som rätten höllt skäligare det Karin måtte få bruka sina föräldrars jord, så blev avsagt att båda hennes 
barn skulle giva henne 3 rsd årligen vardera och de bruka sedan jorden.  

 
 

 
 

X:545  mf ff mf ff ff 
Daniel. Död 1693 Västra Vingåker Spånga hammare. 
 
Mästare vid Spånga hammare 1674-1685 
 
Barn med NN (Död 1705 Västra Vingåker Spånga.). 
 
Barn: 
Per Danielsson. Född 1672-04-28 Västra Vingåker Spånga.  
Abraham Danielsson. Född 1674-07-12 Västra Vingåker Spånga.  
Zackris Danielsson. Född 1676-05-17 Västra Vingåker Spånga.  
IX:273 Jakob Danielsson. Död 1713 Västra Vingåker Spånga.  
Erik Danielsson. Död 1705 Västra Vingåker Spånga.  

 
 

 
 

X:546  mf ff mf ff fm 
NN. Död 1705 Västra Vingåker Spånga. 

 
 

 
 

X:549  mf ff mf fm ff 
Simon Eriksson. Död 1694 Västra Vingåker Spånga. Far: XI:1097 Erik Simonsson. 
 
Mantalslängd 1685 hustrun ej antecknad död? 
 
 
 
Barn: 
IX:275 Erik Simonsson. Död 1710-03-06 Västra Vingåker Söderspånga.  

 
 

 
 

X:551  mf ff mf fm mf 
Josias Bengtsson. Död 1694 Västra Vingåker Baggetorp. Far: XI:1101 Bengt. Mor: XI:1102 NN. 



 
 
 
Barn: 
Jöns Josiasson. Född 1669-04-18 Västra Vingåker Baggetorp.  
Ingrid Josiadotter. Född 1675-08-29 Västra Vingåker Baggetorp.  
IX:276 Kerstin Josiasdotter. Född Västra Vingåker Baggetorp.  
 
Sambo med Kerstin (Död 1714 Västra Vingåker Baggetorp.). 

 
 

 
 

X:561  mf ff mm ff ff 
Henrik Gevert. Född omkring 1635. Död 1687-08-28 Ramnäs. Far: XI:1121 Jakob Gevert. Mor: XI:1122 Elisabet 
Staffansdotter. 
 
Snevringe härad 5 oktober 1676 Kerstin Pedersdotter ifrån Ramnäs kyrkoby besvärar sig högeligen över hammarsmeden 
Mr Hindrik Jäffvert vid Fermansbo bruk att han haver bragt henne uti ett skamligt rykte att henne skall hava besovit, som 
dock intet är sant utan han av lutter hat och ondska henne således diffamerat av den orsaken att han haver friat till henne 
men hon intet där till velat jaka. Mr Hindrik Jäffvert tillstår sig hava sagt och säger det sant vara, betygandens sig icke 
allenast nu utan åtskilliga gånger hava henne hävdat uti hennes egen gård och i hennes säng vartill doch H kerstin med 
högt bedyrande stadigt nekar. Resol. Hindrik Jäffvert dömes här med efter sin egen muns bekännelse till att böta 40 mark 
för lägersmål men h Kerstin erkännes därför fri och ingen visste henne sådant vid sina 40 mark tillgörandes.  
 
Barn med Kajsa Matsdotter (Död 1675 Ramsberg Fermansbo hammare.). 
 
Barn: 
IX:281 Henrik Henriksson Gevert. Född 1664-04-10 Fellingsbro Oppboga bruk. Död 1726-07-14 Ramnäs Seglingsberg.  

 
 

 
 

X:562  mf ff mm ff fm 
Kajsa Matsdotter. Död 1675 Ramsberg Fermansbo hammare. 

 
 

 
 

X:563  mf ff mm ff mf 
Hans Nilsson. Hammarsmedsmäster. Född omkring 1630. Död 1690-07-18 Ramnäs Seglingsberg. 
 
Den 18 juli begrovs M Hans Nilsson hammarsmed vid Seglingsberg, gl in mot 60 år haver varit allt stilla och rolig man och 
gudfruktig. Varit mästare vid gårdshammaren. 
 
Snevringe häradsrätt 12 juni 1679    Ställtes för rätta en mästersmed uti Seglingebergs hammar benämnd Hans Nilsson 
vilken den 17 april innevarande år råkade uti en vådelig och oförmodelig olycka till dråpsak med sin hammarsmeds 
lärodräng Johan Eriksson Rospigg i så måtto att han haver slagit honom en örfil och av samma slag haver han raglande 
överända baklänges emot en jordfast sten vilken stod ett quarter ifrån östra härden där av Johan Eriksson fick ett hål bak i 
huvudet och tre trovärdiga män en nämndeman med D Pastore i Ramnäs samt arrendatoren Erik Christersson vilka den 
dödas skada synt hava kunde intet annat märka eller se än att huvudskålen i nacken krossad var. ...då vore uti smedjan 
tillstädes Erik ... och Johan Eriksson den dödes uti samma smedja medtjänare avlade nu sin med hand å bok och de hörde 
vad mästaren talte till drängen Johan men vad Johan sin husbonde svarade det hörde de intet. Det såge de visserligen att 
ha slog honom pusten eller örfilen intet var hanses hand honom träffat på munnen, kindbenet eller annorstädes sjäv säger 
fuller Hans att han slog honom med handen på kindbenet. Andre flera vore då intet uti smedjan tillstädes som här om 
något vidare vittna kunna.  Den bifogade vittnesskrift vilken blev vid sittande rätt för dem två gånger uppläsen ord ifrån 
ord .....de nu jämväl sin livliga ed och ville taga det på sin ... saliga välfärd att skriften var i deras namn rätt och 
sannfärdeligen efters...På Kongl hovrättens längde är Hans nu inför rätten kommen och med målsäganden den dödes 
hustru, vilken nu intet är tillstädes kommen, haver han sig förlikt såsom denna bigående skrift utvisar. Hon haver igår sagt 
att hon var väl tillfredställt hade intet att göra vid tinget och ställde slutet på saken uti Guds och överhetens händer. 
Nämndemannen Hans Olofsson i Fermansboda berättar att samma läredräng Johan var intet starker av sig utan sjuklig och 
bräcklig och till sitt sinne enfaldig. Hans medtjänare Erik Matsson och Johan Eriksson vittna på sin ed det samma även och 
det att husbonden haver mycket älskat honom. Husbonden Hans Nilsson säges intet heller vara någon slagkämpe men när 
han är drucken så plägar han vara något modig. Nu inför rätten stod han gråtandes över sin olycka samt denne vådeliga 
händelsen. Efter samma örfil syntes varken blod eller blånad säga vittnen som den döda rannsakat haver. Denna nedriga 
rätten haver sig uti denna saken svårt att finna vilken fuller haver utvärtes ett grymt utseende men när man betänker att 
husbonden haver efter det 19 cap såramålsbalken med vilja ment till att näpsa sin dräng skäliga så faller han av sig och står 
då allernäst att begrunda om hans hantverk av pusten utgående är vållande till den dödes avgång eller intet  Uppsåtet till 



dråp är här icke heller på något sätt vilket varken låter märka sig utav gärningens begynnelse eller ända därför haver här 
med nämnden tagit ärendet i det betänkande att ... kan ställa det varken under vilja eller vådavärk men sltua det blott och 
alldeles uppå en olycka och vådelig händelse och Hans Nilsson i så måtto för dråp befria och ...hemställandes saken för det 
övriga under den kongl hovrättens myndiga högthållande rådsamma och högvisa omdöme. 
 
Bergskollegium EII f2 bild 60 Sammaledes besvärade de sig över det oskickliga leverne som smederna föra uti smedjan med 
slagsmål under tiden föröva som i synnerhet angavs Mäster Hans Nilsson vilken har slagit Hindrik Gevert (senare hans måg) 
lärdräng då han stod för hammaren och slagit tillhopa en smälta, medn drängen tagit emot och slagit mäster igen, var med 
den 48 punkten uti bergsordningen upplästes, var efter drängen borde fällas till gatlopp dock såsom mästaren uti 
dryckesmål först kom och överfallit drängen på sitt arbete / och patron bad för dem/ översåg rätten denna gången och 
dem allenast med handklovar på väggen avstraffade 
 
 
 
Barn: 
IX:282 Susanna Hansdotter. Född omkring 1665. Död 1731-04-29 Ramnäs Seglingsberg.  

 
 

 
 

X:565  mf ff mm fm ff 
Mats Eriksson. Född omkring 1593. Död 1693-05-23 Ramnäs Sörby. Far: XI:1129, XI:1233 Erik Andersson. Mor: XI:1130, 
XI:1234 Kerstin. 
 
I mantalslängd Sörby i Ramnäs socken från 1645 
 
Die Asunsionis begrovs en ålderstigen och ärlig man ifrån Sörby Mats Eriksson som var 100 år gammal testamente 9 daler 
 
Snevringe härad 11 juni 1673 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2278 (1673) Bild 7890 / sid 775 
Avsades att såsom avhållen likvidationsräkning är av rätten befunnit det Mats Ersson i Sörby och Ramnäs socken till 
landskamreren Simon Simonsson Löfgren 91 daler kmt skyldig är som han av honom på kol haver uppburit alltså emedan 
han kolen ej haver framfört ty erkännes han pliktig bemälte 91 daler till honom kamrereren med dess intresse a 8 pro 
cento att restituera. 
Resolverades att Mats Ersson i Sörby skall betala den kjortelen som hans hund för hu Anna Björsdotter haver sönderrivit 
efter mätsmanna ordom och laga samma söndriga kjortel till sig, helst emedan han visste att hans hund var okynnig, men 
samma skada ändå ej haver velat avvärja. 
 
Äktenskap med Margareta Andersdotter (Född Ramnäs Sörby. Död 1637-01-14 Ramnäs Sörby.). Vigsel 1633-11-09 
Ramnäs. 
 
Barn: 
Daniel Matsson.  
Anders Matsson.  
 
Barn med NN (Född 1616. Död 1693-02-19 Ramnäs Sörby.). 
 
Barn: 
Johan Matsson. Född 1645-03-30 Ramnäs Sörby.  
Elias Matsson. Född 1670 Ramnäs Sörby.  
IX:283, IX:309 Per Matsson. Död 1697 Sura Ösura.  
Daniel Matsson.  
Olof Matsson.  

 
 

 
 

X:566  mf ff mm fm fm 
NN. Född 1616. Död 1693-02-19 Ramnäs Sörby. 

 
 

 
 

X:567  mf ff mm fm mf 
Olof Staffansson. Född 1615. Död 1698-05-28 Ramnäs Trugbo. 
 
 
 
Barn: 



IX:284, IX:310 Kerstin Olofsdotter. Född Ramnäs Trugbo.  
 
 

 
 

X:577  mf fm ff ff ff 
Anders Carlsson. 
 
Snevringe härad 31 januari 1651 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIe:655 (1650-1651) Bild 7650 / sid 753 
(AID: v420472a.b7650.s753, NAD: SE/RA/42042202) sammaledes gav Anders Carlsson i Eelsboda i Svedvi socken tillkänna 
att Olof Eriksson och hans svärmoder hustru Elin /dotter och hennes son Anders Hansson hava alla tillhopa  // och sålt 
Zackris Lindbom i Moliesta ovannämnde Elsboda som  //öresland jord för 60 daler öreslandet, begär efter han eller hans 
hustru är bördig till hemmanet kunna bliva tillåten hemmanet /lösa. Här till Zackris svarade att han haver upprättat och 
gjort // köp med hans svärmoder sammaledes med Olof Erikssons svärmoder att han eller någon annan kan det köp rygga 
och // velat löst hemmanet in hade han kunnat väl det inlösa // honom tillböds eljest sade Zackris sig icke vara stämder  
// sak att svara, men Anders Carlsson begärde få inlösa // och ville sätta penningar i rättens  // därför insätte / 
häradskista 480 daler koppmt till hemmanets inlösning 
 
Snevringe härad 6 juni 1651 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIe:655 (1650-1651) Bild 7660 / sid 754 (AID: 
v420472a.b7660.s754, NAD: SE/RA/42042202) samma dag tilltalade Anders Carlsson i Elsboda Wtte Zackarias // i Möliesta 
fullmäktig Svenoni Hall om bördsrätten i Eelsboda i Svedvi socken nämligen 8 öresland jord den han förmente sig 
//bördigare till att inlösa efter hans hustru Margareta Hansdotter  // hust Elins som hemmanet försålt hade dotter, här till 
fullmäktigen // sin principals skäl och dokumenter huru hon med hemmanets // procederat haver nämligen inlöst av 
hustru Elin Hansdotter // öresland jord, av Olof Eriksson 4 ½ öresland jord i Elsbo för 60 daler koppmtt öreslandet som 
köpebrevet den 23 juli 1650 // förmäler // efter såsom Anders Carlsson är på sin hustrus Margareta Hansdotter // 
närmaste bördesmannen nämligen skattemannens dotter som vill sin del inlösa och Zackarias Lindenbom varken å sin eller 
å sin //sida någon skyld till Elsboda. Därför // efter det 6 cap i jordB att vara närmare att lösa börd // är efter arvdeli. Emot 
denna dom är lagligen kastat vad under lagmannen. 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIe:655 (1650-1651) Bild 7680 / sid 756 (AID: v420472a.b7680.s756, NAD: 
SE/RA/42042202) Zackarias Lindenbom klagade till Anders Carlsson i Elsboda i Svedvi //för det han haver tagit in en täppa i 
tredesgärdet och sått 3//korn det han Anders ej neka kunde, varför dömdes Anders 3 mark för uppgärd och åverkan på 
ens annans bolstad 
 
Snevringe härad 3 november 1651 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIe:655 (1650-1651) Bild 7720 / sid 760 
(AID: v420472a.b7720.s760, NAD: SE/RA/42042202) Zackarias Lindenbom i Möliesta begärde nämnden ville komma // 
Elingsboda i Svedvi socken och mäta all den omkostnad som //på hade använt, här till Anders Carlssons fullmäktig // i 
Rocklänna svarade Emedan lagmansdomen förmäler // Zackarias icke skall avträda ifrån hemmanet förr än fardagar 1653 
därför är tid nog att husesynen då hålles. 
Klagade förbemälte Jacob i Rocklänna till Zackarias Lindenboms hustru Brita Eriksdotter som haver slagit en gammal // 
hustru Elin i Elsboda tvenne blånader en på högra // och en på höger armen blå, här till hustru Brita svarade att hon 
brukade en skamlig mun på henne. Item Anders hustru Margareta Hansdotter kallat henne sathora, det Jon i Åby vittnade 
sig hört hava. Eftersåsom hustru Brita övertygade hava stött omkull hustru Elin och slagit henne tvenne blånader varför 
dömdes hon efter det 10 cap såramB med vilja att böta för var blånad 3 mark item Margareta Hansdotter för skällsord 3 
mark. 
 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1789 (1650-1652) Bild 6310 / sid 635 (AID: v420580.b6310.s635, NAD: 
SE/RA/42042202) domkapitlet i Västerås brev angående Anders i Elsbodas hustrus skymford mot Zackarias Lindboms 
hustru 
 
Snevringe häradsrätt 22 september 1654, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11363/A 1 a/3 (1653-1669), bildid: 
C0104907_00017 Anders Carlsson i Olberga i Sura besvärar sig över Zackris Lindbom att hans hund haver jagat hans so på 
en stör där hon är bliven död och vill intet förlikan därför. Resolv efter svaranden bestod det sant vara månste han förlika 
käranden med 3 ½ daler kopmt efter därom så mycket tillförende hade accorderat 
 
Svedvi härad 9 juni 1656 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2265 (1656) Bild 2950 / sid 263 (AID: 
v420667.b2950.s263, NAD: SE/RA/42042202) item Zackarias Lindbom talar till Anders Carlsson i Olberga om en hop 
expenser han gjort haver på Elsboda då Lindbomen sökte bemälte hemman att lösa ur börd läggandes in en expensräkning 
om 212 daler kopmt här hos sade nämnden med en mun det Anders Carlsson som bördeman var haver haft stor skäl med 
sina protestationer mot Lindbomen och befinnes Lindbom många onödiga expenser därjämte gjort hava och dem alla 
sedan dyrt uppfört, haver och synen själv mot den andras samtycke begärt. Varför rätten icke kunde denna Lindbomens 
expensräkning approbera och gilla. 
 
Snevringe härad 3 november 1656 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2265 (1656) Bild 2990 / sid 
266 (AID: v420667.b2990.s266, NAD: SE/RA/42042202) samma Lindbom talar till hustru Elin Andersdotter i Elsboda om en 
stuga och en bod hon sitter uti på den gården han av henne köpt haver och vill att hon dem håller vid makt. Hennes 



fullmäktige och son Hans Hansson invänder att bemälte hus komma barnen till efter sin sal fader dem Lindbomen icke köpt 
haver, ej heller modern makt att sälja utan barnens ja, den deras sal fader uppbyggt haver. Varför Lindbomen icke kommer 
vid om de nederrötas eller icke. Nämden som där för en tid varit haver säger att då de där vore, sade strax h Elin att dessa 
hus höra henne till. I köpebrevet dat 23 juli 1650 står intet bemälte hus specificerade men väl generaliter att Lindbomen av 
samma hus och jord ibid köpt haver och dessa hus utan byn byggda är. Resolv. Efter köpb. Inten in specie nämner de hus 
som nu tvistas om och utom själva byn byggda äro kan icke rätten besluta dem sålda vara. Utan de hus höra Lindbomen till 
efter köpebrevet som in uti byn äre, de övriga tu hus höra hustru Elin till häremot appellerades till nästa lagmans ting 
 
Barn med Margareta Hansdotter. 
 
Barn: 
IX:289 Olof Andersson. Född 1646 Svedvi Elsbo ägor. Död 1715-07-17 Svedvi Allmänningen Grönkälla.  

 
 

 
 

X:578  mf fm ff ff fm 
Margareta Hansdotter. Far: XI:1155 Hans. Mor: XI:1156 Elin Andersdotter. 

 
 

 
 

X:579  mf fm ff ff mf 
Nils Persson. Far: XI:1157 Per Andersson. 
 
Snevringe härad 29 maj 1650 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1788 (1649-1650) Bild 3460 / sid 335b 
(AID: v420579.b3460.s335b, NAD: SE/RA/42042202) Måns Andersson i Ammestatorp i Svedvi socken besvärade sig över 
sin granne Nils Pedersson ibidem för det han hade slagit honom två yxhammars slängar en på högra axeln och den andra 
på högra armen 6 veckor för påsk, så att han är ofärdig bliven det han viste fram inför rätten att armen hans var lomen 
varför dömdes han efter det 10 cap såramål med vilja til 3 mark för lytesbotum 6 mark efter det 2 cap i såramål med våda  
// 
 
Snevringe häradsrätt 15 juni 1653, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11363/A 1 a/3 (1653-1669), bildid: 
C0104907_00014 Mårten Matsson borgare i Västerås anklagar salig Pär Anderssons arvingar i Ammesta i Svedvi socken att 
de hava 4 öresland jord från honom men de arvingars fullmäktig tedde i rätten ett fastebrev där på varför och den saken 
intet vidare kunde upptagas 
 
Barn med Ingeborg Nilsdotter. 
 
Barn: 
IX:290 Karin Nilsdotter. Född 1651 Svedvi Ammesta. Död 1715-01-15 Svedvi Alllmänningen Skomakartorpet.  

 
 

 
 

X:580  mf fm ff ff mm 
Ingeborg Nilsdotter. 

 
 

 
 

X:585  mf fm ff mf ff 
Olof Andersson. Född omkring 1626 Lillhärad Skäfsta. Far: XI:1169, XII:2397 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: 
X:600 Margareta Olsdotter. Född 1644 Lillhärad Skäfsta. Död 1715-06-22 Svedvi Vallsta.  
Maria Olofsdotter. Född omkring 1680 Lillhärad Skäfsta.  
IX:293 Mats Olofsson. Död efter 1723 Lillhärad Skästa.  

 



 
 

 

X:586  mf fm ff mf fm 
Marit Halvardsdotter. Född omkring 1624. 

 
 

 
 

X:587  mf fm ff mf mf 
Lars Olofsson. Född Lillhärad Gränsta. Far: XI:1173 Olof Larsson. Mor: XI:1174 NN Knutsdotter. 
 
Mantalslängd Gränsta Lillhärad 
1681-1685 
 
 
 
Barn: 
IX:294 NN Larsdotter. Född Lillhärad Gränsta.  

 
 

 
 

X:593  mf fm fm ff ff 
Peder Matsson. 
 
Antecknad i mantalslängdenSura, Olberga 1643-1670 
 
Snevringe häradsrätt 4 juni 1660 Per i Olberga skall plantera 14 st ekar på allmänningen i ställe för de som i hans äng 
avbrända äre och hålla vård om dem till dess de är boskaps...vuxna äre. Och ordinera samma nämnden som tillförende  
att rannsaka ytterligare om huru många ekar komma sig före igen av de samma om vilka den 15 juni 1658 rannsakades. 
Per Matsson angav dess utan att hejderidaren Staffan Bengtsson är honom hätsk och intet anklagar Lars i Ålsäter som 
haver hugget till 3 a 4 st färska ekar, det honom tillförende vitterligit är och Per i nämndens närvaro till hejderidaren sagt 
haver. 
 
Snevringe häradsrätt 4 juni 1666 Resolverades att Per Matsson i Olberga och Sura socken skall giva Hu Karin Nilsdotters i 
Valsta barn 13 daler koppmtt till de 20 daler och 1 tunna spannmål som deras moder tillkommer på deras fädernes jord i 
bemälta Olberga hava uppburit. Sammaledes skall han och giva Olof Larsson i Gamleby och Ramnäs samt hans syskon 17 
daler 16 öre för sin mödernes jord i Olberga item skola hustru Maritz Larsdotters vid Eskilsstugan barn  bekomma 13 
daler kopp mtt för deras arvejord ibm och där med var ovanbemälte personers jordedelar i Olberga fullkomligen betalte 
och Per Mattson för allt deras åtal i detta målet alldeles frikallade  
 
Barn med Anna Matsdotter (Död omkring 1668 Sura Olberga.). 
 
Barn: 
Elisabet Persdotter. Född 1656-01-25 Sura Olberga.  
Karin Persdotter. Född 1658-02-14 Sura Olberga. Död 1727-01-31 Svedvi Ålby.  
IX:297 Mats Persson. Född Sura Olberga. Död omkring 1718 Sura Olberga.  
Margareta Persdotter. Död Skultuna Jädra.  

 
 

 
 

X:594  mf fm fm ff fm 
Anna Matsdotter. Död omkring 1668 Sura Olberga. 

 
 

 
 

X:597  mf fm fm fm ff 
Lars Andersson. Född 1629 Svedvi Ekeby södra gården. Död 1711-07-23 Svedvi Fjällsta. Far: XI:1193 Anders Bengtsson. 
Mor: XI:1194 Ingrid Andersdotter. 
 
Lars Andersson i Fjällstad natus anno 1629 uti södra gården i Ekeby i denna församlingen av ärliga och kristliga föräldrar 
fadern Anders Bengtsson modern h Ingrid Andersdotter, Renatus kunde sina kristendoms stycken dock icke uti bok miste 
sin k fader när han allenast 2 år gl var. Var allt stadigt hemma hos sin k moder och gick henne som en lydig son tillhand så 
under dess första änkestånd som och 2ne gånger sedan, uti samfällta 34 års tid då han i södra gården i Skällby ingick ett 
äkta förbund med sediga och gudfruktiga piga Margareta Larsdotter vilka bägge sedan  följde modern och svärmodern till 
dess skattehemman Fjällstad och hos henne vistades till dess död, då han sedan hemmanet själv antog. Med sin k hustro 
har han sammanlevat 30 år i en sann äkta kärlek, avalat med henne 9 barn 4 söner och 5 döttrar 2 söner döda och alla 
döttrarna. Levat i änkestånd i 13 år Sexman i sal mag Schulteni tid, vad dess gemena vandel vidkommer har han som allom 
kunnigt är varit en stilla och saktmodig man varit en flitig kyrkogångare brukat sina salighets medel givmild emot de fattiga, 



trogen redelig och sannfärdig så att jag intet fruktar för att här uti dess personalier i själva kyrkans huvudbok honom till 
evärdeligt beröm på dess döda mull, införa, att när han sista gången var i sockenstugan och några illvilligen mr icke skydde 
före att endräktigt neka till en viktig sak som några tillförne därsammastädes med hela församlingen ja och samtycke mera 
hade och icke skämdes vid sanningen att förneka, då stod denne sal mannen upp och sade, vill ingen annan det minnas, så 
minns då jag det allena och slöt således munnen till på dem som ville göra sin själsörjare till en osanningsman. Vad nu 
denne sal mannens sjukdom vidkommer haver han i 15 års tid arbetat med en sjuklig kropp men nu 1 ½ år alltjämt och 
stadigt hållit vid sängen, vist sig ganska tålig och nöjd med den allrahögstes vilja, Låtandes esomoftast bespisa sig med 
nattvarden så också dagar för dess död, den 15 juli sistlidne kristligen levat 82 år Lades på kyrkogården på Fjällsta 
lägerstället 
 
Snevringe häradsrätt 3 juni 1668 Avsades att Lars Andersson i Fjällsta skall njuta sin plöjning och halva hemmanets bruk 
efter samma plöjning till dess att tvisten emellan Ingevald Bengtsson ibidem och honom vid lagmanstingen bliver utförd. 
 
Snevringe häradsrätt 2 oktober 1668 Lars Andersson i Fjällsta avlade nu på vederpartens Mr Lorentz Andolts 
kopparslagares begäran sin livliga ed att han det örkopparstycket som bemälte mr Lorentz föregiver av honom vara förfarit 
ej haver emottagit såsom honom ej heller annat med vittne kan övertygas och allt därför pålades Mr Lorentz att utan 
vidare förhalning betala till Lars Andersson forpenningar för den kopparen han till Västerås åt honom haver fört och han 
Mr Lorentz för denne emot bte örkopparsstycke haver förhållit och sig efter deras kontrakt till 3 daler 16 öre betygar 
 
Äktenskap med Margareta Larsdotter (Född 1646-09-11 Dingtuna Käflinge. Död 1698-07-24 Svedvi Fjällsta.). Vigsel 1668. 
 
Barn: 
IX:299 Anders Larsson. Född 1669-12-05 Svedvi Fjällsta. Död 1719-03-23 Svedvi Fjällsta.  
Joen Larsson. Född 1680-10-31 Svedvi Fjällsta.  
Ingrid Larsdotter. Född 1680-10-31 Svedvi Fjällsta.  
Lars Larsson. Född 1681-12-28 Svedvi Fjällsta.  
Olof Larsson. Född 1683-07-25 Svedvi Fjällsta.  
Margareta Larsdotter. Född 1685-10-09 Svedvi Fjällsta.  

 
 

 
 

X:598  mf fm fm fm fm 
Margareta Larsdotter. Född 1646-09-11 Dingtuna Käflinge. Död 1698-07-24 Svedvi Fjällsta. Far: XI:1195 Lars Persson. Mor: 
XI:1196 Anna Larsdotter. 
 
H Margareta Larsdotter i Fjällsta Nata 1646 d 11 sept i Käflinge i Dingtuna parentes Lars Persson och h Anna Larsdotter 
Renata kunde vackert sina kristendomsstycken var hemma hos sina föräldrar i 22 år eller 1668 inträdde uti det h 
äktenskapsståndet med ärliga och beskedliga man Lars Andersson i Skälby vilken året där efter med honom flyttade till 
Fjällsta och tog sitt svärfolk med sig. Hennes faders levde sedan i 3 och modern i 7 år på deras omkostnad med denna sin k 
man har hon levat i en sann gudsfruktan och i en rätt äkta kärlek i 30 år men honom avlat 9 barn 5 söner 4 döttrar av vilka 
2 söner allenast leva de övriga äro genom döden avgångne. ett vackert leverne har hon fört d 11 juli sjuknade d 16 fick h 
nattvard avsomnade samma dag som var om lördagen åtta dagar sedan kl 6 om aftonen ganska saktmodeligen då hon 52 
år här i v väl och kristligen levat. Lades på Fjällsta lägerställe på kyrkogården. 

 
 

 
 

X:599  mf fm fm fm mf 
Nils Jonsson. Född 1649 Lillhärad Knutstorpet. Död 1723-04-23 Svedvi Valsta. Far: XI:1197 Jon Nilsson. Mor: XI:1198 Sara 
Larsdotter. 
 
5 maj 1723 Nils Joensson i Vallsta född i Lillhärad och Knutstorp 1649 fader Joen Nilsson modern hustru Sara Larsdotter. 
Döpt. Hemma 23 år 1672 gift med sal hust Margareta Olsdotter. Hos sitt svärfolk i Skäfstad 3 år 1676 flyttat till Fastberga i 
Skärke där 11 år. Därifrån till Kolbäck och Gränby. 1687 där sexman 3 år bodde där 6 år. 1695 till Svedvi och Vallesta 28 år 
några år sexman. 9 år fjärdingsman. Levat berömligt. Sjuklig sedan jul av ålderdomskrämpr i synnerhet bröstvärk. 
Merendels hållet vid sängen. Död d 23 april. Levat 72 år 
 
Barn med Margareta Olsdotter (Född 1644 Lillhärad Skäfsta. Död 1715-06-22 Svedvi Vallsta.). 
 
Barn: 
IX:300 Sara Nilsdotter. Född 1673 Lillhärad Skäfsta. Död 1723-04-12 Svedvi Fjällsta.  
Olof Nilsson.  
Margareta Nilsdotter.  

 
 



 
 

X:600  mf fm fm fm mm 
Margareta Olsdotter. Född 1644 Lillhärad Skäfsta. Död 1715-06-22 Svedvi Vallsta. Far: X:585, XI:1199 Olof Andersson. 
Mor: X:586, XI:1200 Marit Halvardsdotter. 
 
26 juni 1715 Nils Jonssons hustru i Vallsta Margareta Olsdotter född i Lillhärad och Skäfsta 1644 fadern Olof Andersson 
modern hustru Marit Halvarsdotter, döpt. Hemma hos föräldrarna till sitt 28 år. Boklärd och eljest väl upptuktad. 1672 gift 
med Nils Jonsson i Vallsta med honom levat väl tillsamman 43 år. 4 barn 1 son 3 döttrar. 1 dotter död. Hennes vandring: 1 
efter äktenskap hemma i Skäfsta i 5 år. 2. Därifrån till Dingtuna och Bälby 2 år. 3. till Skärke och Fastberga 8 år. 4. till 
Kolbäck och Gränby 6 år. 5. Sist hit till församlingen och Vallsta där hon levat 21 år. Leverne: gudruktig väl upptuktat barn 
ärat och väl förlikt med sin man. Samma med näbor. Arbetsam och förståndig hushållerska. Sjuknade av håll och sting d 19 
juni blev död d 22 dito gl 71 år 

 
 

 
 

X:601  mf fm fm mf ff 
Olof Hansson. Född Ramnäs Vålbo. Far: XI:1201 Hans Larsson. 
 
Enligt mantalslängden finns han i Utsträngbo 1673-75. Därefter i Vålbo fram till 1689. 
 
 
 
Barn: 
Olof Olofsson. Född 1678 Ramnäs Vålbo.  
IX:301 Erik Olsson Oxe. Född Ramnäs Vålbo. Död efter 1734.  
Kerstin Olofsdotter. Född Ramnäs Vålbo.  

 
 

 
 

X:603  mf fm fm mf mf 
Peder Mårtensson. Född omkring 1636. Död 1711-06-04 Ramnäs Utsträngbo. 
 
Mantalslängd Ramnäs, Utsträngbo 1662-1667 
 
möjliga svärföräldrar= 
1652-1660 Erland 
1661 hustru Elisabet 
 
Ramnäs födda 
1636 Erland Bergs dotter i Lijersbo Testes Pär Jönsson i Utsträngbo och Erik Ersson i Lijersbo, hustru Barbro ibm och Karin 
Lijersdotter ibidem 
 
Barn med Elisabet (Född omkring 1641. Död 1701-08-25 Ramnäs Utsträngbo.). 
 
Barn: 
IX:302 Karin Persdotter. Född 1666 Ramnäs Utsträngbo. Död 1734-04-28 Ramnäs Vålbo.  
Lars Persson. Född 1672 Ramnäs Utsträngbo.  
Elisabet Persdotter.  
Erik Pedersson.  
Anders Persson.  
Karin Persdotter.  

 
 

 
 

X:604  mf fm fm mf mm 
Elisabet. Född omkring 1641. Död 1701-08-25 Ramnäs Utsträngbo. 

 
 

 
 

X:605  mf fm fm mm ff 
Erik Persson. 
 
Död omkring 1711 i Hofgården Sura 
 
 
 
Barn: 



IX:303 Anders Ersson.  
 
 

 
 

X:607  mf fm fm mm mf 
Sven Olofsson. 
 
Barn med Elisabet. 
 
Barn: 
IX:304 Kerstin Svensdotter.  
Per Svensson.  
Malin Svensdotter.  
Margareta Svensdotter.  

 
 

 
 

X:608  mf fm fm mm mm 
Elisabet. Mor: XI:1216 Karin. 

 
 

 
 

X:609  mf fm mf ff ff 
Olof Larsson. Död Sura Olberga. 
 
Västerås domkapitel 12 maj 1632 Olof Larsson med sin hustru Anna i Oleberga i Sura socken är kommen i skada för sitt 
barn som var 12 veckor gammalt. Sententia: Skola stå i vapenhuset in över Dmin Trinitatis och lära sina katekes stycken. 
Sedan komma hit med pastoris vittnesbörd om sin hörsamhet Sententia 2 da 30 maj låta skola giva stångjärn halvt 
skeppund och tagas in här vid domkyrkan. Utlovar korn 1 tunna och havre halvspann att betala till Michaelis tid 
nästkommande 
 
Mantals och boskapslängd Sura socken 1638 Länsstyrelsen i Västmanlands län. Landskontoret I 1635-1915 (U) EIII:2 (1638-
1644) Bild 960 Olof Larsson i Olberga – utsäde 10 tunnor, fåle 1, sto 1, oxar 4, kor 4, stutar 4, kvigor 3, gamla får 3, unga får 
4, gamla getter 4, unga getter 3, risbit 1, gamla svin 1, unga svin 3 
 
Snevringe härad 27 maj 1646 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1786 (1645-1646) Bild 7030 / sid 674  
länsmannen Peder Pedersson gav tillkänna att Hans Pedersson i Clemetsboda haver hemligen bådt och förlikt sig med 
målsägaren Olof Larsson i Olberga i så måtto att han hade slagit hans hustru Marina Eriksdotter med en sädeskäppa ett 
blodsår i huvudet, trätan hade sig sålunda tilldragit att bägges grannarna hade haft en ??? tillsammans, ville Hans hava 
först, det hustrun intet ville tillåta, där med gripit till att slå. Efter Hans intet nekade själv till gärningen ty dömdes han efter 
det 10 cap såramålsb. Med vilja till 6 mark 
 
 
Snevringe häradsrätt 11 oktober 1661 Beviljades Olberga borna i Sura attest om den skada som de av vattnet i år är 
vederfaren nämligen till 3 spänn rågsäd och några åkrar som icke sås kunde 
 
Barn med Marina Eriksdotter. 
 
Barn: 
Samuel Olofsson. Född 1657-02-22 Sura Olberga.  
Kerstin Olofsdotter. Född 1659-02-02 Sura Olberga.  
Elias Olofsson. Född 1662-10-20 Sura Olberga.  
 
Barn med Anna. 
 
Barn: 
Anna Olofsdotter.  
IX:305 Lars Olofsson. Död 1717 Sura Olberga.  

 
 

 
 

X:610  mf fm mf ff fm 
Anna. 

 
 

 
 

X:613  mf fm mf fm ff 



Hans Matsson. 
 
Mantalslängd från 1636-1659 
 
Snevringe häradsrätt 24 maj 1641 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2258 (1641) Bild 120 / sid 83 
Erik Andersson i Ånesta kärar till Hans Matsson i Valby i Svedvi socken om en tunna malt som försänd var till Norrbärke 
med Hans Matsson, haver han borgat maltet till en piga där sammastädes Kerstin benämnd, dömes Hans betala maltet 
söka sedan sin fångesman där han kan och gitter. 
 
Snevringe häradsrätt 8 oktober 1643 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2261 (1643-1646) Bild 200 
/ sid 103 yttermera klagade Hans Matsson i Valby i Svedvi s till ovanbemälte Lars Danielsson för det han haver tagit en oxe 
igen den honom tillförene för kronans utlagor var ifrån pantat och levererad till en knektänka i Åkroken i Kolbäcks socken 
för tre tunnor säd som hennes man haver på sin lön. Efter knekthustrun var trängd om pengar gick hon till Hans och tog så 
många pengar på oxen som spannmålen kunde gälla efter Lars Danielsson icke  ville till försagde dag sin pant återlösa 
men Lars skulle säga Jag får väl min oxe igen var  jag får tala med Hans Exc riks kanslern, vittnade Peder Anderssson i 
Annesta att Hans i Vallby sade till Lars Danielsson, ville i lösa eder oxe igen skulle i fån allenast jag får mina penningar, 
haver Lars utan någon vidare förlikning eller accord tagit sin oxe igen men efter Lars sade vilja ställa Hans tillfreds medgavs 
dem gå ut och förenas. 
 
Snevringe 12 mars 1652 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1789 (1650-1652) Bild 6250 / sid 610 Hans 
Matsson i Vallby i Svedvi socken begärde efterskrivne som är närmaste arvingar på sin hustrus Ingrid Bengtsdotters vägnar 
till Vipby i Munktorps socken nämligen 10 öresland och begärte således att räknas sin hustrus släkt nämligen sin hustrus 
farfader var Lars Bengtsson i Fjällsta och // joh // mårtens dotters dotter vilken haver ått hela hemmanet Vipby och 
//denna släkten ör förr tilldömd som är till att se både av härads och lagmansdom, Här till Erik Arvidsson i Sjö i Köping 
socken svarade, att han hade tvistat  i några ting med Per Nilsson som Bengt Matsson haver efterlåtit hemmanet inlösa 
och hans fädernes släkt haver genom giftermål bekommit i samma hemman lösingsdel nämligen 1 öres och 8 penningland, 
vart honom tilldömd att inlösa föregågna vinterting 1651 den 31 januari och om Hans hade velat det änteligen det inbörda 
i släkten igen skulle han det göra medan det var tvistigt och det uppböds och icke nu sedan han hade satt där sina 
penningar. Blev avsagt emedan Hans Matsson beviste sig vara på sin hustrus vägnar närmare i släkten hemmanet att inlösa 
efter som det 6 cap jordb. Förmäler därför skall han giva Erik så mycket för öreslandet som han det inlöst eller givit haver 
innan 6 veckors dag efter detta dato eller behåller den som i händerna haver som det 7 cap jordb förmäler 
 
Barn med Ingrid Bengtsdotter (Död omkring 1688 Svedvi Vallby.). 
 
Barn: 
Per Hansson. Född 1644-06-01 Svedvi Vallby.  
Brita Hansdotter. Född 1645 Svedvi Vallby. Död 1721-02-21 Svedvi Vallby ägor.  
Marit Hansdotter. Född 1655 Svedvi Vallby. Död 1733-05-22 Svedvi Årby.  
IX:307 Mats Hansson. Död 1696 Svedvi Vallby.  

 
 

 
 

X:614  mf fm mf fm fm 
Ingrid Bengtsdotter. Död omkring 1688 Svedvi Vallby. Far: XI:1227 Bengt Larsson. Mor: XI:1228 ??Kerstin Mårtensdotter. 

 
 

 
 

X:615  mf fm mf fm mf 
Faste Larsson. Far: XI:1229 Lars Larsson. 
 
Förekommer i mantalslängden Ekeby i Munktorp från 1653-1660. Dessförinnan Lars Larsson 
 
1617 förekommer en Waste i Ekeby, Munktorp. Kanske en farfar? 
 
Barn med Brita Hansdotter. 
 
Barn: 
IX:308 Brita Fastedotter. Född 1651 Munktorp Ekeby. Död 1736-03-04 Svedvi Vallby.  
Kerstin Fastedotter. Född 1665 Munktorp Ekeby. Död 1722-06-05 Svedvi Vallby ägor.  
Erik Fastesson.  
Per Fastesson. Född Munktorp Ekeby. Död Munktorp Ekeby.  

 
 

 
 

X:616  mf fm mf fm mm 



Brita Hansdotter. 
 
 

 
 

X:617  mf fm mf mf ff 
Mats Eriksson. Se X:565. 

 
 

 
 

X:618  mf fm mf mf fm 
NN. Se X:566. 

 
 

 
 

X:619  mf fm mf mf mf 
Olof Staffansson. Se X:567. 

 
 

 
 

X:621  mf fm mf mm ff 
Olof Hansson. 
 
Barn med Elisabet Eriksdotter. 
 
Barn: 
IX:311 Hans Olsson. Född 1657 Ramnäs Sörby. Död 1748-05-21 Sura Näs.  

 
 

 
 

X:622  mf fm mf mm fm 
Elisabet Eriksdotter. 

 
 

 
 

X:623  mf fm mf mm mf 
Anders Matsson. Far: XI:1245 Mats Hansson. Mor: XI:1246 NN Fridriksdotter. 
 
Mantal 
1690 Anders Matsson h son Mats 
1694 Anders Matsson h dtr Kerstin 
1697 Anders Matsson h sn Mats dtr Kerstin och Maria 
1699 Anders Matsson h måg Hans hu dtr Maria 
1701 Anders Matsson h måg Hans hu 
1707 Anders Matsson h måg Olof hu 
1711 Anders Matsson h måg Olof hu 
1712 Anders Matsson h måg Olof hu dtr Brita 
 
Äktenskap med Anna Persdotter (Född Sura Olberga.). Vigsel 1666-09-26 Sura. 
 
Barn: 
Mats Andersson. Född 1670-10-01 Sura Ösura.  
IX:312 Kerstin Andersdotter. Född 1676-02-22 Sura Ösura. Död 1759-12-15 Sura Olberga.  
Maria Andersdotter. Född 1681-03-25 Sura Ösura.  
Peder Andersson. Född 1686-01-14 Sura Ösura.  
Brita Andersdotter. Född 1691-10-21 Sura Ösura.  

 
 

 
 

X:624  mf fm mf mm mm 
Anna Persdotter. Född Sura Olberga. 

 
 

 
 

X:625  mf fm mm ff ff 
Olof Olofsson. Död omkring 1660 Sura Ståltorp. 
 
Snevringe härad 16 oktober 1649 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1788 (1649-1650) Bild 3290 / sid 319 
Olof Olofsson i Ståltorp i Sura socken begär till att inlösa 4 öresland jord i Ståltorp som Lars Matsson, Karin, Margareta 
Matsdotter tillkommo eftersom de äro icke själv tillstädes och kommen skola de stämmas till nästa ting. 



 
Snevringe härad 8 januari 1650 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1788 (1649-1650) Bild 3380 / sid 328 
sammaledes klagade Olof Olofsson i Ståltorp över Jacob Berg att han haver köpt av hans svåger Lars Matsson i Skultuna 
mässingsbruk 2 öresland i Ståltorp i Sura socken för etthundra tjugoåtta daler och aderton öre kopp, Item givit en 
hammarsmed Carl Carlsson // på hans hustrus Karin Olofsdotters vägnar 63 daler Noch på Margareta Olofsdotters vägnar 
72 daler och 4 öre, begärde sammaledes få lösa sin fädernes jor i börd igen vilket honom ej vägras kunde utan satte sina 
penningar i rättens tvång till nästa ting. 
 
Barn med Brita. 
 
Barn: 
IX:313 Olof Olofsson. Född Sura Ståltorp. Död omkring 1727.  

 
 

 
 

X:626  mf fm mm ff fm 
Brita. 

 
 

 
 

X:627  mf fm mm ff mf 
Hans Jonsson. Död 1666 Sura Ståltorp. Far: XI:1253 Jon Hansson. 
 
Västerås domkapitel A:3 sidan 14 12 december 1621 Hans i Ståltorp i Sura socken skall lysas till bättring i Sura och i Svedvi 
om han icke bättrar sig excommunicabitur Publice a pprosito 
 
Snevringe härad 16 september 1647 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1787 (1647) Bild 1670 / sid 154 
Christiern Månsson arrendatorn besvärade sig över Hans Jonsson i Ståltorp den han haver av kronan uti arrende att han vill 
icke tillika med dem andra, göra // kol för sina utlagor, utan gör där tvärt emot, till att uppstudsa andra, som med god vilja 
och // göra, här till Hans svarade att han hade givit honom tackjärn, för sina utlagor, det och arrendatorn själv begärde, 
men där han skall tvinga mig till att utgöra kol då jag ingen skog haver förmodar jag ingen skall kunna döma mig till, blev 
avsagt att Hans skall fram före någon annan bjuda kol till arrendatoren så framt han någon säljer där emot vare 
arrendatoren förpliktat giva så mycket för kolen som en annor giva vill. 
 
Snevringe härad 23 maj 1649 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1788 (1649-1650) Bild 3240 / sid 314  
Gav och Hans i Ståltorp i Sura socken tillkänna att välb:te Bengt Skyttes  fogde Jacob Berg haver begynt att giva hans 
gamla fader Jon Hansson penningar på hemmanet Ståltorp och levererat honom jordebreven, blev avsagt att fadern skall 
ingen fullmakt hava att försälja hemmanet, till någon utom börden så länge någon i släkten kan det inlösa. 
 
Kyrkoräkenskaper 1650: Strax efter det stals i Sura kyrka gjorde Hans i Ståltorp järngaller åt sakristiefönstret för kp 1. Item 
köpte ock Hans Jonsson näst för pingstdagen vin 1 kanna för kp 4 och blev intet infört i räkning.... ty  Hans Jonsson låg då 
illa sjuk. Item betalte ock Hans Jonsson tjära till kyrkan ½ tunna och gav där före av sin egen säd 4 ( ) där han skall hava 
betalning för 
 
Kyrkoräkenskapre 1653: till Olofsmässan köpte Hans i Ståltorp franskt vin ett stop för 1.8 
 
Snevringe häradsrätt 15 juni 1658 nämndemannen Hans i Ståltorp klagade till Margareta som haver bott uti Finnetorpet i 
Ramnäs s att hon haer kallat honom en äretjuv och äreskämmare, vilket de anddra av nämnden vittnade sig och hava hört 
av hennes mun. Item klagade han att kyrkoherdens herr Bengts hustru h Anna haver kastat honom samma skällsord på, 
vilket också nämnden vittnade sant vara och bemälte kyrkoherde var nu tillstädes att svara på sin hustrus vägnar. Därför 
dömdes både prästehustrun och hon Margareta att böta vardera 12 daler smt för dessa obekvämliga ord 
 
Snevringe häradsrätt 17 juni 1658 Margareta i Finntorpet blev avsagd ifrån Hans i Ståltorps torp som kallas Finnetorp 
emedan hon icke vill sig med jordäganden om dess vidare hävd förlika. Dock lovade Hans att han av en god vilja ville hålla 
husen hennes systerson Jöran Simonsson tillhanda och vid makt så mycket som han kan, emedan hans föräldrar haver dem 
uppbyggt 
 
Snevringe häradsrätt 19 september 1664  sattes vite emellan Hans i Ståltorpet och hu Brita Matsdotter ibidem till 40 
mark att bötas av den som hin andre någon skada igenom ohägnad eller och eljest tillfogar 
 
Bergsting i Ramnäs 7 februari 1666 Bergskollegium, Rättsprotokoll från Öster- och Västerbergslagens bergmästaredöme, 
SE/RA/420013/02/E II f/1 (1653-1686), bildid: A0067300_00295 Forbonden Hans Joensson i Ståltorp är död förr än böter 
bleve utfäste, skonas efter lag 
 



Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2735 (1672) Bild 4740 / sid 503 Ting 1672 - här omtalas Hans i 
Ståltorps efterleverska 
 
 
 
Barn: 
Olof Hansson. Född 1656-07-20 Sura Ståltorp.  
Klara Hansdotter. Född 1658-05-12 Sura Ståltorp.  
Samuel Hansson. Född 1660-08-31 Sura Ståltorp.  
Hans Hansson. Född 1662-08-22 Sura Ståltorp.  
Elisabet Hansdotter. Född 1664-10-07 Sura Ståltorp.  
Erik Hansson.  
IX:314 Marina Hansdotter. Född Sura Ståltorp. Död omkring 1711 Sura Ståltorp.  

 
 

 
 

X:631  mf fm mm fm mf 
Mats Hansson Post. Död omkring 1662 Svedvi Posttorp. 
 
Västerås Domkyrkoförsamling (U) C:1 (1622-1669) Bild 22 / sid 18 Begrovs ett oäkta barn Per vilket Mats Hansson, W Ture 
Sparres post åtte 
 
Västerås Domkyrkoförsamling (U) C:1 (1622-1669) Bild 73 / sid 68 (AID: v74772.b73.s68, NAD: SE/ULA/11727) 1635-10-25 
Vigdes Mats Hansson ståthållarens post och Malin Halfastsdotter 
 
Enspännare vid landskansliet i Västerås 
Finns med i en kvarntulls, mantalslängd vid Västerås slott 1636 Länsstyrelsen i Västmanlands län. Landskontoret I 1635-
1915 (U) EIII:1 (1622-1636) Bild 1680 / sid 193 Mats Hansson Post 2 
Mantalslängd 1643-1648 Skerike, Rudebäck, Mattias Post 
Mantalslängd 1654 Svedvi,Nysätra/Sätertorpet: Mats Påst 
Mantalslängd 1656: En gammal kammartjänare 
Mantalslängd 1657: Mats Hansson slotts post gammal kammartjänare 
 
Föräring 1660 Mats Påst i Sätertorpet 1 daler 
 
Norrbo härad 15 maj 1640 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län (D) EXIe:1106 (1640) Bild 1170 / sid 109 Lars 
Andersson i Bäckeby klagade över Mats Posts torp vilket för några år sedan allenast en stuga med bolbyns tillåtelse 
uppbyggt är men nu till byns skada hägnar och instänger hon ägorna och efter Mats nu icke stämd eller tillstädes var 
uppsattes till annat ting 
 
Norrbo häradsrätt 19 februari 1641 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2258 (1641) Bild 300 / sid 
181 kom för rätten Lars Snack ryttare i Bäckby och gav tillkänna huru Mats Post är förnär med sitt torp själva 
kronohemmanet att han förryckt hägnar och instänger av skogen och där deras mulbete förhindrar att de intet utrymme 
till skogen eller mulbete hava. Därför bad han att det ick avradsläggas skulle uta ruineras och uppdömas. Här till Mats Post 
sade att det torp över 18 år stått haver och där på mycket kostat sedan hand det köpte och där hos uppviste // 
landshövdingens herr Gustaf Oxenstiernas befallningsskrift att torpen skulle avträdeläggas. Resolutio Emedan saken  är 
ryttaren angivit för rätta så beviljade härads nämnde nästa valborgsmässo om samma torp rannsaka huru när det bolbyn 
byggt och vad som instängt är för än det avradsläggas. 
 
Norrbo härad 19 oktober 1643 Norrbo härad 19 oktober 1643 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) 
EXIe:2261 (1643-1646) Bild 350 / sid 366 förentes Mats Post i Bäckbytorp med Nils Larsson i Snedtomta om den oenighet 
dem emellan varit haverSvea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2261 (1643-1646) Bild 350 / sid 366 
förentes Mats Post i Bäckbytorp med Nils Larsson i Snedtomta om den oenighet dem emellan varit haver 
 
Snevringe härad 14 september 1646 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1786 (1645-1646) Bild 7050 / sid 
676 Mattes Post i Västerås klagade till Olof i Gocksta som haver nederlagt en tolft kronans sågebräder, Olof säger sig hava 
lejt sin granne Hans ibidem att föra dem fram till slottet, här till Hans svarade att Mats begärte att jag skulle intet föra dem 
förr än han skulle få ett annat bud, då säger han sig dem hava framfört men Mats nekar, skall fördenskull Hans söka Hans 
slottskrivare om bräden finnes upptecknade 
 
Äktenskap med Malin Halfastdotter. Vigsel 1635-10-25 Västerås 21). 
 
Barn: 
Hans Matsson. Född 1635-11-02 Västerås.  



Johan Matsson. Född 1637-02-14 Västerås.  
Anna Matsdotter. Född 1638-05-06 Västerås.  
 
Barn med Magdalena Ingevaldsdotter (Född 1603. Död 1680-11-28 Gunnilbo Prästhammaren.). 
 
Barn: 
Daniel Matsson. Född 1641-10-03 Skerike Rudbeck.  
Per Matsson Brask. Född 1645-05-15 Skerike Rudbeck.  
Hans Matsson Brask. Född 1646-05-08 Skerike Rudbeck. Död omkring 1676.  
IX:316 Susanna Matsdotter. Född 1649-04-29 Skerike Rudbeck. Död 1729-06-26 Svedvi Nysätra.  
Per Matsson. Död 1636-04-01 Västerås.  
Erik Matsson.  

 
 

 
 

X:632  mf fm mm fm mm 
Magdalena Ingevaldsdotter. Född 1603. Död 1680-11-28 Gunnilbo Prästhammaren. 
 
Gunnilbo (U) C:1 (1660-1683) Bild 116 / sid 111 (AID: v72161.b116.s111, NAD: SE/ULA/10346) 

 
 

 
 

X:689  mf mf mm ff ff 
Jonas Israelsson. Född omkring 1595 Norrbärke Kolviken. Död 1686 Norrbärke Kolviken. Far: XI:1377 Israel Rasmusson. 
Mor: XI:1378 Kerstin Ersdotter. 
 
Norrbärke 20 januari 1675 Jonas Israelsson i Kolviken efter obligation av d 17 juli 1668 22 skeppd tackjärn i pant hans 
hemmansdel ibidem 
 
Norrbärke 3 juli 1679 Jonas Israelsson i Kolviken tilltaltes om 64 daler 30 öre därpå sade han sig med malmkörande betalt 
40 daler hos Roloff Fassing och haver sedel / / 
 
1682 Johan Hansson i Gubbo androg huru hans svärfader, Jonas Israelsson uti Kohlviken, haver bortsatt sin andel i Spräklan 
till brodern Erich Israelsson i Österbo. Berörde del har åter sonen Erich Ersson bortlåtit till hustru Brita i Skommarbo, som 
den nu innehaver. Begärer nu få änget igen för 2 skeppund tackjärn. 
 
Norrbärke 30 juni 1682  Erik Ersson i Österbo sade sin sal far hava länt till sin broder Jonas Israelsson i Kålviken 20 daler 
på ränta i 8 års tid, varemot kapitalet är återbetalt men intresset icke clarerat söker fördenskull nu betalning därför. 
Jonases arvingar svarade Erik haft en jordedel undan deras hemman inne med sig och inga utlagor därför gjort, vilja alltså 
avräkna denna intresse fordringen däruti. Erik sade sig till någon del svarat i utlagorna det övriga tyckt Jonas böra göra som 
nyttjade skogen ensammen så för Erik Andersson i hemmanet som sin egen.  / /   
 
Äktenskap med Elin Andersdotter (Född omkring 1615 Norrbärke Österbo. Död 1683 Norrbärke Kolviken.). Vigsel omkring 
1644 Norrbärke. 
 
Barn: 
IX:345 Daniel Jönsson. Född 1645 Norrbärke Kolviken. Död 1704-05-23 Norrbärke Kölnäs.  
Erik Jonasson. Född 1648 Norrbärke Kolviken.  
Karin Jonasdotter. Född 1650 Norrbärke Kolviken.  
Anders Jonasson. Född 1658 Norrbärke Kolviken.  

 
 

 
 

X:690  mf mf mm ff fm 
Elin Andersdotter. Född omkring 1615 Norrbärke Österbo. Död 1683 Norrbärke Kolviken. Far: XI:1379 Anders Hansson. 
 
 
Norrbärke 24 juli 1656 Norrbärke tingslags häradsrätt (W) AIa:1 (1656-1680) Bild 50 / sid 2 (AID: v222851.b50.s2, NAD: 
SE/ULA/11110) anklagades och Jonas Israelssons hustro Elin Andersdotter benämnd i Kålviken för lösaktighet och 
sammanlag med en ogift person och skomakare Nils Arvidsson benämnd en Västgöt. Till bevis uppå samma sak framlade 
kyrkoherden Hr Gustaf en vittnessedel underskriven av hennes grannar Nils Johansson, Kerstin Johansdotter, Olof 
Johansson i Kålviken att de åtskilliga resor, hade funnit honom skomakaren i säng med Elin, och bekände eljest Kerstin 
muntligen för rätten att då hon en gång kom dit i deras stugu sett mannen på en stol för spisen och Elin Jonases hustru låg 
i sängen med skomakaren, Noch vittnade Nils Jönsson i samma sedel att då hans legopojke kom där in om en söndag för 
middag att de lågo tillhopa i en säng, Elin framman till och Nils vid väggen.  Efter middagen lågo de båda i skomakarens 



säng och mannen Jonas låt ensammen i sin säng det Olof Johansson såg. Nils Jönsson vittnade att om en morgon då 
hustrun hans kom dit, var mannen Jonas åt skogen gången att stilla en mila, då låg skomakaren i sängen med henne, han 
vid väggen och hon framman till. Mannen Jonas bekände det Nils var hemma kvar med hustrun i stugan då han gick 
samma gång åt skogen till milan men nekade att de lågo tillhopa.  Sacellanus Hr Anders med länsmannen Per Tidiksson 
och Nils Byrilsson berättade att då de efter kyrkoherdens befallning voro dit gångne att köra honom utur Jonases hus i 
Kolviken för det grova ryktet skull, försvarade hustrun honom och sade: köre i honom bort så  skall jag med gå bort vilket 
de efter avlagd ed bekände 32 capTBbb Till förbemälte bekännelse och vittnande sade hustrun väl nej men framhade inga 
skäl eller vittne utan var man hade det rykte hört. Examinerades sedan skomakaren vilken bekände väl hava kastat sig på 
sängen men intet umgänge i olovlig måtto haft med henne. Detta ärendet sköts till nämnden och förlästes dem det 19 cap 
Tbb nu kommer man i oppenbart rykte etc. Där på gav nämnden sin mening att Jonas hustru Elin måste fästa lag med 12 
manna ed å nästa ting här efter värja sig efter hon var i säng funnen och intagen 
 
Norrbärke 24 januari 1657 Norrbärke tingslags häradsrätt (W) AIa:1 (1656-1680) Bild 100 / sid 7 Elin Andersdotter i 
Kolviken tilltaltes om edefyllandet för hordomsryktet hon var uti kommen och på förra ting henne pålagt att befria sig före 
till innevarande tid, var uppå hon svarade sig inga edgångsmän hava efterfrågat emedan hon visste sig oskyldig vara. Så 
emedan nämnden höllt det annorledes vara än hon berättade. Nämligen att hon inga vergnings män hade kunnat få, fast 
hon har det begärt, för de skäl i förra rannsakning finns varför erkändes hon att vara fallen till saken, efter hon lag och 
värjemål hade fäst och kunna dem eg gå .. och / / böta för horet 80 daler 
 
Norrbärke 7 februari 1659 Halvard Andersson i Österbo bekom fasta uppå Karin Andersdotter systerdel ibd köpt för 9 skp 
tackjärn nock uppå ½ systerdel ibidem köpt av Marit Andersdotter för 3 skp vilken infördes i fastebrevet efter nämndens 
vittnande att den i sal Lars Olofssons tid tillika med den andra jorden var uppbuden varför de lovade att cavera för all 
klander. Dito beviljades Halvards svåger Erik Israelsson nämndeman fasta uppå sitt köp emot Halvard vilken och hade löst 
en ½ systerdel av Maria och sedan bytt sig till en systerdel av sin broder Jonas i Kolviken som och är Eriks svåger, vilket gör 
tillhopa med Eriks hustrus del 1 ½ broders del. 

 
 

 
 

X:691  mf mf mm ff mf 
Hans Nilsson. Född omkring 1612 Norrbärke Övre Starbo. Död omkring 1655 Norrbärke Övre Starbo. Far: XI:1381 Nils 
Jonsson. Mor: XI:1382 Margareta. 
 
Barn med Lisbet Andersdotter (Född omkring 1618 Norrbärke Kölnäs.). 
 
Barn: 
Margareta Hansdotter. Född 1636 Norrbärke Övre Starbo.  
Per Hansson. Född 1640 Norrbärke Övre Starbo.  
Anders Hansson. Född 1643 Norrbärke Övre Starbo.  
IX:346 Karin Hansdotter. Född 1645 Norrbärke Starbo. Död 1705-03-12 Norrbärke Kölnäs.  

 
 

 
 

X:692  mf mf mm ff mm 
Lisbet Andersdotter. Född omkring 1618 Norrbärke Kölnäs. Far: XI:1383 Anders Jonsson Skytt. Mor: XI:1384 Karin 
Jönsdotter. 

 
 

 
 

X:693  mf mf mm fm ff 
Carl Jönsson. Född 1622 Grangärde Ludvika. Död 1688-02-21 Grangärde Hällsjön. 
 
Grangärde 2 augusti  1669 Carl Jonsson i Hällsjön sökte av sin svåger Per Arvidsson ibidem avrad för sin hustrus jordedel 
som han i fem år skulle utan vedergällning till äganden nyttjat. Såsom nämnden vittnade Per fött Carls hustru sin syster av 
samma jordedel uti bemälte 5 år för den samma och i medler tid skattat, dessutan och där jämte systerns hjälp och flit av 
gälde.. händer inlöst varför kändes Per fri för Carls fordran i detta mål. 
 
Grangärde 26 juni 1674   Carl Jönsson i Hällsjön besvärade sig över Olof Ersson sin granne att han haver utan tillstånd 
satt sig ned på hans ägor för vilka han skåtten görandes honom därigenom stor skada därför ansökte att bliva honom kvitt. 
Olofs hustru Cherstin sade sin man och sig hava bott där uti 20 år och köpt samma lägenhet av en skomakare för 8 skeppd 
tackjärn därför hon förmente sig icke kunna drivas. / uppsattes till nästa ting/ 
 
Grangärde 12 juli 1686 Carl Jönsson i Hällsjön skyldig 306 daler ktt däremot är likviderat halvparten i dess hemmen med 
alla dess tillägor undantagande en täppa som ligger näst vid Hällsjöbruk och den delen Elias däri haver. Noch är värderat åt 
bruket en Samuel Carls stugu för 70 daler ktt execution skedd d 12 juni 1685 
 



Äktenskap med Brita Eriksdotter (Född 1617-10-01 Skinnskatteberg. Död 1690-09-03 Grangärde Hällsjön.). Vigsel 1643 
Grangärde. 
 
Barn: 
Samuel Carlsson. Född 1643 Grangärde  Hällsjön. Död 1685-03-08 Norrbärke.  
Christiern Carlsson. Född 1645-07-04 Grangärde Hällsjön. Död 1646-01-18 Grangärde Hällsjön.  
Elisabeth Carlsdotter. Född 1651 Grangärde Hällsjön. Död 1699 Grangärde  Hällsjön.  
IX:347 Elian Carlsson. Född 1653 Grangärde Hällsjön.  
Christian Carlsson. Född 1655-03-01 Grangärde Hällsjön.  

 
 

 
 

X:694  mf mf mm fm fm 
Brita Eriksdotter. Född 1617-10-01 Skinnskatteberg. Död 1690-09-03 Grangärde Hällsjön. 

 
 

 
 

X:695  mf mf mm fm mf 
Olof Andersson. 
 
 
 
Barn: 
IX:348 Brita Olsdotter. Född 1659-11-01 Linde Åbo.  

 
 

 
 

X:697  mf mf mm mf ff 
Bertil Hindersson. Född omkring 1620 Norrbärke Per-Hindersbo. Död 1709-01-17 Norrbärke Knipberget. Far: XI:1393 
Hindrik Persson. 
 
Norrbärke 16 juni 1670  Bertil Hindersson i Knipeberget berättades hava byggt sig ett torp på kronoallmänningen efter 
Christian Robsams tillstånd 
 
Norrbärke 20 februari 1696 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2759 (1696) Bild 7900 / sid 785 
Ställte länsman Jonas Strömberg för rätten en finne boende på kronoallmänningen vid namn Bertil Hindersson i Knipberget 
emellan 70 och 80 år vilken skall tagit sig det oråd före om natten emellan d 14 och 15 januari sin egen hustru livet att 
avhända vilja, lämnandes under rättens vidare rannsakning själva omständigheten att intaga hustrun nu närvarande Ella 
Markusdotter en kvinna om 62 år berättade detta sålunda vara tillgånget, att hennes man med vilken hon över 40 år levat i 
äktenskap tillsamman fuller städe varit emot henne något svår och vidrig och med hugg hanterat men i synnerhet nu 
någon år, och natten emellan d 14 och 15 januari sålunda sig med henne åtburit, om aftonen hade de bägge varandes goda 
vänner gått och lagt sig tillsammans, hustru alldeles avklädd och han även så, och vid pass midnatts tid hade hon vaknat 
där av att han henne begynt spjärna, och med en kniv skurit, då hon strax hållit för sig med händerna dem han allt 
sönderskurit och givit ett styng med kniven i vänstra sidan, som hon menar innan hon vaknat, men icke ett ord talat och då 
hon vaknat, hade hon strax ropat på sin son Stephan Bertilsson som och legat med inne i samma hus, och bedit honom slå 
upp eld efter mannen ville skära ihjäl henne, och under det samma som sonen kom med elden skall mannen henne givit 
åter ett styng i samma sida där med hon koomit upp ur sängen och sonen haft henne i sin säng i det samma och mannen 
huggit sig själv med kniven i bröstet, av detta hans hanterande hade hon nu över 5 veckors tid hållit vid sängen och ej 
annat trott än hon skulle sätta livet till, men han själv legat av det sting han sig själv gav vid pass 8 dagar, kunnandes hon 
honom nu icke vidare tro att leva tillsammans med, utan ställer till rätten att honom på det sätt straffa som han kan hava 
förtjänt. Bertil Hindersson kunde till detta icke neka sägandes sig därtill ingen orsak haft, utan av den ondes ingivelse här 
till kommit och att som dess or var, han alltid burit svarta strumpor?? om hustrun, dock ej någon tid befunnit henne med 
någon otro i äktenskapet, rätten tillsporde honom när han först fattade detta onda uppsåtet att så hantera sin hustru och 
var han hade kniven förvarad. Han svarade att han hade de tankar förr icke haft, utan då om natten när han vaknade tog 
han till kniven som inne i hans byxor liggande under huvudet förvarad, hustrun påminte honom härvid det han ofta förr 
sagt han skulle slå ihjäl henne och sig efter, detta nekade han ej men sade det han aldrig förr budit till, än denna gången 
och var om han sanningen skulle säga, orsaken att hon var en och annan gång borta längre än han tyckte rätt vara och där 
över bar han svarta strumpor, sade vidare att nog hade han kunnat haft ihjäl henne om icke gud hade rört honom att han 
sjär där med avstod. Rätten förhöllt honom vid detta tal att hans fullkomliga uppsåt måtte hava varit att hava livet av 
henne alldenstund han icke avstått sedan hon redan ropat hjälp, och eld upptändes, utan då givit henne det andra stynget 
med kniven i sidan, hans svarade sig ej kunde här till neka, att han icke tänkt hava ihjäl henne och att säga sanningen han 
han samma tanke och en gång tillförne haft förleden sommar ett år sedan, för det hon var stor i munnen, men betänkte sig 
åter, Rätten frågade om han var betänkt varest han ville förvara henne om det där till kommit att han henne ihjälslagit, 
svarade sig där om icke tänkt. Sonen Staphan berättade att han låg och sov i samma bodstuga som föräldrarna och visste 
intet av förr än modern ropade han skulle tända upp eld och sagt Bertil har rent ihjäl mig, där med han lupit i andra stugan 



efter eld och då han samt brodern Jacob kommo igen var modern uppkommen ur sängen och väggen och stod och stödde 
sig och bloden rann starkt, och fadern hade och i det samma huggit sig i bröstet och låg som död och blodet rann havandes 
kastat kniven från sig på sätet när de det sett, Jacob // lupit till brodern Lars Bertilsson som strax där vid bodde och haft 
honom med dess hustru dit  vidare budat flera grannar i synnerhet Staphan farit till Jacob Olsson i Knipeberget som han 
visste kunde förbinda sår och göra plåster, den och strax kom dit och förband modern, Jacob Olsson Mats Matsson 
Knipeberget Hans Persson vid Nyhyttan med dess hustru Karin Olsdotter som strax denna gärningen var skedd vore dit 
kallade, avlade eden och vittnade, // Jacob Olsson att när han kom dit strax vid midnatts tid var hustrun lagd på badstugu 
lagen och var överblodig och bloden rann ändå av henne, då han strax förbundit henne och fannt henne vara skuren i 
vänstra handen ett skärande som begyntes emellan de två sista fingrarna och gick upp i det tjocka av handen, där av 
samma 2ne fingrar nu äro krumpna och i högra handen emellan den längsta och fjärde fingret in till benet och sedan ett 
ristande tvärt över fingrarna, vidare på vänstra sidan först upp under armen ett ristande och längre neder ett styng som 
tagit på revbenet där av // sedan efter vid pass dock snart efter sidan som en finger är lång till, Bertil förmälte han, låg // i 
sängen och dragit skinnfällen över sig och begynte blöden då stillas och när han honom tilltalade svarade han honom intet, 
lät så ligga honom till middagen då Mats Matsson som varit till befallningsmannen detta att berätta hade kommit tillbaka 
och sagt befallningsmannen vilja vara att han och skulle förbindas det han gjort, och han haft // små styng i bröstet som 
intet stort tagit, och ett nedan för bröstbenet och var kniven som gärningen var gjord med till bladet nästan ett halvt 
kvarter lång och en halv tumme bred och hade han frågat Bertil huru det kom till att detta skett, vilken sagt det han bar 
svarta strumpor om hustrun, Mats Matsson gjorde om såren samma berättelse, Hans Persson även så, lade allenast det 
där till om när han frågade varför Bertil det gjort, hade han svarat med skamfulla ord dock meningen att misstanken om 
otrohet i hennes äktenskap det gjort, hustru Karin berättade lika så. // sonen Mats Bertilsson om sina 42 år omtalte här vid 
att när han var en gosse pass 14 år minns han att Bertil hade hustrun en gång kull på bröstet och skulle med en kniv skära 
henne men hon kommit undan // Resolution: // dömer rätten honom i anledning av cap 2 högmålsbalken i landslagen att 
steglas dock underställandes hovrättens högrättvisa omdöme huruvida därvid någon lindring bliva kan // 
 
Barn med Elin Markusdotter (Född omkring 1626 Norrbärke Kittlingsberg. Död 1705-05-16 Norrbärke Knipberget.). 
 
Barn: 
IX:349 Mats Bertilsson. Född 1658 Norrbärke Knipberget. Död 1739-12-18 Norrbärke Nyhyttan.  

 
 

 
 

X:698  mf mf mm mf fm 
Elin Markusdotter. Född omkring 1626 Norrbärke Kittlingsberg. Död 1705-05-16 Norrbärke Knipberget. Far: XI:1395, 
XI:1909 Markus Larsson. 

 
 

 
 

X:699  mf mf mm mf mf 
Olof Bengtsson. Arbetskarl. Född omkring 1620. Död omkring 1693 Norrbärke Björsjöhyttan (Nyhyttan). 
 
Barn med Sara Larsdotter (Född omkring 1623 Norrbärke Stora Dagkarlsbo. Död omkring 1704.). 
 
Barn: 
IX:350 Anna Olofsdotter. Född 1661 Norrbärke Nyhyttan. Död 1741-01-08 Norrbärke Nyhyttan.  
Lars Olofsson.  
Margareta Olofsdotter.  
Kerstin Olofsdotter.  

 
 

 
 

X:700  mf mf mm mf mm 
Sara Larsdotter. Född omkring 1623 Norrbärke Stora Dagkarlsbo. Död omkring 1704. Far: XI:1399 Lars Ersson. Mor: 
XI:1400 Karin Olsdotter. 

 
 

 
 

X:701  mf mf mm mm ff 
Hans Matsson. Körare. Född omkring 1625. 
 
Barn med Karin Mickelsdotter finska (Född omkring 1632. Död 1710-04-20 Norrbärke Nyhyttan.). 
 
Barn: 
IX:351 Hans Hansson. Född 1662-04-13 Norrbärke Hällsjön. Död omkring 1697.  
Anna Hansdotter. Född 1664-12-26 Norrbärke Nyhyttan.  
Anna Hansdotter. Född 1665-12-22 Norrbärke Nyhyttan.  
Jakob Hansson. Född 1667-03-10 Norrbärke Nyhyttan.  



 
 

 
 

X:702  mf mf mm mm fm 
Karin Mickelsdotter finska. Född omkring 1632. Död 1710-04-20 Norrbärke Nyhyttan. 

 
 

 
 

X:703  mf mf mm mm mf 
Abraham Jakobsson. Född omkring 1640 Norrbärke Söndagsbyn. Död 1703-03-02 Norrbärke Ibbarbo. Far: XI:1405 Jakob 
Olofsson. Mor: XI:1406 Brita Andersdotter. 
 
Norrbärke 24 juli 1671 Norrbärke tingslags häradsrätt (W) AIa:1 (1656-1680) Bild 1970 / sid 413  framhavdes en dräng 
Abraham Jacobsson i Kislingeberget och angavs hava besovit en piga Anna Olsdotter benämnd född uti Järsjö källa i 
Söderbärke socken under den tiden hon tjänt hos Abrahams fader. Efter drängen nekade kunna eller vilja äkta Anna 
sakfälltes han till sina 40 mark och konan 20 och skall Abraham hjälpa henne kyrkegångspenningar och barnafödan. 
 
Norrbärke 17 juni 1678  Eljest beviste han sig hava på brukets vägnar att fordra efter Anders Persson 150 daler kopptt / / 
hava sålt hemmansdelen de besitta sin andel till en finne Abraham Jacobsson i Kisslingeberget för 200 daler ktt // 
Christopher sade vara accorderat emellan Abraham och sig det den jorden skull än i 2 år få bruka och efter Abraham vill nu 
strax honom avtränga står ej heller han köpet utan vill leverera hemmans pengarna igen. Abraham svarade sig ej veta av 
något sådant avtal. 
 
Norrbärke 12 juli 1680 Hustru Margareta Jöransdotter i Järsjöbo kärade till Abraham Jacobsson i Kisslingberget om 
Ibberbotorp som nu är blivit kallat Finnebacken viljandes hon hav förmån för Abraham det att inlösa eftersom hon beviste 
sig vara därtill närmare i börden. Abraham exciperade att han hemmanet inlöst utav främmande hand, och vunnit därtill 
dom d 3 februari sistlidne, vilket hemman till en del bortsålt är 1654 och eljest hela hemmanet lagfarit och 3dje resan 
uppbudit under Malingsbo bruk d 4 juli 1679 och såsom fataliern nu är expirerade därinnan hon åtvakat sin rätt både med 
dom och lösning i ty begärde bliva verkligen vid hemmanet behållen. Resol. Såsom hustru Margareta Göransdotter sin 
lösningstid försummat kan rätten ej göra henne nu efteråt något bifall med mindre att Abraham själv vill därtill begiva, 
utan skulle hemmanet finnas mera värt än gälden som Abraham därför betalt bör han sådant uppfylla till närmaste 
arvingar. 
 
Norrbärke 30 juni 1682  Johan Sifversson samt Abraham och Hindrik Jacobssöner på Ibberbotorp beklagade högeligen att 
de förleden förste stor böndagsafton igenom en häftig vådeld hava bortmist alla sina hus och rörliga egendom och så 
medelst större delen av sin välfärd: begärandes allt därför till sin upprättelse tingsbevis om skadan att de därmed kunde 
ödmjukeligen tillsöka Hr landshövdingen om någon förskoning för utlagorna och sedan jämväl häradsborna om brandstod, 
och såsom skadan vittnades vara dem händ så stor att de nästan slätt intet av sitt godo undankomit och den timade 
genom rätt våda. Dy beviljade dem socknens nämnd detta bevis däröver till befordran av sin ärnade ödmjuka ansökning till 
högbte H Nde 
 
Norrbärke 3 juli 1687 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2747 (1687) Bild 8340 / sid 826 Henrik 
Jakobsson i Kisslingberg begärde få utlösa utur hemmanet sin broder Abraham Jacobsson i Ibberbo för den 1/6 del han 
haver i Kisslingberg inbekommit efter farsystern hustru Lisbet Olsdotter som bor i Ibberbo och utböd Henrik antingen 
penningar efter värdering efter sin hustrus jord i Ibberbo Abraham till utbyte. Abraham sade sig med penningar icke vara 
tjänt. Item den jordedel som Henrik utbjuder bestå av någon åker men skogen vara därifrån såld åt finnen Samuel Persson. 
Henrik sade slogen vara behållen men hade Samuel honom ett annat torp icke långt därifrån avhandlat. Abraham föregav 
den slogen han omtalar vara avläge, utan vill han skaffa honom den delen i Ibberbo som farsystern bor uppå och henne 
dädan, då vill han byta om med honom. Resol. Rätten tyckte likt att Abraham tager Henriks hustrus jord i utbyte för sig 
efter gode mäns prov och mätning på bägge hemmansdelarna i Kisslingsberg och Ibberbo och var som något i värdet på 
Henriks sida brister, uppfylles sådant med penningar 
 
Norrbärke 4 februari 1689 hustru Elisabet Olsdotter i Ibberbo har avträtt sin del i Kisslingberg till Abraham Jakobsson ibm 
och fått så stor del däremot i Ibberbo som svara kan emot 118 daler kopptt såsom hennes del i Kisslingberg är skattad för. 
De 82 daler som än restera på Ibberbodelens fulle betalning och inlösen ifrån sr Jacob Robsahm skall hustru Elisabet själv 
avlägga och Abraham håller henne skadelös i det övriga dat 12 april 1680 
 
Barn med Anna Olsdotter (Född omkring 1650 Söderbärke Järsjö källa. Död 1712 Norrbärke Ibbarbo.). 
 
Barn: 
IX:352 Anna Abrahamsdotter. Född 1671-03-19 Norrbärke Ibbarbo. Död 1723-09-06 Norrbärke Simmelsjön.  

 
 

 
 

X:704  mf mf mm mm mm 



Anna Olsdotter. Född omkring 1650 Söderbärke Järsjö källa. Död 1712 Norrbärke Ibbarbo. Far: XI:1407 Olof Persson Skott. 
 
 

 
 

X:705  mf mm ff ff ff 
Jon Andersson. 
 
Barn med Margareta. 
 
Barn: 
IX:353 Erik Jonsson. Född 1626 Kumla Bäckeby. Död 1693-01-29 Kumla Bäckeby.  

 
 

 
 

X:706  mf mm ff ff fm 
Margareta. 

 
 

 
 

X:708  mf mm ff ff mm 
NN. Född 1598. Död 1686 Kumla Bäckeby. 
 
 
 
Barn: 
IX:354 Karin Persdotter. Född 1632 Kumla Bäckeby. Död 1711 Kumla Bäckeby.  

 
 

 
 

X:727  mf mm fm fm mf 
Bärn Sadelmakare. Död 1662-05-01 Romfartuna Brånsta. 
 
 
 
Barn: 
Bernhard Bärnsson. Född 1659-02-20 Romfartuna Brånsta.  
IX:364 Elisabet Bärnsdotter. Död 1668-04-19 Romfartuna Brånsta.  

 
 

 
 

X:729  mf mm fm mf ff 
Mårten Staffansson. Född Kumla Bånsta. Död före 1656 Tärna Solbo. Far: XI:1457 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.  
IX:365 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.  
NN Mårtensdotter. Född Tärna Solbo. Död 1704-05-12 Tärna Löt 22).  

 
 

 
 

X:730  mf mm fm mf fm 
Barbro. Död efter 1656 Tärna Solbo. 

 
 

 
 

X:753  mf mm mm ff ff 
Bertil Arentsson. Född Tärna Västertärna. Far: XI:1505 Arent. 
 
Övertjurbo häradsrätt 1605-03-13 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/1 (1599-
1625), bildid: C0104924_00027: Kom för rätten Hans Ersson i Bånsta i Kumla socken med sin moder hustru Mariett sålde 
och upplät för sin stora nöd och annor skull, Bertil Arnesson i Västerfärna sju öreland hus och jord i Bånsta i Kumla mitt i 
byen för reda penningar 42 daler både i penningar och värde vilket de bekände fulleligen anammat och uppburit. 
 
Övertjurbo häradsrätt 1607-05-29 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/1 (1599-
1625), bildid: C0104924_00034 Kom för rätten Bertil Arnesson och gav tillkänna att han hade köpt av Hans i Bånsta uti 
Kumla socken sju öresland jord i Bånsta. 
 
Barn med NN (Död 1655 Kumla Bånsta.). 
 
Barn: 
Olof Bertilsson.  
Margareta Bertilsdotter. Född Kumla Bånsta.  
Marit Bertilsdotter. Född Kumla Bånsta. Död Kumla Fastebo.  
IX:377 Erik Bertilsson. Död omkring 1679.  

 
 

 
 

X:754  mf mm mm ff fm 
NN. Död 1655 Kumla Bånsta. 

 
 

 
 

X:755  mf mm mm ff mf 
Olof Pedersson. Länsman. Död Kumla Engarn. Far: XI:1509 Peder Matsson. Mor: XI:1510 Malin. 
 
Älvsborgs lösen 1615 Olof Pedersson i Engarn 
 
Länsman I mantal 1636 
 



Övertjurbo häradsrätt 31 augusti 1621 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/1 (1599-
1625), bildid: C0104924_00100 Knut Larsson i Engarn i Kumla socken sände genom prästen herr Jöran i Kumla en skrift till 
rätten som var lydande att han gjorde veterligt och sig för alle man bekänner att han haver unt och efterlåtit Olof Persson i 
Engarn nio öresland jord med husen i Engarn alldenstund att Olof på sin hustrus vägnar hon är en brodersdotter där till 
med så haver och hennes moder hustru Anna i Tärna givit sig tillfreds så att sådant är skett med hennes bejakelse och skall 
Olof Persson som härtill gjort haver här efter i allan hans ålderdom unna honom fördel av hemmanet och bekänner han sig 
hava uppburit på sama kontrakt tolv tunnor säd tills han mera behöver och är här till vittne kallade över detta jordeköpet 
Mats Olofsson i Fastebo, Per Larsson i Randesta, Johan Larsson i Tärna, Nils Persson i Västerby så och kyrkoherren her 
Jöran Johannes i Kumla 
 
Övertjurbo häradsrätt 12 maj 1629 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/2 (1628-
1653), bildid: C0104925_00015 hustru Brita i Vånsjö i Torstuna härad skall hava sin systerdel i de 2 gårdar i Engarn men det 
som hennes morbroder (troligen Olof Persson) haver henne avhänt intet efter spörjt 
 
Övertjurbo häradsrätt 12 maj 1629: Olof Persson i Engarn skall betala Mats Olofsson i Fastebo 12 daler för 1 öres land 
 
Västerås domkapitel 1631 22 januari 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 – h Karin 
Lars Ersson- H Malin 
----- - Olof Persson 
Anders (Sophi) – pigan Malin 
 
Övertjurbo häradsrätt 16 mars 1635 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/2 (1628-
1653), bildid: C0104925_00038 Anklagade Olof Pedersson i Engarn Olof Matsson i Kumla Matsb att han haver slagit honom 
uti ett barnsöl såsom Nils Turck en ryttare vittnade: Nämligen att han högg honom främst i huvudet så att han bekom ett 
tecken sakfälldes för den skull bemälte Olof Matsson till tolv daler till treskiftes 
 
Övertjurbo 16 mars 1635 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2256 (1635) Bild 1100 / sid 102 Hans i 
Engarn anklagade länsman Olof Persson om en hölada som brann upp och var vid pass femton lass uti. Då där om blev 
rannsakat befanns att länsmannens jänta haver burit eld till ett fall och huru hon bar så hade utan tvivel gnistor blåst där 
ifrån och till ladun. Då blev avsagt att Hans skulle taga jäntan och låta henne tjäna för vådan och skadan, därtillmed ville 
och länsmannen betala honom 6 lass hö och pigan sedan tjäna därför. Men Hans ville ingen delen vara tillfreds med, Utan 
går till och tager utur länsmannens ladu utan lov och minne några lass och de andra 6 lass med utur en annan ladu som 
länsmannen tillförende tillböd. Då frågadds varför han det gjorde svarade han sig intet hö hava i förråd att giva sin boskap 
/ Hans fick böta 40 mark 
 
Övertjurbo härad 19 maj 1637 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1782 (1637-1639) Bild 1090 / sid 102 Olof 
Persson i Engarn länsmannen i Kumla s fick fast på 3 öresland jord i Engarn, ett öresland löste han av ryttaren Peder 
Andersson på hans hustrus vägnar för en tunna råg om 9 daler en korntunna om 7 daler en rustningshäst om 60 daler och 
penningar 20 daler koppmynt, de andra 2 öresland lösade han av Zackris Matsson i Vad och Pär Matsson i Tärnabyn för ett 
par oxar 24 lod silver och en tunna korn. 
 
Simtuna häradsrätt 4 maj 1653 Bengt Eriksson i Brunnsbo Tärna beviste sig med köpebrev under goda vittnen hava lossat 
och köpt något hus och jord i Brunnsbo av sin hustrus släkt, först av Olof Persson i Engarn lossat ett öre och aderton 
penningar i Brunnsbo och därför fyllest betalning 35 daler vitt mynt och 2 ½ lod silver givit //Bengts hustrus Karin 
Eriksdotters fäderne och möderne arvjord ibidem är 2 öre // 
 
Lagmansting Brunbäck 6 augusti 1673 Bevistes med fordom lagförarens sal Anders Andersson i Västerås av Övertjurbo och 
Sala sockenstuga d 19 juni 1637 givna fasta det ärlig och beskedlig Olof Pärsson i Engarn, länsman i Kumla socken hade 
lossat och köpt av Pär Andersson Ryttare, hans hustrus del nämligen 1 öresland i hus och jor som var hennes arvejord i 
Engarn, för en tunna råg a 9 daler , 1 tunna korn a 7 daler, en rustningshäst om 60 daler item 20 daler kopp, noch haver 
han lossat och köpt av Zackarias Matsson i (Vaa) 2 öres land jord för bemälte hemman, för ett par oxar, 24 lod silver och 1 
tunna korn / / bevistes med häradshövdingedomhavandens sal Päder Danielssons d 28 november 1655 av Övertjurbo och 
Sala sockenstuga givna fastebrev det Anders Olofsson i Engarn, haver köpt av Johan Matsson i Vansjö och Tuna socken 1 
öres land hus och jord i nordesta landslotten i Engarn för 75 Rd Sist bevistes med häradshövinge domhavandens 
välbetrodde Pär Hansson Zenii d 18 feb 1668 av Sala sockenstuga givna fasta det länsmannen i Kumla socken Lars Olofsson 
hade med tvenne bytesbrev betygat det hans morbroder Pär och Mårten Matssöner i Tärneby hava gjort ett jordebyte 
med sin syster h Annn Matsdotter bemälte länsmans moder och givit henne sin rätta arvejord 1 öresland hus och jord i 
Norregården Engarn och igen bekommit av henne dess arvejord ½ öresland i Tärnaby mellangård såsom och att den andra 
brodern Pär Matsson och hans arvingar hava i lika måtto uppdraget bemälte sin syster Anna Matsdotter sin arvejord ett 
öresland i Engarns storegård för ½ öresland i mellangården 



 
Barn med NN Matsdotter (Född Kumla Engarn.). 
 
Barn: 
IX:378 Anna Olofsdotter. Född 1612 Kumla Engarn. Död 1691-11-15 Kumla Bånsta.  
Malin Olofsdotter.  
Lars Olofsson.  

 
 

 
 

X:756  mf mm mm ff mm 
NN Matsdotter. Född Kumla Engarn. Far: XI:1511 Mats Larsson. Mor: XI:1512 Anna. 
 
Heter Margareta eller Brita 
 
Övertjurbo härad 3 februari 1670 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0104927_00118 Mårten Matsson i Tärna angav 
någon pratention emot sin systerson länsman Lars Olofsson och hans broder i Engarn på ½ öresland jord i Engarn // 
 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1786 (1645-1646) Bild 1490 / sid 141 (AID: v420577.b1490.s141, NAD: 
SE/RA/42042202) Länsman Lars Olofsson i Engarn // hans morbror är Per Matsson i Tärna by 

 
 

 
 

X:757  mf mm mm fm ff 
Anders Hansson. Död 1664 Tillberga Hällby. Far: XI:1513 Hans Månsson. 
 
Mantalslängd 1613- 
 
Kyrkvärd 1619-1620 samt 1630-1632 
 
Kyrkoräkenskap 1620 Samma år lät Anders Hansson göra högkorsbalk av nyo utav socknens inköpta bräder: kostade han 
allena på mat och arbetslön, till testamente för sig och sin kära hustru 
 
Västerås rådhusrätt 19 maj 1645 Inställde sig 2 bönder ifrån Tillberga socken i Helleby, Anders Hansson och hans son, 
besvärandes sig över Johan Stäkert invånare i staden, att de haver förlidne fastlagtiden levererat någon koppar till honom, 
och kunna intet därför bekomma sin forlön och 22 lass äre, i samma färdsle inkomna som stå alla skrivna på en sedel. Här 
till Johan Stekert svarar att det haver felts på Västerås våg 3 lispund koppar till vikten men bekänner likväl att plåtetalet 
haver varit till fyllest, ty när bönderna hava först hit kommit med kopparen, haver Johan intet varit hemma som kopparen 
skulle emot taga, hava där före måst lägga kopparen i en bod, till dess Johan efter några veckorstid kom hem ifrån 
marknarna. Joha presenterar och i rätten farsedelen daterat Avestafors den 12 februari 1645 på 11 lass och Hans 
Mårtensson i Bejby i Tillberga socken är skriven för seden på vilken Johan föregiver ovanbemälda 3 lispund koppar felas 
men haver det själv på sedeln annoterat, bonden Anders Hansson tillbudes eden, om han gitte sig värja för de 3 lispund 
koppar där till han svarar och säger sig med gott samvete vilja och kunna gå eden oansett Johan Stekert honom ingen 
tjuvnad tillviter men emedan den 3 bonden Hans Mårtensson vilkens namn på sedelen angivit är nu intet är tillstädes 
uppskjutes denna sak till hans ankomst. 
 
1647 Förteckning på vägröjning emellan Sevalla och Tillberga socknar. Anders Hansson i Hälleby 34 famnar förutan 
backeklinten den skall med förbättras 
 
Siende häradsrätt 7 januari 1663: Avsades att Anders Hansson i Helleby och Tillberga socken skall betala till sina barn av 
förra kullen Per Andersson och Anders Andersson samt deras brodersbarn, deras respektive moders och fadermoders 
morgongåvo .... å ... hindersdag given, bestående uti ett silverbälte a 40 av obyttan del och sedan bekomma förbemälte 
hans barn  och barnbarn en tertial av det övriga silvret och de andra tvådelarn fördelas tillika med de andra lösören 
emmelan fadern och hans barn av senare kullen således det 16 och 17 cap gift m B vad de 3 ½ öresland jord anlangar som 
Anders Hanssons senare hustru haver löst efter sin son som var Anders Hanssons styvson så skall eller bör Anders Hansson 
ej komma till arv uti den samma jord alldenstund det är han sal hustrus arvejord utan den bliver hennes barn förbehållen 
 
Siende häradsrätt 27 januari 1665: Resolverades att Anders Hanssons i Helleby och Tillberga socken efterlåtne arvingar 
skola vara alla lika delaktiga uti rågsäden som deras sal fader uti sin livstid haver utsått på sina fördelsåkrar, så som och 
bekomma betalning för vårbruket, men vårsäden behålla Peder Andersson och Olof Eriksson allena som på hemmanet 
sitta och rustningen hålla, helst efter så som fördelen igenom Anders Hanssons dödeliga frånfälle straxt utslocknande och 
alltså åter till hemmanet hemföll.  
 
Barn med Valborg. 



 
Barn: 
IX:379 Per Andersson. Född 1614 Tillberga Hällby. Död 1685-07-29 Tillberga Hällby.  
Hans Andersson. Död före 1659 Tillberga Hällby.  
Anders Andersson.  

 
 

 
 

X:758  mf mm mm fm fm 
Valborg. 
 
Tillberga (U) OII:1 (1605-1841) Bild 49 / sid 74 (AID: v74427.b49.s74, NAD: SE/ULA/11546)  
 
Barn med Olof. 
 
Barn: 
Erik Olofsson.  
Lasse Olofsson.  
Brita Olofsdotter.  

 
 

 
 

X:765  mf mm mm mm ff 
Mats Larsson. Född omkring 1593. Död omkring 1660 Kumla Ransta. Far: XI:1529 Lasse Olofsson. Mor: XI:1530 NN 
Tomasdotter. 
 
Mantalslängd 1645-1653. Sannolikt är han sextio år detta år. Därefter förekommer sonen Anders Matsson 1654 och därpå 
Mats Larsson med namn men utan markering fram till  
 
Barn med Anna (Matsdotter?) (Död omkring 1660 Kumla Ransta.). 
 
Barn: 
IX:383 Anders Matsson. Född Kumla Ransta. Död 1673 Kumla Ransta.  
Kerstin Matsdotter. Född Kumla Ransta.  
Olof Matsson. Född Kumla Ransta.  
Erik Matsson. Född Kumla Ransta.  
Karin Matsdotter. Född Kumla Ransta.  
Margareta Matsdotter. Född Kumla Ransta.  

 
 

 
 

X:766  mf mm mm mm fm 
Anna (Matsdotter?). Död omkring 1660 Kumla Ransta. 
 
Om Anna Matsdotter är korrekt dör hon 1667 

 
 

 
 

X:769  mm ff ff ff ff 
Erik Olofsson. Född Gunnilbo Erlandsbo. Far: XI:1537 Olof Ersson. Mor: XI:1538 Marit Hermansdotter. 
 
Lagmansting i Söderbärke 25 augusti 1648 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIa:6 (1643-1652) Bild 3430 / 
sid 336 Bevista Erik Olsson i Moren med fordom lagförarens Johan Olssons utgivne fastebrev av Söllbergsgård den 31 
augusti 1629 huruledes han hade köpt av sin broder Per Olsson i Åvestbo vid Norberg all den jordedel som honom var 
tillfallen i föreskrivne Moren för en läst osmundjärn och trettio daler penningar för två skeppund stångjärn, sammaledes all 
hans jordedel på Väderbacken för tre fat osmundjärn Noch haver Erik Olsson köpt av sin syster hustru Karin Olsdotter i 
Dagersboda all hennes del både i Moren och Väderbacken för tretton och ½ fat osmundjärn, ytterligare bevistes med ett 
annat förbemälte lagförarens av Norrbärke tingstad den 20 jan 1632 utgivet fastebrev sig hav tillköpt av sin systers man 
Antonis Larsson all hennes arvedel i föreskrevne  i Moren och Väderbacken för 102 daler kopp Item sin systers Elins andel 
ibidem för femton skeppund tackjärn och tre skeppund stångjärn. Så och av sin tredje systers man Torsten Olsson i 
Bommarsbo allan hennes arvedel sammastädes för sexton skeppund tackjärn och en svart engelsk tröja fodrat med 
fårskinn värderat för tu fat osmundjärn. Sist och till det tredje beviste Erik Olson med s lagföraren Anders Anderssons av 
Norrbärkes tingstad den 12 jan 1642 utgivne fastebrev sig hava lagligen tillköpt av sin syster Malin i Södergoviken och 
Gränge socken all hennes arvedel uti föreskrivne Moren och Väderbacken för åtta fat osmundjärn tu skeppund tackjärn // 
tunge penningar// och halvannat lod sked item av sin broder Daniel Olsson plåtslagare och harneskmakare vid Säters 
kungsgård all hans anpart i ovanbemälte Moren och Väderbacken för sex skeppund tackjärn tjugo tre … å kopp tunge åtta 



daler och tre skeppund stångjärn ett sölvstop om 10 lod och 1 tunna malt. Ännu av sin systerson Johan Tidiksson i 
Västansjö all hans andel i Moren och Väderbacken som han efter sin moder hustru Margareta Olofsdotter var arvfallen till 
för tio fat osmundjärn fem tunnor råg  1 häst fem fat osmundjärn och halvannat skeppund tackjärn och angav Erik Olsson 
att haver över detta köp godvilligen utvisat till benämnde sin syster Malin 6 skeppund som blev approberat 
 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 1655-08-27 Samma dag framvistes uti rätten ärlig och förståndig man Erik Andersson borgare 
uti Köping ett köpebrev daterat Moren uti Gunnilbo fjärding den 12 december 1652 varmed han beviste sig hava köpt av 
Olof Eriksson i Moren två systerdelar uti bemälte hemman Moren för femhundra kopparmynt 
 
Gamla Norbergs häradsrätt 9 oktober 1660: Erik Andersson i Moren och Gunnilbo fjärding efter dess andragna sak 
övervägan kändes berättigad till en halvpart av den k.... gäld efer Anders Påvelsson och haver att fordra av efterskrivne 
rotebönder nämligen Erik Persson i Österbo stångjärn skeppund 1. Erik Persson i Moesiö 10 mark för .. i Åvestbo ... 
stångjärn 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 16 februari 1665: Emellan Erik Andersson i Mortorpet i Gunnilbo socken och Lars Persson i 
Erlandsbo avsades att efter som Moren var en avgärda by ifrån Erlandsbo och Erik hade låtit sälja en del skog till Ferna 
bruks  possessorer avsades att skogbyte skall hållas emellan Erlandsbo och Moret mot S Johannis nästkommande. 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 25 augusti  1668:Frans Brun på Flena bruk anhölt att emedan Erik Andersson på Moratorpet 
var honom skyldig 500 daler kmt och icke kan komma till sin betalning mådde då få njuta det 2 uppbudet på hans torp, 
eller och om han vill det sälja till en annan måtte då arresteras så många penningar inne hos köparen att han må komma 
till sin betalning. 
Nils Larsson Måns Christerssons tjänare lät på grevinnans vägnar 2 resan uppbuda Erik Andersson Bys torp Mortorpet köpt 
för penningar 266 daler smt dat d 26 april 1667 vilket uppbud Lars Persson i Erlandsbo klandrade på bolbyns Erlandsbo 
vägnar emedan Moratorp är ett utbygge där av och begärde det få inlösa 
 
 
 
Barn: 
IX:385 Jöns Eriksson. Född 1624. Död 1682-05-07 Gunnilbo Moren.  
Anna Eriksdotter. Född 1636-09-22 Gunnilbo Moren. Död 1699-02-07 Skinnskatteberg Årnbo.  

 
 

 
 

X:771  mm ff ff ff mf 
Mats Mårtensson. Död 1679-06-29 Gunnilbo Holsbo. 
 
I mantalslängd 1649 
 
Skinnskattebergs härad  1678 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2741 (1678) Bild 4930 / sid 475 
(AID: v420925.b4930.s475, NAD: SE/RA/42042202) Mats Mårtensson, Erik Ersson och Barbro Eriksdotter i Holsbo, begärde 
att få igenom gode män avbyta sina fordedelar ifrån Mats Erssons del i Holsbo som nu vid Ferna bruk är med gäld 
graverad, // 
 
Barn med Anna Matsdotter (Född Gunnilbo Holsbo.). 
 
Barn: 
IX:386 Brita Matsdotter. Född 1625 Gunnilbo Naddebo. Död 1680-09-19.  
 
Äktenskap med Karin Eriksdotter. Vigsel 1663-10-25 Gunnilbo. 

 
 

 
 

X:772  mm ff ff ff mm 
Anna Matsdotter. Född Gunnilbo Holsbo. Far: XI:1543, XIII:7983 Mats. 
 
Skinnskattebergs häradsrätt hösttinget 1689 §70 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2290 (1689) 
Bild 5750 / sid 550 Kändes Päder Jönssons i Moren klander om dess mormoders Anna Matsdotters i Naddebo arv i Hålsbo 
av intet värde emedan Hålsboborna Mats och Erik Erssöner gitte med Anna Matsdotters faders skrifliga bevisa, det hon 
varit för dess rättighet där uti väl förnöjd alltså blev samma skrift confirmerat 

 
 

 
 

X:785  mm ff fm ff ff 



Per Svensson. Se IX:397. 
 
 

 
 

X:786  mm ff fm ff fm 
NN Olofsdotter. Se IX:398. 

 
 

 
 

X:787  mm ff fm ff mf 
Per Olsson. Död omkring 1710 Gunnilbo Långnäla. Far: XI:1573 Olof Jonsson (Eliansson?). 
 
Långnäla 
Mantal 1665 - 1681 
Mantal 1681 Per Olsson m h 2 döttrar 
 
Sjuk vid hösttinget 1706 
 
Fadder till Jon Nilssons barn i Färna kolartorp . Först av de kvinnliga faddrarna är hustru Margareta, kanske hustru 1679 / 
v72161.b109.s104 
 
Fadder till Nils Hindersson kolares dotter i Färna 1680 
 
Har möjligen en son i Bysala Per Persson // Hed (U) C:1 (1683-1689) Bild 64 / sid 123 (AID: v72418.b64.s123, NAD: 
SE/ULA/10382) 
 
Är nämndeman 1694 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2294 (1694) Bild 13020 / sid 1285 (AID: 
v420696.b13020.s1285, NAD: SE/RA/42042202) 
 
Han är inte med på hösttinget 1699. 1701 vårtinget är han åter nämndeman 
Ej med på hösttinget 1702 med 1703 
 
Barn med Karin Olofsdotter. 
 
Barn: 
Olof Persson.  
IX:394 Karin Persdotter. Född Gunnilbo Långnäla. Död 1715-03-01 Hed Bysala.  
Annika Persdotter.  

 
 

 
 

X:788  mm ff fm ff mm 
Karin Olofsdotter. 
 
Gunnilbo (U) C:1 (1660-1683) Bild 118 / sid 113 (AID: v72161.b118.s113, NAD: SE/ULA/10346) 

 
 

 
 

X:789  mm ff fm fm ff 
Påvel Andersson. Död (1676?) Hed Bysala. Far: XI:1577, XI:2033, XII:4053 Anders Påvelsson. 
 
Barn med NN (Död 1673 Hed Bysala.). 
 
Barn: 
IX:395, IX:509 Johan Pålsson. Född 1656 Gunnilbo?. Död 1739-03-29 Hed Bysala.  
Anders Pålsson. Född Hed Bysala.  
Annika Pålsdotter. Född Hed Bysala.  
Karin Pålsdotter. Född Hed Bysala.  

 
 

 
 

X:790  mm ff fm fm fm 
NN. Död 1673 Hed Bysala. 

 
 

 
 

X:795  mm ff fm mf mf 
Olof Andersson. 



 
I mantalslängd för Bysala, Hed, 1648 - Olof med hustru, dotter och måg 
 
Skinnskatteberg 13 mars 1637 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1782 (1637-1639) Bild 980 / sid 91  Jöns 
Arvidsson, Olof Arvidsson och Anna Arvidsdotters barn klandrade på någon jord i Bysala som dem var till arvs fallet vilket 
löper på var kull 2 öre 16 penningland belangandes Erik Fransson så tager han sina penningar igen och bördsmännen träda 
till jorden, dock behåller Erik jorden till dess han sina penningar igen bekommer. 
 
Skinnskatteberg 20 juli 1640 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län (D) EXIe:1106 (1640) Bild 1770 / sid 169 
Olof Andersson i Bysala gav tillkänna att en knekt Peder Jonsson i Gunnilbo skulle slagit honom med en sten uti hans 
smedja på hans arbete, avsades att han skall// 
 
Skinnskatteberg 4 juni 1641 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2258 (1641) Bild 811/ sid 249 
wälbemälte Anders Hindriksson fastade fem systerdelar i Bysala köpt av Erik Olsson, Arvid Olofsson och Anna Olsdotter 
 
Skinnskatteberg 29 maj 1649 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2263 (1649-1650) Bild 4640 / sid 
445 uppböds Olofs hemman i Bysala första gången, så och dess lösöre  
 
Barn med NN (Död omkring 1651 Hed Bysala.). 
 
Barn: 
IX:398, X:786 NN Olofsdotter. Död 1703-06-04 Hed Bysala.  

 
 

 
 

X:796  mm ff fm mf mm 
NN. Död omkring 1651 Hed Bysala. 

 
 

 
 

X:797  mm ff fm mm ff 
Jöns Olofsson. Död Hed Holmen. Far: XI:1593, XII:3969 Olof. Mor: XI:1594, XII:3970 NN. 
 
Svea Hovrätt, Huvudserie [Liber causarum], SE/RA/420422/01/E VI a 2 aa/74 (1633-1634), bildid: A0067993_00301 // 
Solmyra 1 markland // Jöns i Holmen haver i samma hemman på sin styvdotters vägnar som är Olof Larssons i Solmyra 
rätta brorsdotter, till broders del. Men den som nu på hemmanet sitter bek. Olof Larss i Solmyran vill sig hela hemmanet 
tillägna // 
 
 
Skinnskatteberg 13 mars 1637 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1782 (1637-1639) Bild 990 / sid 92 Jöns i 
Holmen skällde hela rätten och kastade in tre mark och sade han får ingen rätt, detta står till minnes huru han sådant kan 
bevisa 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 4 juni 1641 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2258 (1641) Bild 810 / 
sid 248: Jöns i Holmen för orätt kolmåttt sakfällt att böt 40 mark efter mantalet 1637 den 3 november 
 
Skinnskatteberg 1645 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1785 (1645) Bild 2650 / sid 248 (AID: 
v420576.b2650.s248, NAD: SE/RA/42042202) framkom Erik Larsson i Sunnansjö i Hed socken och bekände sig hava 
bekommit ett torp av sin broder Jöns Olofsson som är byggt på Holms ägor, för den del han ärva skulle i bolbyn, bekände 
alltså bägge bröderna vara här om väl förenta och förlikta så att var haver sin avskedad del i hemmanet, begärde 
fördenskull Erik häradsfasta här på Sunnansjö som är tillförne lagbudit och lagståndet 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 29 maj 1649: Avsades att nämnden skola rannsaka om ... Spabo och Holmen och rannsaka om 
Jöns i Holmen haver gått över rågången och huggit timmer 
 
1638 bebos Holmen i Hed socken av Anders, år 1639 av Jöns 
 
Skinnskatteberg 22 mars 1652 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2727 (1652-1655) Bild 680 / sid 59 
(AID: v420712a.b680.s59, NAD: SE/RA/42042202) Holmen – än uppvistes hur såsom hemmanet Holmen är värderat för // 
kmynt och Jöns ibidem är skyldig bliva för 8 år sedan 547 // kol till 7½ stigar löper i penningar 1025 daler 20 öre förutan 
dess intresse och skadestånd på bemälte hemman beviljas // fast efter skulden icke betalas eller avläggaes utan där // 
prolongeras tid ifrån tid, oaktandes att berörde hemman länge sedan lagbudit och lagståndet tillika med de // emot detta 
vadde Olof Jönsson med 3 mark under lag// Spaboda, är värderad för 600 daler // 777 daler 16 öre som dess räkning utvisa 
där på och fastbrev tilldömdes 



 
Skinnskatteberg 25 februari 1657 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2729 (1656-1658) Bild 4060 / 
sid 395 hustru Elin Olofsdotter i Korphyttan, klandrade på en systerdel i Holms hammar i Hede fjärding där till hon sade sig 
vara bördig. Till detta klander svarade Olof Hising sig hava fasta uppå samma jord och stått oklandrat i 4 års tid vilket han 
hade köpt av Jöns i Homen som var hennes broder och underrättades hon att jorden kan hon intet mera komma till 
eftersom nämnden vittnade den hava okvalt ståndit i 14 år utan försöka sin broder om hon för sin del är obetalt. 
 
Skinnskatteberg 13 juli 1658 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2729 (1656-1658) Bild 7330 / sid 710 
(AID: v420714.b7330.s710, NAD: SE/RA/42042202) emellan Olof Jönsson i Holmen och hans medarvingar till Holms 
hammar efter deras fader Jöns Olofsson angående lösninga att komma si i samma hemman med brodern som de begärde. 
Resolut: efter som Olof har inlöst hemmanet Holmen utav sin faders kreditorer för 381 stigar kol och 5 stigar // rättentog 
saken uti den vissa konsideration att där de två bröder som nu sökte lösen skulle komma därn in lände det dem till fördärv 
då hemmanet således fördelas skulle, skulle ingen av dem bliva där behållen på så liten jord,, ty kändes Olof att bliva där 
vid och utlösa sina bröder efter som hemmanet har varit skattat, här emot vaddes av bägge bröderna  
 
Barn med NN. 
 
Barn: 
Måns Jönsson. Född omkring 1623. Död 1723-09-29 Hed Holmen.  
IX:399, X:993 Erik Jönsson. Död 1702-08-03 Hed Karmansbo.  
Olof Jönsson. Född Hed Holmen. Död före 1678 Hed Holmen.  
NN Jönsdotter.  

 
 

 
 

X:798  mm ff fm mm fm 
NN. 
 
Barn med Olof. 
 
Barn: 
Elin Olofsdotter.  

 
 

 
 

X:801  mm ff mf ff ff 
Daniel. Död Skinnskatteberg Grisnäs. 
 
Barn med NN. 
 
Barn: 
IX:401 Israel Danielsson. Död 1684-10-28 Skinnskatteberg Grisnäs.  
Karina Danielsdotter.  

 
 

 
 

X:802  mm ff mf ff fm 
NN. 
 
År 1639 är änkan i Grisnäs antecknad i mantalslängden även 1636 i boskapslängd Länsstyrelsen i Västmanlands län. 
Landskontoret I 1635-1915 (U) EIII:1 (1622-1636) Bild 4040 / sid 23 

 
 

 
 

X:803  mm ff mf ff mf 
Lars Jöransson. Död före 1636 Skinnskatteberg Grisnäs. 
 
Omnämnd i tionderegister 1612. Västmanlands handlingar 
 
Skinnskatteberg 31 oktober 1614 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2254 (1593-1632) Bild 500 / sid 
742 (AID: v420656.b500.s742, NAD: SE/RA/42042202) Lasse Jöransson i Grisnäs haver besovit en löskekvinna vid namn 
Karin Larsdotter och gjort henne med barn, och är en gifter karl. Blevo dömd efter det femte capitlet uti högmålen ifrån 
livet. 
 
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): Lasse Jöransson i Grytsnäs haver bedrivit hordoms 



synd med en löskekona Karin Larsdotter vid namn, vilka blevo dömda ifrån livet 1614. Dock på höga överhetens nådige 
behag är han benåder och skall böta efter H K Mtz förklaring 80 daler och konan tagen till gården efter hon hade intet att 
böta med 
 
Boskapslängd 1633 Grisnäs Lasse 6 ko 3 gammal get 3 ung get Utsäde 2 t:a 
 
Barn med Elin (Död 1655-04-01 Skinnskatteberg Grisnäs.). 
 
Barn: 
IX:402 Margareta Larsdotter. Född 1605. Död 1688-01-01 Skinnskatteberg Grisnäs.  
Sara Larsdotter. Född 1624-02-08 Skinnskatteberg Grisnäs.  

 
 

 
 

X:804  mm ff mf ff mm 
Elin. Död 1655-04-01 Skinnskatteberg Grisnäs. 
 
I boskapslängden 1638, Skinnskatteberg, Grisnäs nämns Enkian i grisnääs // Länsstyrelsen i Västmanlands län. 
Landskontoret I 1635-1915 (U) EIII:2 (1638-1644) Bild 1650 

 
 

 
 

X:805  mm ff mf fm ff 
Anders Larsson. Död 1650-12-08 Skinnskatteberg Mortorp. 
 
I årliga räntan1611 
 
Skinnskatteberg 8 juni 1613 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2253 (1593-1632) Bild 1140 / sid 682 
Avsades att efter en benämnd Olof Svensson hade uppröjt och byggt ett torpställe Mortorp benämnd och föll där ifrån, 
medan barnen voro små, och stod öde uti några år. Då förskaffade sig Anders Larsson kong majtt brev därpå att han det 
bygga och besitta skulle, därför efter voro några hus för honom, skulle han fördenskull efter gode mäns målsordom giva 
Olof Svenssons barn något för husen 
 
Skinnskatteberg 4 oktober 1618 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2254 (1593-1632) Bild 150 / sid 708 
kom för rätten Anders Skräddare i Mortorp och klagade Måns vid Flohammar haver slagit 3 nöt för honom där till Måns 
svarade och sade att Anders barn haver rivit hål på hans gärdsgård och släppt boskapen in i hans sved och sade sig där 
uppå hava vittnen. 
 
Dopvittne Anders i Mortorp 1624 
 
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 uttagne två stycke ben dock är han av 
samma sår kommen till sin hälsa och huvudet igen där före så vart nu samma Evert i Tulinge sakfällt till att böta sina 
penningar 20 mark efter som förmäles uti såramålabalken. 
 
Skinnskatteberg  26 augusti 1626 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2254 (1593-1632) Bild 1850 / 
sid 876 (AID: v420656.b1850.s876, NAD: SE/RA/42042202) Anders Larsson vid Mortorp vittnade om det narreri som uti 
barnsölet i Skärviken hänt och skett var att där samma städs intet gäckeri eller narrspel är bedrivit och guds helga ord eller 
det högvördiga sakramentet som de med so... utfört hade utan göra dem alla fri och Lasse Nilsson i Skärviken samt Anders 
Larsson de gjorde deras ed med läggande deras händer å boken och svoro därpå att sådant de ick haver haft för händer, 
allenast att den ene hade sig företaget att skulle vara mästerman och hugga halsen av den andra , skräpt  därav några 
hade i deras lättfärdighet företagit att kalla gården Böfvelsgården  därför så gjordes här ett allmänneligt förbud att ingen 
vid sina penningar skulle kalla mera Böfvelsgården vid vars och ens fyrtio mark ... böte 
 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2254 (1593-1632) Bild 150 / sid 708 kom för rätten Anders 
Skräddare i Mortorp och klagade Måns vid Flohammar haver slagit 3 nöt för honom där till Måns svarade och sade att 
Anders barn haver rivit hål på hans gärdsgård och släppt boskapen in i hans sved och sade sig där uppå hava vittnen. 
 
Skinnskatteberg 10 april 1635 berättade Anders i Mortorp att han fört tu skpd tackjärn till Flohammar till Bengt Fickt och 
lade det i deras ladu och sade till gårdsfolket: kan ske Walsta folket komma ut i morgon, låg så järnet där över ett halvt år 
och llat // hört togs undan, så makade allt Bengts hustru järnet undan och lade hö på att ingen skulle stjäla bort järnet. 
Omsider kom Johan Evertsson och tog halft tjugunde lsp där av och förde till Walstad och de som var igen vet ingen varest 
det kom. 
 



 
Skinnskatteberg 13 mars 1637 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1782 (1637-1639) Bild 980 / sid 91 Avsades 
att Anders i Mortorpet skall betala Erik Tolsson i Köping  nio lispund järn som han anammade och lät förkomma 
 
Barn med Karina (Död 1648-06-29 Skinnskatteberg Mortorp.). 
 
Barn: 
Erik Andersson.  
IX:403 Mats Andersson. Död omkring 1683 Skinnskatteberg Mortorp.  
Abraham Andersson. Född Skinnskatteberg Mortorp.  

 
 

 
 

X:806  mm ff mf fm fm 
Karina. Död 1648-06-29 Skinnskatteberg Mortorp. 

 
 

 
 

X:807  mm ff mf fm mf 
Olof Nilsson. Född omkring 1560. Död 1651-11-30 Skinnskatteberg Wetterskoga. 
 
1 söndagen i advent begrovs Olof Nilsson i Wetterskog en gammal man 6 daler testamente 
 
Årliga räntan 1608-1609 
 
Mantalslängd 1645 m hu sn 
 
Skinnskatteberg 7 juli 1609 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2253 (1593-1632) Bild 500 / sid 618 Blev 
Olof Nilsson i Wetterskog tillsagt konungens förbud att han icke skulle hävda eller belägra Kerstin Nilsdotter efter han 
henne trolovat och sedan hävdat uti tu år och nu vill giva henne ett ont rykte på det han får orsak att skiljas vid henne och 
för det onda rykte skulle hon till nästa ting förskaffa sig värjemål eller vittnes brev ifrån Norrbärke huru hon sig där förhållit 
haver och om han henne emellertid hävdar skall han behålla henne för sin äkta hustru eller böta 40 daler. 
 
Skinnskatteberg 5 maj 1617 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2254 (1593-1632) Bild 230 / sid 716 
klagade Olof Nilsson i Wetterskog att Petter von Benningen hade för någon tid sedan tagit ifrån honom ett näs benämnd 
Wetterskognäs som han av ödemark upptagit hade och brukat sig till hästehage och sedan han kom där ifrån, behöll Jacob 
Urbansson det under Kungsgården, Tå tillfrågades nämnden samt Olof Iliansson bergsfogden om det var så i sanning som 
Olof Nilsson klagade. Svarade Ja, ty blev Olof Nilsson tillåtet av ädle och välborne marskalken att taga sitt näs igen 
 
Skinnskatteberg  4 september 1620 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2254 (1593-1632) Bild 830 
/ sid 775 (AID: v420656.b830.s775, NAD: SE/RA/42042202) kom för rätten Lasse Olofsson hammarsmed och tilltalade Olof 
Nilsson i Weterskog om ett hemman Weterskog den västra gården som Olof Nilsson nu besitter och är samma hemman 
sålund utkommit att Hans Persson han köpte sig bördsrätten på samma hemman och gav därför 31 daler och efter Hans 
Persson försåg sig med hordoms synd tog Per ..det konungsliga köpebrevet av honom och  ... Hansson sålde det till en 
Olof Larsson han gav där 10 skpd stångjärn för som var boten för Hans Perssons hordoms synd och Hans Persson det andra 
hemmanet Weterskog som och är ett kronohemmen. Nu blev Olof Larsson som järnet utlade död och .. sin barn efter sig 
hans efterleverska varit gift till Söderbärke till Wik och när Olof Larsson blev död skulle hans broder Erik Larsson i Darsbo 
vara målsman för barnen och emedan barnens fader Olof Larsson var sin hustrubror Olof Nilsson skyldig 23 skeppund 
stångjärn ville han hava sin betalning och så skattade de till att betala Olof Nilsson med boskap hö och säd så mycket där 
var och sån mycken milved där var det måtte han taga för de 23 skpd i betalning och efter han då var en ogift dräng och 
icke hade hus och han vill farbrodern Erik Larsson att han skulle där sätta sig och taga vid hemman coh bruka det barnen 
till bästa till de till manna komma kunna // att han så med barnens farbroder Erik Larsson förordat hade som var Olof 
Iliansson bergsfogde Hans Persson i Weterskoga Nils Tomasson i Aspeboda och Göstaf i Masmästarboda ...//desse svore 
vid gud och sin själs salighet att denne Olof Nilsson ville ingalunda taga vid hemmanet utan han fingo det med allo behålla 
men farbrodern nekade och förmente att han där hade insatt på sina broderbarns vägnar Olof Nilsson  Men de andra 
gjorde ed att det icke så var utan som förbemält  // haver han därinne suttit över 15 år och haver hemmanet mäkta väl 
förbättrat med hans fader två ena stuvor två bodar ett pörte två fähus och ett portelider men han som satt där för 
drängens fader het Per Jönsson satt där i sju år och byggde två stugor och två bodar och alldenstund dem föregav att 
drängens fader var honom 23 skpd stångjärn skyldig och icke visste få sin betalning så hade de fördenskull skattat honom 
hö säd och allt annat till på det att han skulle blive vid hemmanet och göra utlagor men han sade sig ingalunda hava 
däruppå tagit ty att han än då var en ogift dräng 
 
Skinnskatteberg 10 april 1635 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2256 (1635) Bild 1190 / sid 111 
Jon Hansson och Anders Olofsson i Näla efterlåto Olof Nilsson behålla Wetterskog och Olof lovade Jon Hansson och hans 



..moder h Brita sex skep stångjärn och han behåller // sitt hemman vilket han och hans förfäder av ålder besuttit haver och 
bemälte Jon antog ett annat kronohemman Rölle// benämnd i Odensvi socken beläget och där med var han väl till freds 
och honom blev samma hemman nu efterlåtit på hög// nådigt behag 
 
Skinnskatteberg 18 september  1646   Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1786 (1645-1646) Bild 3110 / 
sid 302 vidare berättades att Olof Nilsson i Wetterskoga betygade det han över sjuttio års tid på Dragsmossen haver haft 
sin slog 
 
Barn med Kerstin Nilsdotter (Död 1655-05-06 Skinnskatteberg Wetterskoga.). 
 
Barn: 
IX:404 Marit Olofsdotter. Född 1604 Skinnskatteberg Wetterskoga. Död 1691-03-20 Skinnskatteberg Mortorp.  
Anna Olofsdotter. Född Skinnskatteberg Wetterskoga.  
Peder Olofsson. Född Skinnskatteberg Wetterskoga.  
Hans Olofsson. Född Skinnskatteberg Wetterskoga.  

 
 

 
 

X:808  mm ff mf fm mm 
Kerstin Nilsdotter. Död 1655-05-06 Skinnskatteberg Wetterskoga. 
 
Gudmor 1624 hustru Kerstin i Wetterskoga 

 
 

 
 

X:815  mm ff mf mm mf 
Hans Jöransson. Född 1600 Skinnskatteberg Sunnanfors. Död 1672-04-01 Skinnskatteberg Sunnanfors. Far: XI:1629 Jöran. 
Mor: XI:1630 Elina. 
 
Skinnskatteberg Bergsting 13 april 1657: Hans Jöransson bergsman i Sunnanfors för han var drucken vid tinget pliktar efter 
den 31 artikel i kongl berg collegi ordinantz 6 daler silvermynt 
 
Skinnskatteberg häradsrätt 25 augusti 1668 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:5 (1668-1669) 
Bild 800 / sid 155 (AID: v222900.b800.s155, NAD: SE/ULA/11711): Hans Jöransson i Sunnanfors lät 3 resan uppbjuda  sina 
systrars Anna, Brita och Marit Jöransdöttrars arvsrättigheter i bemälte Sunnanfors inlöst för penningar 100 daler var, 
köpeskr. dater d 6 october 1666 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 4 augusti 1670 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2734 (1670) Bild 4740 
/ sid 467 (AID: v420719.b4740.s467, NAD: SE/RA/42042202): Beviljades Hans Jöransson i Sunnanfors fasta på hans systrars 
h Anna Brita och Marit Jöransdöttrars arvelott ibidem köpta för 100 daler kmt vardera dat 8 oktober 1666. 
 
Äktenskap med Ingrid Nilsdotter (Född 1600. Död 1680-03-01 Skinnskatteberg Sunnanfors.). Vigsel 1632-02-26 
Skinnskatteberg. 
 
Barn: 
Sara Hansdotter. Född 1637-02-01 Skinnskatteberg Sunnanfors. Död 1719-04-16 Skinnskatteberg Kallmora.  
Jöran Hansson. Född 1638-09-23 Skinnskatteberg Sunnanfors. Död 1713-10-10 Skinnskatteberg Sunnanfors.  
Nils Hansson. Född 1641-05-09 Skinnskatteberg Sunnanfors. Död 1671 Skinnskatteberg Sunnanfors.  
IX:408 Barbro Hansdotter. Född 1643-10-22 Skinnskatteberg Sunnanfors. Död 1672 Skinnskatteberg Skinnskattebergs 
backe.  
Lisbet Hansdotter. Död Davidsbo.  
Karin Hansdotter. Död Nyhyttan.  

 
 

 
 

X:816  mm ff mf mm mm 
Ingrid Nilsdotter. Född 1600. Död 1680-03-01 Skinnskatteberg Sunnanfors. 

 
 

 
 

X:821  mm ff mm fm ff 
Anders Mårtensson. Död 1675-03-21 Gunnilbo Heden. Far: XI:1641 Mårten. 
 
I mantalslängd från 1645 
 
Skinnskatteberg 28 februari 1670 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2734 (1670) Bild 4650 / sid 458 



Anders Mårtensson på Heden i Gunnilbo socken uppböd 1 resan // broders Pers i Västansjö arvfallne jordedel ibidem köpt 
för 80 dal kmt dat 18 augusti 1661 
 
Skinnskatteberg 8 mars 1671 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:6 (1670-1671) Bild 2220 / sid 
169 (AID: v222901.b2220.s169, NAD: SE/ULA/11711) Elisabet, Karin, Marit och Brita Mårtensdöttrars fädernes jord i torpet 
Heden och Gunnilbo socken det deras broder Anders Mårtensson på torpet boende dem avhandlat för 20 daler kmt 
vardera delen, undantagandes Karin som fått 9 daler däröver i försörjning dat d 4 oktober 1667 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 13 oktober 1671: Uppbud. Elisabet, Karin, Marit och Britta Mårtensdöttrars fädernejord i 
torpet Heden för brodern Anders Mårtensson ibidem. 
 
Skinnskatteberg 22 mars 1672 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2277 (1672) Bild 6390 / sid 631 
uppböds Per Mårtenssons i Västansjö brodersdel i Västanbäck för Anders Mårtensson på Heden 
 
1686-05-13 avlider Marit Mårtensdotter på Heden aetas 96 år 
 
 
 
Barn: 
IX:411 Hindrik Andersson. Född 1628 Gunnilbo Heden. Död 1709-01-06 Gunnilbo Heden.  
Erik Andersson. Född Gunnilbo Heden.  
Brita Andersdotter. Född Gunnilbo Heden.  

 
 

 
 

X:829  mm ff mm mm ff 
Anders Larsson. Död efter 1679 Gunnilbo Grisbo. Far: XI:1657 Lars Nilsson. Mor: XI:1658 Brita. 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 4 augusti 1645: Sammaledes Anders i Grisbo Jon i Svansbo Lennart i Solmyran Töres och 
Anders ibidem klagade att dem görs en stor skada på deras ängar av den Nytersta hålldammen på Bobansbo ägor. 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 4 augusti 1645 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1785 (1645) Bild 2650 / sid 
248 (AID: v420576.b2650.s248, NAD: SE/RA/42042202): Framviste Anders Larsson i Grisbo ett testamente gjor av Ingemar 
Matsson som Anders hade lovat sig föda till hans döde dagar, vilken hade hustru efter sig som begärde bodet skulle  bliva 
oskift in till hennes döde dagar .. emedan Anders hade icke haft den gamle mannen hos sig mer än några månader och 
hans hustru som igen även är mökit gammal och blind, skall hon behålla bodet orubbat så länge hon lever men vad 
Ingemars begravnings omkostnad nämligen 60 daler 16 öre koppmt betalas av en obyttan del men efter gummans död gå 
arvet å hans och hennes sida som lag säger i det 3 cap § 3 
 
Skinnskatteberg 24 april 1648 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2724 (1648) Bild 360 / sid 665 
samma dag kom för rätten Jöns Andersson i Malma socken boendes, vilken bekände sig med sin hustrus ja och samtycke 
hava sålt beskedlig man Anders Larsson i Grisboda den del som hans hustru uti bemälte Grisboda tillkom för 6 skeppund 
stångjärn, av bemälte 6 skeppund hava hans svärfader Halvar i Grisboda 4 ½ skeppund och halvtannat haver Jöns själv 
uppburit. Än bekände Olof Ersson i Arboga boendes med sitt köpebrev daterat Arboga den 11 mars 1629 sig hava av ett 
frivilligt med sin hustrus samtycke sålt berörde Anders Larsson sin hustrus jordedel uti förbemälte Grisboda som hans 
hustrus sal moderfader Per Eriksson inlöst haver för 8 daler i kopparmynt. 
 
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.// 
 
Skinnskatteberg 25 augusti 1656 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:2 (1656-1659) Bild 250 / 
sid 21 (AID: v222894.b250.s21, NAD: SE/ULA/11711) Anders Larssons i Grisbo i Hed socken obligation dat Bärnshammar på 
kol 280 stigar a 12 tunnor, noch småstigar 8 tunnor 174 att leverera vid Bärnshammar i underpant sitt hemman i Grisbo 
med all tillydande egendom. 
 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 13 oktober 1671: Förentes Anders Larssons söner i Grisbo Lars och Olof Anderssöner med sin 
svåger Erik Olsson uti faderns närvaro, att såsom fadern haver godvilligen avstått en halvdel uti sitt hemman till dem 



sönerna emot 600 daler gäld de betalt och inlöst jorden för, pantsatt hos köparna, skulle och svågern desslikes njuta en del 
efter proportion av gubbens behållna halvdel emot sin fordran han betalt till andra kreditorer a 75 daler vilken del han 
måtte kunna röja och bättra för sig nu i tid såsom bröderna göra, men såsom han därbredvid skall och förestå faderns del 
och egendom, så på det allt må hava sin mera riktighet avtaltes: Att Erik skall igenom tvenne gode män av nämnden låta 
inventera sig hans egendom till, den han efter gamla mannens död levererar arvingarna åter så god igen, då var träder till 
sin quota i jorden efter lag och arvrätt: men var annars .... så att fasta egendomen förvärvas eller gäldsattes då hava 
sönerna uti hans egendom sin försäkring om vederlag och fyllnad däremot. 
 
Skinnskatteberg 1680 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2284 (1680) Bild 11130 / sid 1036 (AID: 
v420686.b11130.s1036, NAD: SE/RA/42042202) Anders Larsson i Grisbo och hans måg Lars Andersson 
 
Barn med NN (Död före 1650 Gunnilbo Grisbo.). 
 
Barn: 
Lars Andersson. Född 1623 Odensvi Grisbo. Död 1707-11-23 Odensvi Grisbo.  
IX:415 Olof Andersson. Född 1625 Odensvi Grisbo. Död 1705-05-01 Odensvi Grisbo.  
NN Andersdotter.  
Hans Andersson.  

 
 

 
 

X:830  mm ff mm mm fm 
NN. Död före 1650 Gunnilbo Grisbo. 

 
 

 
 

X:837  mm fm ff fm ff 
Mats Mårtensson. Död 1682-07-23 Gunnilbo Knäppmora. Far: XI:1673 Mårten Andersson. 
 
I mantalslängd 1645-1672 
 
Skinnskattebergs häradsrätt hösttinget 1646 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1786 (1645-1646) Bild 
3090 / sid 300 (AID: v420577.b3090.s300, NAD: SE/RA/42042202): Samma dag kom och för rätten Mats Mårtensson i 
Knäppmora och begärde dom på den syn som nästförlidne sommar emellan honom och Erik Svensson i Gillebo i Gunnilbo 
fjärding hållen blev angående en skogsskillnad tillspordes fördenskull nämnden vad de synt och befunnit hava vilken 
berättelse här efterföljer. Först haver de begynt vid häradsrå, som åtskilde Snävringe härad och Åkerbo härad, där funno 
de 3 luntstenar, allt in till Klysma och där var uppkastat ett rå och det rättade de upp igen och satte så upp ett söder om 
Klösnösund på en häll udd sedan gingo de där ifrån och in till Flena ängen, sedan satt de ett röse på långsten uti en 
aspelund och neder i sjön. Resolutio: Rätten finner skäligt att Gillebon Erik Svensson skall behålla på söder sidan om Rösen 
och Flena ägor vara belägne på norrsidan och att Knäppmora är byggt på Flena ägor. Emot denna dom inlade Erik Svensson 
vade penningar oc vadde under lagmans syn 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 7 februari 1668 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:5 (1668-
1669) Bild 410 / sid 77 (AID: v222900.b410.s77, NAD: SE/ULA/11711): Besvärade sig Mats i Knäppmora över gästgivaren 
Lars Persson i Erlandsbo att han uppbär av alla socknebor lika mycket hö, nämligen ett helt lass både utav helt halvt och 
fjärdedels hemman såsom och att somliga intet contribuera.  
 
Barn med NN (Död 1674-03-01 Gunnilbo Knäppmora.). 
 
Barn: 
Abraham Matsson. Född omkring 1646 Gunnilbo Knäppmora. Död 1692-08-25 Gunnilbo Knäppmora.  
Marit Matsdotter. Död 1670-09-18 Gunnilbo Hålsbo.  
Erik Matsson. Född Gunnilbo Knäppmora.  
IX:419 Per Matsson. Född Gunnilbo Knäppmora. Död 1676 Gunnilbo Knäppmora.  

 
 

 
 

X:838  mm fm ff fm fm 
NN. Död 1674-03-01 Gunnilbo Knäppmora. 

 
 

 
 

X:843  mm fm ff mf mf 
Jöns Persson. Född 1601. Död 1677-10-21 Gunnilbo Bastmoratorp. Far: XI:1685 Per Hansson. Mor: XI:1686 Anna. 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 1655-08-27 Samma dag kom för rätten Jöns Persson i Bastmoratorp och Gunnilbo fjärding och 



klarlig beviste huru såsom han hade inköpt och inlöst av Hr Hans Neuman ett torp benämnt Getänge beläget på Bysala 
ägor, som Anders Matsson uppbyggt och till Hans Neuman pantsatt haver för fyrtioen daler.. Item haver han och givit Olof 
Mickelsson i Valstad uti Malma socken för hans andel och bördsrätt i berörde torp 10 och fem daler kmynt Är alltså 
summan Jöns Persson för torpet Getänge betalt och utfört haver 242 daler 
 
Bastmora kallas även för Väster Färna 
 
 
 
Barn: 
IX:422 Ingeborg Jönsdotter. Född 1620 Gunnilbo Bastmoratorp. Död 1698-05-01 Gunnilbo Bastmoratorp.  
Per Jönsson. Född 1623. Död 1691-04-05 Gunnilbo Getänge.  
Olof Jönsson. Född 1626 Gunnilbo Bastmoratorp.  
Malin Jönsdotter. Född 1630 Gunnilbo Bastmoratorp.  

 
 

 
 

X:845  mm fm ff mm ff 
Pierre Robillar. Se IX:387. 

 
 

 
 

X:846  mm fm ff mm fm 
Elisabeth Clasdotter Cochois. Se IX:388. 

 
 

 
 

X:847  mm fm ff mm mf 
Mats Persson. Född Gunnilbo Flena. Död omkring 1673 Gunnilbo Brickan. 
 
I tiondelängd, Västmanlands handlingar 1612 
 
Skinnskatteberg 7 maj 1645 Skinnskattebergs bergslags häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11335/A I a/1 
(1645-1655), bildid: C0104903_00028 framviste Daniel Nilsson i Trummelsboda i Våla socken, Mats Pedersson i Bricka och 
Johan Olofsson i Erlandsboda i Gunnilbo fjärding en vittnesskrift huru såsom det dämmes vatten i Lanfors ström åt Hans 
Nymans hemmanden så att det åverkar deras ängar, kattisor och fiske samt kvarn och nu 1645 den 5 maj större vatten på 
deras bästa slog hade när och fjär och allerada upprätt och bortdömt till 9 lass skog, blev avsagt att bergsfogden Jacob 
Rabe skall till sig taga nämnden här om noga rannsaka och prova vad skäligt är må de bygga och ingen skada gör på någon 
bolby// 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 1656-08-25 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:2 (1656-1659) 
Bild 260 / sid 22: Blind Erik Matsson i Brickan och Gunnilbo kärade till sin svåger Mats Persson ibidem om sin betalning före 
en brodersdel i Brickan Erik är arvfallen till och Mats brukade. Mats Persson svarade och sade sig flera resor hava honom 
sin utlösen tillbudit att betala men efter Erik söker mera än den brodersdelen jämte andra är av godo män skatta ty har 
han intet velat antaga. Resolutio efter Erik pålades att låta sig bevisa med den skattningen som befallningsmännen med 
flera de gjort på brodersdelen i  Bricka nämligen 100 mark varpå ... hans svåger en sedel av rätten om utlösandet 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 25 februari 1657 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:2 (1656-
1659) Bild 870 / sid 83 (AID: v222894.b870.s83, NAD: SE/ULA/11711): Emellan Blind Erik klagande och hans svåger Mats i 
Bricka svarande angående någon gammal gäld som han pratenderade av sin svåger. Blev avsagt att de 10 daler som Erik 
hade fått av Mats på jordedelen skulle beräknas med gamla gälden och Mats dess förutan pliktig att betala honom de 100 
daler för sin broderdel i jorden till Philippi Jacobi nästkommande 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 24 augusti 1665 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:4 (1665-
1666) Bild 1260 / sid 99: Mats Persson i Brickan insinuerade en specifikation var med han bevisar sig hava betalt till Blinde 
Erik för sitt arv en brodersdel ibidem 127 daler koppmt förutan de 90 daler koppmt uti Ridarelön vilken brodersdel nu 1 
resan uppböds 
 
Skinnskatteberg 8 mars 1671: Kom för rätten en blind man Erik Matsson ifrån Gunnilbo och påtalade en broderdel jord i 
Brickan som hans svåger Mats Persson ibidem skulle för honom bortohava. Mats inlade en häradsdom dat d 25 augusti 
1656 däruti han tilldömes efter goda mäns på samma del ågångne värdering, betala honom 100 daler kmt för bemälte 
jordedel och Erik sedan intet mera där hava att fordra. Insinuerade därnäst Erik över givne köpeskrift dat d 5 mars 1666 på 
samma jord emot uppburna 127 daler kmt Erik frågade efter vittnen till köpet. Sven Svensson i Aspebo, Lars Persson i 
Erlandsbo, Lars Olsson i Flena, Anders Embjörnsson i Glifsån vittnade sig alla hört honom vara utbetalt, och Lars Olsson i 
synnerhet sade sig hört honom bekänna sig vara förnöjd. 



 
Skinnskatteberg 8 mars 1671 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:6 (1670-1671) Bild 2220 / sid 
169 (AID: v222901.b2220.s169, NAD: SE/ULA/11711) Erik Matssons i Brickan jordedel ibid till honom arvfallen efter hans 
föräldrar försåld till svågern Mats Persson ibid för 127 daler kmt dat 5 mars 1666 
 
Barn med Ingeborg Matsdotter (Född Gunnilbo Brickan. Död 1679-06-01 Gunnilbo Brickan.). 
 
Barn: 
IX:424 Karin Matsdotter. Född 1639 Gunnilbo Brickan. Död 1722-04-01 Gunnilbo Brickan.  
Marit Matsdotter. Född 1646 Gunnilbo Brickan. Död 1683-11-25 Gunnilbo Brickan.  
Susanna Matsdotter. Född 1652 Gunnilbo Brickan. Död 1721-11-12 Västanfors Bastmora.  
Per Matsson. Född 1656 Gunnilbo Brickan.  
Brita Matsdotter. Född Gunnilbo Brickan.  
Olof Matsson. Född Gunnilbo Brickan.  

 
 

 
 

X:848  mm fm ff mm mm 
Ingeborg Matsdotter. Född Gunnilbo Brickan. Död 1679-06-01 Gunnilbo Brickan. Far: XI:1695 Mats Olsson. Mor: XI:1696 
Karin. 

 
 

 
 

X:859  mm fm fm mf mf 
Hans Lorentzon. Född omkring 1591. Död 1679-04-13 Gunnilbo Öster Gunnilbo. Far: XI:1717, XI:1785 Lorentz. 
 
Skinnskatteberg 30 september 1629 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2252 (1593-1632) Bild 150 / 
sid 247 (AID: v420654.b150.s247, NAD: SE/RA/42042202) Hans Lorentz och Olof Larsson behåller halva kvarnen och halva 
hammaren med Lasse Matsson i Gunnilboda och skola de igen orätt göra varandra på någon sida vid straff efter lag. 
 
Boskapslängd 1631 Hans Larsson i Kedjebo A0052689_00216 
 
Finns i mantalslängden på Kedjebo 1636-1638, 1645-1648 
 
Skinnskatteberg 22 mars 1652 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:1 (1646-1656) Bild 1520 
(AID: v222893.b1520, NAD: SE/ULA/11711) uppbudes Gunnilbo hemman av Hans lorentsson 1 gången 
 
Skinnskatteberg 27 augusti 1655 Skinnskattebergs bergslags häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11335/A I 
a/1 (1645-1655), bildid: C0104903_00055 Hans Lorentsson givit Lars Jönsson bälgmakare 1000 daler k. Än givit Lars 
Halvarssons hustru h Karin för sin bördsrätt och andel 100 och tio daler kmt, Item Per Bertilsson för 110 daler kmt för hans 
hustrus h Brita Carlsdotter äger alltså Hans 2 del i bemälte Gunnilbo hemman /// samma dag kom för rätten ärlig och 
beskedlig man Hans Lorentsson boendes i Gunnilbo by och klarlig beviste huruledes han hade utlöst och utbetalt mäster 
Lars Jönsson bälgmakare och givit honom på bemälte Gunnilbo hemman, ett tusende daler kopparmynt. Än givit 
sedermera Lars Halvarssons hustru h Karin // för hennes // och andel i bemälte hemman ett hundra och tio daler kmynt. 
Item givit Hans Bertilsson för hans hustrus Brita Larsdotter // och rättighet etthundra och tio daler kmynt. Äger alltså Hans 
Lorentsson i bemälte Gunnilbo hemman två delar och emedan såsom ovanskrivne tillstogo 
 
Norberg 4 augusti 1656 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1791 (1656) Bild 3660 / sid 341 (AID: 
v420582.b3660.s341, NAD: SE/RA/42042202) Elias Johansson Bonde lät på sin moders sal Herr Johans efterleverskas 
vägnar uppbjuda 5 brodersdelar i gamla Esbjörns hemman i Norbergs by vilka hans fader haver köpt för 500 d järn och 
penningar vilket tillförende äro 2 resor uppbudne. Detta uppbud klandrade Hans Lorentzon hammarsmed såsom en 
bördeman, villket tillböd sig vilja lösa samma jord, det honom och tilläts göra innan natt och år som lagen giver (detta mål 
rör förmodligen Hans Lorentzon i Rosendal) 
 
Skinnskatteberg 25 augusti 1656 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1791 (1656) Bild 3720 / sid 346b (AID: 
v420582.b3720.s346b, NAD: SE/RA/42042202) Hans Lorentsson i Gunnilbo förordnades till fjärdingsman och till län eller 
frihet för sitt omak beviljades han av landshövdingen sin hammarskatt  fri 
 
Lagmansrätt 27 augusti 1667 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län (D) EXIa:1 (1620-1671) Bild 1560 / sid 152 
(AID: v405239a.b1560.s152, NAD: SE/RA/42042202) med för detta lagförarens s Anders Anderssons fastebrev dat 1643 
den 22 augusti det ärlig och beskedlig Hans Lorensson i Kedjebo då haver sig lagligen tillhandlat och köpt utav sin svåger 
Olof Hansson i Kedjebo en röjningsplats eller bovall som och ett litet äng benämnd Fäskiöttet för 20 skepp stångjärn och till 
hans hustru 20 daler för en äreskänk till tröjekläde såsom och ½ skeppd stångjärn 
Noch med lagföraren Lars Olofssons fasta dat 1655 den 27 aug det Hans Lorentsson då hade sig lagligen tillhandlat och 



utbetalt av Mr Lars Jonsson bälgmakare någon jord i hemmanet Gunnilbo med ettusen daler koppmt och till Lars 
Halvarssons hustru h Karin i Flena givit för hennes rätt och andel etthundra tjugo daler såsom och till Per Bertilsson 40 
daler ock för hans hustrus Britta Larsdotters rättighet 110 daler så att Hans Lorensson rättmäteligen äger i Gunnilbo 
tvådelar i hus och jord samt alla tillhörig lägenheter 
 
Skinnskatteberg 5 juli 1680 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2284 (1680) Bild 11060 / sid 1029 
(AID: v420686.b11060.s1029, NAD: SE/RA/42042202) talade Hr Engren till Per Matsson i Gunnilbo om Sarfkärnetorp som 
är oskattlagt och ligger på Erlandsbo ägor i så måtto att samma torp voro av dess svärfader Hans Lorentzon köpt till husen 
allenast men icke till grunden, han likväl med dess samarvingar lika med bolbyn utan jordägandens lov och minne skall 
bruka, hugga och kola i skogen bolbyn till största förfång // likvidationsskrift av d 26 juni 1664 så lydande att Hans 
Lorentsson haver köpt av en man Anders Hansson benämnd samma torp Ao 1641 för 10 skeppd stångjärn // Per Matsson 
igen talade på några andra bytesbrev för Tarmansbobyn // 
 
Skinnskatteberg 1690 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2291 (1690) Bild 6360 / sid 631 (AID: 
v420693.b6360.s631, NAD: SE/RA/42042202) uppå samtliga Hans Lorentzons arvingars i Gunnilbo begäran påtog sig 
häradshövdingen vid samma tillfälle han i tillkommande sommar företager sig besiktningen emellan Per Matsson Bjugg och 
Olof Jonsson i Gunnilbo uti deras pratentioner, att med det samma fördela samtliga Hans Lorentzons arvingar emellan den 
kvarlåtenskap i fasta egendom de ännu tvista om, vilken fördelning efter vederbörandens anfordran och begäran sin 
verkeliga fullbordan vinna skall 
 
Skinnskatteberg 29 januari 1702 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2305 (1702) Bild 748 / sid 739 
(AID: v494118.b748.s739, NAD: SE/RA/42042202) Likmätigt den vid förra tinget avsagda interlocutoria kom Petter 
Jernström fram för rätten och begärde att hans instämda vederparter Östra Gunnilbo intressesenterna fördelas Erik 
Hansson i Lorentstorp eller hans hustru Anna Hansdotter måtte som resolverat är sig skriftligen förklara // angående 
inbördande av några ägor i Östra Gunnilbo som framledne Lars Matsson pantsatt åt Hans Lorentsson beståendes 
Jernströms inlaga av dessa momenter nämligen att utav härads fastebrevet d 30 sept 1629 skall finnas det Östra gården i 
Gunnilbo som till mantalet är ½ hemman då varit emellan 2nne systrar fördelt av vika den ena systerns man Lars Matsson 
varit Jernströms mormoders fader som under detta sitt första äktenskap löste sig den andra hälften till och var sålede 
rådande om hela Östra gården, avlandes uti samma giftermål 3ne döttrar Karin, Brita och Kerstin vilka efter moderns död 
ärvde hela hennes arvingejord som var halvparten och en tredjedel uti den inlösta eller under äktenskapet förvärvade 
andra hälften. Utav dessa 3nne systrar skola Karin och Brita med deras män obaliernat och uti bälgmakaren Lars Jönssons 
disposition komma låtit icke allenast deras delar av mödernes arvejorden som uti fastebrevet av d 27 aug 1655 // till 2 
delar utan och för deras rättighet efter modern uti avlingejorden låtit sig av Hans Lorentsson särskilt betalas, den 3dje 
systern Kerstin med dess man Erik Bertilsson haver till Jernströms svärfader Per Matsson som äger Hans Lorentssons 
dotter till hustru samt till Hans Lorentssons son Olof Hansson sin del emot 507 daler koppmt försålt som fastebrevet av år 
1684 d 10 mars skall utvisa men fadern Lars Matsson skall blivit vid sina 2/3 i avlingejorden behållen varpå han gifte sig 
andra gången och avlade med den hustrun 3 söner och 1 dotter och såsom denna Lars Matsson skall under samma tid som 
åtskilliga köpe och pantskrifter utvisar abolienerat till Hans Lorentsson utom släkten ifrån samma hemman diverse trakter 
vilka sedermera ej äro blivna lagbudna /// 
 
Skinnskatteberg 30 augusti 1704 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2309 (1703-1704) Bild 746 / sid 
727 (AID: v494122.b746.s727, NAD: SE/RA/42042202) ///Anna Hansdotter yrkade icke dess mindre enständigt att hennes 
svärfader Hans Lorentsson hade kålgården och att den tomten lyder till Täkten och varit allt ett med Täkten // Resolution 
rätten finner skäligt att gärdslegården i Täkten sättes i sitt förra stånd väster om vägen emellan Kedjebo hammar och 
Gunnilbo byn // 
 
Om arvet efter Lorentzon 1681 och 1696 
 
Barn med Malin Persdotter (Född Gunnilbo Öster Gunnilbo. Död före 1657 Gunnilbo Öster Gunnilbo.). 
 
Barn: 
IX:447 Lars Hansson. Född omkring 1632 Gunnilbo Kedjebo. Död omkring 1692 Hed Västansjö.  
IX:430 Kerstin Hansdotter. Född omkring 1634. Död 1694-07-22 Gunnilbo Västansjö.  
Olof Hansson. Född omkring 1634 Gunnilbo Kedjebo. Död 1686-04-11 Gunnilbo Öster Gunnilbo.  
Margareta Hansdotter. Född omkring 1641. Död 1704-02-04 Gunnilbo Öster Gunnilbo.  
Staffan Hansson. Född omkring 1642 Gunnilbo Gunnilbo by.  
Erik Hansson. Född omkring 1643 Gunnilbo Kedjebo. Död Gunnilbo Lorentstorp.  
Marit Hansdotter. Född omkring 1648 Gunnilbo Gunnilbo by.  
Brita Hansdotter. Död Gunnilbo Solmyra.  
Pär Hansson.  

 
 

 
 

X:860  mm fm fm mf mm 



Malin Persdotter. Född Gunnilbo Öster Gunnilbo. Död före 1657 Gunnilbo Öster Gunnilbo. Far: XI:1719, XI:1787 Per 
Sandersson. Mor: XI:1720, XI:1788 Marit Månsdotter. 

 
 

 
 

X:861  mm fm fm mm ff 
Anders Ingevaldsson. Född Norberg Hyppenbenning. Död Gunnilbo Tarmansbo. Far: XI:1721 Ingevald Olofsson. Mor: 
XI:1722 Karin ?. 
 
Gamla Norberg 18 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 
 
Mantalslängd 1639 Länsstyrelsen i Västmanlands län. Landskontoret I 1635-1915 (U) EIII:2 (1638-1644) Bild 2800 
 
Skinnskatteberg 10 april 1635 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2256 (1635) Bild 1180 / sid 110 
uppbudes Tarmansbo tredje gången av Anders Ingemarsson (Ingevallson) Item skall Halvard Olsson i Näla leverera åt 
Anders i Tarmansbo sitt brev som lyder på byte med Tarmansbo eller och låta honom få en kopia där av. 
 
Gamla Norberg 21 augusti 1668 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:5 (1668-1669) Bild 670 / 
sid 129 (AID: v222900.b670.s129, NAD: SE/ULA/11711)  Nils Persson ifrån Köping, fullmäktig av framlidne Ingewall 
Olssons arvingar och bördesmän till en hemmandel  i Hyppenbenning, nämligen Anders, Erik, Karin och Elin 
Ingewallsdöttrar, tilltalte dess broders sons Johan Perssons änka ibidem om lösning för sin arvsrättighet efter deras fader 
gamle Ingwal Olsson som sades vara bördig till jorden nämligen Hyppenbennings hemman Begärandes till sin rätt 
förhjälpas måtte. Resol. Såsom denna sak var en gammal sak och inga skäl på bägge sidor tillfunnos, dock såsom icke 
förnekas kunde att sal. Ingwall Olssons arvingar, Anders och Erik Ingwallson samt Elin Ingwallsdotter äre rätte bördesmän 
till framlidne Per Ingewallsons hemmansdel i Hyppenbenning. Likväl emedan som befinnes förbemälte arvingar uti 14 års 
tid intet hava efterfrågat någon utlösning för sin arvsrättighet ibidem 2. Praesumeras och med goda skäl efter nämndens 
berättelse att om Per Ingwallson medarvingar till hemmanet hade där något haft att fodra skulle de väl det förr påtalat, 
helst förr ä bemälte jord är kommen uti 3dje mans hand, lagbuden och oklandrad lagstånden. // 
 
Lagmansrätt 1671 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län (D) EXIa:1 (1620-1671) Bild 3950 / sid 391 (AID: 
v405239a.b3950.s391, NAD: SE/RA/42042202) Lagmansrättens resolution och dom emellan framlidne Ingvald Olofssons 
arvingar genom sin fullmäktige appellant och kärande till deras brodersons sal Johan Perssons änka hustru Anna i 
Hyppenbenning om lösning för sin arvsrättighet ibidem efter deras fader gamla Olof Ingvaldsson som skall vara bördig till 
Hyppenbennings hemman avsagd rationes. 1 bevisas det Johan Perssons farbroders Erik Ingvaldssons barn, samt hans 
faster Elin Ingvaldsdotter och Jon Ingvaldssons barn pratenderar på bördsrätt i Hyppenbenning 1667 d 26 februari över 
Johan Perssons hustru och häradsrätten pålagt till nästa ting därefter att bevisa med // hennes man är allena bleven arve// 
till Hyppenbenning. 2. D 14 augusti 1667 bevisas med 1597 fastebrev det Olof Persson Johan Perssons faders fader haver 
då avhänt en del som han ägt i Hyppenbenning till Olof Larsson i Simla för utan en täkt pantsatt till Bengt i Lifsdal för 25 fat 
osmundjärn d 6 november är inlevererat hos tingsrätten släktlinjen. 3 Hans Ingevaldsson attesterar att H Annas svärfader 
sal Per Ingvaldsson och hans br Hans Ingvaldsson hava inlöst bemälte hemmar utur oskylle händer men de andre bröderna 
intet löst, vars barn nu tillbjuda ärvejorden.  Varför av de  tingsrättens dom uppförda skäl argumento   ///till 
hovrätten 
 
Svea Hovrätt, Huvudserie [Liber causarum], SE/RA/420422/01/E VI a 2 aa/272 (1671), bildid: A0068191_00570 Anno 1671 
d 12 oktober //  Emellan salig Ingevald Olofssons arvingar, Olof Andersson i Tarmansbo, Anders Eriksson i Körtinge och h 
Elin Ingevaldsdotter kärande och deras brodersons sal Johan Perssons änka h Anna Pålsdotter svarande angående deras 
pratenderade arvsrättighet i skattehemmanet Hyppenbenning är sakens beskaffenhet som följer – Olof Persson haver ägt 
skattehemmanet Hyppenbenning och skall det en gång i främmande händer utsatt; dock haver hans son Ingevald Olofsson 
hela sin livstid samma hemman åbott, vilken haft 4 söner och 2 döttrar, nämligen Hans, Anders, Pär, Erik, Karin /som 
barnlös död/ och Elin. Per besuttit hemmanet allena efter sin fader och sammalunda hans son Johan Persson och dess 
efterleverska h Anna Pålsdotter det än besitter. Anders Ingevaldsson och haft en son Olof Andersson i Tarmansbo och även 
så Erik Ingevaldsson haver son Anders Eriksson i Körtinge: dessa båda sista är nu actores tillika med sin farsyster h Elin 
emot Per Ingevaldssons sonhustru Anna Pålsdotter som hemmanet åbor. Ses av genealogin fol 21. 
Ovanbemälte actores som av bemälte hemman varken själva eller deras föräldrar någon nytta haft omsider begynt söka 
satisfaction för sin arvspart efter deras respektive fader och farfader Ingevald Olofsson och tingsrätten Ao 1668 d 22 aug 
deras pratention ogillat efter de// innan tredje året icke varit igensökt samt lagbudin och oklandrat lagstånden. Emot 
vilken dom Olof och Anders appelerat fol. 6 och lagmansdom d 15 sept 1671 häradsdomaren confirmerat där emot de och 
appelerat f. 2. Libellus cum gravan f 4. 
 
Svea Hovrätt, Huvudserie [Liber causarum], SE/RA/420422/01/E VI a 2 aa/272 (1671), bildid: A0068191_00576// vår salig 



farfader gamle Ingevalld Olofsson ifrån // uti många år åbott och besuttit haver, har vår farbroder sal Per Ingevallsson 
tillträtt för jämväl en långan tid och många år, då våre fäder Anders och Erik Ingevallson äro ryttare blivnta och i 
främmande land försända vordne, där de i många år continuerat, svåra blessyrer och största ohälsa ej föga annat än själva 
döden undfått haver och han alltså kommit till att allena hela hemmanet innehava och hävda, men när bemälte våra fäder 
har kommit ur främmande och fiendeland och fått vara hemma haver de fuller tillika med vår farsyster h Elin 
Ingevallsdotter yrkat och klandrat på bemälte vår sal farbroder att han så allena samtliga deras arvehemman och 
skattejord åsatt och nyttjade utan att dem först utlösa eller något för deras del skyllde // Olof Andersson i Tarmansbo, 
Anders Eriksson i Körtinge och Elin Ingvallsdotter i Arboga hospital 
 
Svea Hovrätt, Huvudserie [Liber causarum], SE/RA/420422/01/E VI a 2 aa/272 (1671), bildid: A0068191_00591 // såsom 
skulle Ingevald Olofsson varit intet annat rådande i Hyppenbenning än en inhysesman, Anders och Erik Ingevaldssöner 
samt Elin Ingevaldsdotter skjutit hemmant ifrån sig men Peder och Hans Ingevaldssöner det helt och hållet ur oskylda 
händer inlöst // 
 
Barn med Elin Persdotter (Född Odensvi Busta. Död 1660-11-18 Gunnilbo Tarmansbo.). 
 
Barn: 
IX:431 Olof Andersson. Född omkring 1632 Gunnilbo Naddebo. Död 1697-06-09 Gunnilbo Tarmansbo.  

 
 

 
 

X:862  mm fm fm mm fm 
Elin Persdotter. Född Odensvi Busta. Död 1660-11-18 Gunnilbo Tarmansbo. Far: XI:1723 Per Ragvaldsson. Mor: XI:1724 
Malin Olofsdotter. 
 
ghSkinnskatteberg 24 augusti 1665 bekom ock pastoren Hindrik Bark i Gunnilbo fasta på en smedjedel som är en hel härd 
uti mellansmedjan belägen söder om Kedjebosmedjan i Gunnilbo strömmen som köpt var av Mats Persson i Gunnilbo för 
500 daler värde Nock i samma brev förmäles om pastorens köp av h Elin Persdotter i Tarmansbo på en gammal obruklig 
smedjehärds grund belägen i samma smedja köpt för stångjärn 4 skpd 5 lspd 
 
Skinnskatteberg 5 februari 1616 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2254 (1593-1632) Bild 340 / sid 
727 (AID: v420656.b340.s727, NAD: SE/RA/42042202) dömdes att Lars Matsson i Gunnilbo skall hjälpa Per Ravalsson till att 
uppbygga en lada efter han haver låtit uppbränna en lada där på hemmanet 
 
Skinnskatteberg 5 maj 1617 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2254 (1593-1632) Bild 230 / sid 716 
(AID: v420656.b230.s716, NAD: SE/RA/42042202) Samma dag dömdes att Per Sandersson i Gunnilbo skall betala Per 
Ravalssons hustru tu fat järn som är till arvs fallet efter hennes fader Olof Jönsson 
 
Skinnskatteberg 1629 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2252 (1593-1632) Bild 150 / sid 247 (AID: 
v420654.b150.s247, NAD: SE/RA/42042202) Lars Matsson i Gunnilbo bekom brev på halvparten i Östragården i Gunnilbo 
han köpt haver av sin hustrus systerman benämnd Per Ravaldsson i Busta och Odensvi socken för 14 skpd stångjärn 

 
 

 
 

X:863  mm fm fm mm mf 
Valerian Matsson. 
 
Hammarsmed i Gunnilbo 1645-1649 
 
 
 
Barn: 
Johan Valeriansson.  
IX:432 Karin Valeriansdotter.  
Anna Valeriansdotter.  

 
 

 
 

X:885  mm fm mm fm ff 
Lars Jonsson. Död omkring 1628 Hed Spabo. 
 
Hjonelagslängd 1609 A0050860_00009 Lasse i Spadeboda 
 
Västmanlands handlingar 1609 Lasse i Spadebo knekt / https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0050860_00145 
 



Västmanlands handlingar, SE/RA/5121/5121.09/1609: 16 (1609), bildid: A0050860_00157 Lasse Perssii i Spadeboda 
landsknekt vid Lars Jonssons eller Olof Olofssons fänika brukar fritt för alla persedlar och var ute på tåg 1609 
 
Älvsborgs lösen 1615 tredje terminen Spabo - Lasse - 1 par 
 
Laga ting Skinnskatteberg 5 september 1615 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2254 (1593-1632) 
Bild 600 / sid 752: Erik i Myra klagar att Lasse i Spadeboda haver suttit uti Holsmalma och skällt honom och hela nämnden 
och sagt att han och de andra som voro uppå synen där vid Spadeboda hava synt ägor ifrån honom och till några 
nybyggare, såsom inga ärliga män, vilket Erik säger att Hans trumetare hört haver och efter Hans trumetare var icke 
tillstädes blev det uppsatt till vintertinget. 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 11 november 1619 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2254 (1593-
1632) Bild 710 / sid 763 (AID: v420656.b710.s763, NAD: SE/RA/42042202): Olof i Bäck talar efter ett ängestycke som Erik 
Fransson haver köpt utav hustru Karin i Spadebo för penningar 15 daler och efter Lasse i Spadebo förmenar sig vilja hålla 
lagmanssyn på Spadebo ägor, skall Erik Fransson behålla ängestycket till dess synomän komma och säga honom det ifrån. 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 4 september 1620 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2254 (1593-
1632) Bild 840 / sid 776: Blev sakfällt Olof i Bäck för det att han så skamligen och otillbörligen skällde Lasse i Spadeboda för 
en märrflängare med vilken han intet besked hade allenast att skämma och förarga folk till sina penningar 9 mark 
 
I ett senare domprotkoll omnämns han som förrymd knekt. Han är borta från längderna från 1628 men hustrun gifter 
troligen inte om sig förrän på 1640-talet. 
 
Barn med Kerstin Andersdotter (Död Hed Karmansbotorp.). 
 
Barn: 
IX:443 Jon Larsson. Född Hed Spabo. Död omkring 1672 Hed Spabo.  
Johan Larsson.  
Anna Larsdotter. Född Hed Spabo.  
Olof Larsson. Född Hed Spabo.  
Anders Larsson. Född Hed Spabo.  

 
 

 
 

X:886  mm fm mm fm fm 
Kerstin Andersdotter. Död Hed Karmansbotorp. Far: XI:1771 Anders Olofsson. Mor: XI:1772 NN Olofsdotter. 
 
Skinnskatteberg  13 mars 1637 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1782 (1637-1639) Bild 980 / sid 91 blev 
avsagt att Hedfjärdingen skall betala åt h Kerston för den gästningen hon och hennes salig man höllt när synens stod 
emellan Holmen och Prästgården efter som nämnden vittnade de hava utlovat och de som således hava utlovat skola 
betala  // samma kolskrinda 
 
Västmanlands lagmansting 1642 presenterades  ...gårdssyn hållen 1641 de 4 juni mellan h Kerstin i Spabo uti Malma 
fjärding och Holmen och blev syn beviljat till nästa sommar 
 
Sambo med Erik Fransson. 

 
 

 
 

X:889  mm fm mm mf ff 
Halvard Olofsson. Död omkring 1654 Gunnilbo Näla. Far: XI:1777 Olof Halvardsson. 
 
Omnämnd i tiondelängd, Västmanlands handlingar 1612 
 
Skinnskattebergs tingslag 11 november 1619 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2254 (1593-1632) 
Bild 710 / sid 763: Halvard Olofsson i Dönnemora i Malma fjärding talar till Olof Nilsson fordom fogde här vid 
skinnskatteberg om ett hemman Näla benämt och säger Halvard Olsson att det hemmanet är köpt utav en vid namn Hans 
Ersson för 10 skeppund stångjärn, vilken Hans Ersson icke haver haft makt till att söka mera än som bördsrätten belangar 
nämligen åtta daler efter det är kronohemman och där är intet mera föregivit, det andra må han söka igen utav dem som 
ohemult sålta hava och haver Olof Nilsson förskaffat sig tvenne konungsliga brev uppå samma hemman att han och hans 
arvingar skola det besitta och göra kronan sin rättighet och förnöja de andra för bördsrätten. 
 
Skinnskatteberg 16 augusti 1624 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2254 (1593-1632) Bild 1450 / 
sid 837 (AID: v420656.b1450.s837, NAD: SE/RA/42042202) blev sakfällt Halvar Olsson i Donnemora som är boendes uti 



Malma fjärdingen att för ty att hans moder hon hade stämt honom att komma henne till svar att svara henne till hennes 
hemman och medan han icke kom sakfälltes han för svarslösa till sina 3 mark 
 
Lagmansting 9 augusti 1631 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIa:12 (1591-1679) Bild 14860 / sid 552 
(AID: v405286c.b14860.s552, NAD: SE/RA/42042202) än framkom en lagvad sak emellan Halvar Olofsson i Danmora på 
den ena sidan klagande och hans svåger Olof Nilsson ibidem på den andra sidan svarande anlangande ett torp ibidem 
vilket Halvar haver i någon tid som brodern är brukat och besuttit, blivit skyldig kronan och andra stora penningar så att 
han ej själv förmå sig att utlösa, utan befallningsmannen ville det känna under kronan i betalning, dock genom lagligt 
procederande. Nu ville hans svåger bemälte Olof Nilsson den där systern till äkta haver kronan och andra kreditorer 
tillfreds ställa och contentera, torpet i börden behålla och kronans utlagor därför sedan utgöra. Vilket och honom blev 
tillsagt på häradsting den 19 maj 1628 dock med det villkor att vald Halvar honom ej igen kontenterat haver innan näst 
följande Michaelis tid ejusdem Anni, det han för honom till kronan och andra kreditorer utlagt skulle Olof Nilsson det 
behålla, än blev det lagfört den 15 februari 1631 hade än då Halvar ingen betalning till väga kommit. Blev då definitivt 
alldeles ifrån dömt med vilken dom han sig då ej nöja lät utan sina vadepenningar inlade upp under en lagvad dom 
sökandes i så måtto detta dato lagmansting viljandes sitt torp behålla doch ännu ingen betalning till väga kommit. 
Resolutio: på det att lag icke må skynas kränkas och Halvar skall tycka sig orätt ske att han som stora delen äger i 
hemmanet skall bliva av systern som mindre äger från driven, belv honom än då en tid till näst följande fastlag förelag att 
vad han då sin svåger ej till fyllest kontenterat haver utan torpens utfästande, då behålle det oklandrat. Med vilken dom 
bägge parterna och väl tillfreds voro. 
 
Riksarkivets ämnessamlingar. Ortshistoria. Topographica (o) 97 Bild 1890 Nådige och välborne herrar Sveriges rikes råd, jag 
fattige och eländige man beder för Guds skull att EN ville hjälpa mig till min rätt, och handhava och försvara mig för den 
tillfogade orätt, som en hustru här i Stockholm h Lisbet s Lars Abrahamssons, camererarens, hustru mig tillfogar i det hon 
vill gå mig undan mitt hemman Färna i Odensvi fjärdingen, vilket jag haver köpt av dem som det samma betalt i konung 
Johans tid och det av nyo uppbyggt och fått höglovlig konung Gustafs brev uppå, att jag för skatt skall det besitta, länge jag 
orkar göra utlagor där av. Litt A Men intet njuter jag fattig man det till goda, utan denne hustru bjuder till vilja gå mig det 
undan och flit sig brev därpå i kammaren. Nu när H K N och de fromma herrar kammarråd gåvo mig lov att vilja mig ett 
annat kronohemman igen, begärte jag få köpa Marnäs i Gränge socken och lade ut 14 skeppund stångjärn på Köpings våg 
som räknades för 60 riksdaler. Men när jag kom dit och ville kännas vid samma hemman drog samma man hit och gav 
mera än jag haver givit och fick brev emot mitt brev, som sedan blev sönderrivit i räknekammaren, nämlig att han skulle 
sitt Marnäs behålla. Där efter fick jag ett annat brev i räknekammaren på ett annat litet nederruttet hemman Näla 
benämnt för mina 14 skpd Lit B vilket jag intet få kan. Ty änkan som där på sitter haver ett skönt kon brev att hon det 
behålla skall, vilket brev är och gillat i räknekammaren Lit C Ej eller begär jag samma hemmanet. Utan jag bönfaller till EN 
och her:er bedjandes för Guds skull och för EN:ers höga överhets ämbetes skull, som i hava, att och mig må ske vad rätt är, 
så väl som androm, och medan dessa ovan bemälta njuta sin gamla hävd och höglovlig h Konung Gustafs  brev, till goda 
att de få sitta kvar, och själva inlösa sin hemman, att och mig lika rätt ske måtte. Så vill jag till ödmjuk tacksamhet, räkna de 
14 skeppd stångjärn som jag haver utlagt in på mitt hemman Färna och begär att jag det sedan för skatt evärdeligen måtte 
få behålla och KM:tts brev till godo njuta och bekomma där uppå E Nåders nådiga och gunstiga stadfästelse brev. Gud 
varder EN visserligen välsignandes 
Ödmjuka tjänare Halward Olofss 
 
Skinnskattebergs ting 10 april 1635 item skall Halvard Olsson i Näla leverera åt Anders i Tarmansbo sitt brev som lyder på 
byte med Tarmansbo eller och låta honom få en kopia där av. 
Skinnskatteberg 22 juni 1635 uppböds halvt hemman i Flena annan gången i Gunnilbo fjärding av Halvard i Näla 
 
Skinnskatteberg 8 oktober 1649 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2263 (1649-1650) Bild 4870 / sid 
468 Halvars egendom i Näla antecknas och uppbudes av Olof Hising tillhanda, så både löst som fast 
 
Skinnskatteberg 22 mars 1652 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2727 (1652-1655) Bild 650 / sid 56 
(AID: v420712a.b650.s56, NAD: SE/RA/42042202) Halvar i Nälas ombudsman Erik Hansson besvärade sig över Nils 
Pedersson att han honom stort intrång gör både i skog och annat på hans ägor /// 
 
Lagmansting 1654??: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län (D) EXIa:1 (1620-1671) Bild 620 / sid 58 (AID: 
v405239a.b620.s58, NAD: SE/RA/42042202) Uti det ifrån Skinnskattebergs sockenstuga den 3 novemb 165.. lagtvadda 
ärende emellan Halvar i Nälas måg Erik Hansson i Aspelund kärande och Tomas Persson svarande angående 
bördsrättigheten uti Östergården i Flena samt dess halva hammarandel blev resolverat och befunnit av bägges parternas 
insinuerade skäl det Erik Hansson på sin hustrus vägnar är berättigat till inbörda bemälte hemman och hammardel om han 
kan och förmå det göra genom sin egen andel innan nästkommande helgemässa // 
 
Skinnskatteberg 7 mars 1659 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:2 (1656-1659) Bild 1930 / sid 
193 (AID: v222894.b1930.s193, NAD: SE/ULA/11711) Uppå Anton Parmänts begäran upplästes för rätten en framtedd 
kopia av en byteslängd som skedd var den 17 juni 1658 emellan sal Halvard Olofssons arvingar i Näla, där uti befanns i 
arvsskiftningen vara bekänt att Färna bruk hade där att fordra 1071 daler noch stångj i 45 skeppd än efter en annor räkning 



526 daler koppmt var med Antoni ville bevisa sin rätt att söka av arvingarna i hus och jord 
 
Svea Hovrätt, Huvudserie [Liber causarum], SE/RA/420422/01/E VI a 2 aa/177 (1660), bildid: A0068096_00997 Extract utur 
Erik Hansson i Aspelunds med sina svågrar Hans Halvardsson i Näla och Olof Jonsson i Holms act, emot Nils Persson i 
Köping och hans broder Tomas Persson som nu är död men är lika  ( )        ( ) i den ( ) Olof Halvardsson hade 2 söner 
Nils och Halvard 
Halvard Olsson i Näla äger ett hemman som heter Flena och en halv hammardel där uti, vilkens son och mågar är actonis 
emot Nils Persson och han salig broder Ao 1651 utlösa åtskilliga parter, söka upp deras gäld och alltså komma hemmanet 
med hammardelen under sig, Begynde alltså på köpslaga 1651 Fol 47 av Halvards bror Nils Olsson i Flena ½ del av sin 
treding för 60 daler och ( ) vadmal ( ) den 16 mars. 
Fol 48 när han fick veta Nils Olsson vara borgare i Köping Erik Månsson 50 daler skyldig betalte han de 50 och gav ( ) ( ) att 
Nils Olsson att han fick ( ) treding den 18 mars fick hanses treding eller 1/6 Per Nilsson har sålt Erik Månsson för 2 
skeppund 14 lispund järn / NB åtalet aldrig ( ) / och Erik Månsson transporterar  50 daler 24 mars på Nils Persson  ( ) Erik 
Månsson bekänner själv att han sedan ovetande det pantsatt haver. 
Fol 51 haver en släkting Lars Halvardsson i Flena sålt till Didrik Albertsson i Köping sin treding 1650 den 26 mars av vilken 
Didrik Albertsson Nils Persson handlar fol 52 
Fol 53 Anders Mårtensson i Flena 1651 den 16 mars sin del för råg strömming och järn 
Fol 54 gav Nils Olsson sin son Peder Nilsson den 19 mars och fol 55 sin son Anders Nilsson lefs den 24 mars att de ville 
förpanta till Nils Persson deras anpart i hemmanet Flena och så betala alle städes deras gäld på 350 skeppund  vardera. 
Då begynte Nils Pedersson på söka upp gammal gäld och accedera och betala efter handen. NB alla in mars om det så är ( ) 
gott veta 
1651 i april begynte Erik Hansson i Aspelunda acton märka oråd där tillsade Måns Knutsson och skaffade? Sig förbud att 
Nils och Tomas intet mera skulle utgiva på hemmanet fol 11 
1651 den 3 november kommo de till tings blev dömt att Halvard ( ) skulle lösa i hemmanet till nyåret fol 57 där emot vadde 
Nils Persson att han skall för sitta i possession sin del //// 
A0068096_01001 Halvard Olssons barn i Näla och mågar är bördesmän till Flena och ½ hammardel // 
Detta Flena med ½ hammardel som salig Olof Halvardsson allena ägde och efter hans död dela Nils och Halvar Olssöner det 
sig emellan ¼ part vardera// Halvar och Nils barn är fler än de som klandrar Nils Perssons köp / Nils Persson kom över 
Flena genom ”söte ord och ensligen i dryckenskap listeligen bragte dem sätta sina bomärken under Nilses, efter egen vilja 
egenfundigt fattade skrifter och föregav dess innehåll vara som i enfaldighet tilltalts som dock fast annorlunda ställt var 
A0068096_01007 
Bekännes jag undertecknad Halvar Olofsson i Näla boendes och här med vitterlige gör att då Nils Persson i Flena för ( ) 
nämligen 1651 om hösten till mig kom och begärde vänligen (::::::) hustru bedjandes att vi ( ) och försälja ( ) jorden//// då 
svarade jag honom således, jag ville det fullo göra ty jag är en gammal man och orkar nu intet hävda eller förestå ( ) 
hemman ( ) icke dess mindre så haver jag barn och arvingar, synnerligen Erik Hansson i Aspelund deras och hans rätt kan 
jag intet försälja, då bad han ytterligare att ock min k hustru ville allenast giva oss till freds så ville han och vidare övertala 
barnen eller arvingarna och bekomma ( ) deras ja och samtycke då svarade jag görer eder flit jag är här med till freds, och 
eär på gav han min k hustru en ( ) någon tid där efter då jag om vintern var stadd vid Gunnilbo kapell då sände bemälte Nils 
Persson efter mig begärandes jag ville komma hos honom till måltid tog jag och gjorde, och då han nu hela dagen hade 
trakterat mig väl så att jag då hade ett starkt rus begynte han sent om aftonen åter på nytt att tala om min hemmansdel 
inlösa då svarade jag lika som till förende och här efter förmält står, alltså vida mig angår tillåter jag gärna men mina barns 
rätt oförkränkt då gav han mig åtta ( ) där på en Rsd den jag också på samma villkor som ( ) begärte han av mig där på en 
försäkringsskrift där han och med egen hand skrivit och jag mitt bomärke undersatte och sade han att samma skrift var av 
sådant innehåll som följer, nämligen att jag bekänner aldrig vilja varken för råd eller rätta förvägra Nils Persson att köpa 
och inlösa min hammardel uti Flena så framt mina barn och släkt det tillåta, men är nu samma min ovanbemälte skrift 
annorledes ( ) som mig nu bevittnas så haver denne Nils Persson skrivit efter sin vilja och mig bedraget ty jag är en gammal 
man den varken kan läsa eller skriva ej heller var samma gång ingen hos oss tillstädes som för mig kunde läsa utan han och 
jag allena och sålunda uti dricksmål det jag må bekänna mig här med sina söta ord lockat hans list där under // 
A0068096_01014 Erik Hansson i Aspelunda nämner sina svågrar Peder och Anders Nilsson 
A0068096_01015 Halvar i Nälas måg Erik Hansson i Aspelunda 
A0068096_01017 Nils Olssons söner Ander och Peder Nilsson 
Tvisten rör Östergården i Flena 
 
A0068096_01036 
Nils Olsson säljer till Nils Persson en halvpart av den tredingen jag äger uti Flena den övre smedjan och den hällen som 
närmast strömmen är för sextio daler kmt och vadmal till en klädning. Nils Olofsson lever 16 mars 1651 
 
A0068096_01049 
I mars 1653 är Halvard Olofsson boende i Ytternäla 
 
Barn med Ingeborg Esbjörnsdotter (Född 1589. Död 1669-05-02 Gunnilbo Flena.). 
 
Barn: 



IX:445 Hans Halvardsson. Född 1610 Gunnilbo Näla. Död 1699-04-12 Gunnilbo Österflena.  
Peder Halvardsson.  
NN Halvardsdotter.  

 
 

 
 

X:890  mm fm mm mf fm 
Ingeborg Esbjörnsdotter. Född 1589. Död 1669-05-02 Gunnilbo Flena. 

 
 

 
 

X:891  mm fm mm mf mf 
Lars Halvardsson. 
 
 
 
Barn: 
IX:446 Anna Larsdotter. Född 1626 Gunnilbo Österflena. Död 1707-12-22 Gunnilbo Österflena.  

 
 

 
 

X:893  mm fm mm mm ff 
Hans Lorentzon. Se X:859. 

 
 

 
 

X:894  mm fm mm mm fm 
Malin Persdotter. Se X:860. 

 
 

 
 

X:895  mm fm mm mm mf 
Mats Eriksson Hols. Död efter 1636 Hed Västansjö. 
 
Mats Eriksson i Västansjö - mantalslängd 1627 Länsstyrelsen i Västmanlands län. Landskontoret I 1635-1915 (U) EIII:1 
(1622-1636) Bild 230 (AID: v402632.b230, NAD: SE/ULA/1103721) 
 
Mantal 1636 - Mats i Västansjö Länsstyrelsen i Västmanlands län. Landskontoret I 1635-1915 (U) EIII:1 (1622-1636) Bild 
3980 / sid 11 (AID: v402632.b3980.s11, NAD: SE/ULA/1103721) 
 
 
 
Barn: 
Olof Matsson.  
NN Matsdotter.  
IX:448 Margareta Matsdotter. Född Hed Västansjö. Död omkring 1692 Hed Västansjö.  
Lars Matsson.  

 
 

 
 

X:897  mm mf ff ff ff 
Erik Fransson. 
 
Skinnskatteberg 5 oktober 1610 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2253 (1593-1632) Bild 690 / sid 
637 blev avsagt att Erik Frantzon vid Fren//hammar skulle betala Hans Johansson 1 tunna havre för hans häst hade gjort 
honom skada uppå hans havreåker. 
 
Skinnskatteberg 5 oktober 1610  Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2253 (1593-1632) Bild 700 / 
sid 638 Satte konungen fred emellan alla de som bo i Karmansboda och Erik Frantzon att vilken däre eller deras hustrur 
den andra giver orsak till träta eller med ord eller gärningar överfaller skall hava förverkat 40 mark 
 
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. 
 



Skinnskatteberg 8 juni 1613 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2253 (1593-1632) Bild 1140 / sid 682 
Klagade Påvel hammarsmed till Erik Frantzon att hans hustru hade skällt hans hustru för en korvatjuv och sagt när båda 
hustrurna voro oense uppå kyrkovallen och sloges uppå kyrkogården då skulle Erik Frantzons hustru säga/ ja gack och 
slicka dig om munnen efter korven du stal/ och nu svarade Påvels hustru att deras piga gav henne korven när hon var där 
och skötte henne i barnasäng och gick hem, men Erik Frantzons hustru nekade därtill och efter pigan icke var tillstädes 
sköts det opp till nästa ting 
 
Skinnskatteberg 23 februari 1614 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2253 (1593-1632) Bild 1220 / 
sid 690 klagade Pål hammarsmed till Erik Frantzon vid Nyhammaren att han hade skällt hans hustru att hon hade stulit en 
silverring ifrån hennes systersman Per Jonsson till vilket Erik Frantzon svarade att Per Jonsson det själv bestå vill och vill till 
nästa ting hava honom själv tillstädes eller hans fullkomliga bevis 
Avsades att Pål hammarsmed skulle igen giva Erik Frantzon en so dog för en daler för hans hund hade ihjälbitit henne, 
såsom och hade samma hund ofärdigt och illa sargat Marcus i Bäcks svin, avsades att hunden skulle bindas eller nederslås 
och Pål saker// 6 öre 
 
Skinnskatteberg 3 januari 1615 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2254 (1593-1632) Bild 500 / sid 
742 samma tid kom för rätten Peder Halvardsson i Södre Godviken uti Gränges socken och klagade till Erik Fransson vid 
Lillehammaren efter tre silverskedar som han haver fått honom att gömma när han var med honom uti bönemål (frieri) var 
till Erik haver alltid honom svarat att de brunno upp när det brann för honom. Vilket han icke ville hålla med sin ed. Blevo 
förlikta att Erik skall giva honom penningar 8 daler. 
 
Skinnskatteberg 3 januari 1615 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2254 (1593-1632) Bild 510 / sid 
743 hustru Marit Erik Franssons vid Lillehammaren kom fram med desse efterskrivne dannekvinnor till att fylla ed för de 2 
mark penningar som Bastian i Jönsarboda vitte henne för senaste tinget. Som är hustru Lisbet, Jöns Arvidssons i Bysala och 
hustru Brita i Bäck, samt hustru Anna i Bysala och Bastian kom intet tillstädes, varför blev hon av nämnden frisagd 
 
Skinnskatteberg 11 november 1619 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2254 (1593-1632) Bild 710 / 
sid 763 Olof i Bäck talar efter ett ängestycke som Erik Fransson haver köpt utav hustru Karin i Spadebo för penningar 15 
daler. Och efter Lasse i Spadebo förmenar sig vilja hålla lagmanssyn på Spadebo ägor skall Erik Fransson behålla 
ängestycket till dess synomän komma och säga honom det ifrån 
 
Skinnskatteberg 7 augusti 1622 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2254 (1593-1632) Bild 1130 / sid 
805 kom och nu för rätten en hammarsmed Erik Fransson fastade sålde och upplät med hand och mun Anders Hindriksson 
ett ängestycke hårt när Bäck beläget som och lyder till Bäck därför skall han giva honom igen sina utlagda penningar tio 
mark och till förbättring 3 daler penningar till fulle åtnöje och däremot skall förbemälte äng åter lyda och ligga oppunder 
Bäck igen. 
 
Västerås domkapitel A:3 21 maj 1623 sidan 71 Erik Frantzsson i Heds församling som på store böndagen tog vinet av 
altaret, det han hade givit, och slagit sedan ut på kyrkogråden, och brukat munnen på herr Lars kyrkoherden, skall stå 
hemma i vapenhuset i tre söndagar eller i Köping och absolveras, och skall eljest förkunnas om honom av predikstolen och 
till sockenkyrkan skall han giva ett skepp stångjärn och ett skepp till hospitalen 
 
Skinnskatteberg härad 26 februari 1624 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2254 (1593-1632) Bild 
1390 / sid 831 uppbjuder Lasse Hindriksson borgare i Arboga förste gången lagligen Erik Franssons hammar som är belägen 
uti Malma fjärdingen, Snavelshammar benämnt, item haver han och köpt en bodevall i Skedvi socken belägen av Anders 
Olofsson i Avestaboda dem samma uppbudes här och första gången lageligen item mera så haver han köpt ett torp 
Västanhede benämnt av Anders i Västanhede för rede stångjärn åtta skeppund. 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 6 februari 1626 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2254 (1593-1632) 
Bild 1840 / sid 875 (AID: v420656.b1840.s875, NAD: SE/RA/42042202) kom för rätten Erik Fransson som Lasse Hindriksson 
hade för någon tid sedan försålt Frölichs hammar eller och Snaffwelshammar med de tillägor som han därtill kpt haver. 
Och gav tillkänna att ehuru väl han hade sålt Lasse Hindriksson samma hammar så ville han icke rygga sitt köp utan stånda 
och bliva vid sitt köp. Men hans bröder de vill förneka honom att giva listan däruppå. Dömde nämnden att köpet bör gå för 
sig och inga tillbaka och att honom skulle giva ett fastebrev alldenstund han hade sina penningar utgivit hemmanet var 
lagbuden och lagstånden och med allan rätt fullföljt och ville han hava sålt sina bröder skulle han det förr hava sina bröder 
hembudit förr än en främmande. 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 6 februari 1626 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2254 (1593-1632) 
Bild 1840 / sid 875  avsades att Olof I Hammarstorp i Skinnskattebergs socken skulle hava sin bössa igen av Erik Fransson 
uti Karmansbo som en knekt hade stulit av honom och bytt bort med Erik Fransson och därför blev de så förente att Erik 
Fransson skulle giva Olof igen 15 lspund järn för samma bössa och vara en förlikt sak där på togos de i händer och blevo 
förente för rätten 
 



Skinnskattebergs häradsrätt 6 februari 1626 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2254 (1593-1632) 
Bild 1840 / sid 875  dömde nämnden att Lasse Hindriksson skulle bekomma fastebrev på den hammar som han av Erik 
Fransson köpt haver för penningar 100 daler tre alnar kläde och ett trimpas tröja , märke hans bröder vill icke samtycka 
 
Svea Hovrätt, Huvudserie [Liber causarum], SE/RA/420422/01/E VI a 2 aa/39 (1624), bildid: A0067958_00373 Guds nåde 
lycka och mycken välsignelse eders etc.. //bekänner jag mig Hans Johansson i Grisbo i Malma överfjärding under 
Skinnskattebergslag huru mig ont skedde sedan den ädle välbördige Johan Yxkull sade mig ifrån Karmansbo hammar och 
torpet och Erik Fransson tog där vid efter mig. Först brukade jag upp åkern och förde ut dyngan, item gjorde ut skatten för 
hammaren och torpet och mente mig få behålla mitt bruk mitt år ut men Erik Fransson tog mitt brukk och sådde åkern 
sedan slog han min bästa äng till tolv lass hö. Yttermera haver jag låtit hugga mileved till 2 milor och körde honom fram till 
milebolmen, den tog ock Erik Fransson ifrån mig och när han hade kolat den ena milan blev jag tvingat att utköra kolen 
fram till hammaren på barmarken.  Om de resten där är funne haver det sig så att på en mässedag vi haver varit till kyrko 
och gingo hem böd Erik Fransson mig och min broder Evert Johansson hem mig sig till måltid och i vägen sade Erik 
Fransson till mig, Hans hålt du synen efter det var tillsagt att synekarlar skulle koma och rannsaka om där kunde finnas 
någon rösegång emellan krono och // och hustru Marit, Erik Franssons hustru sade Hans, stat på dig jag vill hjälpa där till ½ 
fat gott öl och när vi hade fått oss mat så gingo vil alla tre Erik Fransson, Evert och jag till skogs, kom så fjärdingsman Hans 
Persson i Bodvallen, Lars Jonsson i Spaboda och Jöns Knutsson i Bysala som därnäst liggandes äro kronans jord äga och 
bruka,till att söka någon // de en gammal rösegång och jag var gången ifrån dem och så ropade de mig till sig, där om vi 
intet mer lade eller talade utan gingo var hem till sitt och när häradssynen kom och såg den rösegång kunde de icke gilla 
eller ogilla. Detta jag sanfärdlig bekänner // Malma den 21 oktober 1626 
 
Västerås domkapitel A:3 26 januari 1627 sidan 147 Erik Fransson vid Heds kapell för de många saker skull som in aktis 
förmäles skall giva 6 daler till tresk// och stå i vapenhuset över riksdagen men hustrun en söndag allena 10 mark haver han 
lagt ut 
 
Skinnskatteberg 1628 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2251 (1593-1632) Bild 2350 / sid 223 (AID: 
v420653.b2350.s223, NAD: SE/RA/42042202) Lasse i Bysala och Lars Andersson ibidem vittnade att de hörde Erik Fransson 
i Karmansboda haver skällt arrendatoren Hans Urbansson för en prackare och stutekorvare och efter han intet det kunde 
bevisa icke heller bära nej för sig sakfälltes till 4 mark 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2251 (1593-1632) Bild 2360 / sid 224 (AID: v420653.b2360.s224, 
NAD: SE/RA/42042202) blev avsagt att Erik Fransso skall strax betala Anders Hindriksson 60 daler vita penningar sedan 
råder han om de hus som står uppå det torp i Heds fjärding Hammartorp bekände Erik Fransson hava givit Joen Jöransson 
när han fick hans dotter till hustru samma hans dotter var med barn med en annan när hon kom i Joen Jöranssons säng. 
Erik Fransson sade Joen Jöransson hade gjort hor sedan han fick hans dotter det skall bevisas till nästa ting eller böta. 
Erik i Nabbesbo skall betala Erik Fransson för sin jänta 4 daler 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 8 augusti 1631 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2254 (1593-1632) 
Bild 2120 / sid 903 Erik Fransson i Karmansbo haver med våld och motvillighet utan föregången syn eller dom ava nerrivit 
damluckorna emellan bägge Andes Henrikssons hammare den ena haver han som en pant den andra är hans egen, blev 
dömt och avsagt att han skulle betala skadan och böta 40 mark 
 
Skinnskatteberg 10 april 1635 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2256 (1635) Bild 1180 / sid 110 
Erik Olsson i Köping anklagade Erik Fransson i Karmansbo att han skulle hava tagit ett and lass hö och ett lass havrehalm 
fem kärvar långhalm, vilket Jöran Olsson hans broder skulle igenfunnit hos bemälte Erik Fransson. Då där om rannsakades 
svarade Erik Fransson att hans hustru broder Henneka i Södergoviken i Gränge socken haver det fört till honom och haver 
det köpt i Nosre i Munktorp socken utav sin syster och efter bemälte Henneka icke var så när att man kunde få honom till 
rätta därför sattes hans egendom // i arrest// 
 
Skinnskatteberg 10 april 1635 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2256 (1635) Bild 1180 / sid 110 
Olof Nilssons tjänare lade uti rätten en skriftlig berättelse förmälandes att den 8 mars var Erik Franssons son en pojke 
Mårten benämnd funnen med skrinda häst hacka och skovel vil Olof Nilssons hammar och skulle stjäla kol och föra dädan 
då de pojken rannsakake och förhört skulle Mårten bekänt för dem att fadern Erik Fransson skulle befallt honom draga dit 
och bland annat sagt åt honom: vakta dig väl för skrivaren, jag vill icke han skall få veta för allt det jag äger, item skulle han 
sagt att hans broder Halvar skulle trugat honom draga med, Item skulle han ock bekänt att Torsten och Wernick hans 
bröder skulle hava stulit i vintras som han kunde minnas till 15 st: på tre resor, då frågades varför de så strax släppte 
honom lös och icke togo fadern eller någon annan i löfte till nästa ting, Svarade Pär Andersson att han // i löfte till nästa 
ting Svarade Pär Andersson att han mente sig alltid kunna få igen honom blev avsagt att pojken skall antagas och tingföras. 
 
Skinnskatteberg 22 juni 1635 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2256 (1635) Bild 1380 / sid 130 
blev Erik Fransson i Carmansbo sakfällt för han slog Daniel i Västanhed 2 blånader med en stör till 6 mark. 
 
Skinnskatteberg  22 juni 1635 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2256 (1635) Bild 1380 / sid 130 
rannsakades åter igen om Erik Fransson välb Fru Annas bonde på Valstad vilkens son och övermaga var den där och 



befunnen var med skrinda och häst och skulle stjäla kol ifrån Peder Andersson Olof Erikssons skrivare, så bekände nu 
pojken Mårten att fadern intet haver bedit honom draga dit utan det han tillförne haver sagt det bekände han sig hava 
gjort i den mening att han intet skulle få hugg av dem och oansett Erik Fransson icke bekänt att han haver befallt pojken 
köra dit dock likväl kunde han därför icke frias, blev för den skull avsagt att bemälte Erik Fransson skall betala femton stigar 
kol och böta 40 mark. // och pojken slita ris 
 
Skinnskatteberg 7 maj 1645 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1785 (1645) Bild 2630 / sid 246 Bengt 
Svensson smed i Golby i Köpings socken besvärade sig över Erik Fransson i Karmansbodatorp den haver varit i hans tjänst 
och vill ingen riktig räkning med honom göra, att de kunde bliva väl åtskilda, Blev avsagt att de skola taga gode män över 
sin räkning som likviderar dem emellan 
 
Lagmansting 25 augusti 1648 Sörbärke  Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIa:6 (1643-1652) Bild 3410 / sid 
334 uti det tvistiga lagvalda ärende ifrån Skinnskattebergs tingslag den 24 april 1648 mellan appellanten Erik Frantzons 
hustru Kerstin i Karmansbotorp och hennes son Jon i Spabo angående fördel i bemälte Spabo blev avsagt att h Kerstin 
behåller 1 spannland fördel i vardera gärde, så och den ängen som hon härtill sammastädes haft haver och skulle med det 
första  tvenne av nämnden bemälte jord i ont och gott emellan dela. 
 
Skinnskatteberg 24 april 1648 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2724 (1648) Bild 340 / sid 663 
framträdde för rätten Jon i Spabo och sig besvärade över sin styvfader Erik Frantsson i Karmansbotorp i det han tillägnar 
och tillväller sig allt för stor fördel av det som är allenast ¼ hemman, att han dock måste utlägga och utgöra utlagorna som 
och stå för gäst och gångande, begärte alltså rätten ville se på en sådan obillighet. Detta hemställtes uti rättens 
betänkande, vilka besluto att alldenstund de prövade, Jon icke kunna bliva behållen med en så stor fördels aftalande och 
avläggande och likväl ligga för alla utlagor, knekt och annat ty skall Erik Fransson antingen själv bruka hemmanet och göra 
utlagor eller och här efter avstå med sådant fördelstagande 
 
Skinnskatteberg 1654 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2727 (1652-1655) Bild 1270 / sid 118 (AID: 
v420712a.b1270.s118, NAD: SE/RA/42042202) Bengt Svensson smed i Gålby och Köpings socken boende besvärade sig 
över Eri Fransson i Karmansboda torp som haver varit i hans tjänst och ingen riktig räkning haver gjort att de sålunda 
kunde bliva åtskilda. Blev avsagt att det taga goda män som deras räkningar // kunna 
 
Sambo med Kerstin Andersdotter (Död Hed Karmansbotorp.). 
 
Barn med Marit Halvardsdotter (Född Grangärde Sörgovik.). 
 
Barn: 
IX:449 Wernick Ersson. Död.  
Torsten Eriksson.  
Halvar Eriksson.  
NN Eriksdotter.  
Mårten Eriksson. Död 1641 Karmansbo.  

 
 

 
 

X:898  mm mf ff ff fm 
Marit Halvardsdotter. Född Grangärde Sörgovik. Far: XI:1795 Halvard Persson. Mor: XI:1796 Sigrid Torstensdotter. 
 
Skinnskatteberg 31 oktober 1614 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2254 (1593-1632) Bild 500 / sid 
742 (AID: v420656.b500.s742, NAD: SE/RA/42042202) Bastian i Jönsarboda tillägger Erik Franssons hustru hustru Marit att 
hon skall hava stulit 2 mark penningar utav hans sonhustrus brudepenningar när hon var brudsäte (brudjänta) åt henne. 
Fäste lag till nästa ting själv tredje. 
 
Skinnskatteberg 3 januari 1615 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2254 (1593-1632) Bild 510 / sid 
743 hustru Marit Erik Franssons vid Lillehammaren kom fram med desse efterskrivne dannekvinnor till att fylla ed för de 2 
mark penningar som Bastian i Jönsarboda vitte henne för senaste tinget. Som är hustru Lisbet, Jöns Arvidssons i Bysala och 
hustru Brita i Bäck, samt hustru Anna i Bysala och Bastian kom intet tillstädes, varför blev hon av nämnden frisagd 
 
Västmanlands lagmansrätt 1651 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIa:6 (1643-1652) Bild 3930 / sid 386 (AID: 
v405260b.b3930.s386, NAD: SE/RA/42042202) bevistes med lagförarens s Anders Anderssons utgivna fastebrev den 15 jan 
Ao 1635 i Söderbärke socken och Ludvika gård utgivna fastebrev huruledes Hans Johanssons i Sörgoviken och Gränges 
socken fader Johan Halvarsson haver köpt sin systers h Marit Halvardsdotters sal Erik Erikssons Frantzes i Karmansbo del 
bemälte Sörgoviken för tjugo skeppund tackjärn och femot fat och 200 osmundsjärn och ett förgyllt bälte om 27 lod. ///  

 
 

 
 



X:899  mm mf ff ff mf 
Mats. 
 
 
 
Barn: 
Karin Matsdotter. Född 1638 Skinnskatteberg. Död 1690 Skinnskatteberg.  
IX:450 Maria Matsdotter. Född Skinnskatteberg. Död 1718-12-18 Skinnskatteberg Backen.  

 
 

 
 

X:903  mm mf ff fm mf 
Tore. Död. Vägare i Göteborg 
 
Barn med Anna (Född Göteborg. Död 1665-04-09 Skinnskatteberg Backen.). 
 
Barn: 
IX:452 Margareta Toresdotter. Född 1617 Göteborg. Död 1694-04-09 Skinnskatteberg Backen.  

 
 

 
 

X:904  mm mf ff fm mm 
Anna. Född Göteborg. Död 1665-04-09 Skinnskatteberg Backen. 
 
Anders Bengtssons svärmoder hustru Anna född i Göteborg begrovs den 9 april varit här uppå Backen 4 år vid pass 

 
 

 
 

X:905  mm mf ff mf ff 
Peder Jönsson. Född Grangärde Landforsen. Död 1679-02-23 Skinnskatteberg Långviken. Far: XI:1809 Jöns Halvardsson. 
Mor: XI:1810 Anna. 
 
Garpenbergs gård 3 september 1623 Kopparbergs,Säters, Näsgårds län+Österdalarne tingsl häradsrätt AI:1 (1623-1623) 
Bild 70 / sid 3 uppbjudes 2 en jordedel i Dicke n 2 ½ öresland som Knut Persson i Hede i Möklinta s haver sålt Erik 
Hindriksson i Dicke för 6 skeppund stångjärn 
 
Gränge socken 15 juni 1668 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt AI:5 (1668-1669) Bild 570 / sid 109 
Kom för rätten Torsten Andersson ifrån Långviken och Skinnskattebergs socken fullmäktig av sin svärfader Per Jonsson i 
Långviken och tilltalte sin hustrus fränder framlidne Mats Jonssons barn i Landforsen och Gränge socken om utlösning för 
sin arvsrätt som Torsten på sin svärfaders vägnar sade sig vara berättigad till uti Landfors hemman såsom och 
hammarsmedja vid Marnäs i Ludvika ström. Resolution. Såsom nu här om rannsakades och befanns utav släktlinjen att han 
förmedelst bördsrätten hade skäl till sin påtalan uti torpet så väl som smedjan, dock eftergav Torsten sin påtalan uti 
hemmanet  och sökte allenast utlösning för sin del uti smedjan, vilken efter uträkning befanns bestå uti en halv härd 
skattat efter det pris som smedjan det tid kunna vara värd då Mats Jonsson tog den vid att bruka, nämligen 280 daler kmt 
var uti Torsten intresserade och nu fordrade för 7 systerdelar nämligen 3 bröders såsom Per, Lars och Knut Jonssons samt 
en systerdel Brita Jönsdotters a 40 daler systerdelen skattad, varför såsom Mats Jonssons barn icke kunde bevisa någon 
lösning förr vara tagen, så dömdes Torsten till sin pratention om utlösning berättigad och hava makt till att söka den hos 
vilken han bäst gitter och förmår, och svara sina medarvingar för de delar dem och bör njuta utur bemälte halva härds 
skattning, dock där arvingarna vidare pratendera kunna någon högre eller rättare pris på smedjan, så söka där om vidare 
kongl bergs kollegi tillstånd hos bergmästaren 
 
Norrbärke 20 januari 1675 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2738 (1672-1675) Bild 3700 / sid 359 
uppböds första resan / två elftedelar i en halvhärd i Marnäs smedjan som Torsten Andersson först på sin svärfaders vägnar 
Per Jönssons i Långviken och Skinnskatteberg förhandlat till Lars Liten emot 96 daler koppmt och där på av honom något 
uppburit, men sedermer av landsdomaren Johan Norlind som Liten där uthandlat helt utförlikt: var på Torsten givit 
köpeskrift den 25 juli 1674 – Än andra 2 elftedelar i samma härd som en man Lars Jönsson benämnd bonde i Gästrikeland 
tillfallne är i arv efter dess fader hammarJöns i Landforsen var på hans måg Olof Hanssons broder uti Skinnskatteberg Jöns 
Hansson efter fullmakt uppburit har 6 skp synt stångjärn och där emot givit köpeskrift på hammardelen den 24 juli 1674. 
Noch två elftedelar sal Knut Jönsson i Norberg fordom tillfallna i arv uti samma smedjehärd för vilka Knuts måg Johan 
Olsson profoss med dess hustru bekommit hava 80 daler kmt köpeskriften dat den 1 juni 1674 
 
Barn med Elin Olofsdotter (Född Skinnskatteberg Långviken. Död Skinnskatteberg Långviken.). 
 
Barn: 
IX:453 Mårten Persson Wira. Född 1623 Skinnskatteberg Långviken. Död 1693-07-23 Skinnskatteberg Långviken.  



Karin Pedersdotter. Född Skinnskatteberg Långviken.  
 
 

 
 

X:906  mm mf ff mf fm 
Elin Olofsdotter. Född Skinnskatteberg Långviken. Död Skinnskatteberg Långviken. Far: XI:1811 Olof Olofsson. Mor: 
XI:1812 Anna Nilsdotter. 
 
Lagmansrätten 1642 sidan 158 Torsten Anderssons hemman i Långviken är uppbyggd vid pass över 20 år sedan av Olof 
Gunnarson genom sin broders Nils Gunnarssons tillåtelse och blev gift till bemälte Långviken. Samma Nilses hustru var 
bördig till det halva hemman .. och den andra delen ....hennes syster som var Torstens hustrus moder och efter det Nilses 
hustru rymde med en annan gift karl bort då kändes hennes del under kronan, som löstes sedan av Torstens svära, den 
rymdes syster  

 
 

 
 

X:907  mm mf ff mf mf 
Lars Andersson. Född Skinnskatteberg Naddbo?. Död Skinnskatteberg Högfors. 
 
Förekommer i tionderegister i Västmanlands handlingar 1612 
 
Boskapslängd 1633 Högfors Lasse 1 häst 1 tjur 5 ko 1 kviga 1 gamla får 1 unga får 1 risbit 3 gammal get 3 ung get Utsäde 2 
t:a 
 
Skinnskatteberg C1: Anno 1644 den 2 maj om en torsdag Lasse Andersson i Högfors med sin son och brodersöner begrov 
sin broder Jacop Andersson ut om kyrkobalken vilken Jacop haver bedrivit ett lönskaläger, åtte barn med en kona ifrå 
Lövsta socken, barnet blev dödfött, stod i betänkande om han skulle vigas med henne, hans son Anders Jacopsson i 
Malingstorp lade mycket likt för sin fader där om, men när fadern intet ville, lovade Jacop att han ville giva till kyrkan både 
för henne och sig för henne 5 daler för sig – 10 daler. Sedan är han sin kos gången, kom sedan aldrig till kyrka eller guds bol 
uti hela 5 års tid, blev död hos sin broder Lasse i Högfors. Efter V consistori dom måste han begrava honom och utlägga 
hans plikt till kyrka eller begravan hemma var han ville i backarna. 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 22 november1647 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1787 (1647) Bild 6760 / 
sid 649: Lars Andersson i Högfors fick fast på den del han i Högfors av sin broder Jakob Andersson i Nadbo för åtskilliga 
persedlar som belöper sig till fyra skeppund stångjärn vilket fastebrev upplästes och godkändes. 
 
Barn med NN (Född 1591. Död 1661 Skinnskatteberg Högfors.). 
 
Barn: 
Anders Larsson. Född 1609 Skinnskatteberg Högfors. Död 1692 Skinnskatteberg Högfors.  
Olof Larsson. Född 1626 Skinnskatteberg Högfors. Död 1693-06-28 Skinnskatteberg Högfors.  
Sara Larsdotter. Född 1635 Skinnskatteberg Högfors. Död 1707-02-08 Skinnskatteberg Skärsjön.  
IX:454 Elin Larsdotter. Född Skinnskatteberg Högfors.  
Anna. Död.  
Elisabet Larsdotter.  

 
 

 
 

X:908  mm mf ff mf mm 
NN. Född 1591. Död 1661 Skinnskatteberg Högfors. 
 
kan bengt i högforsen vara hennes far - västmanland volym 1c sidan 226 

 
 

 
 

X:909  mm mf ff mm ff 
Hans Olofsson. Död. Gäverbo, Skinnskatteberg Far: XI:1817 Olof. 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 1654 28 maj S d gjordes förbud att Hans i Gäverboda icke skall kullfälla den holmen som Peter 
Jonsson sig tillhandlat haver. 
 
Skinnskatteberg 19 juni 1676   Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2739 (1675-1677) Bild 6410 / sid 
612 Ingeborg och Margareta Claesdöttrar vid Askersund igenom sin fullmäktig Henrik Jakobsson i Krabo talade till Hans 
Olsson i Jäverbo om deras mödernes rätt ibidem som där vara olöst, begärte att få vardera till 25 daler efter de andra 
systrarna av honom undfångit. Hans upplade först deras fullmakt av d 18 juni 1674 var uti de anförtrott sin broder Johan 
Claesson deras delar att försälja och penningar till sig taga. Sedan Hans kvittens d 18 juli samma år att han betalningen 



undfått 
 
Äktenskap med Elisabet Mickelsdotter (Född Västerfärnebo. Död 1679-04-13 Skinnskatteberg Gäverbo.). Vigsel 1636-10-30 
Skinnskatteberg. 
 
Barn: 
Brita Hansdotter. Född 1639-03-10 Skinnskatteberg Gäverbo. Död 1712-07-10 Skinnskatteberg Gäverbo.  
IX:455 Olof Hansson. Född 1642 Skinnskatteberg Gäverbo. Död 1692-05-23 Skinnskatteberg Gäverbo.  
Anna Hansdotter. Död Hed Norrtulinge.  
 
Sambo med NN (Död 1636-01-17 Skinnskatteberg Gäverbo.). 

 
 

 
 

X:910  mm mf ff mm fm 
Elisabet Mickelsdotter. Född Västerfärnebo. Död 1679-04-13 Skinnskatteberg Gäverbo. 
 
Från Färnebo socken vid vigseln 

 
 

 
 

X:911  mm mf ff mm mf 
Lars Jöransson. Död 1661 Norberg Onsjö. Far: XI:1821 Jöran Knutsson. Mor: XI:1822 NN. 
 
Lars Jöransson var troligen gift tidigare. I mantalslängden 1645 är han upptagen med hustru två döttrar och en måg. 
 
Lagmansting Kopparbergs län 8 oktober 1646 Ibland andra ärenden som är avhandlade beviste Lars Jöransson i Onsjö och 
Norbergs socken huruledes hans s fader Jöran Knutsson haver köpt efterskrivne jordedelar nämligen av hustru Märit i 
Järån och Skinnskattebergs socken all hennes anpart uti Onsjö för fyra fat osmundjärn, av hustru Johanna där 
sammastädes hennes andel för fyra fat osmundjärn, av Lars Hansson i Åvestbo hans anpart för fyra fat osmundjärn, av Erik 
Hansson i Västerås hans andel i Onsjö för fyra fat osmundjärn, av Hans Andersson i Gantbo?? Hans del för två fat 
osmundjärn. Noch haver bemälte Jöran Knutsson köpt av sin syster Anna Knutsdotter hennes anpar för tu fat osmundjärn. 
Av Olof Knutsson i Bastmora sin broders anpart för tolv fat osmundjärn. Item av Päder Andersson sin broderson uppå sin 
faders vägnar anpart tackjärn sjutton skeppund. Noch haver han löst av Mårten Knutsson i Fantebo och Skinnskatteberg 
socken hans anpart för sju skeppund tackjärn och ett skeppund tolv .. stångjärn .... presenterade merbemälte Lars 
Jöransson ett synebrev utgivit av fordom lagläsare Anders Andersson den 1 september 1641 förmälande att emellan 
grannarna i Onsjö /: Lars Jöransson på den ena sidan och Måns Bengtsson samt Erik Persson andra sidan, är beslutat coh 
avdömt det Lars Jöransson med sina consorter skall behålla all den skog och mark som är belägen på södra sidan om 
Mohreväg, uppå vilket köp faste och synebrev begärtes till vissare attestation att därmed lagligen procederat är, lagmans 
confirmation som intet kunna förvägras 
 
Gamla Norbergs häradsrätt 21 augusti 1665 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:4 (1665-1666) 
Bild 660 / sid 131 (AID: v222898.b660.s131, NAD: SE/ULA/11711): Sammaledes bekom salig Lars Jöranssons måg i Onsjö 
Anders Bengtsson fasta på den arvejord som bemälte Lars hade köpt av sin broder Knut Jöranssons barn, Anders Knutsson, 
Kerstin och Karin Knutsdöttrar för 20 skeppund tackjärn 
 
Barn med Marit Hansdotter (Född Norberg. Död 1675 Norberg Onsjö.). 
 
Barn: 
Hans Larsson. Född 1645-09-30 Norberg Onsjö.  
IX:456 Karin Larsdotter. Född 1648-03-12 Norberg Onsjö. Död 1718-12-06 Skinnskatteberg Gäverbo.  
Margareta Larsdotter. Född 1650-03-24 Norberg Onsjö.  
Olof Larsson. Född 1652-01-01 Norberg Onsjö.  
NN Larsdotter.  

 
 

 
 

X:912  mm mf ff mm mm 
Marit Hansdotter. Född Norberg. Död 1675 Norberg Onsjö. Far: XI:1823 Hans. 
 
Gamla Norberg 21 augusti 1668 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:5 (1668-1669) Bild 710 / 
sid 137 (AID: v222900.b710.s137, NAD: SE/ULA/11711) h Marit i Onsjö lät 2 resan uppbuda 2 systerdelar jord ibidem köpt 
av sina systrar Sigrid och Brita Hansdöttrar för stångjärn 10 skpd dat 8 feb 1664 
 
Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:5 (1668-1669) Bild 690 / sid 133 (AID: v222900.b690.s133, 



NAD: SE/ULA/11711) h Marit i Onsjö bekom fasta på sina syskons jordedelar i Onsjä alla tillsamman utlösta med 9 ½ skpd 
stångjärn köpet dat 2 feb 1664 

 
 

 
 

X:921  mm mf fm mf ff 
Hans Larsson. Född 1602 Sätila socken i Marks härad Västergötland. Död 1688-11-03 Grangärde Sunnansjö. 
 
Skomakare 
 
Äktenskap med Barbro Jonsdotter (Född omkring 1598 Grangärde Kyrkbyn. Död 1663-07-12 Grangärde Sunnansjö.). Vigsel 
1637 Grangärde. 
 
Barn: 
IX:461 Christoffer Hansson. Född 1641-06-17 Grangärde Sunnansjö. Död 1724-11-13 Grangärde Sunnansjö.  
 
Äktenskap med Margareta. Vigsel 1664 Grangärde. 

 
 

 
 

X:922  mm mf fm mf fm 
Barbro Jonsdotter. Född omkring 1598 Grangärde Kyrkbyn. Död 1663-07-12 Grangärde Sunnansjö. Far: XI:1843 Jon 
Nilsson. 

 
 

 
 

X:923  mm mf fm mf mf 
Erik Persson. Född 1617 Grangärde Broby. Död 1674-06-28 Grangärde Broby. Far: XI:1845 Per Matsson. Mor: XI:1846 
Marit Matsdotter. 
 
Äktenskap med Karin Jonsdotter (Född 1617 Grangärde Gonäs. Död 1693-03-05 Grangärde Broby.). Vigsel 1639 Grangärde. 
 
Barn: 
IX:462 Margareta Eriksdotter. Född 1644-06-21 Grangärde Gonäs. Död 1698-06-26 Grangärde Sunnansjö.  
Elisabet Eriksdotter. Född 1650-06-16 Grangärde Gonäs.  
Erik Eriksson. Född 1652-09-01 Grangärde Broby.  
Marit Ersdotter.  

 
 

 
 

X:924  mm mf fm mf mm 
Karin Jonsdotter. Född 1617 Grangärde Gonäs. Död 1693-03-05 Grangärde Broby. 
 
Hon kom från Gonäs Grangärde vid vigseln 

 
 

 
 

X:925  mm mf fm mm ff 
Jon Jakobsson. Död omkring 1677 Söderbärke Saxe. 
 
I mantalslängd 1636-1677 
 
Söderbärke 21 augusti 1667 Joen Jacobsson i Saxe, som för trängselns skull har byggt sig ut ur bolbyn och nu brukar med 
byn, förökades med en stig kol i utlagor. 
 
Barn med Karin Andersdotter (Född Söderbärke Saxe.). 
 
Barn: 
Anders Jönsson. Född Söderbärke Saxe.  
Anna Jönsdotter. Född Söderbärke Saxe.  
Marit Jönsdotter. Född Söderbärke Saxe.  
Mats Jönsson. Född Söderbärke Saxe.  
IX:463 Hans Jönsson. Född Söderbärke Saxe.  

 
 

 
 

X:926  mm mf fm mm fm 
Karin Andersdotter. Född Söderbärke Saxe. Far: XI:1851 Anders Persson. Mor: XI:1852 Anna. 



 
Söderbärke 3 februari 1677 Hustru Anna Joensdotter i Saxe besvärade sig öfver sin broder Matts Joensson att han slagit 
henne illa och kört henne uth med sine barn ifrån sin erfteliga egendom, vartill Matts nekade. Modern, hustru Karin vill 
alldeles befria sonen, och besvärade sigh öfver dotterns hårdhet. 

 
 

 
 

X:951  mm mf mm fm mf 
Anders Simonsson. Född omkring 1580. Död 1655 Ljusnarsberg Källtjärn. 
 
Omnämnd som finne 1639 
 
Lindesberg 8 juli 1641 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2722 (1636-1641) Bild 6830 / sid 681 (AID: 
v420707.b6830.s681, NAD: SE/RA/42042202) blev anklagad Anders Simonsson i Källkärn för det och han emot höga 
överhetens stränga och allvarliga förbud haver huggit fall till halvannat tunnland. Vilket efter så i sanning befanns och utan 
skälig orsak skett. Därför blev han för vart tunnland efter mantalet sakfällt till sina 20 daler gott mynt 
 
Anders Simonsson F:1580 i Finland G. med NN D:1662 i Källtjärn Ljusnarsberg(T) Han blir begravd 1662-05-20 Makan NN 
dör i Källtjärn 1655 eller kort tid därefter. De finns noterade i mtl 1653 under " åldrige blinda och förlamade" I 
mantalslängd för Spannbyn 1618 näms som Finnbyar i Norrbärke : Ibbarbo,Kittlingsberg och Söndagsbyn. Finnarna Skattas 
1629-10-12 bland andra som beskattades var. Anders Simonsson Finne 1 skepspund Jern ( omkring 150 kg.) samt även " 
Söndags Olle" 1 skepspund Jern. Anders Simonsson Finne var med och påbörjade bebyggelsen i Kittlingsberg Norrbärke 
(W) Han med familj var skriven därsedan 1618. År 1640 överlät Anders Simonsson Finne sitt hemman till äldsta barnet 
Karin o mågen Hindrik Markusson när resten av familjen flyttade till hustruns NN. födelsebygd i Källtjärn Ramsberg 
Ljusnarsberg (T) Enligt Släktforskaren Nr 44 år 1992 var Anders Simonsson i Kittlingsberg ägare till följande djur: 2 hästar, 1 
tjur, 3 stutar, 1 bock, 8 getter, 6 får, och 1 svin.  
 
 
 
Barn: 
X:956 Marit Andersdotter. Född 1610 Ljusnarsberg Källtjärn. Död 1666-08-25 Norrbärke Kittlingsberg.  
IX:476 NN Andersdotter. Född Ljusnarsberg Källtjärn. Död.  
XI:1406 Brita Andersdotter. Död 1679-05-26.  
Johan Andersson.  

 
 

 
 

X:955  mm mf mm mf mf 
Hindrik Markusson Finne. Född 1605 Norrbärke Kittlingsberg. Död 1648 Norrbärke Kittlingsberg. Far: XI:1395, XI:1909 
Markus Larsson. 
 
Barn med Marit Andersdotter (Född 1610 Ljusnarsberg Källtjärn. Död 1666-08-25 Norrbärke Kittlingsberg.). 
 
Barn: 
IX:478 Ingeborg Hindriksdotter. Född 1641. Död 1696 Norrbärke Kittlingsberg.  
Karin Hindriksdotter. Född Norrbärke Kittlingsberg.  
Sofia Hindriksdotter. Född Norrbärke Kittlingsberg.  
Brita Hindriksdotter. Född Norrbärke Kittlingsberg.  

 
 

 
 

X:956  mm mf mm mf mm 
Marit Andersdotter. Född 1610 Ljusnarsberg Källtjärn. Död 1666-08-25 Norrbärke Kittlingsberg. Far: X:951, XI:1911, 
XII:2811 Anders Simonsson. 
 
Norrbärke häradsrätt 14 augusti 1649 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2263 (1649-1650) Bild 
4710 / sid 452: Kom för rätten salig Hindrik Markussons efterleverska H Marit boendes i Kitslingeberget, tillkänna givandes 
sin man Hindrik uti sin livstid, hava köpt av hennes fader Anders Simonsson haver köpt ovanskrevne torp Käslinge för 
trehundrade och sextio daler kop och ehuru väl hennes systerman Lars Nilsson, förmente sig kunna få torpet av hennes 
inlösa del till att besitta och åbo: likväl efter som bemälte köp är slutit och avhandlat i Hindrik Markussons och Anders 
Simonssons tid och Hindrik där för till fullo nöje betalt haver vittnar och nämnden icke mera än en kunna därpå bo och sig 
föda. Där till med är och denne Lars Finne som icke kan tillåtas här i bergslagen sig nedersätta, helst och emedan avsagt är 
att sådana lösa finnar skola sig här ifrån begiva efter de all skogen utöda och fördärva. Erkänd fördenskull att H Marit 
torpet för de 360 daler kopp mt som hennes man utgivit allena behålla. 

 



 
 

 

X:961  mm mm ff ff ff 
Peder Andersson. Född 1626 Norberg Meling. Död 1696-11-08 Norberg Karsbo. Far: XI:1921 Anders Staffansson. 
 
Gruv- och hammarting Gamla Norberg 28 juni 1659: Per Andersson i Carlsbo för det han icke tillsade bergsfogden när han 
påblåste nu våren 1659 efter förra protokollens stadga på gruvtingen. Skall böta 40 daler silvermynt och dess förutan 
ledeligen giva blåsningen till känna att tienden gå rätt redeligen ut. 
 
Gamla Norberg 30 september 1673  bevittnades för ting Per Andersson i Carsbo och Erik Joensson i Brunsjön hava fällt 1 
gammal björn vardera varför dem bör 4 daler smt skottpenningar för var björnen att åtnjuta 
 
Gamla Norberg 1 juli 1675 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2738 (1672-1675) Bild 3180 / sid 307 
Peder Andersson i Carsbo fordrades efter Elias Bondes handlingar och böcker om 18 skp tackjärn och 10 lsp begärtes av 
honom förklaring huru han menar sig det undangå kunna. Per Andersson sade järnet vara betalt, ilade och ett kvittens där 
uppå Där emot uppviste fullmäktigen för Bondens räkningar Nils Jonsson huru såsom i boken voro utkorsat en post av 18 
skp som Elias för beräknat med en man Meijer benämnd och som han försport där med till att salvera sig för Sr Måns 
Christiersson i Ramnäs som hade stora fordringar hos honom att usöka: Per Gunnarsson och sagt honom det han hade 
hört Per Andersson i andras närvaro hava berömt sig av att han Fixerat Elias: Varpå han hållit Elias sådant före att han illa 
gjort och Elias sänt honom så en annor räkning tillhanda den Per Andersson ej kunde neka sig sett: men bedyrade dock sig 
järnet betalt, tillböd ed därpå och jävade Per Gunnarssons vittnesmål. Begav sig dock äntligen vilja här på låta följa eller 
eftergiva 7 skp som han hade under annars räkning utlagt men rätte förehöllt honom att han måtte erlägga 5 skp där till så 
kunde han bliva för det övriga förskonat. 
 
 
I mantalslängd 1695: Peder Andersson födes av sonen 
 
Äktenskap med Brita Matsdotter (Född efter 1619 Norberg Karsbo. Död 1701-03-25 Norberg Karsbo.). Vigsel 1650-02-21 
Norberg. 
 
Barn: 
Margareta Persdotter. Född 1651-11-09 Norberg Karsbo.  
Sara Persdotter. Född 1653-04-26 Norberg Karsbo.  
Anders Persson. Född 1654-05-07 Norberg Karsbo.  
IX:481 Lars Persson. Född 1658-02-18 Norberg Karsbo. Död 1730-04-01 Norberg Karsbo.  
Brita Pedersdotter. Född 1659-05-18 Norberg Karsbo.  

 
 

 
 

X:962  mm mm ff ff fm 
Brita Matsdotter. Född efter 1619 Norberg Karsbo. Död 1701-03-25 Norberg Karsbo. Far: XI:879, XI:1923 Mats Eriksson. 
Mor: XI:880, XI:1924 Margareta Hermansdotter. 
 
Norberg (U) FII:1 (1698-1701) Bild 560 / sid 51 (AID: v217912.b560.s51, NAD: SE/ULA/11099) Såsom det är en lovlig 
plägsed vid våra hädanskilda fränders begravningar att göra en tjänlig berättelse om dem som för oss hädan dragne är, till 
ära, åminnelse och efterlämnaden till hugnad och tröst. Alltså vill man icke underlåta att vi så vår saliga syster i kristo som 
en hederstjänst och benägenhet. Bör fördenskull denna kristliga församlingen kunnigt vara att fordom gudsfruktige 
äresamma och nu hos gud salig hustro Brita Matsdotter i Karsbo är uppvunnen och hit till världen boren i förbemälte by av 
ärligt och berömligt bergsmans folk, hennes sal fader var bergsmannen ärlig aktad och beskedlig Mats Larsson modern 
under livstiden gudsfruktig och dygdesamma dannekvinna hustru Margareta Hermansdotter. Såsom nu dessa hennes 
älskliga kära föräldrar, denne sin kära dotter, hava ärligen fött efter köttet så hava de och utan dröjsmål låtit frambära 
henne herrenom och givom den heliga döpelsen, inympat henne kristo till förnyelse, andanom // obesmittad arvedel i 
himmelen så att hon och är guds barn vorden, och en levande ledamot i hans heliga församling här på jorden. När åren och 
åldern togo till är hon av sina kristliga föräldrar fliteligen hållen till guds sanna kännedom, ärat henne uti alla nöd// stycken 
som kände till gudsfruktan och rätt kristendoms övning och såsom hennes fruktan är en begynnelse till all vishet salighet 
och andra nödiga dygder alltså är hon jämte gud// bruk hållen till tukt ärlighet, husaktighet och lovliga övningar som 
hennes stånd väl pryda och i sinom tid bereda till ära och heder, Hennes älskliga förädrar hava henne allt stadigt hemma 
hos sig haft men sedan det behagade gudi att avfordra ifrån detta usla levernet hennes saliga föräldrar är denna saliga 
hustrun igenom guds försyn inträdder uti det heliga äktenskapsståndet med ärlig välaktad och beskedlig Pär Andersson 
ifrån Västanfors församling och Meling som skedde på hennes trettionde och andra år, där utinnan hon haver gudeligen 
förnuftligen och kärligen med sin kära man vid pass 45 år levat, alltid bevisandes sig emot honom till ynnest och behag. 
Detta lovliga umgänget haver gud icke förgätet utan dem bägge med livsfrukt välsignat nämligen 5 söner 4 döttrar av vilka 
allenast 1 son och 3 döttrar lever. Eliest vad änkoståndet vidkommer så haver hon en ensörjande änke varit efter sin sal 
mans död i 4½ år // 



 
 

 
 

X:963  mm mm ff ff mf 
Erik Andersson. Född 1642. Död 1711-04-24 Odensvi Barksta. Far: XI:1925 Anders Olsson. Mor: XI:1926 Anna. 
 
Kyrkvärd 
 
Barn med Anna Nilsdotter (Född 1646. Död 1708-06-28 Odensvi Barksta.). 
 
Barn: 
IX:482 Karin Eriksdotter Bark. Född 1680-09-21 Odensvi Barksta 18). Död 1757-03-13 Odensvi Stora Rocklunda.  
Kerstin Eriksdotter. Född 1680-09-21 Odensvi Barksta.  
Anna Eriksdotter. Född 1681 Odensvi Barksta.  
Margareta Eriksdotter. Född 1685-04-10 Odensvi Barksta.  
Ingeborg Eriksdotter. Född 1688-04-20 Odensvi Barksta.  
Elian Eriksson.  
Lars Ersson.  

 
 

 
 

X:964  mm mm ff ff mm 
Anna Nilsdotter. Född 1646. Död 1708-06-28 Odensvi Barksta. 

 
 

 
 

X:965  mm mm ff fm ff 
Erik Larsson Buss. Född omkring 1625. Död 1684-02-24 Västanfors Onsjö. Far: XI:1929 Lars Eriksson Buss. Mor: XI:1930 
NN. 
 
I mantalslängd från 1649 
 
Observera Anders Larsson Buss i Bastmora 
 
Gamla Norberg 25 februari 1670 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2734 (1670) Bild 4200 / sid 413 
(AID: v420719.b4200.s413, NAD: SE/RA/42042202) Funke Olof om några milor // Erik Larsson Buss berättade att då han 
tjänte Mats Ersson i Storegården på Östersidan, skulle Mats huggit 2 milor mellan Långmossen  och Simbla // 
 
Gamla Norberg 18 mars 1672 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2277 (1672) Bild 5890 / sid 581 
(AID: v420679.b5890.s581, NAD: SE/RA/42042202) inkom än för rätten Per Ersson skräddare ifrån Skinnskatteberg och 
fullföljde sin på förlidne ting andragna talan till hust. Marit Hansdotter, hust Marina Ersdotter, Hans Persson i Onsjö om en 
brodersdel jord ibidem som de hos sig skulle innehava. Hustrurna exciperade så nu såsom å förre tingen tinnes utfört. Och 
Erik Larsson Buss efter rättens sista påläggelse inlade sitt fastebrev på den jord han ibidem besitter item ett annat gammalt 
brev eller schartrach av dato 1588 om samma Onsjöjorden vilken // och emot käranden : purgerade sig i det övriga med 
eden att han inga fler brev haver i sin värjo denna jord angående. Per Ersson sade sig tillförne för 20 år sedan hava vunnit 
dom om utrevning på brodersdelen men den aldrig uttagit och därigenom excutionen studsat. Resol. Att där Per Ersson 
den samma sig för undsäger dom han omtalar ej kan i ljuset häfta, finner rätten sig inte kunna uti denna hans arvsfordran 
någon hjälp honom vidare göra eftersom de därpå närboende synes hava med dess gamla besittning nått urminnes hävd. 
 
Skinnskatteberg 27 juni 1678 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2741 (1678) Bild 4810 / sid 463 Erik 
Larsson Buss i Onsjö har sålt sin hustrus jord i Nibbarbo till comiss. Välb Abraham Renstierna för 200 daler koppmt dat 6 
sept 1676 
 
Skinnskatteberg 13 januai 1679 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2742 (1679) Bild 4500 / sid 443 
Erik Larsson Buss hustrus systerdel i Nibbersbo norra delen som och dess arvsrätt i söderdelen såld under Färna bruk för 
220 daler d 6 sept 1678 
 
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_00743 Erik Larsson Buss i Onsjö klagade över 
sina grannar och hyttelagare att han ingen execution njuter på den domen han fick år 1679 den 2 december om 
dammbrottet och emedan det befanns att Wrichten har 3/5 och Bussen 1/5 och de övriga bergsmännen 1/5 i hyttan alltså 
skall damm rötet där efter proportioneras och den son intet blåser på efter lottkastningen när vattnet lossnar om våren 
och blåsningen går därför längre än åtta dagar över Ersmässotiden skall allena vara skyldig betala dammröte och emedan 
någon tvist inföll om bälgarna som bergsmännen klagar Hr Wricht allt för stor lega tager ty löste de en bälg av Wrichten för 
så mycket hon kostar den de själva hava vakt och vård om, var med parterna äro skilda. 



 
Gamla Norberg 3 oktober 1687 §53 angav länsmannen huru såsom en hop med öknamn är utkomna allmänt ibland största 
hopen av gemene man uti Västanfors fjärding kunnandes ingen veta vem där till varit första ursprunget utan hava nu de 
öknämnda den ena den andra hit till tinget instämma låtit, att leda ifrån sig var till sin man, på det änteligen finnas måtte 
rätta banemannen och hos vilken dessa utspridda namn sist stanna kunna, att den samma må sin lättfärdiga tunga till 
styrsel lagligen plikta: framkallades först soldaten Olof Stare vilken berättade att enär han nu ett år sedan var hos Erik 
Nilsson i Onsjö och tillika med dess dräng Erik Johansson var till skogs och höggo, då har Erik berättat för soldaten att Erik 
Larsson Buss döttrar i Onsjö Lisbet och Susanna hava sins emellan givet åtskilliga personer öknamn såsom de kallat Olof 
Menlös i Onsjö Dragellusen, Olof Larsson ibid, Ohlsudden, dito Menlösens styvson Lars kallat Winssehuvud och Menlösens 
styvdotter Karin, Rooga, Hans Perssons dotter Lisbet i Rutebotorpet, RuteboSnäller, och soldaten Stares syster Annika, 
Finsnabba, soldaten Olof Barks hustru Finklipp, Erik Nils hustru i Onsjö, Snufkarin och Erik Nilsson Snehäffta och soldaten 
Olof Bagge Långflicken, alla dessa namn tillstår drängen Erik att sagt haver för soldaten Olof Stare drängen Erik tillsporde 
varest han dessa namnen tagit haver, han svarar att han hörde dessa öknamnen den tid han tjänte hos Erik Larsson Buss i 
Onsjö för 3 år sedan att dess döttrar dem uppdiktat, berättandes att enär den ene systern har spelat på nyckelharpan, så 
har den andra namn uppdiktat, havandes de ombytt och spelat var sin gång och namnen var sin gång uppdiktat, så att 
deras egen moder förlustat sig av sina dottrars uppdiktade namn havandes modern sagt: Tvåå wahli er flickro så löjeliga i 
äre. Erik tillspordes om ingen mera har hört det samma av dessa pigors mun än han allena? Han svara nej: pigorna Lisbeth 
och Susanna ingiver sitt av grannarna undfångne vittnesbörd att de aldrig skolat hört av deras mun sådana okynnesord: 
frågades alltså efter samma personer som skriften utgivit av vilka ingen mer tillstädes var än Olof Nilsson i Trehörningen 
som framkallades vilken tillstår det han aldrig hört det av deras mun, rätten sporde honom om han kan dem alldeles 
frigöra, svarar att det kan han icke göra, med dessa öknamnen som Staren angivit, kunde rätten icke vidare komma.  
Sedan uppräknade soldaten Svala de öknamn som han hört av Per Buss styvdotter Brita Christersdotter som 
kyndersmässotiden kommit till Svalan och bekänt det hon visste vad för namn Svalan hade, ty har Svalan frågat henne vad 
det var, hon sagt det Anders Svala heter Stubben Olof Brak Lunkan och soldaten Per Flygaren Willken, Svalan spordes om 
någon hört hennes berättelse mer än  Svalan och dess hustru, de beropa sig på soldaten Olof Bagge, att han med inne 
varit och sådana öknamn hört där på Baggen och nu sin ed erbjuder – Omsider efter mycken åtvarning bekände Per 
Erssons styvdotter Brita att Erik Larsson Buss döttrar som är dess styvfaders systrar Lisbeth och Susanna hava uppdiktat 
dessa namnen vilka nu tillstädes äro och där emot högeligen neka. Vidare framkallades pigan Margareta Nilsdotter som 
skolat berättat för henne ett öknamn  om capellanen hr Johan: pigan Margareta nekar enständigt där emot sägandes sig 
vara nöjd med, om Svalan går sin ed, det hon samma öknamn om prästen för honom bekände och vill hon då därför lagl 
plikta, Svalan gick sin laga ed där på att Margareta sagt för honom det hr Johan öknämndes och kallades Stora Svarten; 
sedan Svalan sin ed avlagt har bekände Margareta änteligen det Per Jonsson i Onsjö som nu död är har samma öknamn för 
henne sagt. Vidare kunde tingsrätten icke komma med sin rannsakning. // alla dömdes till böter utom Erlk Larsson Buss 
döttrar 
 
Barn med Elisabet Jönsdotter (Född Skinnskatteberg Nibbersbo.). 
 
Barn: 
Anders Eriksson. Född 1644-12-12 Norberg Onsjö.  
Erik Eriksson. Född 1646-12-20 Norberg Onsjö.  
IX:483 Jonas Ersson. Född 1649 Västanfors Onsjö. Död 1731-03-25 Västanfors Åvestbo.  
Mats Eriksson Buss. Född 1649-02-18 Norberg Onsjö.  
Margareta Eriksdotter. Född 1652 Västanfors Onsjö.  
Lars Eriksson. Född 1656-03-16 Norberg Onsjö.  
Johan Eriksson. Född 1657 Västanfors Onsjö.  
Brita Eriksdotter. Född 1662 Västanfors Onsjö.  
Karin Eriksdotter.  
Per Eriksson Buss. Född Norberg Onsjö.  

 
 

 
 

X:966  mm mm ff fm fm 
Elisabet Jönsdotter. Född Skinnskatteberg Nibbersbo. Far: XI:1931 Jöns Jonsson. Mor: XI:1932 NN. 
 
Skinnskatteberg 19 augusti 1661 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:3 (1660-1662) Bild 1410 
/ sid 102 uti saken emellan Johan Jönsson i Nibbersbo samt hans styvfader Bengt angående vedergällning för någon 
förbättring i bemälte hemman som Bengt påtalade. Blev avsagt att eftersom nämnden edligen vittnade det Bengt hade // 
på bägge delarna då hemmanet byttes och fördenskull tog det bäst vore emot sin styvson Johan varför kunde honom ingen 
vedergällning för förbättringen tilldömas utan vardera bliva vid sin halvpart efter förr avsagde domar 

 
 

 
 

X:967  mm mm ff fm mf 
Olof Jönsson. Född Norberg Åvestbo. Död 1674 Norberg Åvestbo. Far: XI:1933 Jöns Larsson. 



 
Äktenskap med Margareta Eriksdotter (Född Norberg Brandbo. Död 1674 Västanfors Åvestbo.). Vigsel 1655-09-09 
Norberg. 
 
Barn: 
IX:484 Brita Olsdotter. Född 1653-02-28 Västanfors Åvestbo. Död 1719-02-28 Västanfors Åvestbo.  
Olof Olofsson. Född 1662 Västanfors Åvestbo.  
Margareta Olofsdotter. Född Västanfors Åvestbo.  

 
 

 
 

X:968  mm mm ff fm mm 
Margareta Eriksdotter. Född Norberg Brandbo. Död 1674 Västanfors Åvestbo. Far: XI:1935 Erik Persson. 
 
Gamla Norberg 1658 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2729 (1656-1658) Bild 7170 / sid 694 (AID: 
v420714.b7170.s694, NAD: SE/RA/42042202) Mats Andersson i Brandebo förfrågade sig för rätten om honom kunde 
efterlåtas behålla en brodersdel utan byte, vilken han hade inlöst efter fordom Erik Persson ibidem och han den inlöst av 
Olof Larsson i Västerås för 7 fat osmundjärn. Resolutio: Efter som denna köpeskrift var för lång tid sedan lagbuden och 
lagstånden, dock icke fasta där uppå till datum givet alltså kände rätten Mats den att behålla oklandrat utan byte helst 
efter inge av medarvingarna som närvarande var sade där emot. 
 
Lagmansting 1672? Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIa:12 (1591-1679) Bild 1040 / sid 99 med för 
detta häradshövdingens Erik Erlandssons d 15 feb 1669 av Norbergs utgivna tings fastebrev det ärlig och beskedlig man 
Mats Eriksson i Väster Djupkärra och Norbergs socken medelst köpebrev av d 12 maj 1663 haver redeligen köpt och sig 
tillhandlat av Olof Jönsson i Åvestbo och Erik Persson i Brandebo och kapellfjärding med bägge deras hustrurs jag och 
samtycke deras arvejord som är 1/5 part uti Hennika Hanssons hemman i Väster Djupkärra för full och nöjaktig betalning 
80 skeppund tackjärn 

 
 

 
 

X:975  mm mm ff mm mf 
Hans Erlandsson. Hammarsmedsmästare. Död omkring 1690 Hed. 
 
Hammarsmedsmästare vid Näla hammar 
 
Barn med Karin Matsdotter (Född 1640. Död 1720-05-01 Hed Trunsbo.). 
 
Barn: 
Kerstin Hansdotter. Född 1663 Hed Trunsbo. Död 1728-05-05 Skinnskatteberg Byggmästartorpet.  
Ingeborg Hansdotter. Född omkring 1675 Hed Trunsbo. Död 1749-07-29 Hed Trunsbo.  
IX:488 Margareta Hansdotter. Född Hed Trunsbo.  
Per Hansson.  

 
 

 
 

X:976  mm mm ff mm mm 
Karin Matsdotter. Född 1640. Död 1720-05-01 Hed Trunsbo. 
 
I mantalslängd 1686-1692 endast hustrun 

 
 

 
 

X:977  mm mm fm ff ff 
Olof Larsson. Född omkring 1599. Död 1668 Sankt Ilian Rönnby. Far: XI:1953 Lars Olsson. 
 
Mantalslängd Rönnby 
1650 Olof Larsson 
1651 Lars Pedersson 
1653 hu Margareta 
1654 Olof Larsson 
 
Födelse Västerås domkyrkoförsamling: 1638-01-08 Olof Larssons barn Emerentia 
 
Vigde Västerås domkyrkoförsamling 1631-09-25 vigdes Anders Mattson, Lars måg i Rönneby med Margareta Larsdotter 
 
Vigde 1634-03-02 Olof Larsson och Marit Larsdotter 



 
Äktenskap med Marit Larsdotter. Vigsel 1634-03-02 Västerås. 
 
Barn: 
IX:489 Ericus Olai Runnius. Född 1635-01-04 Sankt Ilian Rönnby. Död 1691-03-28 Himmeta.  
NN. Född 1636-10-23 Sankt Ilian Rönnby.  
Lars Olofsson. Född 1641-01-03 Sankt Ilian Rönnby.  
Jakob Olofsson. Född 1642-08-23 Sankt Ilian Rönnby.  
Anna Olofsdotter. Född 1644-05-05 Sankt Ilian Rönnby.  
Andreas Olofsson. Född 1645-09-06 Sankt Ilian Rönnby.  

 
 

 
 

X:978  mm mm fm ff fm 
Marit Larsdotter. 

 
 

 
 

X:979  mm mm fm ff mf 
Petrus Pauli Dalekarlus. Född 1603-06-12 Lima. Död 1683-11-16 Malma. Kyrkoherde Far: XI:1957 Paulus Hermanni 
Vallensis. Mor: XI:1958 Brita Staffansdotter. 
 
Barn med Anna Pontelia (Född 1618-11-27 Bro. Död 1698-12-11 Malma.). 
 
Barn: 
IX:490 Sara Pontelia. Död 1728 Bro.  

 
 

 
 

X:980  mm mm fm ff mm 
Anna Pontelia. Född 1618-11-27 Bro. Död 1698-12-11 Malma. Far: XI:1959 Widichindus Laurenti Broensi. Mor: XI:1960 
Sara Dalekarlia. 

 
 

 
 

X:993  mm mm mf ff ff 
Erik Jönsson. Se IX:399. 

 
 

 
 

X:994  mm mm mf ff fm 
Ingeborg Carlsdotter. Född Hed Aspänge. Far: XI:1987 Carl Nilsson. Mor: XI:1988 Elin Larsdotter. 

 
 

 
 

X:995  mm mm mf ff mf 
Erik Andersson. Död 1691 Hed Sörtulinge. Byggmästare Far: XI:1989 Anders Svensson. 
 
I mantalslängden från 1673 
 
Skinnskatteberg 26 februari 1690 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2291 (1690) Bild 6240 / sid 619 
(AID: v420693.b6240.s619, NAD: SE/RA/42042202) Ivar Eriksson som i år tjänar hos Staffan Persson i Tulinge tillstår sig 
hava stulit hos Erik Andersson stulit hos Erik Andersson i Sörtulingetorpet kontanta penningar som bestod i 7 caroliner och 
1 Rd in specie tillsammans 19 daler 4 öre kmt dito 1 silverring 2 daler, 1 rulla tobak 3 daler, 1 par nya skinnbyxor och 1 par 
sämskhandskar för 14 daler samt matvaror ungefär till 2 ½ daler värda, så att all dess stöld sig bedrager till 40 daler 23 öre 
kmt. Utav allt detta tillstår Erik Andersson sig icke mera igenfått än allenast 3 öre kmt det Ivar har för tobak utbudit. 
Påståendes tjuven att han ej heller detta stulna godeset tillgodo njutit eftersom det för honom bortkommit av det rum han 
det i skogen lagt. Eljest tillstår Erik Andersson sig vara förlikter av tjuvens moder för detta bortkomna så att han icke på 
Ivar Eriksson klagar utan länsman honom för kronosaken föreställer//  bötar 3 dubbla värdet 122 daler 5 öre och efter 
han intet äger till bötamed plikta sin tjuvnad med 5 varv gatlopp. 
 
Troligen är Stefan Andersson i Sörtulinge hans broder 
 
Barn med Catharina Persdotter (Död.). 
 
Barn: 
Elisabet Ersdotter. Född 1670-07-06 Hed Sörtulinge. Död 1720-12-14 Skinnskatteberg Sillbo.  
Per Ersson. Född 1674 Hed Sörtulinge. Död 1756-01-25 Hed Nibbarsbo.  



IX:498 Sara Ersdotter. Född 1674-02-18 Hed Sörtulinge. Död 1754-03-31 Skinnskatteberg Emthyttan.  
Anders Ersson. Född 1685-11-08 Hed Sörtulinge. Död 1743-03-22 Skinnskatteberg Sillbo.  
Daniel Ersson. Född 1690-02-10 Hed Sörtulinge.  

 
 

 
 

X:996  mm mm mf ff mm 
Catharina Persdotter. Död. Karmansbo, Hed 
 
1703 i mantalslängd: Fattig haver intet bruk 
 
Sörtulinge 
 
Skinnskatteberg 1606 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2253 (1593-1632) Bild 60 / sid 580b (AID: 
v420655.b60.s580b, NAD: SE/RA/42042202) Blev avsagt att Lasse i Tulinge skulle betala Ragval i Slyte ett skeppd stångjärn 
 
Skinnskatteberg 10 februari 1610 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2253 (1593-1632) Bild 580 / sid 
626 (AID: v420655.b580.s626, NAD: SE/RA/42042202) fastade Olof I Tomasboda värjemål själv 12 till nästa ting att han icke 
hade belägrat Lasses hustru i Söddra Tulinge som Måns vid Flodhammar honom vitte för// 
 
Skinnskatteberg 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) hustru Brita Lasses hustru i Tulinge 
 
Skinnskatteberg 5 oktober 1610 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2253 (1593-1632) Bild 700 / sid 
638 (AID: v420655.b700.s638, NAD: SE/RA/42042202) fästade Lasse i Tulinge värjemål till nästa ting att han icke hade tagit 
8 mark humle uppå betalning för någon körsel utan till borgens av Johan i Carmansboda 
 
Skinnskatteberg 1631 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2254 (1593-1632) Bild 2130 / sid 904 (AID: 
v420656.b2130.s904, NAD: SE/RA/42042202) (Lars Ersson i Tulinge är död) hustru Brita i Tulinge med sina barn som är 
Mårten Larsson, Olof Larsson, Per Larsson, hustru Marit Larsdotter och Karin Larsdotter vittnade och bekände att de hade 
anammat och uppburit av Sven Andersson på deras hammare i Tulinge reda penningar 165 daler 6 öre och satt bemälte 
Sven hemmanet i pant tills han får sina utlagde penningar. 
 
Skinnskatteberg 1637 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1782 (1637-1639) Bild 990 / sid 92 (AID: 
v420573.b990.s92, NAD: SE/RA/42042202) belangandes de kvittenser som bördmännen till Tulinge haver beropat sig uppå 
på lagmanstinget den 22 augusti 1636 så befanns att de icke hade ett av dem vad lösen vidkommer i bemälte Tulinge så 
vittnade nämnden att s Lars Eriksson haver alla utlöst så när som den delen som domar Anna vidkommer och han haver 
bott där över 56 år i Tulinge och ingen haver krävt honom mera än bemälte domar Anna och synes icke annorlunda vara ä 
att s. Sven skulle hava utlöst sina syskon Kerstin Ragnil och Karin efter där är så långlig hävd påkommet. 
 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2257 (1638) Bild 470 / sid 283 (AID: v420659.b470.s283, NAD: 
SE/RA/42042202) kom åter bördemännen till Söder Tulinge efter vice lagmannens Olof Larssons avsked i det han haver 
besvärat sig icke kunna upptaga saken emellan dem och Hans Urbansson om bemälte hemman Tulinge förr än alla 
omständigheter där om granneligen skulle förfaras och avdömas oansett där emot tillförende appelerat var. Då där om 
nuåter med all flit granneligen rannsakades efter yttersta förstånd bekände och vittnade nämnden enhälleligen att aldrig 
någon tid haver varit klander uppå samma hemman uti s Lars Erikssons och h Britas tid till 70 års tid. 2. Vad gälden 
vidkommer som själva kapitalet angår finnes hon vara i det närmaste bevislig undantaget intresse, vilket intet så högt bör 
vara och den haver s Lars Eriksson, hans hustru och barn gjort och icke den gamla släkten. Item bekände och Salomon i 
Kävlinge en gammal man att det aldrig klandrades i s Lars Erikssons tid. 3. vet varken någon av nämnden eller andra gamla 
män och någon finnes av den gamla släkten hava rätt med att fordra, efter det är så långan tid sedan och hemmanet tillika 
med alla brev och dokumenter blev av vådeld förbränt. Och förr än Lars Eriksson kom till att bo på hemmanet Tulinge 
bodde s hustru Britas fader på, ej heller visste man då något klander men en del av den gamla släkten finnes vara utlösta 
som några gamla brev utvisa och alldenstund det befinnes så lång tid vara oklandrat, därför kunde rätten intet pröva 
bemälte gamla arvingar komma därtill utan Lars Erikssons barn vilke och några giva sig tillfreds med en skälig förlikning 
efter de icke är mäktigt det igenlösa. // 

 
 

 
 

X:997  mm mm mf fm ff 
Mats Olofsson. Född 1616. Död 1696-03-11 Odensvi Solmyra. Far: XI:1993, XII:4059 Olof Larsson. 
 
1690 mantalslängd ligger för åldern till sängs 
 
1698 mantalslängd Mats Olssons änka 



 
Barn med Kerstin Olofsdotter (Född 1628. Död 1709-02-13 Odensvi Solmyra.). 
 
Barn: 
IX:499 Anders Matsson. Född omkring 1671 Odensvi Solmyra. Död 1739-11-01 Odensvi Ytternäla.  
Erik Matsson.  
Per Matsson. Född Odensvi Solmyra.  

 
 

 
 

X:998  mm mm mf fm fm 
Kerstin Olofsdotter. Född 1628. Död 1709-02-13 Odensvi Solmyra. Far: XI:1995 Olof. Mor: XI:1996 NN Eriksdotter. 
 
Västmanlands lagmansrätt 1651 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIa:6 (1643-1652) Bild 3880 / sid 381 (AID: 
v405260b.b3880.s381, NAD: SE/RA/42042202) //// den 12 mars 1615 i Stockholm daterade brev som Tyres Andersson i 
Solmyran hade till underpant och förvaring för 602 daler som han sade sig hava inlagt å samma Gillebo på sin svågers Mats 
Olssons vägnar, vilken äger Sven Erikssons systerdotter till hustru förmälandes huruledes konung Johan haver för gammal 
trogen tjänst skänkt och givit förskrivne Sven Erikssons fader Erik Svensson ett litet torp Gillebo uti Skinnskattebergslagen 
beläget som haver varit ett gammalt skattevrak och under kronan förbrutit, vilken donation // konfirmerat till Erik 
Svensson och dess efterkommande arvingar under skattemanna rätt att obehindrat och så länge de hava makt därav till 
utgöra kronan tillbörlig skatt och avgående utskylder, att njuta och behålla. Därhos bevistes att konung Johans sekreterare 
Olof Sverkelsson haver A 1591 d 4 augusti befunnit och kongl majtt skriftligen kungjort att förskriven torp Gillebo haver 
varit ett gammalt skattetorp och att över (2)70 år kronan inga utskylder därav bekommit hade 

 
 

 
 

X:999  mm mm mf fm mf 
Olof Johansson. Född 1652. Död 1716-10-01 Odensvi Ytternäla. Far: XI:1997 Johan. 
 
Västerås domkapitel 1681: Olof Johansson i Ytternäla och Odensvi begär Kerstin Larsdotter i Knopebo in 3dio ...grad skylle. 
Resolution. Skola giva pro dispensat 2 Rd in .. sedan må dem äktenskap tillåtas 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 25 februari 1681 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2285 (1680-1681) 
Bild 10470 / sid 969 (AID: v420687.b10470.s969, NAD: SE/RA/42042202): Dito resolverade att Olof Johansson och smeden 
Anders Bengtsson i Ytternäla som efter kyrkoherdens i Odensvi hr Erik Schilling och Cappelanens hr Pärs bevis lidit stor 
skada av vådeld må söka sig någon brandskattshjälp vid kyrkorna i häradet. 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 16 mars 1682 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2286 (1682) Bild 9020 
/ sid 888: Framsteg för rätten Olof Johansson i Ytternäla och beklagade huruledes den grymma och skadliga gästen /gud 
bättre/ vådelden 1679 näst för midsommar hade bränt avhyst alla hans hus till 17 stycken med allt deras hugeråd och 
lösören då folk voro ifrån byn uppå sitt arbete i höbärgning i skogsängarna, så att där ingen ting där av ..kunde, mera än 
det de gingo och stodo uti, begärandes tingsrättens bevis om icke så uti sanning är, på de de må få tillstånd att söka höga 
överheten, hans excell landshövdingen om förskoning på utlagorna och brandstod av häradet efter lag. Så emedan 
nämnden och allmogen nu vittnade detta hans angivande och olägliga tillstånd uti sanning vara. Ty varder hans begäran 
om utlagornas förskoning på hemmanet remitterat till landshövdingen och där jämte att få söka häradet om brandstod  
 
Barn med Kerstin Larsdotter (Född 1652 Odensvi Knopbo. Död Odensvi Ytternäla.). 
 
Barn: 
Karin Olofsdotter. Född 1680 Odensvi Ytternäla.  
IX:500 Kerstin Olofsdotter. Född 1682 Odensvi Ytternäla. Död 1755 Gunnilbo Ytternäla.  
Anna Olofsdotter. Född 1687-05-29 Odensvi Ytternäla. Död 1701-05-15 Odensvi Ytternäla.  
Brita Olofsdotter. Född 1688-11-26 Odensvi Ytternäla. Död 1756-04-19 Hed Karmansbo bruk.  
Margareta Olofsdotter. Född 1694-03-08 Odensvi Ytternäla.  
Elisabet Olofsdotter. Född 1696-12-17 Odensvi Ytternäla. Död 1697-06-06 Odensvi Ytternäla.  
Lars Olofsson. Född Odensvi Ytternäla.  

 
 

 
 

X:1000  mm mm mf fm mm 
Kerstin Larsdotter. Född 1652 Odensvi Knopbo. Död Odensvi Ytternäla. Far: XI:1999 Lars Arvidsson. Mor: XI:2000 Anna 
Andersdotter. 

 
 

 
 

X:1001  mm mm mf mf ff 



Henrik Larsson. Född 1643 Västra Skedvi Alvestaboda. Död 1705-05-14 Västra Skedvi Alvestaboda. Far: XI:2001 Lars 
Andersson. Mor: XI:2002 Anna. 
 
1670-06-09 testamente efter Henrik Larssons hustru och barn(23 juli) i Alvestaboda 
 
1668 C:1: Hendrik Larsson i Alvestaboda orenas sig i kyrkan och givit 7 daler 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 28 februari 1670 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2734 (1670) Bild 
4560 / sid 449: Besvärade sig Anders Gadd fänrik över Erik Jonsson i Bysala hans styvson Dirick Hindriksson, Hindrik Larsson 
i Alvestabo och en hammarsmed Johan Persson benämnd, att han skall blivit av dem högeligen oförättad och överfallen 
om en afton då han hade rest  in och begärt vila hos Per Samuelsson i Spabobäck, som hade skett vid hans återkomst 
ifrån Bysala där han hade krävt och uppburit sin läkarelön av Hindrik Larsson, som hade bitit näsan av Erik Jonsson ibidem 
och han hade helat, ....ovanbenämnde skulle då om aftonen kommit ifrån Karmansbo hammar och begivit sig in uti hans 
kvarter fordrandes 2 riksdaler tillbaka av bårdskärarlönen som han dem inte skyldig var att återgiva och huru väl han till att 
stilla allt oväsende hade framkastat för dem 1 riksdaler på bordet att göra sig glada utav, hade de icke dess mindre avstått 
med sitt förra buller och olåt, så att han till att undfly hugg måste lägga sig i sängen och bedja värden om husfrid, 
fördenskull och såsom .. Per Samuelsson hade dem utdrivit, skulle där övat ett ...skri och rop, rövat bort hans häst och 
släde ... han sedan måst anlita befallningsmannen innan han ... den återfå. Mats Ersson fjärdingsmannen i Hede .. här om 
således att Hindrik Larsson i Alvestabo skulle i slagsmål bitit näsan av Erik Jonsson och sedan Erik .. med fänriken Gadd att 
han skulle giva honom  ... i bårdskärarlön där han honom hela ville och .. där på själv först betalt 8 daler kmt .... 
 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 28 februari 1670 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2734 (1670) Bild 
4560 / sid 449: Beklagade sig gevalliern Mats Andersson över en försåtlig handel och hugg honom jämväl och en soldat 
Mats Olsso benämnd påfört av Anders Larsson i Alvestabo och en skomakare Hermans Pelle vid namn som sig sålunda 
hade tilldragit, att då Mats var förrest till Alvestabo att antasta Hindrik Larsson ibidem för oförrätt tillfogad Fendriken 
Anders Gadd och därför att ställa honom till rätta skulle Hindrik hållit sig undan och så Mats måst begiva sig tillbaka åt 
tingsplatsen i Skinnskatteberg, fördenskull och i återresan begärt hus hos nämndemannen Mats Larsson i Västanhede där 
honom hade mött bemälte Hindriks broder tillika med skomakaren Hermans Pelle, varför Mats Andersson förfrågat 
skomakaren vilken dera det var av Alvestabo sönerna då skomakaren osant svarat vara Hindrik, därför Mats bett honom 
följa sig in till värden, de andra följde med och intet svarat, Mats och än frågat sedan han inkom av drängarna om det var 
Hindrik, men det nekat, sägande vara andra brodern Anders, av vilken orsak Mats bett honom gå sin äg, och som han var 
utgången hade han begynt slå på soldaten Mats Olsson fendrikens utskickade, som skulle vara Mats Andersson till hjälp 
och han lämnat på gården vid Heden, givit honom så sex yxhammar slängar att soldaten föll neder och skomakaren lupit 
till och slagit honom desslikes med en påk, då Mats gosse kommit inlöpandes ropat K far de slå ihjäl soldaten, 
..........................· 
 
Barn med Brita Jönsdotter (Död 1670-06-09 Västra Skedvi Alvestaboda.). 
 
Barn: 
IX:501 Lars Henriksson. Född omkring 1670-05-01 Västra Skedvi Alvestaboda. Död 1745-03-16 Hed Bysala.  
NN Henriksson. Död 1677 Västra Skedvi Alvestaboda.  
NN Henriksson. Död 1670-07-23 Västra Skedvi Alvestaboda.  
 
Barn med Brita Henriksdotter. 
 
Barn: 
Henrik Henriksson. Född 1679-01-01 Västra Skedvi Alvestaboda. Död 1747-06-08 Västra Skedvi Alvestaboda.  
Olof Henriksson. Född 1684-06-29 Västra Skedvi Alvestaboda. Död 1743-05-23 Hed Tomasbo.  
Lisa Henriksdotter. Född 1687-11-27 Lilla Skedvi Alvestaboda. Död 1747-01-28 Hed Bysala.  
Kerstin Henriksdotter. Född 1695-01-27 Västra Skedvi Alvestaboda.  

 
 

 
 

X:1002  mm mm mf mf fm 
Brita Jönsdotter. Död 1670-06-09 Västra Skedvi Alvestaboda. 

 
 

 
 

X:1003  mm mm mf mf mf 
Nils Matsson. Född 1648 Hed Västanhed. Död 1717-01-17 Hed Västanhed. Far: XI:2005 Mats Larsson. 
 
Dödbok Nämndeman Nils Matsson i Västanhed. Lades i kyrkan under manfolksbänken åt västra sidan. Var 69 år gammal 
 



Skinnskatteberg 19 juni 1676 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2739 (1675-1677) Bild 6460 / sid 
617 (AID: v420724.b6460.s617, NAD: SE/RA/42042202) Nils Matsson i Västanhed tillkändes att betala till Arvid i Bäck 17 
daler kmt som han i avgäld för för sin jord i Västanbäck, den hans fader brukat, njuta bör 
 
Kyrkvärd 1695 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 17 september 1701: Uti den några år sjukliga nämndemannen Erik Jönssons i Karmansbo ställe 
antogs Nils Matsson i Västanhed som efter avlagd ed tog sitt rum och sutte ibland nämnden uti rätten. 
 
Barn med Barbro Jacobsdotter (Död 1723-03-14 Hed Västanhed.). 
 
Barn: 
IX:502 Catharina Nilsdotter. Född 1679 Hed Västanhed. Död 1765-09-23 Hed Bysala.  
Mats Nilsson. Född 1684-07-25 Hed Västanhed.  
Jakob Nilsson. Född 1688-01-16 Hed Västanhed.  
Kerstin Nilsdotter. Född 1690-05-04 Hed Västanhed. Död 1746-03-02 Hed Bysala.  
Anders Nilsson. Född 1692-09-26 Hed Västanhed. Död 1744-05-20 Hed Västanhed.  
Nils Nilsson. Född 1697-02-12 Hed Västanhed.  
Anna Nilsdotter. Född 1697-02-12 Hed Västanhed.  

 
 

 
 

X:1004  mm mm mf mf mm 
Barbro Jacobsdotter. Död 1723-03-14 Hed Västanhed. 
 
Bror Lars Jacobsson på Holm??? fadder till Mats 1684 
 
fadder till Sven Larssons barn i Sörtulinge - nämns som Svens hustrus syster / Hed (U) C:1 (1683-1689) Bild 63 / sid 121 
(AID: v72418.b63.s121, NAD: SE/ULA/10382) 
 
Fadder (även maken) till Carls barn i Sörtulingetorpet v72418.b64.s123 
 
Vem är Hindrik Jakobsson på Holmen? 

 
 

 
 

X:1005  mm mm mf mm ff 
Hans Schult. Född 1648. Död 1698-07-17 Hed Morskoga ägor. Far: XI:2009 Herman Schult. Mor: XI:2010 Ingrid. 
 
Skinnskatteberg 4 mars 1696 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2759 (1696) Bild 4260 / sid 422 
(AID: v421245.b4260.s422, NAD: SE/RA/42042202)  den köpeskrift av d 6 okt 1695 som Daniel Hansson i Bysala, Carl 
Jonsson i Västerby, David Hindersson, Hindrik Davidsson, Anna Brunsdotter, Maria Hindriksdotter, Olof och Daniel 
Hanssöner givit till hammarsmeden mäster Hans Schult uppå sin fasta arvejord i Morskoga den de till köp upplåtit och 
försålt för 117 daler 16 öre kmt 
den jordedel i Morskoga som Carl Jonsson i Västerby och Hed socken försålt d 25 augusti 1693 till sin hustrus faster hustru 
Karin Danielsdotter och dess arvingar i Morskoga för 20 daler kmt 
den jordedel i Morskoga och Hed socken som Daniel Hindersson och Maria Hindersdotter i Bysala den 21 augusti 1693 till 
sin faster hustru Karin Danielsdotter nämligen Daniel sin broders del för 25 daler kmt och Maria sin systerdel för 12 ½ daler 
kmt försålt uppböds 3 gången 
 
 
Ur Släkt och hävd nr 2 1999: Hans Hermansson nämns först 1662 som pojken Hans Hermansson vid Finnåkers bruk. Han 
står sedan som dräng hos fadern fram till 1669. År 1682 uppmanas han i Skinnskattebergs bergslag att smida sitt 
mästersvensstycke. Från 1689 arbetar han som mästare vid Holmens bruk Hed sn. 
 
Barn med Catharina Danielsdotter (Född 1655. Död 1723-06-15 Hed Morskoga.). 
 
Barn: 
IX:503 Herman Schult. Född 1680-02-28 Fellingsbro. Död 1767-09-16 Hed Morskoga.  
Hindrik Hansson. Född 1683-06-16 Hed.  
Daniel Hansson. Född 1685 Hed.  
Brita Hansdotter. Född 1685-01-01 Hed Holms hammar. Död 1749-04-30 Hed Morskoga.  
Catharina Hansdotter. Född 1686 Hed.  
Johan Hansson. Född 1686-07-08 Hed.  



Maria Hansdotter. Född 1689-12-25 Hed Holms hammar. Död 1755-03-31 Hed Morskoga.  
Maria Hansdotter. Född 1689-12-25 Hed. Död 1755-03-09 Hed.  
Ingrid Hansdotter. Född 1692-08-16 Hed Holmen.  
Johan Hansson. Född 1698-01-03 Hed Holmen.  

 
 

 
 

X:1006  mm mm mf mm fm 
Catharina Danielsdotter. Född 1655. Död 1723-06-15 Hed Morskoga. Far: XI:2011 Daniel Bayar. Mor: XI:2012 Karin 
Påkesdotter. 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 1706 Obligation som Hans Schults änka Karin Danielsdotter i Morskoga efter sluten räkning 
med Hr Petter Ekman den 16 februari 1706 givit till Karmansbo hammar på 487 daler 16 öre kmt däremot dess lösa och 
fasta egendom.... 

 
 

 
 

X:1007  mm mm mf mm mf 
Nils Johansson Stake. Född Arboga. Död 1696 Arboga. Far: XI:2013 Joen Larsson Stake. Mor: XI:2014 Gertrud Nilsdotter. 
 
Arboga rådhusrätt 1686 Där hos besvärade sig Nils Jonsson Stake att han nästförlidne Olofsmässotiden fått till skomakaren 
Nils Krom överläder och sulbotten att göra ett par skor men den till denne dagen stund intet igenfått män haver 
skomakareämbetet samma arbete av honom tagit efter han intet är mästerman som Nils Krom enär han emottagit lädret 
då hade lov av ämbetet anhålla Nils Stake det kunna igenfå . Resolution Alldenstund bevisligt finnes det skoflickaren Nils 
Krom emot 3 daler kmt årliga avgift till ämbetslådan haft tillstånd att flicka gamla såväl som göra nya skor till Micahelis …. 
Vilken tid han av Nils Jonsson Stake tagit lädret att göra ett par nya skor vilket arbete nu efter Michaeli av ämbetet är 
honom fråntagit men som Krom samma läder för Michaeli tillskurit och begynt ihop sömma finner rätten skäligt …… 
 
Arboga rådhusrätt januari 1693 Opkallades Nils Stake och tillfrågades honom om han nu haver ifrån sig levererat de 
opburna rotepenningarna som han nästlidne rådstugudag så säkert utlovat men han nekade sig dem betalt utan föregav 
det han förmodade sig skola få några penningar der til hos Hr Rådmannen Hans Persson Eldre, var till dock rådmannen ej 
kunde veta honom hava några penningar hos honom att förvänta, Alltså ansades Staake att gå i Arrest till dessa penningars 
betalande. 
 
Arboga rådhusrätt 1694 Nils Stake som en och annan gång till Rådstugun stämber för båtsmans rote och boskaps 
penningar skull, men ej uppkommit för än nu pålades böter för var gång och till dess försenande stältes under arrest: Men 
uppå hans ödmjuka avbön, såsom och i anseende det hans fader varit här en vacker och hedersam borgare förskontes han 
der med så framt han här efter visar sig lydig och låter han att han vill träda uti sin salig faders fotspår. 
 
Äktenskap med Kerstin Persdotter (Född Linde Koverboda. Död omkring 1695 Arboga.). Vigsel 1689-06-16 Lindesberg. 
 
Barn: 
Annika Nilsdotter Stake. Född 1691 Arboga.  
IX:504 Catharina Stake. Född 1692-12-11 Arboga. Död 1740-04-14 Hed Morskoga ägor.  

 
 

 
 

X:1008  mm mm mf mm mm 
Kerstin Persdotter. Född Linde Koverboda. Död omkring 1695 Arboga. Far: XI:2015 Per Bengtsson. Mor: XI:2016 Anna 
Hedensdotter. 

 
 

 
 

X:1013  mm mm mm fm ff 
Johan Mårtensson Kuhl. Född 1635. Död 1692 Hed Fallet. Hammarsmedsmäster 
 
Bergskollegium, Rättsprotokoll från Öster- och Västerbergslagens bergmästaredöme, SE/RA/420013/02/E II f/2 (1687-
1698), bildid: A0067301_00011 23 augusti 1687  Smeder vid hamrarna – Rosendal Mäster Johan Mårtensson Kuhl ifrån 
Skinnskatteberg 
 
Mantal 1690: Är smed på Erik Philips hammar i Skinnskatteberg 
 
När sonen Lars föds är Erik Mårtensson i Bysala fadder 
 
Barn med Kerstin Larsdotter (Född 1636. Död 1739-05-20 Hed Fallet.). 
 



Barn: 
IX:507 Johan Johansson. Född 1670 Hed Fallet. Död 1753-11-06 Hed Fallet.  
Kerstin Johansdotter. Född 1678 Hed Fallet. Död 1748-05-09 Hed Fallet.  
Lars Johansson. Född 1688-06-16 Hed Fallet. Död 1755-05-17 Hed Fallet.  
Nils Johansson. Född 1691-02-16 Hed Fallet.  
Katarina Johansdotter. Död.  
Mårten Johansson. Död.  

 
 

 
 

X:1014  mm mm mm fm fm 
Kerstin Larsdotter. Född 1636. Död 1739-05-20 Hed Fallet. Far: XI:2027 Lars Andersson. Mor: XI:2028 Kerstin Larsdotter. 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 16 mars 1682 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2286 (1682) Bild 9110 
/ sid 897 (AID: v420688.b9110.s897, NAD: SE/RA/42042202): Beviljades värdering på en systerdel i Fallet vad den kan vara 
värd efter en syster Brita Larsdotter haver såld sin systerdel till kommissarien Väl h Abraham Renstieran den nu den andra 
systern Kerstin åstundar återbörda. 
 
Skinnskatteberg 7 juli 1682 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2286 (1682) Bild 9250 / sid 911 (AID: 
v420688.b9250.s911, NAD: SE/RA/42042202) prövade rätten skäligt det fullmäktigen ifrån Ferna bruk Mons Michael 
Engrend consenterade till , att må hustru Kerstin Larsdotter uti torpet Fallet och Hed socken, njuta denna sommars bärgsel 
alldeles efter den henne i föråret tillrevade systerdel där sammastädes, dock bör hon vid befallningsmans Lars Nymans 
hemkomst igen skynda med den å sista vinterting begärda värdering av sin egen hemmandel i Fallet och uti det övriga sin 
lösningsrätt angående, som hon yrkar och förmenar befogat till uti inlösen av sin systers hustru Britas andel // 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 26 januari 1703 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2306 (1703) Bild 
766 / sid 741 (AID: v494119.b766.s741, NAD: SE/RA/42042202): Det hade väl Johan Larsson i Fallet icke allenast uti 
framledne Lars Anderssons arvingars namn uttagit stämning på systern hustru Kerstin Larsdotter därsammastädes att hon 
skulle göra reda för dess faders stärbhus kvarlåtenskap och visa huru hon haver inbördat Fallet, utan och såsom en 
fullmäktig upphävit sig att in för rätten yrka samma påstående emot systern, men när rätten förhöllt honom huru ogrundat 
han som är en gammal man kommer att tala på sitt arv och vad mera som för 30 år sedan sig tilldragit bekände han sig 
därtill av andra vara förledd och avbad de expenser som han eljest voro skyldig att erlägga till sin syster den han i oträngd 
och fåfängt mål hade till rätta dragit vilket blev i protokollet observerat. 
 
Skinnskatteberg 1703 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2306 (1703) Bild 775 / sid 751 (AID: 
v494119.b775.s751, NAD: SE/RA/42042202) Erik Frantsson i Bysala käromål emot änkan Kerstin Larsdotter i Fallet däruti 
han påstår att hon icke allenast måste bevisa huru hon inlöst Fallet utan och var rätt hon äger i Bysala hemmanet, som han 
förmärkt henne snart vilja tillträda, fann rätten vara alldeles ohemult och obilligt alldenstund denna Erik Frantsson med 
hans fader för honom allenast varit landbönder på Bysala hemmanet, vilket Färna bruk, som är rätta jordäganden , genom 
inspektoren Anton Medeen nyligen låtit förbyta till hustru Kerstin emod de tvenne systerdelar, som hon härtills besuttit i 
Fallet icke rätteligen angår Erik Frantsson Varför hustru Kerstin bliver ifrån hans käromål alldeles befriat // 
 
 
Dödbok Hustru Christina Larsdotter i Fallet hastigt död d 20 maj 103 ½ år gammal 

 
 

 
 

X:1015  mm mm mm fm mf 
Jacob Tyrisson. Född 1652 Odensvi Solmyra. Död 1722-12-24 Odensvi Solmyra. Far: XI:2029 Tyris Andersson. Mor: XI:2030 
NN Olofsdotter. 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 28 februari 1670 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:6 (1670-
1671) Bild 840 / sid 161 (AID: v222901.b840.s161, NAD: SE/ULA/11711): Erik Larsson och Jakob Tyrisson i Solmyra 
beklagade deras fader Tyris Andersson försälja mycken skog till Färna bruk ehuru väl ägorna är deras rätta möderne som 
de nu efter moderns död borde själva få njuta. Berättandes honom uppburit för en Granmor 150 daler; varpå han hade 
sått och uppburit 600 halvlikar råg. Där av Mats Andersson sade Tyris ingen kronotionde avlagt. Item angåvo honom sålt 
en hemmansdel i Rälstorp för 180 daler. Än uppburit Sillbo i Gunnilbo sn 150 daler kmt som allt sades vara deras arv. 
Klagandena pålades instämma Tyris till nästa ting efter han nu ute var. 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 28 februari 1699 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2300 (1699) Bild 
7480 / sid 738 (AID: v420702.b7480.s738, NAD: SE/RA/42042202)Ställdes för rätten i anledning av den kännelse som 
konan Brita Olsdotter för kyrkoherden i Odensvi Herr Jonas Amnelius skall hava gjort och berörde kyrkohernden där på till 
Hr befallningsman Åman avfördade skrivelse så väl samma Brita Olsdotter som Jacob Tyresson i Solmyra en gift karl som 
varit i äktenskap 26 år med sin hustru den än lever och är här tillstädes vilken Tyresson alltid haft ett gott lovord om sig, nu 



till några veckor sedan då han kommit i uppenbart rykte att hava rymt bort med denna lösa kona Brita Olsdotter som varit 
förlidna sommar i hans tjänst men sedermera i tjänst hos Mats Olofs änka i samma by. Denna Brita tycktes förstone på 
dess åthävor och talande vara något litet fånet men rätten utholte dock av henn plockevis några ord som gjorde en mening 
av detta sammanhang. 
Jacob Tyresson hölt av mig och övertalade mig att gå ifrån min tjänst och sade att han skulle skaffa mig en bättre, varpå 
han midnattstid kom att avhämta mig på sjön Lilla (sommen), då jag följde med honom till Köping och då han varit där 
några timmar reser han tillbaka och kom så åter om åtta dagar därefter till Köping efter avtal, då vi reste till torpet Månsbo 
i Fellingsbro ett par mil på andra sidan Köping. Därifrån till Jänboås, Nora, Grythyttan, Saxhyttan i Karlstad och in emot 
Filipstad, men då kommo några som voro hemma där och märkte att jag var blyg för honom vilka frågade mig om jag var 
hans hustru, då sade jag nej och då begynte .... röra mig. Varför vi ock vände om åt Nya Kopparberget och Ramshytte 
kyrka. Jag visste intet vart han förde mig omkring på den resan som påstod 8 dagar. När vi kommo till Köping om aftonen 
blevo vi kvar hos skomakaren Jacob Werme om natten. Morgonen bittida där efter innan Tyresson reste ifrån mig, sade 
jag; I får nu resa hem men gud nåde mig så illa I gjordt mot mig och bedragit mig ifrån min goda tjänst och min ära. Sedan 
reste han bort och skomakaren sade till mig efter han såg mig vara bedrövad och ingen ro haver, att jag skulle gå till 
prästen, då sade jag för honom att den karlen hade bedragit mig ifrån min tjänst. Sedan gick jag till prästen i Odensvi och 
bekände min synd. Frågades; om hon vet sig vara rådd med barn? Huru många gånger Tyresson haft sin beblandelse med 
henne? Hon minns inte om det var mer än 3 gånger. Frågades på vad ställen? Hon mente det en gång varit i torpet Månsbo 
men kan var, inte vidare utsäga. Till allt detta nekade misständigt Jacob Tyresson berättandes att hon kommit till honom 
och bett att få följa åt Köping, då han ock tagit henne med sig men strax skilts vid henne i Köping och rest tillbaka, därefter 
han intet sett henne. Frågandes varest han var hela den tiden som han var ifrån sin hustru? Jag var i Norberg några dagar, i 
Västerås 2 dagar och annorstädes men Tyresson visste intet på tillfrågan vad han där gjort eller hos vem han gästat. 
Änteligen uppå långsamt examinerande och allvarsam förmaning tillstod Jacob Tyresson det han varit med konan Britta 
Larsdotter så när till Filipstad och att han 2 aþ3 gånger haft sitt olovliga umgänge med henne men orten och ställe kunde 
han intet minnas. Jacob Tyressons hustru kom fram och gjorde förbön för sin man. Resolution. jacob får böta 80 daler smt 
och hon 40 daler smt men eftersom hon intet orkar boten hudstrykes hon för tingstugudörren och stående sedan 
kyrkoplikt. 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 1703 1-10/10 Jacob Tyresson i Solmyra obligation av 22 september 1703 till Bernshammars 
bruk på 10 ....tunnor kol blev oppläst och i protokollet intecknat. 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 1708 De av Erik Larsson Jacob Tyrisson i Solmyra den 29 januari 1708 till brukspatron Johan 
Bernebäck givna obligation på deras skuld till Bäck hammar nämligen den förre 1317 daler kmt och den senares på 1036 
daler kmt. 
 
Barn med Anna Larsdotter (Född 1633. Död 1715 Odensvi Solmyra.). 
 
Barn: 
Erik Jakobsson. Född 1678 Odensvi Solmyra. Död 1720-08-29 Odensvi Solmyra.  
IX:508 Kerstin Jakobsdotter. Född 1680 Odensvi Solmyra. Död 1762-02-03 Hed Fallet.  
Jakob Jakobsson. Född Odensvi Solmyra.  
Anders Jakobsson. Född Odensvi Solmyra.  

 
 

 
 

X:1016  mm mm mm fm mm 
Anna Larsdotter. Född 1633. Död 1715 Odensvi Solmyra. 

 
 

 
 

X:1017  mm mm mm mf ff 
Påvel Andersson. Se X:789. 

 
 

 
 

X:1018  mm mm mm mf fm 
NN. Se X:790. 

 
 

 
 

X:1021  mm mm mm mm ff 
Erik Ersson. Född 1630 Gunnilbo Eriksbo. Död 1687-05-29 Gunnilbo Eriksbo. Far: XI:2041 Erik Christoffersson. Mor: XI:2042 
Malin Byrilsdotter. 
 
v913785.b750 Arkiv digital om Eriksbos äldsta historia. Upptaget av ödemark av Christopher Jönssons svärfader 
 
1659 27 november vigdes Erik Eriksson i Eriksbo och Brita Hansdotter i Åvestbo 



 
Äktenskap med Brita Hansdotter (Född 1625 Norberg Åvestbo. Död 1693-10-29 Gunnilbo Eriksbo.). Vigsel 1659-11-27 
Norberg. 
 
Barn: 
IX:511 Mats Ersson. Född 1662 Gunnilbo Eriksbo. Död omkring 1725 Hed Enbotorpet.  
Johan Eriksson. Född 1667-08-08 Gunnilbo Eriksbo.  
Brita Eriksdotter. Född Gunnilbo Eriksbo.  
Anders Eriksson. Född Gunnilbo Eriksbo.  

 
 

 
 

X:1022  mm mm mm mm fm 
Brita Hansdotter. Född 1625 Norberg Åvestbo. Död 1693-10-29 Gunnilbo Eriksbo. 
 
1628 Åvestbo Hans Larsson i Djupkärra 

 
 

 
 

X:1023  mm mm mm mm mf 
Daniel Eriksson. Född 1632 Torpa. Död 1712-09-30 Skinnskatteberg Fantebo. 
 
Dödbok Daniel Eriksson i Fantebo född i Torpa socken 1632 i pärsmässotiden varit klockare i 40 år. Haft sju barn i sitt 
äktenskap med sin nu i sorg varande hu Elisabet Pärsdotter. död 30 september. Begravd i kyrkan strax nedanför 
predikstolen den 19 oktober. Död av sten.  
 
Äktenskap med Elisabet Pärsdotter (Född 1645-06-12 Skinnskatteberg. Död 1732 Skinnskatteberg Fantebo.). Vigsel 1659-
09-29. 
 
Barn: 
IX:512 Maria Danielsdotter. Född 1662 Skinnskatteberg Fantebo. Död 1731-09-26 Hed Enbotorpet.  
Jakob Danielsson. Född 1665-01-26 Skinnskatteberg Fantebo. Död 1730-01-23 Skinnskatteberg Fantebo.  
Elisabeth Danielsdotter. Född 1667-09-08 Skinnskatteberg Fantebo.  
Sara Danielsdotter. Född 1672-10-22 Skinnskatteberg Fantebo.  
Daniel Danielsson. Född 1676 Skinnskatteberg Fantebo.  
Brita Danielsdotter. Född Skinnskatteberg.  

 
 

 
 

X:1024  mm mm mm mm mm 
Elisabet Pärsdotter. Född 1645-06-12 Skinnskatteberg. Död 1732 Skinnskatteberg Fantebo. Far: IX:387, IX:409, X:845, 
XI:2047 Pierre Robillar. Mor: IX:388, IX:410, X:846, XI:2048 Elisabeth Clasdotter Cochois. 
 
Hon lever 1730 

 
 
 
Generation XI 
 

 XI:513  fm ff ff ff ff f 
Jöns Andersson. Död Möklinta Nordankil. Far: XII:1025, XII:1313, XII:2009 Anders Jöransson. 
 
Övertjurbo häradsrätt 11 september 1602 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/1 
(1599-1625), bildid: C0104924_00014 
Kom för rätten Jöns Andersson i Nolankil uti Mökletta socken och på sin faders vägnar efter honom fullmakt var medgiviin 
tilltalade han Nils Larsson i Tortuna socken om 3 penning land jord och ett ängstycke med en åkervall om en (svan) och han 
inlade härpå ett gammalt parmänns brev Anno 1363 utgivit lydandes att en hu Kerstin benämnd hade haft samma tre 
penning land under skatte och opplåtit samma tre penningland enom till köps Kettelmunder benämnd. Men däremot så 
inlade förbemälte Nils Larsson för oss i rätten ett salige konung Gustafs förseglade brev anno 1557 utgivet sålunda 
lydandes att H K Mts hade av gunst och nåde upplåtit enom Olof Persson benämnd i Björstboda i Möklinta socken, som 
han av ödemark upptagit hade så framt där ingen bolby förnär ligger. Och efter det att Nolankil är rätta bolbyn som samma 
tre penningland av ålder tillegat haver och den bemälte Olof Ersson han hade det sålt androm i händer och tagit 30 konung 
gustafs mark före och var i så måtto kommit under rättan bolbyn. Och efter de som det nu hade händer emellan voro 
tillfreds att säljat igen gav Nils Larsson sig tillfreds att han ville det igen sälja till bolbyn de som därtill skylda voro. Och efter 
där var en broder och en syster , så vart så avsagt att Anders Persson skall lösa systerdelen en penninglands jord och 



Anders Göransson tvådelarna. Och efter han äger brodersdelen skall han betala Nils Larsson i Tortuna 20 mark och Anders 
Persson 10 daler Konungs Göstaffs Mynten som Nils Larssons svåger Per Clemetsson därför givit haver och brukat under 
bolbyn och göra kronone den skatt och skull där är vann avgå. 
 
Övertjurbo häradsrätt 1620 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/1 (1599-1625), 
bildid: C0104924_00096Blev sakfällt Anders Persson och Jöns Andersson i Nordankil för slagsmål som de varannan bedrivit 
haver 
 
Västerås domkapitel A:3 sidan 22 17 februari 1622 Anders Persson och hans granne Jöns Andersson i Nordankil haver 
slagits på kyrkogården med yxor; haver varit för tinget och till Hans Dobbert, haver givit 3 mark till kyrkan som han böta 
skulle därför han skall han böta till Västerås Hospital 2 daler och sedan skall pastor av predikstolen hans botfärdigare giva 
till känna 
 
Övertjurbo häradsrätt 3 september 1622 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/1 
(1599-1625), bildid: C0104924_00107 kom för rätten Jöns i Nordankil uti Möklinta socken och gav tillkänna att han hade 
ärvt med tre sina bröder som voro Pär Andersson, Nils Andersson och Mats Andersson deras jordelotter som efter deras 
framlidne s fader Anders uti Nordankil voro bördiga till av var brodern hade inlöst ett öres och sex penningland och givit 
var broder för sin del 20 daler och en ko så äger han där och själv sin egen broderslott och fasta fäderne ett öres och 6 
penningland  summan tillsamman arv och lossat fem öresland i Nordankil 
 
Lagmansting 29 maj 1634 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIa:5 (1630-1636) Bild 920 / sid 91 framsteg Jöns 
Andersson i Nolankil i Möklinta socken och Övertjurbo härad och inlade i rätten ett dom och fastebrev av Hans Dober dn 3 
september 1632 utgivit, anlangandes någon jord i Nolankil belägen den han av efterskrivne personer köpt haver som följer, 
av sin broder Per Andersson i Österbännebäck ett öres och 6 örtugland hus och jord för 20 daler gott mynt, av sin broder 
Nils Andersson i Kråkeboda i Tärna socken sin brodersdel ett öres och 6 penningland i hus och jord ibm för 20 daler och en 
ko för lösen, av sin broder Måns Andersson i Brunnstorp och Tärna socken sin brodersdel ib ett öres och 6 penningland för 
20 daler och en ko för lösen, så att hela hemman i Nolankil det han ärvt och av sina bröder deras rätta fäderne köpt hade 
är 8 öresland hus och jord samt ett boland Björsboda benämnt till storhet 5 penningland med fiskevatten som där till av 
ålder hit och legat haver, därmed de bekände sig väl vara förnöjda och avhände sig och sina efterkommande arvingar och 
tillägnade det Jöns Andersson sin broder och hans arvingar.// 
 
1363  juli  14  Västerås 
Ragnvald i Hanvad, häradshövding i Tjurbo hundare, kungör att han närvarit vid ett jordabyte på Gullagrinds ting, varvid 
Kristin i Vigelsbo upplät 15 penningland i Kil i Möklinta socken till Kettilmund i Kil mot 15 penningland i Rödmossa i Enåkers 
socken samt sålde 6 penningland i Sunnankil och 3 penningland i Björsbo för 4 ½ mark, och att han utsett 12 fastar, vilka 
uppräknas, främst prästen Håjan i Kila. 
 
Västmanlands fornminnesförenings samlingar, Västerås 
Allæ thøm thetta bref høra ellar see helsar jak Rangwaldar j hanawathe hærædzhøfthinge jwir thywrbohundara . 
ewinnaligha medh warom hærra . Thet skal allom mannom witerlekt wara at jak war tha a gullagrindh thinghe tha som 
skælika mæn[ni]skior swa swm kristin j wigislabodhum ok kætilmundhar j kili j myklita sookn [giordhe køp] ok jordha skipte 
vp a thennæ mato at førnæmpdh kristin gaf førnæmphdom kætil[munde fæm]taan pæninghs land j kili j myklita sookn 
medh allom tillaaghom nær by ellar færr[e engom un]dantaghnom hanom ok hans arwm till æwerdelika ægho . Ok 
kætilmundar loot he[nne wp i]gh[en] fæmtaan pæninghs land j røthemosa j iunakar sookn medh sama forordhom swm 
hon hanom [ighen] giord[he . ] Ok ther till sældi førnæmpdh kristin førnæmpdom kætilmunde siæx pæ[ni]nghs land (a-) 
th[er j swdra](-a) kili ok th[ry] pæninghs land j biornsbodhum foor half fæmt[a] mark pæningh[a] hanom ok hans arwm til 
æwærdelika ægho . Til hwlikit køp ok skipte jak næmpde fast[e] swa swm . hærra hakon j kilum olaf j oræzbodhum karl j 
westby Styrbiorn j hughlom holmger j enegal swna j inglinge nicles goodha j kiwistom thorbiorn j westby andræs j ekeby 
olaf j aby ødbiorn a heedhe ok biorn j fornaby jn cuius Rei m[a]iorem euidenciam sigillum meum presentibus est appensum 
datum Arosie Anno domini M°ccc°lx° tercio feria sex[ta] po[st] synodum Arosiensem 
 
Barn med Kerstin Kortsdotter. 
 
Barn: 
X:257, X:329, X:503 Anders Jönsson. Död 1655-09-09 Möklinta Nordankil.  
NN Jönsdotter.  

 
 

 
 

XI:514  fm ff ff ff ff m 
Kerstin Kortsdotter. 
 
Övertjurbo häradsrätt 28 januari 1628 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/2 (1628-
1653), bildid: C0104925_00010: Hustru Kerstin Kortsdotter fick bevis av rätten om testamente hennes man Jöns i 



Sunnankil haver gjort 
 
 

 
 

XI:515  fm ff ff ff fm f 
Erik Månsson. Född By Björk. Död By Björk. Far: XII:1029, XII:1251, XII:1317, XII:2013 Måns Engelbrektsson. Mor: XII:1030, 
XII:1252, XII:1318, XII:2014 Anna. 
 
Hela Dalarnas dombok A1:2 Laga ting i By 31 januari 1592: Erik Månsson i Björk för förbud – 3 daler 
 
Laga ting i Folkärna m fl 27 juni 1597 Hela Dalarnas tingslags häradsrätt (W) AI:5 (1596-1597) Bild 2120 / sid 208 (AID: 
v222732.b2120.s208, NAD: SE/ULA/10391): Erik Månsson i Björk bjuder upp förnemnde Björk köpt av Mats Andersson 
ibidem för penningar 100 och 40 mark och hans son Jöns Matsson i förlikning uppbar 10 mark 
 
Laga ting 17 oktober 1611 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 4730 / sid 460 
(AID: v420705a.b4730.s460, NAD: SE/RA/42042202): Erik Månsson i Björk bjuder upp nu 3 resan 3 systerdelar och en 
brodersdel i Björk, köpt av sina syskon som är hustru Britta i Tyttbo en systerdel för 3 skp, hustru Kerstin i Golfsbo en 
systerdel för 3 skp, hustru Marit i Enköping 2 skp, Peder Månsson 4 skp allt stångjärn 
 
Garpebergs gård 3 september 1623 Kopparbergs,Säters, Näsgårds län+Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:1 (1623) Bild 
70 / sid 3 Item bekände Erik Månsson i Björk i By socken att han haver sålt Ilian Hansson i Västanhede sin del i samma 
hemman (Dicke)för 2 skpd 
 
Folkärna sockenstuga 19 juli 1647 Kopparbergs o Näsgårds län/Säters o Tuna tingslags häradsrätt (W) AI:1 (1646-1652) Bild 
970 / sid 37 (AID: v222775.b970.s37, NAD: SE/ULA/10593) Erik Månsson i Björk talte till Anders Jönsson i Björketorpet om 
bemälte torpställe föregivandes sig hava unt honom samma torpställe av en god vilja och till behagelig tid för 2 skp 8 lsp 
stångjärn och 1 daler vitt mynt. Viljandes nu hava samma torpställe igen, Däremot sade Anders att han där hade sittat i 40 
år och gjort där någon åker till 2 tunnland är och samma torpställe skattlagt sedan han dit kom, att han nu gör 6 
dagsverken och 3 stigar kol, oansett jorden eller torpet icke var lagligen köpt av Erik Månsson utan av en god vilja 
efterlåtet där att bygga och sitta och Erik därför hade rätt med driva Anders dädan, synes rätten likväl skäligt att Anders 
bliver där besittande i sin livstid emedan han är en utgammal man / / men efter hans död tager Erik det igen utan någon 
skattning som det nu är. 
 
Västmanlands lagmansrätt 1671 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län (D) EXIa:1 (1620-1671) Bild 3000 / sid 
296 (AID: v405239a.b3000.s296, NAD: SE/RA/42042202) Inkom Lars Olofsson i Skräddarbo med sin hustru Elisabet 
Persdotter och supplicande som personligen angav för rätten det hans hustrus morbroder Måns Eriksson i Björk haver 
emot gjorda inspråk erhållit fasta på en broders och systers dels lösen i Björk varav han efterstår den ena systerdelen att 
inbörda och samma tillika med Skräddarbo som henne för sin arvedel 1/9 part av byn och förlängst henne av morfadern är 
tillägnat besitta, allt förty emedan h Elisabets begäran är lag likmätig, därför erkännes hon vara berättigad innan 6 veckors 
dag att erlägga till sin morbroder sitt för  den ena ringare systerdelen utgivna järn igen, men i fall detta till förlagden tid 
intet sker upphäves hennes pratention i så måtto och som däremot hennes morbroder vill sin uti Skräddarbo havande rätt 
praeservera och förbehålla, lika som han systerdotter med sin man gör uti bolbyn alltså // de det emot varandra å 
häradsting utföra. 
Inkom supplicando hust Anna Eriksdotter med sin sjukliga man en skräddare benämnd Nils Larsson och gav klageligen till 
känna huruledes hon förmenar det hennes nu tillstädes varande morbroder Per Eriksson i Västanberg vilken skulle varit 
hennes målsman haver sig tillskaffat hennes föräldrars fädernes och mödernes jord nämligen torpet Schnarkolan benämt 
som och eljest hennes mödernes jord i Västanberg därav hon begärde en del till inbörda, däremot bevistes det hennes 
fädernes och mödernes jord haver varit med stor gäld belastat att den genom förlängst härads och lagmansdom är gången 
i betalning till Erik Eriksson i Hedemora allt av bemälte henne morbroder samt och å faderns sida av nästa bördeman Ilian 
Matsson vorden med lösen lagligen inbördat och där på laga fån till honom givet men icke dess mindre på tingsrättens 
resolution d 26 maj 1668 härsammastädes av en god vilja är bebmälte h Anna och hennes syster Malin givit till förlikning 
50 daler koppmt 
 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län (D) EXIa:1 (1620-1671) Bild 3010 / sid 297 (AID: v405239a.b3010.s297, 
NAD: SE/RA/42042202) Bevistes med landsdomarens // d 16 oktober 1665 utgivna tingsskötning det ärlig och beskedlig 
man Måns Eriksson i Björk och By socken förmedelst framtett köpebrev haver köpt och sig tillhandlat av sin syster h Anna 
Eriksdotter i Västanbäck och By socken hennes ärftligen tillfallne egendom efter hennes sal fader uti Björk och henne 
därför givit till fullo nöje 9 skeppund stångjärn noch med det andra av ovannämnde landsdomare av samma tingstad d 18 
maj sistförlidne utgivne fastebrev det Måns Eriksson i Björk genom // uppvist köpebrev dat 21 april 1666 under goda mäns 
bevittnande haver köpt av Ingeborg Iliansdotter i Ho// Margareta Iliansdotter i Holswes by och Kerstin Iliansdotter i Skärsjö 
deras sal faders fasta fäderne i Björk och dem därför givit 300 daler kmt och 3 st skysehällor vilka ovanbemälte penningar 
och hällor säljarne var för sig hava riktigt och till gott förnöjande bekommit för sin betalning. 
 
 



Folkare tingslag 1693-10-13:Bengt Eriksson i Björk By socken andrager huru såsom hans svärfaders faderfader Erik 
Månsson i Björk haver sig tillhandlat en hammardel i Quarnbo smedja av Bengt Andersson i Storbyn men såsom dess son 
och hans sal faderfader Bengt Eriksson i Björk ej hint leva sin fader ut till dess arvet syskonen emellan hade kunnat fallit så 
väl i berörde smedja som annat, för den skull de andra brödern samma hammardel hel och hållen tillträtt, honom alltsedan 
och än i dag brukande så att varken Bengt Eriks salig fader eller nu han sin tillhöriga arvsrätt i smedjan kunnat komma att 
tillträda där till han det likväl så stor rätt hava ... som nämndemannen Erik Månsson i Björk och hans bröder haft eller ännu 
hava kunna alldenstund allas dessas farfader samma hammardel inlöst begärande så Bengt Eriksson att i consideration där 
av få i ... hammardel och sina förfäders köpta arv och egendom efter jord- och hemmantalet sin rätta på honom löpande 
andel varifrån han , så väl som hans fader och fader fader nu ... länge förmedelst deras unga år vid alla sådana dödeliga 
händelser skifte och ombyten hava stängt och slutne blivit. / Bengt får rätt till en andel i smedjan 
 
Barn med NN Iliansdotter (Född By Västanhede.). 
 
Barn: 
Måns Eriksson. Född omkring 1605 By Björk.  
X:258, X:330, X:504 Margareta Eriksdotter. Född 1611 By Björk. Död 1672-05-05 Möklinta Nordankil.  
Anna Eriksdotter. Född By Björk.  

 
 

 
 

XI:516  fm ff ff ff fm m 
NN Iliansdotter. Född By Västanhede. 
 
By 4 juli 1633  Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIa:12 (1591-1679) Bild 15350 / sid 595 (AID: 
v405286c.b15350.s595, NAD: SE/RA/42042202) Ilian Hansson i Västanhed i By socken inlade i rätten ett dombrev av 
lagläsare Torbjörn Engelbrektsson den 4 dec 1631 utgivit anlangande en fjärdings fade jord i Västanhed belägen den han av 
Erik Månsson i Björk, hans hustrus mödernes jord köpt hade för 2 skpd stångjärn än av Olof Salmakare vid Sala gruva hans 
hustrus jord i bemälte Västanhed för 2 skpd stångjärn, ett silverstop om 10 lod, än av sin svåger Per Jonss i Osmossen vid 
gamla Norberg hans hustrus jord, än av Per Ilians och Erik Ilians vid Klostret för deras fädernes jord i Västanhed än av Erik 
Andersson och Ilian Andersson deras mödernes jord i Västanhed  

 
 

 
 

XI:517  fm ff ff ff mf f 
Bengt Ersson. Född Möklinta Visbäck. Död Möklinta Forneby. Far: XII:1033, XII:2001 Erik Andersson. Mor: XII:1034, 
XII:2002 Elin Matsdotter. 
 
Övertjurbo häradsrätt 1607 Kom för rätten Bengt i Forneby och klagade till Mats Mårtenssons i Forneby söner att de hade 
slagit honom en blodsår och en blånad därför sakfälldes till 3 marker 
 
Övertjurbo häradsrätt 21 februari 1610 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/1 (1599-
1625), bildid: C0104924_00046 Kom för rätten Bengt Ersson i Forneby och klagade till hustru Margareta i Forneby att hon 
illa hade utfört hans hustru och utropat henne för en målare som arbetade där sammastädes att emedan som målaren 
höllt på och arbetade när honom skulle han havde legat när hans hustru men därtill hade hon ingen skäl ej heller bevis 
eller vittnen till. Och vart det här för rätten sålunda rannsakat att det icke så var i sanning utan att det allenast var skvaller 
och ett löst tal. Därtill så var hustru Margareta tillspord om hon sin kära ville eller kunne med vittnen och skäl övertyga 
eller bevisa. Men så nekade hon därtill och sade att hon aldrig hade haft sådant tal om henne. Förty att hon icke annat 
visste med henne än som är dygdigt och allt gott. Därför så sades och gjordes Bengt Erssons hustru fri med vars och ens 40 
mark som henne utan skäl och vittne efter denna dag om detta ärendet förebrår och utan all skäl påkasta vill och gavs 
henne härpå en vittnesskrift av rätten. 
 
Övertjurbo häradsrätt 10 maj 1611 A0052893_00029 Blev sakfällt Bengt i Forneby läppegäll för Mickel Larsson i Gamleby. 
 
Övertjurbo häradsrätt 10 maj 1611 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/1 (1599-
1625), bildid: C0104924_00052 Kom för rätten Bengt Ersson i Forneby i Möklinta socken och berättade att han hade lossat 
och köpt utav Lasse Matsson i Dicke uti Folkärna socken som honom var sålt och upplåtit nämligen Karin Hindriksdotters 
halvannat öresland jord i Forneby uti Möklinta för 10 fat osmundsjärn. Samma jord hade hon ärvt efter sin farsmoder 
hustru Elin i Forneby Möklinta socken och hela hemmanet det är tre öresland jord och på halvparten nämligen halvannat 
öresland jord är tillförende fastebrev utgivet till en benämnd Jöns Persson men på denna halvparten skall ännu fastebrev 
utgivas till nästa ting. 
 
Övertjurbo häradsrätt 20 december1614: Blev Ingvald i Forneby förmant och hörligt med sin gårdsbo Bengt Ersson i 
Forneby för det slagsmål som de sins emellan för ölet och tysker? skuld haft hade. Och sakfälltes Ingvald till sine penningar 
6 mark till treskifte. 



 
Boskapslängd 1620 Utsäde 7 tunnor, häst 2, sto 1, oxe 3, stut 3, ko 13, kviga 3, får 10, get 10, svin 
 
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// 
 
Omnämnd i en längd på åldriga och fattiga från 1629 som gammal och blind. 
 
Barn med Karin Mårtensdotter (Född Möklinta Forneby.). 
 
Barn: 
X:259, X:501 Israel Bengtsson. Född 1609 Möklinta Forneby. Död 1670-03-13 Möklinta Forneby.  
Isak Bengtsson. Född 1610 Möklinta Forneby. Död 1655-11-11 Möklinta Forneby.  
Kerstin Bengtsdotter. Född Möklinta Forneby. Död Folkärna.  
Carl Bengtsson. Född Möklinta Forneby. Död Möklinta Hillersbo.  
Elisabet Bengtsdotter. Född Möklinta Forneby. Död Folkärna Kvarnbro.  
Marina Bengtsdotter. Född Möklinta Forneby.  

 
 

 
 

XI:518  fm ff ff ff mf m 
Karin Mårtensdotter. Född Möklinta Forneby. Far: XII:1035, XII:2003 Mårten Jönsson. Mor: XII:1036, XII:2004 NN 
Persdotter. 
 
Västerås domkapitel  A:3 sidan 22. 17 februari 1622 H Margareta i Forneby i Möklinta socken haver förvitat h Karin Bengt 
Erssons hustru i Forneboda att hennes mormoder haver varit en hora, vilken sak förlikt var för 90 år dan, och ropat henne 
för en hora, sändes då bud efter henne att hon skulle comparera i Möklinta prästegård. När de kommo fram hade 
ingendera vittne. Sentens: Efter de båda äro elaka och trätesamma, båda  ( ) skola stå i vapenhuset i 14 dagar och giva var 
sin daler till hospitalet. 

 
 

 
 

XI:521  fm ff ff fm ff f 
Lars Jönsson. Död. Kolpelle, Möklinta. Nämnd 1609 Far: XI:643, XII:1041, XII:1329 Jöns Jönsson. 
 
Boskapslängd 1620 Utsäde 6 tunnor, häst 2, sto 1, oxe 6, tjur 1, stut 2, ko 19, kviga 6, 
risbit 2, get 8, får 8, svin 3. 
 
Övertjurbo häradsrätt 17 maj 1636 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/2 (1628-
1653), bildid: C0104925_00043: Blev avsagt emellan Anders Larsson och Anders Olofsson i Kolpelle som är bröder om en 1 
öre och 6 penningland  i Kolpelle som är Anders Larssons fader s. Lars Jönsson haver köpt av Mats Jönsson i Hedåker och 
Färnebo socken som vore rätta bördsman till bemälte öresland och 6 penningland, nämligen att bemälte Lars Olofsson 
giver Anders Larsson sitt sykonbarn 10 daler för en tredjepart uti bemälte jord, belangande Margareta Jönsdotters så haver 
Lars Olofsson henne hos sig och syter henne i henns livstid och brukar så länge hennes jord det som henne tillkommer 
nämligen 11 1/3 penningland och efter hennes död byta alla tre brödersbarnen Anders Larsson, Lars Olofsson och Mats 
Pedersson hennes jord sig emellan.  
 
 
 
Barn: 
X:261, X:333 Jöns Larsson. Död 1676 Möklinta Kolpelle.  
Anders Larsson. Död Möklinta Kolpelle.  

 



 
 

 

XI:525  fm ff ff fm mf f 
Nils Tomasson. Född före 1580 Möklinta Botebo. Far: XII:1049, XII:1337, XII:1549 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.  
X:263, X:335 Peder Nilsson. Född Möklinta Botebo. Död 1652-08-11 Möklinta Botebo.  
X:388 Karin Nilsdotter. Född Möklinta Botebo. Död 1677 Möklinta Österbo.  
Mats Nilsson. Född Möklinta Botebo.  

 
 

 
 

XI:526  fm ff ff fm mf m 
Brita Larsdotter. Född By Gaddbo. Död 1665-06-01 Möklinta Vigelsbo. Far: XII:1051, XII:1339, XII:1551 Lars Matsson. Mor: 
XII:1052, XII:1340, XII:1552 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. // 

 
 

 
 

XI:527  fm ff ff fm mm f 
Michel Jakobsson. Se X:499. 

 
 

 
 

XI:528  fm ff ff fm mm m 
Ingeborg Matsdotter. Se X:500. 

 
 

 
 

XI:533  fm ff ff mf mf f 
Per Jakobsson. Född före 1590 Möklinta Bor. Död. Bor, Möklinta Far: XII:1065, XII:1289 Jakob Hansson. Mor: XII:1066, 
XII:1290 Karin Larsdotter. 
 
I årlig ränta 1610-1629 / 1624 Peder Jakobsson Bor, utsäde 6 tunnor, häst 1, fåle 1, oxar 4, stutar 4, kor 12, kvigor 8, 
årsgamla kalvar 5, tu årsgamla kalvar 2, g får 8, u får 5, g getter 22, u getter 12, g svin 5, u svin  
 



Barn med NN Larsdotter (Död Möklinta Bor.). 
 
Barn: 
X:267, X:323 Erik Pedersson. Född Möklinta Bor. Död omkring 1686 Möklinta Bor.  
Anna Persdotter. Född Möklinta Bor.  
Malin Pedersdotter. Död Möklinta Bor.  

 
 

 
 

XI:534  fm ff ff mf mf m 
NN Larsdotter. Död Möklinta Bor. Far: XII:1067, XII:1291 Lars. 

 
 

 
 

XI:535  fm ff ff mf mm f 
Anders Olofsson. Född Möklinta Leckenbo. Död 1652-10-28 Möklinta Hanshyttan. Far: XII:1069, XII:1293, XIII:3321 Olof 
Olofsson. 
 
 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:4 (1627-1645) Bild 1650 / sid 161 
Lagmansting i Dingtuna 22 augusti 1643: Mårten Eriksson i Kanikebo och Möklinta socken vilket tillförne haver sig besvärat 
det hans farbroder Anders Olsson i Hanshyttan haver otillbörligen genom olagligt fasta och understucken handel hållit 
Mårten med dess syskon ifrån deras rätt uti Hanshyttan varför Mårten haver fordrat föreskrivne sin faderbroder för rätta, 
vilken sig godvilligen i förlikning låtit haver uti Mats Johanssons i Vivastbo och Johan Pärssons i Bennebeck närvaro i så 
måtto att Anders haver ... och upplåtet sin broderson Mårten Eriksson halvparten som är ett öresland i förskrevne 
Hanshytta dem för sig och sina efterkommande evärdeligen att behålla och syskonen därför skäligen att benöja, .....inlade i 
rätten tillika med själva fastebrevet uppå Hanshyttan datum 1628 Sala sockenstuga av S Hans Dobert förmälandes lika som 
Anders Olssons fader köpt samma hemman 2 öres land och av fordom klockar i Simtuna Mats Eriksson för 4 skeppund 
stångjärn, Ehuru väl hans fader Olof Olofsson det köpt haver / / det de andra hans faderbroder Lars och Nils Olofsson 
haver löst all hans arvsrätt i Leckenbod så att han inte haver bekommit tillstånd till löser me den i samma jord / skäligt vara 
det Mårten Eriksson tillträda bemälte Hanshyttan halva del i all dess tilläger intet undantagande och det brukar såsom en 
evärdelig egendom // merbemälte Mårten Eriksson att hans faderbroder Pär Olsson haver honom det ock upplåtit sin och 
sin arvingars del i bemälte halva Hanshytta 8 penningland så och sin systers Ingeborg Olsdotter del 4 penningland 
 
Barn med Karin Olofsdotter (Född Möklinta Forneby.). 
 
Barn: 
X:268, X:324 Margareta Andersdotter. Född Möklinta Hanshyttan. Död 1676 Möklinta Bor.  

 
 

 
 

XI:536  fm ff ff mf mm m 
Karin Olofsdotter. Född Möklinta Forneby. Far: XII:1071, XII:1295, XII:1557 Olof Jönsson. Mor: XII:1072, XII:1296, XII:1558 
Malin Larsdotter. 
 
Övertjurbo häradsrätt 6 november 1655 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2264 (1653-1655) Bild 
5130 / sid 459 hustru Karin Olofsdotter i Hanshyttan Möklinta giver tillkänna sig hava ½ öresland arv och 1 ½ öresland 
köpjord i Forneby Södergården Möklinta socken som hon av sin broder Johan Olsson för 100 daler och systern hustru Alita 
i Vad för 50 daler lossat haver det köpebreven viste, där på hon bo vill, eftersom hon skall i vår ifrån Hanshyttan, men 
brodern Daniel Olsson vill lossa henne hust Karin ifrån arv och köpjorden med penningar eftersom hon haver brodersdelen 
och hennes köp icke lagligen uppbudet, det och brodern Jöns Olsson nu tillbuder, som bägge bruka hela hemmanet sex 
öresland. Här om rätten för denna gången således beslöt nämligen att hustru Karin åtnjuter en fördel i hemmanet ½ 
öresland av vardera brodern Jöns och Daniel Olsson in till dess hon kan bekomma så mycken  gods annorstädes av deras 
lösning, medan denne jord lagbjudes och sedan natt och år står, och var bröderna icke köpa henne jord i medler tid så 
fälles dom om deras lösning och besittnings rättighet och sedan hemmanet ifrån träda skall, där de tre icke behållne bliva 
och hustru Karin gör utlagor för det ena öresland i åker och äng hon brukar till dess åtskilda bliva 
 
Övertjurbo häradsrätt 6 november 1655  Angav hustru Karin Olsdotter i Hanshyttan sig hava ½ snesland arv och  1½ öre 
köpjord i Forneby Södergården Möklinta av sin broder student Johan Olsson och av syster hustru Alita i Västervad som 
köpsedlarna visa, därpå hon bo vill eftersom hon bliva husvill ifrån Hanshyttan, men brodern Daniel Olsson vill lösa och 
giva henne penningar igen. Resolutio. Hustru karin åtnjuter en fördel ½ öresland av vardera brodern Jöns och Daniel 
Olsson till dess hon kan bekomma så myckin jord på annat rum medan lagbudet och ståndet varder och påstår, och var 
sådant icke ske gånge då dom om lösning och besittningsrätten och hon hustru Karin giver utlagor för denna fördel och nu 
uppbudes 1 gång 

 



 
 

 

XI:537  fm ff ff mm ff f 
Mats Olofsson. Död 1655-08-19 Möklinta Lisselbo. Far: XII:1073 Olof Persson. 
 
Boskapslängd 1633  Litslebo Mats 
1  häst, 2  oxe, 2  stut, 7  ko, 5  kviga, 2  gamla får, 3  unga får, 1  gammal get, 5  ung get, 3  ungt svin, Utsäde  
3 t:a, 1  sto, 1  fåle 
 
Barn med Marina (Född 1576. Död 1666-05-06 Möklinta Lisselbo.). 
 
Barn: 
Lars Matsson. Född 1610 Möklinta Lisselbo. Död 1693-08-26 Möklinta Lisselbo.  
X:269 Peder Matsson. Född 1617 Möklinta Lisselbo. Död 1693-07-23 Möklinta Lisselbo.  
Olof Matsson. Född Möklinta Lisselbo.  

 
 

 
 

XI:538  fm ff ff mm ff m 
Marina. Född 1576. Död 1666-05-06 Möklinta Lisselbo. 

 
 

 
 

XI:539  fm ff ff mm fm f 
Hans Larsson. Död Möklinta Forneby. Far: XII:1077, XIII:2143, XIII:2591, XIII:3115 Lars Johansson. Mor: XII:1078, XIII:2144, 
XIII:2592, XIII:3116 Margareta. 
 
Övertjurbo häradsrätt 11 september 1602 C0104924_00017: Denne dag finge s Lasse Jonssons barn Hans och Daniel 
Larssöner i Forneby i Möklinta socken dombrevet uppå de elva öres land jord i Forneby, som de och deras systrar är efter 
deras salige fader till arvs fallet 5 ½ öres land Och deras fadersyster hustru Agneta i Kilen och hustru Kerstin i Kolbäck de 
äga den andra halvt parten. De äga där och 5 ½ öres land emot dessa deras brorsöner Hans och Daniel vilken deras halv 
part de hava sålt Hanses och Daniels systerman för 19 lod silver Olof Jönsson benämnd efter Hans och Daniels förbemält 
icke förmå eller kunna deras farsyster förbemälte hustru Agneta och hustru Kerstin utlösa och blev samma dombrev 
upläsit beseglat och konfirmerat. 
 
Barn med Margareta (Född 1576. Död 1672-07-07 Möklinta Forneby.). 
 
Barn: 
Marit Hansdotter. Född 1596 Möklinta Forneby. Död 1665-04-30 Möklinta Västervad.  
Anders Hansson. Född 1610 Möklinta Forneby. Död 1692-02-12 Möklinta Forneby.  
Kerstin Hansdotter. Född 1615 Möklinta Forneby. Död 1696-09-11 Möklinta Forneby.  
Mats Hansson. Född 1615 Möklinta Forneby. Död 1698-05-02 Möklinta Forneby.  
Kerstin Hansdotter. Född 1615 Möklinta Forneby. Död 1696-09-11 Möklinta Forneby.  
X:270 Elisabet Hansdotter. Född 1626 Möklinta Forneby. Död 1704-04-11 Möklinta Lisselbo.  
Erik Hansson. Född Möklinta Forneby.  

 
 

 
 

XI:540  fm ff ff mm fm m 
Margareta. Född 1576. Död 1672-07-07 Möklinta Forneby. 

 
 

 
 

XI:541  fm ff ff mm mf f 
Lars Pedersson. Död 1651-03-19 Möklinta Väster Bännbäck. 
 
Övertjurbo häradsrätt 1610-02-21: ....dock haver denna hans hustru två gånger låtit sig belägra och är nu annan gången 
havande och haver nu sist låtit råda sig med barn av en benämnd Lasse Persson uti Bännebäck i Möklinta socken vilken och 
nu var här tillstädes och bekände sig och har för vittnen att hava sig befattat med den lösaktiga personen Lisbet. Och gav 
saken sålunda till känna att hon hade kommit honom därtill med sina söta ord och stora lastfärdighet? med en allmän....att 
hon är en grov och en slem synderska, därtill hon själv icke neka kunde togs hon fördenskull i löfte och Nils Tomasson i 
Boteboda i Möklinta socken och Vrian i Nässleboda i löfte för honom... 
 
Övertjurbo häradsrätt1610-07-03 Blev sakfällt Lasse Persson i Bännebäck i Myklinta socken för det att han hade belägrat 
den lösaktiga skommare hustrun Mats Törnessons kona som så slem och lättfärdig sig åtburit hava, därför och hennes man 
henne haver övergivit och från sig drivit haver  till sina penningar 40 mark och avsades att hon skulle  stuposlås vid 
kåken eller och böta med kropp alldenstund hon icke äger ko ej heller kan hon få löfte eller borgen för sig bör straffas 



 
Barn med Margareta (Död 1651-01-05 Möklinta Väster Bännbäck.). 
 
Barn: 
X:271 Olof Larsson. Född 1621 Möklinta Väster Bännbäck. Död 1666-02-01 Möklinta Väster Bännbäck.  
Nils Larsson. Född 1627 Möklinta Väster Bännbäck. Död 1694-03-01 Möklinta Väster Bännbäck.  

 
 

 
 

XI:542  fm ff ff mm mf m 
Margareta. Död 1651-01-05 Möklinta Väster Bännbäck. 

 
 

 
 

XI:545  fm ff fm ff ff f 
Jöns Matsson. Död Möklinta Östankil. 
 
Årlig ränta Möklinta Östankil 1580-1582 4 öresland 
Årlig ränta Möklinta Östankil 1586-1595 1 markland 
 
 
 
Barn: 
Anna Jönsdotter. Född 1563 Möklinta Östankil. Död 1667-04-14 Möklinta Östankil.  
X:273 Olof Jönsson. Född 1578. Död 1658-12-01 Möklinta Östankil.  

 
 

 
 

XI:549  fm ff fm ff mf f 
Lars Olofsson. Död 1673-10-26 Möklinta Mårtensbo. 
 
Övertjurbo härad 14 mars 1623 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/1 (1599-1625), 
bildid: C0104924_00109: Blev Lasse Andersson sakfällt för hemgång och för det att han hade överfallit Lasse Olsson i 
Mårtensboda torp uit Möklinta socken efter det 1-2-5 och 35 capitlet uti edsöresbalken och var detta slagsmålet skett uti 
Valsätra uti Möklinta socken när de där höllo syn dagen efter Mickelsmässa 
 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2271 (1662) Bild 3950 / sid 499 (AID: v420673.b3950.s499, NAD: 
SE/RA/42042202) Har brukat hemmanet i 40 års tid (från 1622) 
 
Barn med Margareta (Död Möklinta Mårtensbo.). 
 
Barn: 
Malin Larsdotter. Född Möklinta Mårtensbo.  
Erik Larsson. Född Möklinta Mårtensbo.  
X:275 Anders Larsson. Död 1685 Möklinta Mårtensbo.  

 
 

 
 

XI:550  fm ff fm ff mf m 
Margareta. Död Möklinta Mårtensbo. 
 
Kan detta vara fadern?? 
Övertjurbo häradsrätt 1609-07-11 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/1 (1599-
1625), bildid: C0104924_00043: Kom för rätten Arvid Månsson och kungjorde att han hade uppbyggt ett gammalt 
torpställe Mårtensboda benämnt uti Möklinta socken och så vittnade befallningsmannen att samma Arvid Månsson var 
bördiger till samma torpställe på sin hustrus vägnar – sex års friheter vilka skulle begynnas den 8 augusti 1608 och när så 
samma år är förflutna så skall han sedan njuta det för skatte. 

 
 

 
 

XI:551  fm ff fm ff mm f 
Mårten Karlsson. Död 1673 Möklinta Kanikebo 23). Far: XII:1101 Karl Andersson. Mor: XII:1102 Brita. 
 
Tionde och årlig ränta 1619-1630 
 
Övertjurbo häradsrätt 1635-09-25: Nämnden och hela allmogen friade nu Mårten i Kanikebo att han ingen tjuv var ej heller 
visste de något // med honom. Sådant vitt eller skattefläsk () Peder Olofsson Bokare som kallade honom sådant vet man 



ingen varest han är vägen tagen. 
 
Övertjurbo häradsrätt 1651-10-21 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/2 (1628-
1653), bildid: C0104925_00115: Uppviste Mårten Carlsson i Kanikebo, Möklinta socken tvenne köpebrev av goda vittnen 
sig hava lossat någon hus och jord i Kanikebo av sina syskon och skylmän som följer: först haver Mårten köpt av sina 
syskonbarn Ao 1620 den 3 oktober Måns Persson i Persbo Sevalla socken och systern Aleta deras hus och jord i Kanikebo 
och där för givet åtta daler gott mynt. Sedan haver Mårten lossat av sitt syskonbarn Ingemar Persson i Hålstad Balungstad 
socken Ao 1623 den 30 september någon hus och jord för fyra och ett halvt daler gott mynt. Item haver Mårten lossat Ao 
1649 Michaelis dag av Erik Johansson i Västerbännebäck sin systerrman med hustruns samtycke någon hus och jor 10 ½ 
penningland i Kanikebo för 30 daler. Noch på hustru systerns vägnar haver Erik Johansson uppburit 8 daler kmt. Sist haver 
Mårten Carlsson köpt av sin systerman Anders Jöransson i Ulvesta och Haraker socken med hans hustrus Britas samtycke 
någon hus och jord. Där före är givet full betalning 32 daler kmt eller 2 skp stångjärn vilka föreskrivna personer sig avhända 
och upplåta den hus och jord Mårten Carlsson, hans hustru och barn såsom samma köp är lagligen uppbuden Ao 1649 den 
16 oktober första gång och sedan vid trenne följande ting. Fördenskull dömdes detta köp stadigt och fast för bemälte 
Mårten Carlsson hans hustru och barn samma hus och jord behålla styra och råda alldeles som lag säger. 
 
Övertjurbo härad 3 maj 1658 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2267 (1658) Bild 4820 / sid 456 
(AID: v420669.b4820.s456, NAD: SE/RA/42042202) beviste befallningsmannen Mats Johansson med riktiga räkningar och 
starka skäl huru såsom Elias Olofsson i Kanikebo haver för kronans utlagor dragit rest på ett öresland hus och jord i 
bemälte Kanikebod till 307 daler 7 öre kmt för vilken post befallningsmannen haver låtit jorden uppbudas, till släktens 
inlösande. Då haver Mårten i Kanikebod såsom är bördig å samma jord efter mätsmanna ordom tilltalt och till fullo nöjo 
givit befallningsmannen 100 daler kmt förbemälte 1 öresland jord, varpå Mårten begärde rättens konfirmation och 
fastebrev. 
 
Övertjurbo häradsrätt 1661-07-25: Först beklagade Mårten Carlsson i Kanikebo sig över det våldsverk som 
Hammarbyborna hava i förledne år gjort uppå hans stängsel, till några hundrade lappars ( ) som en dels var gamla och en 
dels nya intagor uti Degerkärret som Mårten Carlsson menar hava rätt med och bör hava emot deras förra intagor uti 
Degermossen. Och när bägges deras lotter i Boänge? Jämfördes så var Mårtens i Kanikebo med sin gårdbos det ringare 
efter öretalet och att därför hade han ett stycke tillökning av Hellbacken inom () och öster om viken… 
 
Övertjurbo härad 6 maj 1678  Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2282 (1678) Bild 6770 / sid 639 
(AID: v420684.b6770.s639, NAD: SE/RA/42042202) ///kan rätten icke heller gilla den förordning som fadern Mårten 
Carlsson vid sin död 1673 upprättat haver att sonen Mats Mårtensson skall bliva med halva hemmanet allenast, //// 
 
Barn med Brita (Född omkring 1572 Möklinta Visbäck. Död 1658-01-24 Möklinta Kanikboda.). 
 
Barn: 
X:276 Ingeborg Mårtensdotter. Född 1612 Möklinta Kanikebo. Död 1694-02-02 Möklinta Mårtensbo.  
Karin Mårtensdotter. Född 1612 Möklinta Kanikebo. Död 1658-05-01 Möklinta Kanikebo.  
Anna Mårtensdotter. Född 1622 Möklinta Mårtensbo.  
Johannes Martinii. Född 1624 Möklinta Kanikebo. Död 1658-05-01 Möklinta Kanikebo.  
Kerstin Mårtensdotter. Född 1626 Möklinta Kanikebo.  
Lars Mårtensson. Född 1626 Möklinta Kanikebo. Död 1661-04-01 Möklinta Kanikebo.  
Mats Mårtensson. Född Möklinta Kanikebo. Död 1681-01-21 Möklinta Kanikebo.  

 
 

 
 

XI:552  fm ff fm ff mm m 
Brita. Född omkring 1572 Möklinta Visbäck. Död 1658-01-24 Möklinta Kanikboda. 
 
Övertjurbo 18 oktober 1669 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/4 (1665-1673), 
bildid: C0104927_00110 kom för rätten samtliga Visbäcksborna och kärade till Mats Mårtensson i Kanikebo för det han 
utödar all deras skog och mark med kolande och vedhygge och äger allenast 19 penningland jord i Visbäck med sina syskon 
efter sin moder, för vilka 19 penningland han brukar några röjningar och ängar till fördel utan utlagor och därjämte 
tillvällar sig skog och mark som han alldeless utödar med begäran att de må få lösa samma systerdel efter de hava löst de 
andra systerdelarna på det de kunna där igenom bliva honom kvitt /// 

 
 

 
 

XI:553  fm ff fm fm ff f 
Måns Olofsson. Född Möklinta Nässelbo. Död Möklinta Nässelbo. Far: XII:1105 Olof Larsson. Mor: XII:1106 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: 
X:277 Olof Månsson. Född 1616. Död 1708-10-15 Möklinta Nässelbo.  

 
 

 
 

XI:554  fm ff fm fm ff m 
Marit. Död 1655-09-02 Möklinta Nässelbo. 

 
 

 
 

XI:555  fm ff fm fm fm f 
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: 
XI:574 Karin Persdotter. Född 1606 Möklinta Skräddarbo. Död 1689-01-17 Möklinta Norrvad.  
Johan Persson. Född 1616 Dingtuna Bärby. Död 1697-07-27 Möklinta Skräddarbo.  
X:278 Malin Persdotter. Född 1619 Lundby. Död 1689-08-27 Möklinta Nässelbo.  

 
 

 
 

XI:556  fm ff fm fm fm m 
Karin. Född 1577. Död 1661-02-02 Möklinta Skräddarbo. 

 
 

 
 

XI:557  fm ff fm fm mf f 
Peder Matsson. Född Möklinta Nässelbo. Död 1674 Möklinta Nässelbo. Far: XII:1113 Mats Persson. Mor: XII:1114 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: 
X:279 Olof Persson. Född 1614-12-12 Möklinta Nässelbo. Död 1708-01-19 Möklinta Nässelbo.  
Tomoth Pedersson. Död 1659 Möklinta Nässelbo.  

 
 

 
 

XI:559  fm ff fm fm mm f 
Olof Eriksson. Född 1566. Död 1664-04-24 Möklinta Klinta. Far: XII:1117 Erik Andersson. Mor: XII:1118 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: 
X:280 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.  

 
 

 
 

XI:560  fm ff fm fm mm m 
Anna Persdotter. Död 1656-11-02 Möklinta Klinta. Far: XII:1119 Per Olofsson. Mor: XII:1120 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. 

 
 

 
 

XI:561  fm ff fm mf ff f 
Jöns Larsson. Född Västerfärnebo Västerbykil. Far: XII:1121 Lars. 
 
Vangsbro 4 november 1668 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIa:17 (1687) Bild 5460 / sid 538 (AID: 
v405309d.b5460.s538, NAD: SE/RA/42042202) Uträkning på 3 ½ öresland i Västerbykil mitt i byn som gamle Lars ägde. Lars 
ägde 3 ½ öre – 1 kullen Jöns Olofsson (felskrivet ska vara Larsson) : 22 1/3 penningland. 2 kullen Per 23 penningland, 
Anders 23 penningland och Anna 11 ½ penningland.  Varuppå tvistade nu Per Larssons arvingar med sin faders 
halvbroder Jöns Larsson sägandes, honom Jöns haver tagit 8 skeppund tackjärn av deras fader för sin del som de ville 
bevisa med Anders Perssons i Salbo vittnesbörd, vilken nu sade efter Per Larssons ord men kunde intet nu göra sin ed, och 
emedan ingendera parten kunde interlocotrie domen fullgöra, därför pålades här med Jöns Larsson att betala halvparten 
av det stridiga tackjärnet nämligen 4 skeppund till Per Larssons arvingar och behålla sedan 1/3 del i 3 1/3 öresland både till 
arv och lösen, efter förra förening och det där han löser 4 penningland till av systerlotten, så äger han fulla tredingen 
nämligen 1 öre 2/3 penningland omsider förliktes ock Per Larssons barn med Anders Larssons arvingar att då de giver dem 
4 skeppund stångjärn till de förriga 3 skeppund som deras jord anammat är så skola de åtnjuta deras faders jordelott i 
Västerby som är 23 penningland förutan sin egen arvejord på 2/3 delarna. 
 
Barn med NN Andersdotter. 
 
Barn: 



X:281 Mats Jönsson. Född Västerfärnebo Västerbykil. Död 1683-10-21 Västerfärnebo Västerbykil.  
Anders Jönsson.  

 
 

 
 

XI:562  fm ff fm mf ff m 
NN Andersdotter. Far: XII:1123 Anders Eriksson. Mor: XII:1124 NN. 

 
 

 
 

XI:563  fm ff fm mf fm f 
Michel Andersson. 
 
Barn med Rigmor Wernicksdotter (Född Västerfärnebo Hällby.). 
 
Barn: 
Mats Michelsson. Född Västerfärnebo Klingbo.  
X:282 Malin Mickelsdotter. Född Västerfärnebo Klingbo. Död 1665-05-14 Västerfärnebo Västerbykil.  
Wernick Michelsson. Född Västerfärnebo Klingbo.  

 
 

 
 

XI:564  fm ff fm mf fm m 
Rigmor Wernicksdotter. Född Västerfärnebo Hällby. Far: XII:1127 Wernick. Mor: XII:1128 Ingeborg Olofsdotter. 
 
Färnebo socken 8 april 1611 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2252 (1593-1632) Bild 1220 / sid 354 
Kom för rätten Anders Månsson i Hälleby och beviste att han lossat och köpt av Abraham i Hökmora boendes i Färnebo 
bergsfjärdingen 4 öresland hus och jord i Hälleby vilka 4 öresland vore hans hustrus rätta börd och hon hade ärvt dem 
efter sin mormoder hustru Elin uti Bennebo och därför uppburit åtta fat osmundjärn, mera beviste han för rätten att hava 
lossat av hustru Ingborg i Örbäck och hennes syster hustru Elin i Islingby  i Färnebo och köpt deras jord och hus fyra 
örtugsland // än är lossat av Erik Persson i Ål samt av hans hustru hustru Kerstin fyra penningland för 400 osmundjärn Item 
av Mickel Andersson i Klingbo hans hustrus Rikmor Wernickdotters jord sex penningland hus och jord som och är lossat 
och köpt med hennes ja och goda minne och samma sex pennningland hus och jord i Hälleby som hon efter sin moder 
Ingeborg Olofsdotter ärvt haver därför haver hon med sin man anammat och uppburit femhundrade osmundjärn / Item 
Anders Larssons hustru hustru Karin haver och ärvt sin fader Olof Andersson i Hälleby sex penningland som är hennes eget 
arv emot sina samsyskon. Summan är hemmanet 6 öresland och 2 penningland. Och äre ännu två öreland olossat där 
hörer hustru Brita 16 penningland till . Lasse skommare hörer 16 p land till Per Matsson i Ramnäs hörer 8 penningland till 
och hustru Marit i Fors hörer 6 penningland  

 
 

 
 

XI:571  fm ff fm mm fm f 
Anders Matsson. Född 1578. Död 1668-02-26 Möklinta Forneby. Far: XII:1141 Mats Mårtensson. Mor: XII:1142 NN 
Larsdotter. 
 
Årliga räntan 1630 11½ öresland 
 
Sala gruvrätt 31 januari 1662 A0067122_00068 I lika måtto presenterade han (uppbördsmannen) kyrkoherdens i Möklinta 
Hr Peders vittnesbörd om en ålderstigen man i Forneby Anders Matsson benämnd vilken skall vara 90 år gammal, 
begärandes rättens utslag om mantalspenningarna? Men efter flera skulle vilja hans exempel efter följa ty kunde rätten 
honom för bemälte penningar icke frigöra efter på mantalsskrivningen icke sådant var angivit. 
 
Övertjurbo häradsrätt 3 oktober 1682:....haver af dem först salig Anna Matsdotter som var en brottfälling av d 7 maj 1650 
för testamenterat till sin broder Anders Matsson den jordedel som hon äga kunde och det emot åtnjuta skötsel på många 
års tid samt den begravningskostnad han emot henne utfästat. 
 
Barn med Marit Danielsdotter (Född 1574. Död 1668-12-13 Möklinta Forneby.). 
 
Barn: 
Daniel Andersson. Född 1617 Möklinta Forneby. Död 1689-02-27 Möklinta Forneby.  
X:286 Kerstin Andersdotter. Född 1627 Möklinta Forneby. Död 1664-05-08 Möklinta Näs.  

 
 

 
 

XI:572  fm ff fm mm fm m 
Marit Danielsdotter. Född 1574. Död 1668-12-13 Möklinta Forneby. 

 



 
 

 

XI:573  fm ff fm mm mf f 
Olof Eriksson. Född Möklinta Norrvad. Död 1675 Möklinta Norrvad. Far: XII:1145 Erik. 
 
Äktenskap med Karin Persdotter (Född 1606 Möklinta Skräddarbo. Död 1689-01-17 Möklinta Norrvad.). Vigsel 1626 
Möklinta. 
 
Barn: 
X:287 Johan Olofsson. Född 1642 Möklinta Norrvad. Död 1717-05-25 Möklinta Västerbo.  

 
 

 
 

XI:574  fm ff fm mm mf m 
Karin Persdotter. Född 1606 Möklinta Skräddarbo. Död 1689-01-17 Möklinta Norrvad. Far: XI:555, XII:1147 Per Olofsson. 
Mor: XI:556, XII:1148 Karin. 
 
Dödbok Hu Karin Persdotter ifrån Norrvad född i Skräddarbo Ao 1608. Inträdde i äktenskap med sin salig man Olof Ersson i 
Norrvad Ao 1626. Levat med honom i 41 år avlat och fött 5 barn. Varit ensörjande i 14 år. Blev död d 17 och begraven 27 
januari. 
 
Övertjurbo häradsrätt 3 februari 1676  Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2281 (1675-1676) Bild 
7700 / sid 752 kom för rätten // Johan Persson i Skräddarbo torp och gav tillkänna huru som han med en sin broder och 3 
systrar hava ärvt tillsamman 1 öresland hus och jord i Skräddarbo torp efter gamla vittneskriften 1625 som särdeles ifrån 
byn byggt är och skattar för ett öresland och beviste så först sin arvjord var till 6 6/7 penningland och sedan löst av alla 
sina 3 systrar nämligen Karin, Malin och Brita Persdottrar deras jorddelar och givit dem 20 daler kmt vardera som 
köpskriften av den 16 feb 1666 lyder Äger alltså nu Johan Persson med sin köpjord 10 2/4 penningland och sin egen arvjord 
17 1/7 penningland tillsamman uti Skräddarbotorp som han begärde en häradsdom och fastebrev å förutan sin broders 6 
6/7 penningland som olöst är.  

 
 

 
 

XI:575  fm ff fm mm mm f 
Mats Larsson. Född Sala landsförsamling Ösby. Död omkring 1653 Sala landsförsamling Ösby. Far: XII:1149 Lars Matsson. 
 
Övertjurbo häradsrätt 1629-05-12: Mats Larsson i Ösby haver sagt Hans Fallentinsson hade dolt några personer undan 
utskrivningen Kunde icke över bevisa eller göra sig fri sakfälltes efter det 20 cap i tingmåla till 40 marker. 
 
Övertjurbo häradsrätt 1658-11-27: Erik Jönsson i Ösby begärde att få tillträda halva delen av Boland() som hans syskonbarn 
Mats Larsson i Ösby brukat haver efter sal Hans Doberts domsedel dat Kumlatingstuga den 28 juli 1623. Behåller Mats det 
han efter som för detta okvald 
 
Övertjurbo härad 3 maj 1658 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2267 (1658) Bild 4810 / sid 455 
(AID: v420669.b4810.s455, NAD: SE/RA/42042202) kom för rätten Mats Larsson uti Ösby och Sala socken och uppviste en 
köpeskrift daterad Sala prästgård d 7 maj 1649 under trovärdiga vittnen nämligen Hr Johan Petri pastor i Sala stad, Erik 
Perssson uti Ösby, Mats Matsson uti Åby och Hans Olofsson ibm av innehåll att Erik Larsson i Domarbo och Huddunge 
socken bekänner och tillstår att hava med berått mod sålt och upplåter sin broder Mats Larsson i Ösby all den del i tomt 
hus och jord bolandet och torpställe 10 penningland som honom tillkom efter sin sal fader i hemmanet Ösby för reda 
penningar femton daler svenska mynt vilka 15 daler han bekänner sig till fulle nöje anammat och uppburit haver och 
ytterligare till köpets stadige ståndande bekänner han sig av sin broder Mats Larsson hava bekommit ett ungt sto. På dett 
köp begärde Mats rättens konfirmation, detta nämnden honom ej förvägra kunde emedan detta var lagbudit och 
lagståndet// 
 
Övertjurbo häradsrätt 1659-02-12: Beviljades Mats Larsson i Ösby fastebrev på 18 1/4 penningland i hus och jord som 
honom testamenterat var av sin svärfaders syster Brita Ersdotter för det han henne i döde dagar ville försörja och till 
graven komma låta. /Jorden ligger i Östergården i Skälby. 
 
Övertjurbo härad 3 februari 1666 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0104927_00032 Blev uträknat arvtagarna emellan 
om 7 öresland i Ösby Östergården efter 1623 års dombrev var av 5 öresland voro 3 bröder och 2 systrar till arvs efter 
gamle Mats Larsson nämligen. Och 2 öresland ägde Grytnässläkten. 
Mats 5 öresland 
son Lars Matsson 1 öre 6 penningland, löst av Marita (syster) 9 penningland 
sonson Mats Larsson 11 1/7 pennningland, löst av sina syskon Påvel, Anna och Erik 
sonson Anders Larsson 11 1/7 penningland 
sondotter Brita Larsdotter 5 4/7 penningland 



Son Jöns Matsson löst av Margita (syster), löst av Grytnässläkten 
sonson Erik Jönsson 1öresland 18 penningland 
sondotter Brita Jönsdotter 21 penningland 
sondotter Anna Jönsdotter 21 penningland 
Son Påvel Matsson 1öre 6 penningland löst 
dotter Anna Matsdotter 15 penningland löst 
dotter Margita Matsdotter 15 penningland löst 
 
 
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 lagförarens Germund Palms den 3 maj 1658 givna fasta, det Mats 
Larsson i Ösby sig av Erik Larsson i Dommarbod och Huddunge socken haver tillhandlat all hans del i tomt hus och jord 
bolandeet med torpstället 10... som honom tillkom efter sin sal fader i hemmanet Ösby för 15 daler svenskt mynt och ett 
ungt sto. Item presenterade Mats Larsson fordom lagförarens  Hans Doberts den 28 juli 1623 givne fasta förmedelst 
vilket han bevisar sig däruti hava inlöst av sin faderbroder Påvel Matsson och dess syster h Anna i Holsjö och Huddunge 
socken deras jordedelar uti Ösby och Sala socken och därför givet Påvel 20 daler och hust Anna för sin systerdel 10 daler. 
 
Barn med NN (Död omkring 1653 Sala landsförsamling Ösby.). 
 
Barn: 
X:288 Karin Matsdotter. Född 1637 Sala landsförsamling Ösby. Död 1721-12-05 Möklinta Norrvad.  
Johan Matsson. Född Sala landsförsamling Ösby.  
Erik Matsson. Född Sala landsförsamling Ösby.  
Lars Matsson. Född Sala landsförsamling Ösby.  

 
 

 
 

XI:576  fm ff fm mm mm m 
NN. Död omkring 1653 Sala landsförsamling Ösby. 

 
 

 
 

XI:577  fm ff mf ff ff f 
Erik Olofsson. Född By Västanhede. Far: XII:1153 Olof Jönsson. Mor: XII:1154 Ursilia Mårtensdotter. 
 
Folkare tingslag 28 januari 1602 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 570 / sid 
45 (AID: v420705a.b570.s45, NAD: SE/RA/42042202) kom Olof Eriksson (bör vara Erik Olofsson)  i Västanhede och gav 
tillkänna huru han hade sålt sin hustrus jord i Fullstad och för samma värde hade han köpt jord av sin syster Margareta 
Olofsdotter i Pellebo och är samma jord liggandes i Västanhede för stångjärn 5 ½ skeppund. Item haver han och köpt en 
systerdel i oftabenämnde Västanhed av Ilian i Pellebo för osmundjärn 5 ½ fat och är nu efter lagen stagen 
 
Folkare tingslag 3 juni 1618 framlade Erik Olofsson i Västanhede ett bytesbrev i rätten innehållande huru hustru Ursila 
hans moder i Västanhed, hustru Barbro i Åkersbyn och hustru Brita på Finnehyttan dessa syster... alla hava gjort ett vänligt 
byte sig emellan så att hustru Ursilia och hustru Barbro finne sin fulla del i Horndal och hustru Brita sin fulla del uti 
Finnhyttan och hustru Ursilla och hustru Barbro haver ...hustru Brita i förbättring 1 skeppund stångjärn i mellan gåvor, än 
fick hustru Brita ett litet stycke i Gäliketäkten på sin del och är det byte skett 30 år här till förende och nu begärdes att 
detta måtte stadfäst bliva det och nu blev dem till sagt dag 1619 den 3 oktober 
 
Lagmansting 26 september 1629 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIa:12 (1591-1679) Bild 14700 / sid 
536 (AID: v405286c.b14700.s536, NAD: SE/RA/42042202) Inlade och uti rätten Erik Olofsson i Västanhed uti By socken ett 
Albrekt Hansson och ett Hindrik Mårtenssons dombrev, det första år 1602 den 28 januari daterat innehållandes huruledes 
Erik Olofsson hade köpt en systerdel i förenämnde Västanhed av sin syster Margareta Olofsdotter för stångjärn halvsjätte 
skepp och haver Erik Olofsson sålt sin hustrus jord uti Fullsta och den i Västanhed // haver han också köpt en systerdel i 
Västanhed av Ilian Matsson i Pellebro för osmundsjärn halvsjätte fat, det andra år 1625 den 14 maj daterat förmälte: huru 
Erik Olofsson i Västanhed haver köpt av sin hustrus systerson Germund Iliansson benämnd tu spannesäde och en och en 
sjunde dels fjärdings säde jord i Råsse uti By socken liggandes och honom härför givit penningar 60 daler och en gryta. 
Vilket ovanbemälte järn Margareta Olofsdotter och Ilinan Matsson såsom och bemälte penningar och en gryta, Germund 
bekände sig till fulle nöjo, redeligen uppburit hava. 
 
Barn med NN Eriksdotter (Född By Fullsta.). 
 
Barn: 
X:289 Olof Ersson. Född By Västanhede. Död 1654 By Gaddbo.  

 



 
 

 

XI:578  fm ff mf ff ff m 
NN Eriksdotter. Född By Fullsta. Far: XII:1155, XII:1345, XIII:2553, XIII:2765 Erik Olofsson. Mor: XII:1156, XII:1346, XIII:2554, 
XIII:2766 Malin Jonsdotter. 

 
 

 
 

XI:579  fm ff mf ff fm f 
Anders Jönsson. Född By Djup. Död By Gaddbo. Far: XII:1157, XII:1401 Jöns Larsson. Mor: XII:1158, XII:1402 Brita 
Persdotter. 
 
Folkare tingslag 28 januari 1602 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 560 / sid 
44 (AID: v420705a.b560.s44, NAD: SE/RA/42042202) Anders Jönsson i Gaddbo bjuder upp förnämnde Gaddbo köpt av 
Anders Jönsson och Bengts hustru h. Marit för stångjärn 3 skeppund 4 lispund. Item av Peder Jönsson ibidem för 6 
skeppund. Item en systerdel av hustru Anna vid Dannemora för 3 skeppund, item en halv systerdel av Elin Pdotter för 12 
skeppund av Cecilia? Vid Dannemora berg för en sked // 7 ½ lod och en ring för penningar 5 mark, av Anders Pedersson 
dag natt och år. Sedan förmentes att Jöns gav Ander 15 lsp stångjärn. 
 
Folkare tingslag 17 november 1616: Kom Anders Jönsson i Gaddbo den där var stucken ett sting bak mellan axlarna med en 
täljekniv och det andra stinget i armen om en fredagsmorgon är stucken av Erik Anderssonn i Fälevad? Och är så tilldragit 
att en möjekväll? Vart hållen i Hofnäs och nu vistes bägge parterna ut att sig förena först Erik Andersson som ….....då 
utlovade de Anders Jönsson för den skada honom hänt var, något järn 3 skeppund..... 
 
Folkare tingslag 5 juni 1641 Kopparbergs,Säters, Näsgårds län+Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:8 (1641-1642) Bild 310 
/ sid 24 (AID: v222837.b310.s24, NAD: SE/ULA/10597) …..skrivit i bredden på h Annas i Laggarboda skrift som på senaste 
tin presenterades dat 15 augusti 1621 huru Erik Jönsson i Djup är förlikt // hennes utgivne av Olof Jönsson i Forneby det 
ena daterat 10 augusti 1621 att han är förlikt, än tvenne, det ena skrivit under merbemälte h Annas i Laggarbo skrift det 
andra dne 3 maj nu förlidne, att Anders Jönsson i Gaddbo är förlikt // 
 
Barn med Elisabet Ingolfsdotter. 
 
Barn: 
X:290 Brita Andersdotter. Född 1600 By Gaddbo. Död 1675-04-03 By Gaddbo.  

 
 

 
 

XI:580  fm ff mf ff fm m 
Elisabet Ingolfsdotter. 

 
 

 
 

XI:589  fm ff mf fm mf f 
Jöran Knutsson. Född omkring 1603. 
 
Mantal Strandmora By socken 1643 - Jöran Knutsson 1, 1645- Jöran Knutsson 1, 1650 - Jöran Knutsson 2, 1655 - Jöran 
Knutsson 1 man 1 dotter 1 dräng, 1660 - Jöran Knutsson 1 man 1 hustru 1 dotter, 1662 - Jöran Knutsson 1 man 1 hustru 1 
son, Därefter sonen Mats Jöransson 
 
Barn med Margareta Bengtsdotter (Född By Bengtsboda.). 
 
Barn: 
X:295 Erik Jöransson. Född 1626 By Strandmora. Död 1697-06-29 By Strandmora.  
Malin Jöransdotter. Född 1637 By Strandmora. Död 1697-05-04 By Strandmora.  
Mats Jöransson.  
Knut Jöransson.  
Brita Jöransdotter.  

 
 

 
 

XI:590  fm ff mf fm mf m 
Margareta Bengtsdotter. Född By Bengtsboda. Far: XII:1179 Bengt Larsson. 
 
Folkare häradsrätt 1688-10-15: Sal hustru Margareta Bengtsdotters arvingar i Strandmora vilkas moder har pantsatt sin 
jordedel och arvsrätt i Bengtsbo till brodern sal Johan Bengtsson ibm för 5 skepp stångjärn, begärde njuta skattningen på 
joden och vilja därefter i följe av tingsresolutionen given den 20 oktober 1664 taga sin utlösen av dem som på hemmanet 
bo eller ehom som lust har den att lösa. Johan Bengts arvingar svarade att brodern Erik Bengtsson som flyttade till Lund 



sålde sin del för 10 skepp alltså belöper sig ej mer än 5 på denna systers del. Resolution efter hust Margaretas jord har 
varit pantsatt och såld som klart fanns av ovanbemälte tingsresolution alltså efter 7 cap Jb och 11 cap Köp M b avsades att 
jordedelen bör och må gå under skattning då var som där finnes mera värd vara än de 5 skepp d sådant må av 
vederbörande arvingar aläggas och betalas. 
 
Folkare tingslag 3 juni 1689: salig hustru Margareta Bengtsdotters arvingar i Strandmora vilkas moder har pantsatt sin 
jordedel och arvsrätt i Bengtsbo till brodern sal Johan Bengtsson ibm för 5 skeppund stångjärn begärde njuta skattning på 
jorden och vilja därefter i följe av ting resolutionen given d 20 oct 1664 taga sin avlösning av dem som på hemmanet bo 
eller dem som lust har dem att lösa 

 
 

 
 

XI:593  fm ff mf mf ff f 
Lasse Eriksson. Född By Walla/Sävsbo. 
 
I Älvsborgs lösen 1613-1621 A0066055_00571 
 
 
 
Barn: 
X:297 Lars Larsson. Död omkring 1650-04-19 By Sävsbo.  

 
 

 
 

XI:609  fm ff mm ff ff f 
Hans Bengtsson. Far: XII:1217 Bengt. 
 
 
 
Barn: 
Bengt Hansson.  
Erik Hansson.  
X:305 Anders Hansson. Död.  

 
 

 
 

XI:625  fm ff mm mf ff f 
Olof Jönsson. Far: XII:1249 Jöns Månsson Finne. 
 
I årliga räntan 1598-1641 
 
Gamla Norbergs bergslag 1594: Olof Jönsson i Tyttbo var beryktat för hor med Anders syster i Boren Anna benämnd blev 
fri gjord till dess någon med vissare besked  kan ... 
 
Laga ting på Garpebergs gård 31 januari 1598 Hela Dalarnas tingslags häradsrätt (W) AI:6 (1598-1599) Bild 510 / sid 46 
(AID: v222733.b510.s46, NAD: SE/ULA/10391): Anders Pson i Boren i By socken bjuder upp 2 systerdelar ibidem köpt av 
Olof Jönsson i Tyttbo och Johannes i Golssbo för 8 skeppund stångjärn 
 
Barn med Brita Månsdotter (Född By Björk.). 
 
Barn: 
X:313 Anders Olofsson. Död omkring 1649 By Tyttbo.  

 
 

 
 

XI:626  fm ff mm mf ff m 
Brita Månsdotter. Född By Björk. Far: XII:1029, XII:1251, XII:1317, XII:2013 Måns Engelbrektsson. Mor: XII:1030, XII:1252, 
XII:1318, XII:2014 Anna. 
 
By socken 18 december 1602 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 1270 / sid 
115 (AID: v420705a.b1270.s115, NAD: SE/RA/42042202): Anders Persson i Bor uppbuder två systerdelar ibidem köpt av 
hustru Kerstin i Golsbo och hustru Brita i Tyttbo för 8 skp stångjärn och är efter lagen stagna. 
 
Laga ting 17 oktober 1611: Erik Månsson i Björk bjuder upp nu 3 resan 3 systerdelar och en brodersdel i Björk, köpt av sina 
syskon som är hustru Britta i Tyttbo en systerdel för 3 skp, hustru Kerstin i Golfsbo en systerdel för 3 skp, hustru Marit i 
Enköping 2 skp, Peder Månsson 4 skp allt stångjärn 



 
 

 
 

XI:627  fm ff mm mf fm f 
Mats Olofsson. Död efter 1621 By Leknäs. 
 
Laga ting i By socken 1 februari 1604 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 2130 
/ sid 201 (AID: v420705a.b2130.s201, NAD: SE/RA/42042202): Kom Mats Olofsson i Leknäs och gav tillkänna huru hans 
hustrus ......förre man Germund Andersson och hans hustru hade köpt förenämnde Leknäs för 21 skeppund stångjärn och 
nu var summan på samma köp 28 skp så är tillbaka 7 skp Nu förfrågade Mats om han måtte lägga ut samma 7 skp och 
sedan vara delaktig i samma hemman, då rannsakades här om och i sanning bevistes att Germund hade sålt .... samma 
hemman och nu skulle Germunds barn lägga ut de 7 skp efter  deras fader och moder det före köpet hade 
 
Är redovisad i Älvsborgs lösen samtliga år 
 
Barn med NN. 
 
Barn: 
X:314 Agneta Matsdotter. Född By Leknäs.  
Jöran Matsson.  

 
 

 
 

XI:628  fm ff mm mf fm m 
NN. 
 
Sambo med Germund Andersson. 

 
 

 
 

XI:639  fm ff mm mm mm f 
Per Andersson. Se X:337. 

 
 

 
 

XI:641  fm fm ff ff ff f 
Lars Olofsson. Död före 1603 Möklinta Gammelby. Far: XII:1281 Olof Larsson. 
 
Övertjurbo häradsrätt  3 november 1613 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/1 
(1599-1625), bildid: C0104924_00062Kom för rätten Michil Larsson i Gamlebyn och gav tillkänna att hans hustrus förre 
man salig Lasse Olsson hade löst och köpt av sin broder Mats Olsson 5 örtugland och 1 penningland jord i Gamlebyn 
Möklinta socken och hade honom därför givit penningar och silver 8 daler därjämte hade han han ett förseglat köpebrev 
av salig H Bengt i Möklinta S: skrivit och förseglat och 5 örtugl och ett penningl åtte Lasse Olsson där själv med arv efter sin 
fader Så äger och de 3 bröderna. Anders Olsson 5 örtug och 1 penningland och Per Olssson samma 5 örtug är en broder 
*Anders Andersson benämnd vilken är ännu olossat Men hans syster hustru Ingeborg hon haver tagit 5 daler för sin 
systerrätt ...... och hustru Kerstin i Sonbo en systerdel som är 22  örtug och ett penningland. som haver hon uppburit ett 
skeppund stångjärn för penningar 5 daler och .....en aln engelskt och avsades och Anders Olssons som han skulle taga 
penningar efter hans syster penningar tagit  haver. 
 
Nämnd i årliga räntan 1589 
 
Barn med NN (Född Möklinta Kanikebo.). 
 
Barn: 
X:321 Lars Larsson. Född före 1600. Död 1651-08-10 Möklinta Gammelby.  
Kerstin Larsdotter.  

 
 

 
 

XI:642  fm fm ff ff ff m 
NN. Född Möklinta Kanikebo. 
 
Sambo med Michel Larsson (Död Möklinta Gammelby.). 

 
 

 
 

XI:643  fm fm ff ff fm f 
Jöns Jönsson. Död Möklinta Kolpelle. 



 
Nämnd i årliga räntan 1589,1590, 1595 
 
 
 
Barn: 
X:322 Kerstin Jönsdotter. Född 1588 Möklinta Kanikboda. Död 1669-02-07 Möklinta Gammelby.  
XI:521, XI:665 Lars Jönsson. Död.  

 
 

 
 

XI:645  fm fm ff ff mf f 
Per Jakobsson. Se XI:533. 

 
 

 
 

XI:646  fm fm ff ff mf m 
NN Larsdotter. Se XI:534. 

 
 

 
 

XI:647  fm fm ff ff mm f 
Anders Olofsson. Se XI:535. 

 
 

 
 

XI:648  fm fm ff ff mm m 
Karin Olofsdotter. Se XI:536. 

 
 

 
 

XI:653  fm fm ff fm mf f 
Olof. 
 
 
 
Barn: 
Hans Olofsson. Född Sala Åby.  
X:327 Lars Olofsson. Född Sala Åby. Död efter 1642 Sala Åby.  

 
 

 
 

XI:657  fm fm ff mf ff f 
Jöns Andersson. Se XI:513. 

 
 

 
 

XI:658  fm fm ff mf ff m 
Kerstin Kortsdotter. Se XI:514. 

 
 

 
 

XI:659  fm fm ff mf fm f 
Erik Månsson. Se XI:515. 

 
 

 
 

XI:660  fm fm ff mf fm m 
NN Iliansdotter. Se XI:516. 

 
 

 
 

XI:663  fm fm ff mf mm f 
Bengt Eriksson. Född 1592. Död 1662-09-17 Möklinta Bodarna. 
 
Boskapslängd 1633 Bodarna Bengt 1 oxe 1 stut 4 ko 3 kviga 1 gamla får 2 unga får 3 gammal get 4 ung get 1 ungt svin 
Utsäde 2 t:a 1 sto 
 
Övertjurbo häradsrätt 1650: Beviste Bengt Eriksson i Boda sig hava köpt av Per Tomasson tu öresland hus och jord i Boda 
och därföre givit honom 80 daler kmt och ett skeppund stångjärn som köpebrevet vidare under vittnen företer. Och är 
samma köp uppbudit Ao 1630 den 22 februari 3:dje gången. Därför dömde häradsnämnden detta jordköp i Boda stadigt 



och fast för Bengt Eriksson, hans hustru och barn samma hus och jord behålla fiska och fara, styra och råda inom och utan 
gård som lag säger. 
 
 
 
Barn: 
X:332 Anna Bengtsdotter. Född 1622 Möklinta Bodarna. Död 1694-02-27 Möklinta Bodarna.  
Erik Bengtsson. Född Möklinta Bodarna.  
Anders Bengtsson. Född Möklinta Bodarna. Död 1661 Möklinta Bodarna.  

 
 

 
 

XI:665  fm fm ff mm ff f 
Lars Jönsson. Se XI:521. 

 
 

 
 

XI:669  fm fm ff mm mf f 
Nils Tomasson. Se XI:525. 

 
 

 
 

XI:670  fm fm ff mm mf m 
Brita Larsdotter. Se XI:526. 

 
 

 
 

XI:671  fm fm ff mm mm f 
Michel Jakobsson. Se X:499. 

 
 

 
 

XI:672  fm fm ff mm mm m 
Ingeborg Matsdotter. Se X:500. 

 
 

 
 

XI:673  fm fm fm ff ff f 
Anders Eriksson. Död omkring 1617 By Fullsta. Far: XII:1155, XII:1345, XIII:2553, XIII:2765 Erik Olofsson. Mor: XII:1156, 
XII:1346, XIII:2554, XIII:2766 Malin Jonsdotter. 
 
Dalarnas handlingar 1589:5b sår årligen 14 spann, äng 21 sommarlass 
 
By socken årlig ränta 1590 Landskapshandlingar, LandskapshandlingarDalarnas handlingar, SE/RA/5121/5121.10/1590: 5 
(1590), bildid: A0051517_00037: Haver Anders Ersson i Fullesta läntzman bekomitt för then gestning som han haffuer aff K 
M folk – rog – 1 spann, korn- 3½ spann 
 
Hela Dalarnas tingslags häradsrätt (W) AI:2 (1591-1593) Bild 260 / sid 16 (AID: v222729.b260.s16, NAD: SE/ULA/10391) 
Anders Ersson i Fullsta bjuder upp ett torpställe benämnd Muren av Mats Larsson i Muren för 8 skeppd skriven äst. Item 
ett täkt av Jon Larsson i Rosse för 16 lod silver. Item av Mats Andersson och Per Olsson i Vad i Möklinta socken 18 
penningland liggandes i Fullsta för 6 hundratt järn och 1 daler penningar skriven äst. 
 
 
Folkärna ting 14 augusti 1595 Hela Dalarnas tingslags häradsrätt (W) AI:4 (1594-1595) Bild 1530 / sid 149 (AID: 
v222731.b1530.s149, NAD: SE/ULA/10391): Anders Eriksson i Fullstad bjuder upp 18 penningland jord liggandes ibidem 
köpt av Erik Hansson i Skälby i Sala socken för osmundjärn 900 och .. Hansson i Gillesbo för samma 900, av P ionsson i 
Islingby i Färnebo socken för penningar 4 mark en sked om 3 lod 
 
Ting i Hedemora 29 januari 1599: Kom för rätta Hans Andersson på Åsen och gav till känna huru hans halvsyskon Erik ägna 
sig en jordedel efter allas deras moder Ingeborg benämnd, vilket så fallet är att en benämnd Jon Finneson han åtte samma 
hemman i Brunsjö åkern, Denne Jon han åtte 3 döttrar Malin, Marit och Elin. Marit åtte en man benämnd Olof Staffansson. 
Olof och Marit åtte en son benämnd Anders Olofsson, vilken var Hans Anderssons fader, nu satte Jon Finneson samma jord 
bort i pant för manslag, till Olof Sebjörnsson i Fors i Tortuna socken och Bengt i Åserstad i Sevalla ... Anders Hansson i 
Nybbele skall inskrivas som finnes i domboken 1598 22 mars för halvt annat hundrade mark nus löstes ej samma jord igen i 
börden förr än Anders Olofsson henne nu löste vilken var Johans dotterson och samma penningar som han löste med tog 
han till låns av sin modersyster Elin Jonsdotter, Detta vittnade Anders Erikson i Fullsta i By socken, Nils Giolsson och Erik 
Matsson på Prästhyttan, när som nu Anders Olofsson död var gick så hans hustru förenämnde Ingeborg på annat gifte och 
fick en man benämnd Mickel Matsson. Mikel och Ingeborg avlade och barn samman som nu ville ärva inne med 



förenämnde Hans Andersson, en benämnd Brita Mikelsdotter som linien varder ut i ... på andra sidan efter här fanns laglig 
vittnen att Hans Anderssons faders moderfader hade ått samma hemman och så när bekommit kunde ej de barn som 
Mikel Matsson och hustru Ingeborg åtte tillsamma här uti räkna någon börd men efter Anders och Ingeborg inlöste samma 
hemman dömdes då ...med sina syskon så mycket dem tillkommer i samma penningar. 
Jon Finneson 
Malin Jonsdotter  gm Erik 
son Anders Eriksson i Fullsta 
Marit Jonsdotter gm Olof Staffanson 
Kerstin Olofsdotter 
Anders Olofsson gm Ingeborg (senare gift med Mikel Matsson) 
son Hans Andersson 
dtr Brita Mikelsdotter 
Elin 
 
Folkärna ting 28 januri 1602 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 550 / sid 43 
(AID: v420705a.b550.s43, NAD: SE/RA/42042202): Anders Eriksson i Fullstad bjuder upp ett torp benämnd Sjulsbod nu 
tredje gången köpt av Anders Matsson ibidem för stångjärn 4 ½ skeppund 
 
Folkärna ting 16 december 1602: Anders Eriksson i Fullstad uppbjuder ett hemman i Fullstad nämligen en systerdel i 
förbemälte hemman köpt av Erik i Västanhed ett öresland jord samt hustru Anna i Wisbäcke och hustru Malin i Pellebod 
och Bengt Rosse för stångjärn 1 ½ skepp rött silver 5 lod penningar 2 daler 
 
Folkare tingslag 1602 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 570 / sid 45 (AID: 
v420705a.b570.s45, NAD: SE/RA/42042202)): Anders Eriksson i Fullestad bjuder upp ett öresland jord köpt av Bengts barn i 
Rosse för 1 ½ skippund silver 5 lod penningar 10 mark. Item ½ öresland i Fullestad köpt av Nils i Horndal för osmunsjärn 
1200. Item av Måns Eriksson i Västanbäck för 4 fat 
 
By socken 18 december 1602 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 1270 / sid 
115 (AID: v420705a.b1270.s115, NAD: SE/RA/42042202) Kom Anders Eriksson i Fullstad och sig förfrågar om han någon tid 
hade varit på sin kyrkoherdes herr Jacops ”warsta”, då gjorde nämnde samt menige man honom fri och vilken som först 
klandrar här om utan orsak han skall bött 40 mark 
 
By socken 18 december 1602 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 1270 / sid 
115 (AID: v420705a.b1270.s115, NAD: SE/RA/42042202) Anders Eriksson i Fullstad uppbjuder ett hemman i Fullstad 
nämligen en systerdel i förenämnde hemman köpt av Erik i Västanhed ett öresland jord samt hustru Anna i Visbäck och 
hustru Malin i Pellebod och Bengt i Rosse för stångjärn 1 ½ skeppd rött silver 5 lod penningar 2 mark Item än ett öresland 
av Anders Larsson och tu hans syskon uppburit penningar 10 mark, item hustru Barbro, Olof Högz för ½ skeppd i samma 
öresland, än ett öresland av Måns i Västanbäck för 4 fat järn. 
 
Folkärna 25 juli 1603 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 1760 / sid 164 (AID: 
v420705a.b1760.s164, NAD: SE/RA/42042202):Anders Eriksson i Fullstad bjuder upp ett öresland jord i Fullstad köpt av sin 
broder Måns Eriksson för osmundsjärn 5 fat 
 
Folkärna 25 juli 1603 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 1770 / sid 165 (AID: 
v420705a.b1770.s165, NAD: SE/RA/42042202) Anders Eriksson i Fullstad bjuder upp 12 lass äng liggandes öster bergen 
köpt av Peder Eriksson för 7 fat och hustru Kerstin ibidem för 7 ½ fat 
 
Laga ting i Folkärna 5 augusti 1607: Den gamla träta som herr Jakob i By och Anders Eriksson i Fullestad haver en tid haver 
sig emellan kommu nu för ent och med handslag bekräftar och nu sattes vite dem emellan – 50 daler 
 
Laga ting i Folkärna 30 april 1617 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 6350 / 
sid 622 (AID: v420705a.b6350.s622, NAD: SE/RA/42042202): Kom än nu Anders Erikssons arvingar i Fullesta i By socken de 
där aldrig kunde sig förenas om den arvelott som dem tillfallen är efter salig Anders Eriksson. Då vart nu avsagt att 
länsmannen i By samt länsmannen i Folkärna de skola vardera taga 3 beskedliga män samt en revekarl och så låta dem 
reva dem emellan, och så låta låtten gå så att var kan få ut sin del broder broderslott syster systerslott och den som vill 
sälja sin del då skall broder lösa som broder och syster som syster 
 
Övertjurbo häradsrätt 10 januari 1631: Klandrade Lars Andersson om 12 lass äng i Bennebäck som salig Anders Eriksson i 
Fullsta och By socken haver haft i pant av Peder Eriksson i Bennebäck för halv femtonde? Fat osmundjärn och Lars 
Andersson gör skatt därför. Då befanns att bemälte äng är belägen i Bennebäck och intet uppbuden i Tjurbo härad utan i 
annat härad? Och där på fastebrev givit 1603 den 25 juli av salig Albrekt Hansson lydandes att hustru Kerstin i Bennebäck 
som hemmanet åtte skulle hava sålt denne Anders Eriksson vilket hon annorlunda på sitt yttersta bekänt haver, nämligen 
att hennes salig man Anders Jönsson i Bennebäck haver ängen pantsatt och vittnesmännen bekänna och Johan Andersson 



salig Anders Erikssons son nu här intet kunde neka till. 
 
Lagmansting 30 augusti 1642 Hedemora Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIa:4 (1627-1645) Bild 2160 / sid 
225 Anders Persson uppå sin och dess broders Erik Perssons samt Lars Andersson i Bännebäck och Möklinta socken 
prasent: lagförarens Anders Anderssons över Tjurbo härad skrift av Möklinta tingstad given förmälandes att en äng ifrån 
Bennebäck är avhänt och fastebrev givit av By socken tingplats innehållandes att 12 lass äng ifrån Bännebäck är försåld till 
Anders Eriksson i Fullstad av Peder Eriksson bemälte Anders och Erik Perssons fader samt av hans hustru Brita som haver 
varit Lars Anderssons faster för osmundjärn 14½ fat// 
 
Västmanlands lagmansting 5 september 1642 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIa:4 (1627-1645) Bild 2230 
/ sid 232 (AID: v405249b.b2230.s232, NAD: SE/RA/42042202) Framkom åter efter avsked uti Hedemora Anders Larsson 
samt Anders Persson och Erik Persson uti Bennebäck och Möklinta socken som uppå senaste lagmansting nästförlidne 30 
augusti om efterföljande ärende ansökning gjort hava, och saken här till att // remitterat blev, kärande till sal Anders 
Erikssons barn i Fullstad och By socken det han hade haft ifrån Bännebäck 12 lass äng i pant för 14 ½ fat osmundjärn och 
därpå tagit fordom landsdomaren uti Österdalarna fastebrev dat Ao 1603 av By tingstad och framstego Olof Persson på 
Båren och Lars Persson i Bännebäck som på kärandens anhållan genom lagmans stämning kallade vore rättvisan tillstyrka 
honom att betyga vad de om detta kunna kunnog vara och edeligen betyga att för en rum tid sedan då den nya staden vid 
Salberg först begyntes att funderas då haver förskrivne Anders Larsson uti bägges dessa vittnes närvaro tillfrågat hustru 
Kerstin, Peder Erssons svärmoder vars man bemälte äng till brodern Anders Eriksson i Fullstad pantsatt hade, som då låg 
uppå sitt yttersta om samma äng var bortsålt, då haver han svarat sig aldrig hava visst att den ängen är annorlunda 
upplåten till Anders Eriksson än i pant och ej bortfäst. Befanns och att detta ärende är likväl en rum tid sedan förlupen att 
bemälte fastebrev daterat är , länge uti klander varit och stått hav kärade ej heller hava förr än nu uppå några få år 
bekommit vetta om förbemälte fastebrev. Vilket ärende av rätten togs i tillbörlig rannsakning och övervägande, så och att 
efter fastebrevs datum 39 år fölupen // som belupen sig räknat till 12 lass årlig in till i// år 469 lass hö räknat till 1 daler 
lasset däremot 14 ½ fat osmundjärn till 8 daler fatet är 116 daler därav årlig 10 av hundradet. Intresse belöper sig med 
själva kapital 568:12:19 1/5 alltså stiga huvudsumman med avrad högre än höet eller ängen.  
 
 
 
Barn: 
X:337, XI:639 Per Andersson. Född By Fullsta. Död omkring 1668 By Fullsta.  
XI:692 NN Andersdotter. Född By Fullsta. Död 1654 By Storbyn.  
Lars Andersson. Född By Fullsta.  
Olof Andersson. Född By Fullsta.  
Erik Andersson. Född By Fullsta.  
Margareta Andersdotter. Född By Fullsta.  

 
 

 
 

XI:689  fm fm fm mf ff f 
Anders Larsson. 
 
Grytnäs ting 15 oktober 1617 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 6540 / sid 
640 (AID: v420705a.b6540.s640, NAD: SE/RA/42042202): Kom Anders Larsson i Neckenbäck i By socken gav tillkänna hur 
en hustru ifrån Svärdsjö socken hade varit hos honom och henne förvitt att han skull hetz hava slagit hennes man ihjäl 
benämnd Anders Nilsson, då bekände Anders Larsson att samma man var hos honom 1602 och skulle arbeta hos honom 
och när han dit kom var Anders intet hemma, När Anders hemkom hade han varit där i två dagar och den tredje dagen gick 
Anders i skogen och skulle se huru mycket han hade huggit och såg där ingen ved. Gick så Anders in till Gabriel i Rudu där 
då denne förbemälte man sååt inne, då sade Anders till honom, haver du arbetat åt mig, då sade han ja, Anders sade du 
ljuger, jag ser där intet vara gjort, tog så honom i armen stötte så honom med ..skaftet på andra armen och så gingo de 
båda dit som han hade huggit på pass 4 famnar ved. Följdes så åt hem till Anders, om morgonen när mannen hade fått sig 
mat gick han sin kos åt Mykleta heden men vart han sedan kom visste han intet. Nämnden samt menige man gjorde 
honom fri för samma rykte, (ty ingen vet ännu om samma h Ingrids man är död eller lever vet ingen) till dess med någon 
bättre skäl och rättare bevis kan honom det övertyga 
 
Garpeberg 1 mars 1619 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIa:12 (1591-1679) Bild 13610 / sid 427 kom 
än nu Anders Larsson i Näckenbäck i By socken och gav tillkänna huru några hans avundsmän, än nu haver förvitt honom 
att vara Hans i Tänggier i Svartsjö socken, hans död vållande än dock han var för samma tal frigivit anno 1617 den 15 
oktober som det brev utvisar som han då bekommit haver, nu kom han och framläste tvenne vittnesbrev daterat 1618 
heliga trefaldighets söndag, innehållande huru Nils Larsson i Bor i Möklinta socken, haver vitt honom och talade med 
honom, vid sanning bekom 3 dagar sedan han var kommen ifrån Anders Larsson det vitt huru hans hustru Ingrid benämnt 
haver varit av Anders Larssons avundsmän där till uppeggade och hon nu själv gjort Anders fri för att han icke var hans 
döds vållande efter det förra brevet förmäles att Anders Larsson var så frigivit till dess någon kunde honom med bättre skäl 
det över eden mun och …. Att efter denna dag skall ingen hava …honom detta förvita vid sina 40 mark 



 
Barn med NN Ingolfsdotter. 
 
Barn: 
X:345 Lars Andersson. Född 1592 By Näckenbäck. Död 1686-11-07 By Näckenbäck.  

 
 

 
 

XI:690  fm fm fm mf ff m 
NN Ingolfsdotter. Far: XII:1379 Ingolf Salmundsson Sudermannus. Mor: XII:1380 Abluna. 

 
 

 
 

XI:691  fm fm fm mf fm f 
Hans Iliansson. Född före 1595 By Storbyn. Död 1652 By Storbyn. Far: XII:1381 Ilian Larsson. Mor: XII:1382 NN. 
 
I Älvsborgs lösen från tredje terminen (1615) 
 
Grytnäs 15 oktober 1651 Hans Eliansson i Storbyn och Erik Andersson i Sjulsbo, Hanses hustrus broder gjorde sin emellan 
detta jordeskifte, Hans gav sin hustrus broder sin hustrus del i Sjulsbo däremot gav Erik Hans sin hustrus jordedel i 
Åkersbyn 
 
Laga ting 11 oktober 1652 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2725 (1651-1653) Bild 2110 / sid 745 
(AID: v420710a.b2110.s745, NAD: SE/RA/42042202): Hans Iliansson i Storbyn och Anders Jöransson i Hede tvistade 
emellan om en jordedel i Storbyn, och är således beskaffat, Hans sålde sin hustru broder Pär Andersson i Fullstad sin 
jordedel i Storbyn för 4 skp stångjärn löste för samma järn av sin broder Mickel bd Nu har Anders, Hanses och Mickels 
syster till hustru, vill därför lösa 1/3 av samma sin hustrubroder ... jord emot Hans, det honom intet förvägras kunde, 
emedan jorden föll .... köps: Pär Månsson i Åkersbyn som har systerdottern begärte och på sin hustrus vägnar det honom 
och tillåts 
 
Brunnbäck 6 juni 1656 Hans Eliansson i Storbyn fick fast på 3 spannland och 1 fjärdingland jord i Storbyn som han av sin 
broder Mickil Eliansson för stångjärn 24 skpp köpt haver  
 
Barn med NN Andersdotter (Född By Fullsta. Död 1654 By Storbyn.). 
 
Barn: 
X:346 Brita Hansdotter. Född 1607 By Storbyn. Död 1687-06-26 By Näckenbäck.  

 
 

 
 

XI:692  fm fm fm mf fm m 
NN Andersdotter. Född By Fullsta. Död 1654 By Storbyn. Far: XI:673, XII:1277, XII:1383 Anders Eriksson. 

 
 

 
 

XI:695  fm fm fm mf mm f 
Per Andersson. 
 
Folkare 1648 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2724 (1648) Bild 1260 / sid 752 (AID: 
v420709.b1260.s752, NAD: SE/RA/42042202) Peder Andersson i Bengtsbo uppbuder 1 resan sin svågers Mats Anderssons 
på Djäknehyttans jordedel ibm köpt för 2 skpd stångjärn och en vikt tackjärn, item av Karin Matsdotter hennes halvpart i 
Gockehyttan för 3 skppd 3 lsp stångjärn köpt haver 
 
Folkare 13 maj 1650 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2263 (1649-1650) Bild 7390 / sid 719 (AID: 
v420665.b7390.s719, NAD: SE/RA/42042202) Peder Andersson i Bengtsbo fick fast på sin svågers Mats Anderssons i 
Djäknehyttan del i hus och jord i Bengtsbo som han har köpt för stångjärn 2 skeppd och en vikt tackjärn är på en halv 
smedjedel vid Djäknehyttan som han haver köpt av h Karin i Smedsbo för stångjärn 3 skeppd 
 
Folkare 13 maj 1650 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2263 (1649-1650) Bild 7410 / sid 721 (AID: 
v420665.b7410.s721, NAD: SE/RA/42042202) Peder Andersson i Bengtsbo och hans svåger Didrik Riss och Jöran Jöransson 
skräddare i Bengtsbo är sålunda med varandra vänligen förente att Dirik och Jöran skola hava till bytes sin emellan av sin 
sal svärfaders hemman hustomten emellan humlegården och gatan sedan på andra sidan till backetomten en kolgård 
utom Jöran Matssons vret i åkern, ett stycke i Nyvreten i mästerkärret och äng där till Storröjningen benämnd ett stycke 
ängeslog med kullen emellan älven  och kulledäljan i backebrinken, ett stycke i viken emellan //elsvret och vargtorpet, ett 
stycke i Peder Anderssons loge om 23 stångelängd och 3 fötter, item 9 stänger och 2 fötter brett. Sedan skall Peder 
Andersson behålla för sig och sina arvingar vad över är i hus jord skog och skall våto och torr till vederkänslo emot den 



summa järn han för sin svärfader utlagt haver som både köpe faste dom och lagmansbrev utvisa 
 
Folkare 12 maj 1652 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2725 (1651-1653) Bild 2040 / sid 738 (AID: 
v420710a.b2040.s738, NAD: SE/RA/42042202) Per Andersson i Bengtsbo fick fast på Brita Larsdotters sal Mats Jonsson i 
Röåker Romfartuna socken en sjättedel uti ett halvgärdshemman i Bengtsbo, och Norrgården med all där till lydande 
lägenhet i hus och jord som han av henne för 5 ½ skpd stångjärn köpt haver, item på Per Larssons i Knallasbenningen 
hustrus jordedel i Bengtsbo köpt av Per för stångjärn 2 skpd 
 
 
 
Barn: 
X:348 Margareta Persdotter. Född 1628 By Bengtsbo. Död 1712-06-27 By Morshyttan.  
Karin Persdotter.  
Anders Persson. Född By Bengtsbo.  

 
 

 
 

XI:697  fm fm fm mm ff f 
Jon Ersson. 
 
Tionde 1608 A0051592_00173 
 
 
Husby 24 mars 1613 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 5230 / sid 510 (AID: 
v420705a.b5230.s510, NAD: SE/RA/42042202) Jon Eriksson på Lerhyttan bjuder upp andra resan ett spannland jord i 
Smedjebyåkern i pant av Hans Persson i Bengtsbo för 6 ½ skeppd stångjärn 
 
Barn med Kerstin Sigfridsdotter (Död 1656-05-11 Husby Lerhyttan.). 
 
Barn: 
Olof Jonsson. Född 1691-05-10 Husby Lerhyttan. Död omkring 1618 Husby Lerhyttan.  
X:349 Lars Jonsson. Död 1680 Husby Lerhyttan.  
Jon Jonsson. Född Husby Lerhyttan.  

 
 

 
 

XI:698  fm fm fm mm ff m 
Kerstin Sigfridsdotter. Död 1656-05-11 Husby Lerhyttan. 

 
 

 
 

XI:701  fm fm fm mm mf f 
Erik Jönsson. Född By Djup. Far: XII:1157, XII:1401 Jöns Larsson. Mor: XII:1158, XII:1402 Brita Persdotter. 
 
Laga ting 19 februari 1611 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 4630 / sid 450 
(AID: v420705a.b4630.s450, NAD: SE/RA/42042202): Kom Anders Pedersson i Hofnäs och talade till Erik Jönsson i Djup om 
en halv part i en kvarn och därhos lade fram ett synebrev lydandes huru gode män hade synt Anders samma halva kvarn 
till och huru Anders hade köpt en fjärdepart i samma kvarn utav Eriks fader Jöns i Djup / Då avsades att Anders skall 
behålla en halv part i samma kvarn vid samma dom efter så tillfälle är eller nämndens 12 manna syn 
 
By tingslag 18 mars 1612: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 4900 / sid 477 
(AID: v420705a.b4900.s477, NAD: SE/RA/42042202) kom Erik Jönsson i Djup och lade tu brev i rätta lydandes huru gode 
män, hava varit på en syn emellan Björk och Djup och nu begärdes att samma synebrev måtte vidare stadfästas, det och 
beviljat blev 
 
By tingslag 18 mars 1612: Kom Erik Jönsson i Djup samt Anders i Backa och gav tillkänna som och gode män nu vittnade 
som är Anders Pedersson i Rudu, Mickel Hansson i Hede, Mats Olofsson i Leknäs, Ilian Larson i Storbyn äre nu för rätta om 
den långeliga träta som de sig emellan haver haft emellan förenämnda hemman så att Erik Jönsson haver givit Anders i 
backa 52 skp tackjärn och en knug?yxa och vilken nu som denne förening först överträder eller gör annan någon … skall 
böta 40 mark. 
 
By tingslag 23 mars 1613 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 5220 / sid 509 
(AID: v420705a.b5220.s509, NAD: SE/RA/42042202): Erik Jönsson i Djup bjuder upp … två brodersdelar i förenämnde Djup 
köpt av Anders Jönsson och Olof Jönsson för 18 skp stångjärn 
 



Folkare tingslag 27 april 1615 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 5940 / sid 
581 (AID: v420705a.b5940.s581, NAD: SE/RA/42042202): Erik Jönsson i Djupnäs bjuder upp nu tredje resan en broders del 
ibidem köpt av sin broder Olof Jönsson för 9 skeppund än av sin broder Anders Jönsson en brodersdel i Djup för 9 
skeppund, än av sin broders hustru h Dordi i västerbo och hennes arvinger en broders del för 3 ½ skeppund, än en 
systerdel köpt av Nils Larsson i Torstuna socken för stångjärn 1 skeppund, än av sin fadersyster h Brita sin del i Djup för en 
ko och penningar 7 daler än av Måns Larsson sin del i Djup, Nils faderbroder för 24 daler 
 
Årlig ränta 1604-1620 
 
Västmanlands lagmansting 19 maj 1623: Erik Jonsson i Djup i By socken inlade i rätten ett Albrekt Hansons dombrev 
daterat 1615 den 27 april lydandes att Erik Jonsson hade utlöst sina syskon och släkt utur bemälte Djup för 25 skeppund 5 
lispund stångjärn penningar 41 daler och efter intet klander fanns konfirmerades köpet. 
 
By sockenstuga 29 oktober 1650 Kopparbergs,Säters, Näsgårds län+Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:7b (1640) Bild 
1680 / sid 165 (AID: v222835.b1680.s165, NAD: SE/ULA/10597) Lyder till den 16 8bris 1640 Nils Larsson i Laggarboda 
presenterade en köpeskrift dat 6 oktober 1638 under pastoris herr Andrea Petri egen hand och signet, en sin samsystrars? 
H Brita i Boteboda, h Margareta i Bännebäck och h Kerstin i Sunnankyl jordedelar i Laggarboda såsom och i utjorden därtill 
i Åkersbyn belägen den de hava sålt för vitt mynt 18 daler: Sedan ett annat brev dat 15 augusti 1621 under förenämnde 
pastoris hand och signe, att hans moderbroder Per Persson i Laggarbod hustru h Anna, haver unt honom /Nils/ 2 öresland 
jord ibidem och 14 penningland av det tredje öreslandet, som han på dem haver utlagt, för vilken jord han skulle föda 
henne till dödedagar, det han och gjort haver. Item att Nils Larsson haver utlovat stångjärn 3 skeppund på en annan del i 
samma hemman som hans syskonbarn Erik Jönsson i Djup, Olof Jönsson i Forneby och h Elisabet Ingolfsdotter Anders 
Jönssons i Gaddbo på samma sin mans vägnar, alla tillhopa haver ått, varför klandrade nu Erik Jönssons son Anders 
Eriksson i Djup här på att hans fader och faderbröder icke skola hava bekommit samma järn, efter här på icke finns något 
visst köpebrev Nils Larsson sade sig ännu med skriftliga skäl vela bevisa till nästa ting // han dessa // hava betalt efter de 
ännu mestadels leva som järnet eller dess värde uppburit haver, och eljest lovades // och lyder detta senare brev så väl på 
utjorden i Åkersbyn som det förre. 
 
 
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. // 
 
 
 
Barn: 
X:351 Mats Eriksson. Född omkring 1600 By Djup. Död 1687-12-01 By Djup.  
Jöns Eriksson. Född By Djup.  
Anders Eriksson. Född By Djup.  
Brita Eriksdotter. Född By Djup.  
Kerstin Eriksdotter. Född By Djup.  

 
 

 
 

XI:703  fm fm fm mm mm f 
Per Ersson. Död By Hyttan. 
 
Barn med Karin (Död By Hyttan.). 
 
Barn: 
X:352 Margareta Persdotter. Född 1605 By Hyttan. Död 1695-02-24 By Djup.  

 
 

 
 

XI:704  fm fm fm mm mm m 



Karin. Död By Hyttan. 
 
 

 
 

XI:773  fm mf ff ff mf f 
Anders Larsson. Död Möklinta Österbo. Far: XII:1545 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: 
X:387 Peder Andersson. Född 1590 Möklinta Österbo. Död 1677 Möklinta Österbo.  
Lars Andersson. Född Möklinta Österbo.  

 
 

 
 

XI:775  fm mf ff ff mm f 
Nils Tomasson. Se XI:525. 

 
 

 
 

XI:776  fm mf ff ff mm m 
Brita Larsdotter. Se XI:526. 

 
 

 
 

XI:779  fm mf ff fm fm f 
Jöns Olofsson. Född Möklinta Forneby. Far: XII:1071, XII:1295, XII:1557 Olof Jönsson. Mor: XII:1072, XII:1296, XII:1558 
Malin Larsdotter. 
 
Västerås domkapitel A:3 13 januari 1627 sidan 148. Jöns Olsson i Forneby i Möklinta haver med sin hustru legat barn ihjäl 
blev här absolut… och gav sina 2 daler, skall och en tid hålla sig ifrån gästabud. 
 
Övertjurbo 20 oktober 1668 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0104927_00084 kom för rätten beskedlig man Jöns 
Olofsson i Forneby och Möklinta socken och gav tillkänna sig hava ärvt och inlöst till 3 öresland hus och jord i Forneby 
södergården uppvisande där å åtskilliga köpebrev såsom h lossat av sin broderson Hans Larsson i Sala stad ett 
halvtöresland hus och jord för 50 daler kmt med mera, som köpebrevet med underskrift vitttna av d 11 oktober 1659 i 
bokstaven lyder, noch lossat av sina tre systrar nämligen av Erik Matsson i Ongermanbo och Folkärna socken 2ne 
systerdelar a 1 öresland som han haver efter sin moder ärvt och med sin fader Mats Matsson köpt av modersystern h Alita 
Olofsdotter varför hans fader haver anammat 103 daler och han nu på sin och sina syskons vägnar bekommit uti förlikning 
1 tunna kor, vilka 103 daler och 1 tunna korn han bekände nu sig med sina syskon vara väl förnöjd efter köpebrevet den 16 
oktober 1666 och sedan haver Jöns Olofsson lossat av sin syster Margita Olofsdotter halvt öresland för 50 daler kmt och 
därtill 10 daler i äreskänk. Och såsom dessa alla bekände sig vara till fulle nöje betalte, ty avhände de sig och alla sina 
efterkommande arvingar samma jordelotter och tillägnade dem med hus och jord, åker och äng, skog och mark, fiske och 
fiskevatten med all dess rättighet i vått och torrt som där till legat hava och ligga bör under hans svåger och broder Jöns 
Olofsson hans k. hustru barn och arvingar för deras lagfångna egendom med mera som köpebreven med underskrivne 
gode mäns vittnesbörd betyga. Och där till beviste nu Jöns Olofsson sin arvjord vara 1 öresland så att han med köp och 
arvjord är ägande 3 öresland och ½ hemman södergården Forneby emot de 3 öresland som hans broder Daniel Olofsson 
bruka och lösa kan. Varuppå han begärde nu häradsdom och fastebrev där emot brodern Daniel Olofsson sig opplade 
sägandes sig vilja lösa till ½ parten de 2 öresland som han förr hade klandrat  och bekommit resolution d 6 oktober 1667, 
vid 3dje uppbudet. Men när de tillsågs så hade Daniel in fatalia och bördestimma natt och år försummat därför erkände 
rätten nu Daniels klander uti detta mål av intet värde vara utan Daniel följa den praefertin till lösen uti de andra 3 öresland 
//// 
 



Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2279 (1674) Bild 5910 / sid 577 (AID: v420681.b5910.s577, NAD: 
SE/RA/42042202) Tillsammans med brodern Daniel äger han 6 öresland i södra lotten av Forneby 
 
Övertjurbo härad 2 oktober 1676 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2281 (1675-1676) Bild 7770 / 
sid 759 (AID: v420683.b7770.s759, NAD: SE/RA/42042202) avsades att rätten intet kan tilldöma Jöns Olofsson i Forneby att 
betala sin brors son Hans Larsson Skinnars i Sala stad någon förlikning eller vängåva som han pratenderar, emedan Jöns 
Olofsson uppvisar Hans Larssons köpebrev för 20 år sedan, var uppå laga fång och fastebrev följt är, utan där Jöns 
godvilligt något till förlikning giva vill. 
 
Barn med Marit (Född 1599. Död 1666-05-13 Möklinta Forneby.). 
 
Barn: 
X:390 Malin Jönsdotter. Född Möklinta Forneby.  
Mats Jönsson. Född Möklinta Forneby.  
Daniel Jönsson. Född Möklinta Forneby.  

 
 

 
 

XI:780  fm mf ff fm fm m 
Marit. Född 1599. Död 1666-05-13 Möklinta Forneby. 

 
 

 
 

XI:781  fm mf ff fm mf f 
Olof Pedersson. Död 1655-06-24 Möklinta Valsätra. Far: XII:1561 Peder Olofsson. Mor: XII:1562 Elisabet Eriksdotter. 
 
Övertjurbo härad 3 juli 1610 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/1 (1599-1625), 
bildid: C0104924_00047 kom för rätten Israel Eriksson i Kävesta och begärde att han måtte få lossa salige Jon Perssons 
barn som är hans styvbarn, någon jord tillhända av deras framlidna salige faders släktingar och förvanter som är av Arvid 
Mårtensson i Mårtensbo och av Johannes Bengtsson i Engarn den del de äre där ägande. Helst därför att efter de hava 
samma deras jord hembudit till barnens farbror Olof Persson i Valsätra till köps och han vill esamma jord icke lossa utan 
han avvisar dem så tilläts honom att lossa dock icke sig utan barnen till goda 
 
Boskapslängd 1620 Olof Pedersson Valsätra, utsäde 9 spann, hästar 2, oxar 2, tjur 1, kor 7, stut 2, kvigor 2, g får 6, u får 2, g 
getter 7, u getter 3, risbit 1, u svin 2. 
Boskapslängd 1624 Olof Pedersson Valsätra, utsäde 4 tunnor, häst 1, fåle 1, oxar 2, tjur 1, stutar 3, kor 6, kvigor 3, årsgamla 
kalvar 3, g får 3, u får 2, g getter 6, u getter 3, g svin 2, u svin 2 
 
Boskapslängd 1633 Valsätra Olof 3 stut 5 ko 3 kviga 1 gamla får 3 unga får 
2 gammal get 2 ung get 2 ungt svin Utsäde 4 t:a 2 sto 
 
Övertjurbo härad 1629-05-26: Olof Persson i Valsätra för han med våld haver tagit jord ifrån Mats Larsson ibidem. Sakfältes 
till 40 mark 
 
Övertjurbo häradsrätt 1629-05-12: Olof Persson i Valsätra skall betala Anders Persson i Nordankil 1 öre 5 1/3 daler som 
han i sytning av Jöns Andersson bekommit haver. 
 
Övertjurbo härad 1639-05-13 Anders Eriksson i Valsätra och Möklinta socken över 60 år gammal klandrade på någon jord 
uti bemälte Valsätra efter sin moder h Malin som död är för 40 år sedan. Då framlade Olof Persson ibidem svarande ett 
lagmansbrev daterat 1596 att hans fader Peder Olofsson haver bemälte hemman köpt lagligen och icke blev där uti 
omrörd om Anders moder: därför blev nämnden vid bemälte brev och dömde Olof Persson till och Anders ifrån efter han 
och i laga tid om sitt arv icke påtalat haver 
 
Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/4 (1665-1673), bildid: C0104927_00124  Kom 
för rätten sal Olof Perssons arvingar i Valsätra och Möklinta socken nämligen, Mats, Per, Joen och Johan Olofssöner och 
gav tillkänna det deras fader Olof Persson hade ärvt och inlöst till 1 markland i Valsätra mellangården som nu för 6 ½ 
öresland revat är, sålunda 1. Beviste de med uträkning sig hava ärvt tillsammans 22 penningland. 2. Löst av sina 
syskonbarn Erik Jonsson och hans arvingar i Kivsta och Sala socken 20 2/5 penningland var på Erik Jonsson själv haver 
anammat 20 daler gott mynt 1638 och nu sedan hans son Jon Eriksson 60 daler efter köpebrev d 26 juni 1666. Noch haver 
deras fader lossat av Brita Olofsdotter som Johan Bengtsson i Limersta och Kumla socken en systerdel till 1 öre 1 
penningland efter sal Hans Dobers uträkning då  // efter köpebrevet 28 oct 1633, noch lossat av den andra systerkullen 
Malins söner i Valsätra, Anders och Olof Erikssöner 1 öre 1 penningaland för 23 daler kmt efter köpebrev d 10 maj 1646. 
Noch lossat av den 3dje systerkullen Karins son Anders Persson i Hälleby och Färnebo socken samt syster Karin Persdotter 
en systerdel tillsamman 1 öre 1 penningland, varför haver fadern Olof Persson givit först 2 skp stångjärn efter köpebrevet d 



17 juni 1641 och sedan sönerna 55 daler kmt efter köpebrevet d 1 juli 1655. Sist lossat av den 4 systern Elsa Persdotter en 
barnlös kvinna 1 öre 1 penningland för 1 ko och 700 osmundjärn som köpebrevet 1609 förmäler och alltså äga nu Olof 
Perssons 4 söner köp och arvjort tillsamman i Valsätra 6 öre 1 1/3 penningland och då de i framtiden lösa sin fadersyster 
Kerstin Persdotter i Läcknebo sina 10 2/3 penningland i Valsätra äga de då tillsammans 6 ½ öresland hus och jord i 
Mellangården Valsätra som tillförende efter gamla reven haver legat för 1 markland. // 
 
Barn med Brita (Född 1577. Död 1667-06-01 Möklinta Valsätra.). 
 
Barn: 
Per Olofsson. Född 1614 Möklinta Valsätra. Död 1700-07-31 Möklinta Valsätra.  
X:391 Joen Olsson. Född 1618 Möklinta Valsätra. Död 1696-11-30 Möklinta Valsätra.  
Johan Olofsson. Född 1624 Möklinta Valsätra.  

 
 

 
 

XI:782  fm mf ff fm mf m 
Brita. Född 1577. Död 1667-06-01 Möklinta Valsätra. 

 
 

 
 

XI:783  fm mf ff fm mm f 
Johan Knutsson. Född Möklinta Hede. Död omkring 1635 Möklinta Hede. Far: XII:1565, XIII:3305, XIII:3325 Knut Persson. 
Mor: XII:1566, XIII:3306, XIII:3326, XIV:6246 Brita Larsdotter. 
 
Övertjurbo häradsrätt 17 augusti 1615 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/1 (1599-
1625), bildid: C0104924_00071: Kom för rätten Johan Knutsson i Hede i Möklinta socken och gav tillkänna på sin faders 
Knut Perssons i Hedes vägnar att samma hemman är fem öresland och om samma fem öreland är två bröder och 3 systrar 
den förste brodern var Johannes i Jungfruboda som åtte där sin broders del som är 4 örtugland 2 2/7 penningland. Hans 
barn är Bengt Johansson och Mats Johansson dessa två bröder haver sålt sin farbrors del i Hede. Bengt haver uppburit för 
sin del 4 fat järn för 12 daler och hans broder Mats Johansson haver uppburit för sin del sammaledes 12 daler reda 
penningar. Jöns i Ulfsboda den andre brodern lever ännu denne haver gjort jordbyte och skifte med Knut i Hede på Knuts 
hustrus vägnar, hustru Brita i så måtto denne Jöns behåller hustru Britas halva systerdel i Jungfruboda i Kila socken och för 
det att hon åtte mer jord i Hede haver Knut i Hede givit Jöns i Ulfsboda till reda penningar 11 daler och en tunna mjöl. 
Därmed är han utlöst ... för sin brodersdel sedan deras syster hustru Barbro i Gullvala åtte hennes systerdel som var 2 
örtugland 1 1/7 land i Hede. Och Lasse Persson i Gulvala i Kila socken samt hans hustrubroder hava därför anammat och 
uppburit reda penningar 15 daler till godo och nöjo för samma systerdel. Därnäst den andre hennes syster hustru Agneta i 
Sonnebo i Folkärna åtte och sin systerdel 2 örtug och 1 1/7 land jord i Hede och hon samt hennes man Jöran Persson i 
sonnebo de haver för systerdelen anammat och uppburit 4 fat osmundsjärn forpeng? 14 daler. Den tredje systern var 
hustru Karin i Hede och åtte den tredje systerdelen och hustru Brita hennes dotter lever och hennes syster hustru Karin 
dessa båda systrar äga efter deras moder en systerdel som är 2 örtug och 1 1/7 land jord. Och denne hustru Britas man 
Knut i Hede lever och han haver med sin hustru lossat samma hemman sin barn tillhanda men hans hustru syster Karin 
som bor i Hedebo i Västra Färnebo är ännu olossat och haver alls intet uppburit för hennes halva systerdel. 
 
Boskapslängd 1620 A0052684_00135: Utsäde 5 tunnor, häst 1, oxar 1 par, kor 9, kviga 1, stut 1, 2 års kvigor 2, 2 års stut 1, 
gamla får 4, unga får 1, gamla getter 1, unga getter 3, risbit 1, 
 
Övertjurbo häradsrätt 6 maj 1623  Kom för rätten Hans Jacobsson i Hedebo i Färnebo socken och på sin moders hustru 
Carins i Hedebos vägnar klandrade halvannat örtug och en fjortonde del av ett penningland hus och jord i Hede uti 
Möklinta socken som Johans fader Knut Perssons barn Johan Knutsson nu besitter hela det hemmanet i Hede som är fem 
öresland. Noch uti hans omyndiga år hade bemälte Johanneses fader Knut Persson all hemmanet till sig lossat och kommit 
sig det allena tillhanda. Medan hon var deras målsman och voro de dock lika när skylle till hemmanet och de fem 
öreslanden hade Hans Jacobsson och denne Johan Knutsson och hade Knut Persson haft hans fädernes lösöre och dem 
omvänt uti penningar och järn till .... det Johannes bekänner vara skett för 26 år sedan så vart avslaget och räknat att 
Johannes Knutsson är skyldig och ... honom de halv.... fat och osmundjärn för hans fädernes och mödernes lösöre och bör 
honom samma järn betala och i hemmanet äger Hans Jacobsson i fasta i Hede ett örtugland tio penningland som förbemält 
och över räknat är. Därpå gavs nu honom brev och bevis av rätten både för dödsmål så och andra förfallande lägenheter 
skull 
 
 
Övertjurbo häradsrätt 6 maj 1623 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/1 (1599-1625), 
bildid: C0104924_00112  Kom för rätten Hans Jacobsson i Hedebo i Färnebo socken och på sin moders hustru Carins i 
Hedebos vägnar klandrade halvannat örtug och en fjortonde del av ett penningland hus och jord i Hede uti Möklinta 
socken som Johans fader Knut Perssons barn Johan Knutsson nu besitter hela det hemmanet i Hede som är fem öresland. 
Noch uti hans omyndiga år hade bemälte Johanneses fader Knut Persson all hemmanet till sig lossat och kommit sig det 



allena tillhanda. Medan han var deras målsman och voro de dock lika när skylle till hemmanet och de fem öreslanden både 
Hans Jacobsson och denne Johan Knutsson och hade Knut Persson haft hans fädernes lösöre och dem omvänt uti 
penningar och järn till .... det Johannes bekänner vara skett för 26 år sedan så vart avslaget och räknat att Johannes 
Knutsson är skyldig och äger honom de halvsjunde fat och osmundjärn för hans fädernes och mödernes lösöre och bör 
honom samma järn betala och i hemmanet äger Hans Jacobsson i fasta i Hede ett örtugland tio penningland som förbemält 
och över räknat är. Därpå gavs nu honom brev och bevis av rätten både för dödsmål så och andra förfallande lägenheter 
skull 
 
Övertjurbo häradsrätt 13 maj 1639 Erik Mickelssons barn i Forneby framsteg för rätten och klandrade på någon jord 7 öre 
9 penningland i Hede som efter deras fadermoder h Brita dem arvfallen var och deras halvsyskon efter Johan Knutsson nu 
behålla uppsattes till nästa tina att alla arvingarna framkommer och släktlinjen kan uträknas 
 
 
 
Barn: 
XI:827 Anders Johansson. Född 1608 Möklinta Hede. Död 1688-03-14 Möklinta Hede.  
Olof Johansson. Född 1616 Möklinta Hede. Död 1694-05-05 Möklinta Västerbo 24).  
X:392 Brita Johansdotter. Född 1618 Möklinta Hede. Död 1694-05-22 Möklinta Valsätra.  
XI:832 Karin Johansdotter. Född Möklinta Hede. Död 1656-04-27 Möklinta Leckenbo.  
Margareta Johansdotter. Född Möklinta Hede.  

 
 

 
 

XI:801  fm mf fm ff ff f 
Jakob Olofsson. Död 1675-02-01 Sala Fallet. Far: XII:1601 Olof Olofsson. 
 
Kyrkans uppbörd 1639 - Jakob Olsson i Fallet 
 
Övertjurbo härad 6 juli 1654 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2264 (1653-1655) Bild 2210 / sid 
186 (AID: v420666.b2210.s186, NAD: SE/RA/42042202) ///sedan tillstår Olof Eriksson sig hava med drängen Lars Olsson i 
Nolanberg varit i följe till Jacob Olsson i Fallet i Sala socken och stulit 19 alnar grov lärft och 2 små ostar värderat för 4 daler 
silvermynt // 
 
Barn med Anna Jönsdotter (Död 1670 Sala Fallet.). 
 
Barn: 
X:401 Johan Jakobsson. Född omkring 1622. Död 1688-05-06 Sala Fallet.  
Anders Jakobsson. Född 1631-06-21 Sala landsförsamling Fallet.  
Margareta Jakobsdotter. Född före 1635.  
Kerstin Jakobsdotter. Född 1635 Sala landsförsamling Fallet. Död 1725-04-25 Sala landsförsamling.  
Brita Jakobsdotter.  
Pelle Jakobsson.  
Anna Jakobsdotter.  

 
 

 
 

XI:802  fm mf fm ff ff m 
Anna Jönsdotter. Död 1670 Sala Fallet. 

 
 

 
 

XI:805  fm mf fm ff mf f 
Mats Olofsson. Saltpetersjudare. Död Huddunge Sillebo. Far: XII:1609 Olof Ersson. 
 
Våla härad 11 juni 1649 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2263 (1649-1650) Bild 5130 / sid 494 
begärde Mats Olofsson i Sillebo vara för nitton år sedan en veste eller rör upptaget // 
 
Våla häradsrätt 6 juni 1650 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2263 (1649-1650) Bild 5880 / sid 569 
Mats Olofsson i Sillebo bekände sig hava upplåtet och försålt till Morten Persson i Swina sin del och arvlott i en vret 
benämnd Hallfvärsbod emellan Kanikebo och Sillebo belägen, för vilken vret Morten Persson skall giva 50 daler 
kopparmynt till Mats Olofsson och systern Brita Olofsdotter och då samma penningr tillfyllest betalta är  så kommer 
jorden till uppbud och oklandrat bliver för Morten Persson 
 
Våla härad 16 oktober 1650 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2263 (1649-1650) Bild 6060 / sid 
587 Mats Olofsson saltpetersjudare i Sillebotorp skatte för stämning 3 mark emot Lars Larsson 



 
 
 
Barn: 
X:403 Olof Matsson. Död 1689-02-01 Huddunge Sillebo.  

 
 

 
 

XI:819  fm mf fm mf fm f 
Anders Larsson. Född Möklinta Västankil. Far: XII:1637 Lars Hansson. 
 
Övertjurbo häradsrätt 2 november 1613 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/1 
(1599-1625), bildid: C0104924_00062 kom för rätten Anders Larsson som tjänar när Olof Larsson i Västankil och inlade för 
oss ett förseglat köpebrev lydandes Erik Larsson i Tappeboda i Västerfärnebo han hade sålt Lars Hansson som var drängens 
fader boendes i Västankil sin hustrus jord så mycket som på henne löper och därför bekommit penningar .. daler och en 
järnstör / / mer haver Lasse Hansson i Västankil drängens fader utlossat två sin systrar nämlig Carin i Tränhammar i Hubbo 
socken och hustru Elin Tillbergabyn och givit dem tillsammans efter deras egen vilja penningar sex daler på den del som de 
ägande. Nock haver han utlossat den fjärde systern hustru Malin i Skräddarbo och henne givit gode reda penningar tre 
daler så haver och drängens fader Lasse Hansson lossat och köpt av sin broder Erik Hansson i Västankil hans broder lott i 
Västankil  / / 3 öresland därom haver varit 2 bröder och 4 systrar / / men brodern Lasse Hansson // arvet tillfallen efter 
sin salig fader Hans Persson 
 
Övertjurbo häradsrätt 24 maj 1641 avsades att Lars Andersson i Västankil skall behålla 18 penningland i bemälte hemman 
som Olof Larsson ibidem för några år sedan till Hans fader Anders Larsson försålt haver för 3 daler smt vilken jord med 
penningarna Olof här till i 10 år brukat haver och hemmanet nu icke kan fördelas ej heller av tvenne besittas kan utan efter 
/ / den större / / lösa till sig den mindra och Lars betala nu honom för vårbruket under höstsädet som sås skall 
 
Barn med Brita Andersdotter (Född 1588. Död 1663-03-23 Möklinta Västankil.). 
 
Barn: 
X:410 Margareta Andersdotter. Född 1623 Möklinta Västankil. Död 1697-07-27 Möklinta Österbo.  
Lars Andersson. Född Möklinta Västankil.  

 
 

 
 

XI:820  fm mf fm mf fm m 
Brita Andersdotter. Född 1588. Död 1663-03-23 Möklinta Västankil. 

 
 

 
 

XI:821  fm mf fm mf mf f 
Christoffer Hansson. Död 1651 Sala landsförsamling Jugansbo. 
 
Övertjurbo häradsrätt 23 juli 1614 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/1 (1599-
1625), bildid: C0104924_00065: Uppbjudes 4 öresland hus och jord i Jonsboda i Sala socken första gången som Christoffer 
Skommare haver fått av gamle mjölnaren Erik Simonsson i Arboga med sin broders hustru Karins samtycke till köp för 
penningar 45 daler med sådana förord ....Erik Simonsson icke igen bekommer 45 daler då skall Erik Simonsson inträda uti 
Olof Perssons hemman och det nyttja och bruka tills han sina penningar igen bekommer. 
 
Övertjurbo häradsrätt 14 mars 1615 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/1 (1599-
1625), bildid: C0104924_00068: Kom för rätten hustru Anna salig Hindrik Simonssons efterleverska fastade och sålde 
Christoffer Hansson 4 öresland jord i Jonsboda i Sala socken för reda penningar gott mynt - 45 daler därpå hade Erik 
Simonsson mjölnaren i Granberga i Arboga socken anammat och uppburit - 15 daler reda penningar efter som hans 
utgivne kvittens förmälte daterat i Arboga den 8 september och nu levererade han härmed rätten och på tingsbolet 
tillräknade han de – 30 daler .... -26 daler reda penningar och två silverskedar satte han henne i pant för 4½ daler som 
några ....lod så är det betalat. Därtill skall han giva en tunna råg dessa penningar så tog nu hustru Kerstin Jon Perssons som 
hade hemmanet i pant för -30 daler och en tunna råg. Sedan så kom för rätten Jöns Olsson i Joansboda och klandrade 
denna samma jorden förty och han äger med sina bröder och systrar med andra halva marklandet. Och fille fördenskull 
vara närmare än denne Christopher som är en främmande man. Men alldenstund Jöns Olsson inga penningar hade .... 
denne Christopher till att utlägga sina penningar och taga däremot jorden uti vederpant ....skall Christopher Skomare det 
för pant behålla. 
 
Lagmansting 13 oktober 1646 Möklinta Bevistes med fordom lagläsares Hans Dobers utgivna fastebrev av Sala sockenstuga 
den 14 mars 1615 vari Christopher Hansson skomakare hade köpt fyra öresland hus och jord i Jonsboda uti Sala socken av 
hustru Anna, s Hindrik Simonssons efterleverska för fem och fyrtio dalers gott mynt, varpå hade Erik Simonsson mjölnare i 



Grimberga i Arboga socken anammat och uppburit 15 daler penningar och Christopher hade levererat till hustru Anna 30 
daler  så att reda penningar hava varit 26 daler och 2 silverskedar om 9 lod som han henne i underpant satt haver, för 4½ 
daler och för lystan förärat till hustru Anna en tredje parts lod silversked och 1 tunna råg vilka penningar och råg hava h 
Ingeborg Joen Perssons till sig tagit, som hade samma hemman i pant för de 30 daler och 1 tunna råg och sedan haver Jöns 
Olsson i Jonsboda klandrat å detta köp eftersom han ägde sammastädes med sina bröder och systrar det andra halva 
marklandet och därför ville var närmare till samma jord än Christopher såsom vara utskyll men alldenstund bemälte Jöns 
Olsson inga penningar hade att lösa jorden då är tillåtet för de 45 daler och 1 tunna råg Christopher samma hemman i 
underpant att taga, till dess innan natt och år därefter Jon Olsson det löste 
 
Barn med Ingeborg. 
 
Barn: 
X:411 Hans Christoffersson. Död 1680-03-21 Sala landsförsamling Jugansbo.  
Annika Christoffersdotter. Född Sala landsförsamling Jugansbo.  
Erik Christoffersson. Född Sala landsförsamling Jugansbo.  
Karin Christoffersdotter. Född Sala landsförsamling Jugansbo.  
Per Christoffersson. Född Sala landsförsamling Jugansbo.  

 
 

 
 

XI:822  fm mf fm mf mf m 
Ingeborg. 
 
Övertjurbo häradsrätt 24 mars 1614 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/1 (1599-
1625), bildid: C0104924_00064: Kom för rätten hustru Ingeborg i Johansboda och blev krävd utav hennes mans 
brodersöner Per Knutsson broderen och av hans systerman Erik Hindriksson och hennes ... hade tagit 6 daler penningar till 
sig i Västerås som hans broder S Knut Persson borgade till sig i Västerås en oxe utföra och levde icke så länge att han fick 
taga penningarna Utan han denne Jon Persson som är målsman för sin broders Knut Perssons barn anammade samma sex 
daler penningar för oxen i Västerås och haver dem allt sedan när sig inne behållit och icke givit eller betalt sina 
brodersbarn Knut Persson .....föregav hustrun att hon hade fött ett Knut Perssons sonbarn och därför ville hon innebehålla 
samma penningar. Svarade hene Per Knutsson att hon där hade fått en ko och några getter för. Och dömdes hon skulle 
betala de samma penningar 6 daler och dem innebehålla och borta så mycket som på barnets farsdel löper i samma 
förbemälte sex daler penningar. 

 
 

 
 

XI:825  fm mf fm mm ff f 
Lars Andersson. Död efter 1673 Möklinta Österbo. Far: XII:1649 Anders Larsson. Mor: XII:1650 nn. 
 
Boskapslängd 1633 Österbo Lasse 1 häst 1 oxe 3 stut 7 ko 2 kviga 3 gamla får 4 unga får 2 risbit 3 gammal get 5 ung get 1 
gammalt svin 3 ungt svin Utsäde 6 t:a 1 sto 
 
Lagmansrätten 18 september 1652 Sala stad inlevererades en förlikningsskrift som på detta datum är upprättat och avtalt 
utav efterskrivne personer som är Pär Andersson i Österbo, Lars Andersson ibid Mats Matsson ibid Jöns Eriksson ibid Olof 
Eriksson ibd  hustru Kerstin ibid Lars Olofsson i Kolpelle Anders Persson ibid Jöns Larsson ibid och Lars Andersson ibidem 
förmälandes att om de härtill för detta /förlikta om rågången 
 
Sala gruvrätt 26 april 1661A0067122_00034 Ifrån Möklinta framträdde tvenne bönder Anders Jönsson i Ås och Lars 
Andersson i Kolpellet och begärde att bergslaget ville försträcka dem spannmål att så sina åkrar med så ville de betala med 
kol tillkommande vinter, men skulle detta dem avslås så nödgades de såsom förlidne år taga försträckning vid Avestafors 
hos Kåcken detta blev av de edsvurne länge i betänkning tagit, oh omsider resolverade att nyttigt vara dem försts räcka 
allenast de förskaffa sig kyrkoherdens och länsmans löftesskrift. 
 
Övartjurbo häradsrätt 17 oktober 1663:Uti den långsamma tvist emellan h Brita och hennes barn i Nolanberg å den ena 
sidan kärande och Lars Andersson i Österbo med sina intressenter å den andra svarande, angående de 4 öresland jor i 
Nolanberg som hust Brita pratenderar sin halvpart uti emot sina syskonbarn och Österboborna påstå sina 2 öresland eller 1 
1/3 del i Nolanberg blev resolverat och avsagt. Emedan det befanns av gamla brev och domar att Nolanberg haver i gamla 
tider varit 6 öresland därav Nolanbergsborna haver ägt 4 öre och Österboborna 2 öresland Men sedan för vattuskada är de 
6 öreslanden lagt till 4 öresland varför är resolverat 1635 den 25 september att de skola brista som de är ägande till så att 
Nolanbergsborna för 4 öre njuta nu allenast 2 öre 16 penningland och Österboborna för 2 öre äga nu allenast 1 öre 8 
penningland därför befinner rätten skäligt att emedan Nolanbergstorpet som H Brita med sina barn efter förliknng brukar 
och åbor kan vara till 1 öresland uti intagor av bägges ägor som kan göra fyllest för den del hon med sina barn är ägande 
efter uträkning....och Erik Johanssons arvingar äga då med arv och inlösen 1 öre 16 penningland och Österboborna sedan 1 
öre 8 penningland. 



 
Övertjurbo härad 30 maj 1665 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0104927_00023. Uträkning på Nolanberg 6 öresland 
var av Österborna ägde 2 öresland och Nolanbergsborna 4 öresland efter 1603 och 1606 års gamla domar. Men efter 1635 
års brev och förmedling äre de 6 öreslanden lagda för 4 öresland var av Johannes Olofssons arvingar i Nolanberg äga då 
allenast 2 öre 16 penniingland och Österborna 1 öre 8 penningland på sin del nämligen: 
Olof 
son Johannes Olofssoni Nolanberg 2 öre 16 penningland 
sonson Erik Johannesson 1 öre 8 penningland 
sonson Bengt Johannesson 1 öre 8 penningland hans son Erik Bengtsson hans dotter Anna Eriksdotter 
Son Lars Olofsson i Österbo 1 öre 8 penningland 
sonson Anders Larsson 5 1/3 penningland hans son Per Andersson och Lars Andersson – dotter Karin Larsdotter 
sonson Olof Larsson 5 1/3 penningland 
sondotter Marit Larsdotter 2 2/3 penningland hennes barn Marit, Mats, Mårten Margareta, Anna och Valborg 
sondotter Valborg Larsdotter 2 2/3 penningland 
Dito besvärade sig Lars Andersson i Österbo med pastoris Peders Petraei vittnesskrift hurusom Erik Matsson i Nolanberg 
hade ropat hans hustru för en trollpacka med begäran att han därför plikta måtte. Erik sade sådant vara skett med hastigt 
mod av brådom skillnad dem emellan och vet intet oärligt med henne utan bad om förlåtelse, därför sakfälltes Erik för 
okvädesord att böta 3 mark. 
 
 
Övertjurbo härad 25 september 1673 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/4 (1665-
1673), bildid: C0104927_00222 Lars Andersson i Österbo med hustrun är skrivna för 2 mantal. Hustrun är död för 14 år 
sedan och Lars Andersson är en utlevad man och födes av sina barn, ty avföres 2 mantal 
 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2279 (1674) Bild 5980 / sid 584 (AID: v420681.b5980.s584, NAD: 
SE/RA/42042202) Lars Andersson i Österbo skriven 5 mantal finnes allenast 3 personer avgår 2 mtl 
 
Barn med Brita (Född 1586. Död 1661-07-14 Möklinta Österbo.). 
 
Barn: 
X:413 Anders Larsson. Född 1619 Möklinta Österbo. Död 1708-06-28 Möklinta Österbo.  
Olof Larsson. Född 1622 Möklinta Österbo.  
Margareta Larsdotter. Född Möklinta Österbo.  

 
 

 
 

XI:826  fm mf fm mm ff m 
Brita. Född 1586. Död 1661-07-14 Möklinta Österbo. 

 
 

 
 

XI:827  fm mf fm mm fm f 
Anders Johansson. Född 1608 Möklinta Hede. Död 1688-03-14 Möklinta Hede. Far: XI:783, XII:1653, XII:1663 Johan 
Knutsson. 
 
Hede 
Boskapslängd 1633 Hede Anders 1 häst 2 oxe 2 stut 5 ko 3 kviga 3 gamla får 4 unga får 5 gammal get 6 ung get 2 ungt svin 
Utsäde 5 t:a 
 
Lagmansting 29 maj 1634 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIa:5 (1630-1636) Bild 920 / sid 91: Framstego 
Anders Jakobsson i Mälby och Hans Jakobsson i Hedby uti Västerfärnebo socken och sig besporde om dem icke måtte vara 
tillåtit för lösen komma till det hemman som Anders Johansson i Hede uti Möklinta s besitter föregivandes honom det hava 
någon tid sedan inlöst allena, oansett de lika med honom där till bördiga voro. Viljandes i så måtto honom sina utlagda 
penningar igen giva och där med träda till hemmanet föregivandes och honom vara sig skyldig halvt sjunde fat 
osmundjärn, det de mente vara en begynnelse på samma lösen, där emot inlade bemälte Anders Johansson sitt fastebrev 
på bemälte hemman under Dato den 7 augusti 1615 lydandes hans farfader Knut Persson ibid hava det inlöst, förmälte 
vara lagbudit lagståndit och med allan rätt fullföljt och de emot lag sin börd så lång tid försummat hade, ty dömdes än 
vidare det köp stadigt och fast för allom efterkommanden efter det 2, 4 och 10 kap i jordeboken , Men det 6 ½ fat 
osmundjärn Anders Johansson ej neka kan dem skyldig vara, det betala när det påfordrat varder. 
 
Övertjurbo häradsrätt 29 maj 1645 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1785 (1645) Bild 7110 / sid 689 (AID: 
v420576.b7110.s689, NAD: SE/RA/42042202): Efter vänlig förening avsades emellan Anders Johansson och hans syskon i 
Hede och Möklinta socken samt Johan Eriksson i Forneby att merbemälte Johan Eriksson skall hava en äng benämnd 
stenars äng som ligger emot Harsjö dammen, vilken äng Johan brukar till dess deras omyndiga syskonbarn Olof Persson 



kommer till sina laga år. Sedan är bägge barnkullars rätt dem förbehållna till utlösning som lag säger där de på hemmanet 
Hede till bruk och besittning icke behållna bliva. 
 
 
Övertjurbo häradsrätt 10 januari 1652: Såsom salig Michel Erikssons sonsöner Johan och Erik Eriksson på sina och sina 
bröders Olof och Anders samt systern Elisabets vägnar förmena deras fader salig Erik Michaelsson hava i sin livstid med 
deras fadermoder hustru Brita på hennes .....mans Hede tillökning ett öresland av nederlagt arbete efter revning och 
mätning är och angives bemälte hustru Britas andra man Knut Persson hava arbetat sedan han kom i äktenskap med 
hustru Brita och köpt fem öresland hus och jord i Hede Anno 1615 den 17 augusti utvisar. Därför ville Erik Michelssons 
barn vara lika delaktiga med Knut Perssons barn, Herr Anders i Gryt, Per Knutsson samt Anders och Olof Johansson, och 
deras tre systrar Margareta, Karin och Brita om möderne arvjord och tillökning såsom och Knuts barn bekomma tvådelarna 
i inlösningsjorden. Fördenskull avsade rätten att ...män skola nästa valborgsmässo rannsaka Hede hemmans tillökning. 
 
Övertjurbo häradsrätt 15 januari 1664: Uppbud 8 öresland köp- och arvejord i Hede och Möklinta socken nämligen 4 
öresland till Anders Johansson och 4 öresland till Erik Eriksson ibidem 3 gång. 
 
Övertjurbo häradsrätt 19 september 1666 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/4 
(1665-1673), bildid: C0104927_00049 Uppsteg för rätten beskedlig man Anders Johansson i Hede och Möklinta socken och 
gav tillkänna huru som han hade bytt, inlöst och ärvt tillsamman 4 öresland hus och jord i Hede Södra landslotten och 
halva hemman emot sitt syskonbarn Erik Eriksson. Och beviste så först sig hava bytt med sin fadersyster hu Brita 
Knutsdotter i Kivsta och Kila socken och bekommit av henne hennes arveford 18 penningland i Hede för så mycken jord i 
Kivsta som han efter sin salig moder ärvt hade som bytesbrevet av den 4 januari 1665? Med gode mäns vittnesbörd viste. 
Sedan löst av sitt syskonbarn Olof Persson i Begdeby och Tillberga socken 1:18 penningland för penningar 210 daler 
kopparmynt och 30 lod silver till äre skänkt efter köpebrevet den 25 mars 1663, där hos beviste Anders Johansson sig hava 
bytt och inlöst av sina 3 systrar och svågrar till 15 penningland nämligen först bytt med sin svåger Erik Larsson i Leknebo 
som haver .. hans andra syster och bekommit hans hustru H Karin Johansdotters arvejord i Hede 5 penningland för sin salig 
hustru H Ingeborg Larsdotters arvejord 5 penningsland i Leknebo som son Johan Andersson tillkommer och där han mer 
jord äger i Leknebo tages penningar för. Sedan och i lika måtto bytt med sin andra svåger Olof Larsson i Hanshyttan och 
bekommit hans hust H Margareta Jonsdotters arvejord i 5 penningland i Boda emot 1 penningland i Hanshyttan som hans 
son Johan Andersson efter sin Moder hu Ingeborg tillkom och för övriga 4 penningland haver Anders Johansson med sin 
son givit Olof i Hanshyttan 20 daler kmt. Med lika skäl och villkor bytt med sin tredje syster h Brita Johansdotter och 
hennes man Johan Olofsson i Valsätra och bekommit hennes arvejord i Hede 5 penningland för sin sal hust jor 1 ½ 
penningland i Valsätra som och sonen Johan Andersson tillkom och för de övriga 3½ penningland som H .... äger i Hede 
haver Johan Andersson givit till 17 ..... med mer som bytes och köpebrevet innehåller av den 2 juli nästförlidna innehåller, 
Vidare haver Anders Johansson köpt av sin halvbroder Olof Johansson i Västerby hans arvejord 10 penningland i Hede för 
60 daler kmt efter köpebrevet den 2 april 1664. Vilka alla bekände var för sig riktigt i Jord och penningar vara förnöjda och 
därför avhände de sig och alla sina efterkommande arvingar samma jordelotter med alla där till liggande rättigheter intet 
undantagande som där till av ålder legat haver och ligga bör, och inlägnande? dett sin broder Anders Andersson han H 
barn och arvingar att där med göra och låta som lag säger. Sist beviste Anders Johansson sin arvjord vara 10 penningland 
för utan 1 penningland som kom alla syskonen uti delning för samma sin arv, köp och bytesjord som är 4 öresland 
tillsamman. Begärde nu Anders Johansson härads dom och fastebrev 
 
Barn med Ingeborg Larsdotter (Född Möklinta Leckenbo.). 
 
Barn: 
Johan Andersson. Född 1637 Möklinta Hede. Död 1705-10-05 Möklinta Hede.  
 
Barn med Elisabet. 
 
Barn: 
X:414 Malin Andersdotter. Född 1648-03-31 Möklinta Hede. Död 1712-03-31 Möklinta Österbo.  
Karin Andersdotter. Född 1650-11-24 Möklinta Hede. Död 1717-04-07 Möklinta Hede.  
Margareta Andersdotter. Född 1652-11-01 Möklinta Hede.  
Elisabet Andersdotter. Född 1655-04-29 Möklinta Hede. Död 1661 Möklinta Hede.  
Kerstin Andersdotter. Född 1656-09-14 Möklinta Hede. Död 1657 Möklinta Hede.  
Maria Andersdotter. Född 1660-02-12 Möklinta Hede.  

 
 

 
 

XI:828  fm mf fm mm fm m 
Elisabet. 

 
 

 
 



XI:829  fm mf fm mm mf f 
Anders Ersson. Född 1615 Möklinta Lisselbo. Död 1696-05-02 Möklinta Lisselbo. Far: XII:1657 Erik Olsson. 
 
Äktenskap med Anna Matsdotter (Född 1612 Folkärna Björkarsbo. Död 1696-03-08 Möklinta Lisselbo.). Vigsel 1637. 
 
Barn: 
Barbro Andersdotter. Född 1638 Möklinta Lisselbo. Död 1714 Möklinta Leckenbo.  
X:415 Anders Andersson. Född 1647 Möklinta Lisselbo. Död 1718-12-24 Möklinta Lisselbo.  
Peder Andersson. Född 1651-10-26 Möklinta Lisselbo.  

 
 

 
 

XI:830  fm mf fm mm mf m 
Anna Matsdotter. Född 1612 Folkärna Björkarsbo. Död 1696-03-08 Möklinta Lisselbo. Far: XII:1659 Mats. 

 
 

 
 

XI:831  fm mf fm mm mm f 
Erik Larsson. Död omkring 1687 Möklinta Leckenbo. Far: XII:1661 Lars Olofsson. 
 
Övertjurbo 18 oktober 1669 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/4 (1665-1673), 
bildid: C0104927_00105 Presenterade Mats Ersson i Bår en köpeskrift av Mårten i Bennbäck på 6 penningland i Leckenbo 
och emedan det jävades emot samma köp av Erik Larsson i Leckenbo som förr haft köp och fastebrev å samma jord därför 
kunde intet uppbud där å tillåtas utan var söke sin man det bästa han kan och gitter. 
 
Övertjurbo 26 juni 1679 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2283 (1679) Bild 6710 / sid 663 uppbud 
½ öresland i Valsätra mellangården uppbudes av Erik Larsson i Leknebo till salu 3 gång 
 
Övertjurbo härad 18 september 1684 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2288 (1684) Bild 4740 / sid 
467 Samuel Isaksson i Forneby i Möklinta socken förordnades efter nämndens enhälliga val till tolvman uti Erik Larssons i 
Läckenbo ställe, vilken för sin höga ålderdom och den svaghet som därvid hänger har tagit avsked// 
 
Barn med Karin Johansdotter (Född Möklinta Hede. Död 1656-04-27 Möklinta Leckenbo.). 
 
Barn: 
Malin Eriksdotter. Född 1639 Möklinta Leckenbo. Död 1706-03-18 Möklinta Östervad.  
Johan Eriksson. Född 1642-02-27 Möklinta Leckenbo. Död 1690-03-15 Möklinta Leckenbo.  
X:416 Brita Ersdotter. Född 1647 Möklinta Leckenbo. Död 1696-02-28 Möklinta Lisselbo.  
Anna Eriksdotter. Född 1649 Möklinta Leckenbo.  
Anders Eriksson. Född 1652-10-10 Möklinta Leckenbo.  
Marit Ersdotter. Född Möklinta Leckenbo.  
Kerstin Eriksdotter. Född Möklinta Leckenbo.  
 
Barn med NN. 
 
Barn: 
Lars Eriksson. Född 1658-07-18 Möklinta Leckenbo.  
Erik Eriksson. Född 1661-03-25 Möklinta Leckenbo.  

 
 

 
 

XI:832  fm mf fm mm mm m 
Karin Johansdotter. Född Möklinta Hede. Död 1656-04-27 Möklinta Leckenbo. Far: XI:783, XII:1653, XII:1663 Johan 
Knutsson. 

 
 

 
 

XI:869  fm mf mm ff mf f 
Nils. Död Spelvik Stora Kallmyra. 
 
Älvsborgs lösen 1613, Kommissariernas m.fl. räkenskaper för den lokala uppbörden av Älvsborgs lösen, SE/RA/5117/IV/62 
(1614-1615), bildid: A0066067_00109 Per Nilsson i (Stora) Kallmyra F.M (fjärdingsman) 
 
Älvsborgs lösen 1613, Kommissariernas m.fl. räkenskaper för den lokala uppbörden av Älvsborgs lösen, SE/RA/5117/IV/66 
(1621), bildid: A0066071_00123 Peder i Stora Kallmyra 
 



Landskapshandlingar, Landskapshandlingar 
Södermanlands handlingar, SE/RA/5121/5121.02/1630: 4 (1630), bildid: A0046640_00113 Per i Stora Kallmyra 
 
 
 
Barn: 
X:435 Jon Nilsson Palm. Född Spelvik Stora Kallmyra. Död 1671 Huddunge Domarbo.  
Anders Nilsson. Död Huddunge Domarbo.  
Anders Kalm adlad Kalmberg.  
Per Nilsson.  

 
 

 
 

XI:873  fm mf mm fm ff f 
Anders Pedersson Brandt. Död 1652 Hudiksvall. Far: XII:1745 Peder Brandt. Mor: XII:1746 Brita Eriksdotter. 
 
Förekommer i Hudiksvalls mantalslängd 1642-1652 
 
Testamente efter Anders Brants barn 1640 
 
Anders Persson Brant 25 januari 1652 Testamente för klockan och stora bårklädet. 
 
Testamente efter Erik Persson Brant 1638 
 
Änkan Anna från 1654 . Senare Anna Brandt till 1672 
 
Barn med Anna Pedersdotter (Död omkring 1672 Hudiksvall.). 
 
Barn: 
X:437 Peder Andersson Brandt. Född Hudiksvall.  
Erik Brandt.  

 
 

 
 

XI:874  fm mf mm fm ff m 
Anna Pedersdotter. Död omkring 1672 Hudiksvall. 

 
 

 
 

XI:877  fm mf mm fm mf f 
Tomas Eriksson. Död 1636-03-27 Norberg Rabbatsbenning. Far: XII:1753 Erik Jönsson. Mor: XII:1754 NN Olofsdotter. 
 
Gamla Norbergs tingslag 21 januari 1606 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 
3140 / sid 301 (AID: v420705a.b3140.s301, NAD: SE/RA/42042202): Tomas Eriksson i Rebansbenning bjuder upp den östra 
gården ibidem köpt av Abraham Olofsson sinom moder broder för stångjärn 8 skeppund 
 
Tomas Eriksson bjuder upp 2 systerdelar i norra gården i Rabansbenning köpt av Olof Gudmundsson i Hedemora för 
osmundjärn 8 fat 
 
Gamla Norbergs tingslag 21 januari 1606: Tomas Eriksson bjuder upp första resan två systerdelar i norra gården i 
Rabbatssbenning köpt av Olof Gundmundsson i Hedemora för osmundsjärn 8 fat 
 
Norberg 14 februari 1609 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 3960 / sid 383 
(AID: v420705a.b3960.s383, NAD: SE/RA/42042202) Tomas Eriksson i Rabansbenning bjuder upp nu första gången en 
brodersdel ibidem i Norre gården köpt av Olof Gudmundsson i Hedemora för 6 fat osmundsjärn 
 
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): Tomas Eriksson i rabbatsbenning bjuder upp.andra 
resan en brodersdel ibidem i norra gården köpt av Olof Gundmundsson i Hedemora för 6 fat osmundjärn. 
 
Årlig ränta 1645: Rappensbenning Tomas Eriksson ½ R 4 stigar kol 2 lass malm 6 dagsverken 
 
 
I årliga räntan 1606 till 1645 
 



Barn med Margareta Knutsdotter (Död 1658-05-01 Norberg Rabbatsbenning.). 
 
Barn: 
Malin Tomasdotter. Född 1613 Norberg Rabbatsbenning. Död 1698 Norberg Rabbatsbenning.  
Anders Tomasson. Född 1624 Norberg Rabbatsbenning. Död 1698-06-23 Norberg Rabbatsbenning.  
Olof Tomasson. Född Norberg Rabbatsbenning. Död 1668-08-04 Norberg Rabbatsbenning.  
X:439 Erik Tomasson. Född Norberg Rabbatsbenning. Död 1691 Norberg Karsbo.  
Per Tomasson. Död 1674-07-13 Norberg Rabbatsbenning.  

 
 

 
 

XI:878  fm mf mm fm mf m 
Margareta Knutsdotter. Död 1658-05-01 Norberg Rabbatsbenning. Far: XII:1755, XII:2095 Knut Andersson. 
 
BrittMarie Sohlströms förslag 
 
Margareta Knutsdotter 
f Knut Larsson Nyhyttan 
ff Lasse Jönsson Nyhyttan gm 
fm Brita Larsdotter 
fmf Lars Andersbenning 

 
 

 
 

XI:879  fm mf mm fm mm f 
Mats Eriksson. Född Norberg Karsbo. Död omkring 1635 Norberg Karsbo. Far: XII:1757, XII:3845 Erik Olofsson. Mor: 
XII:1758, XII:3846 Marit. 
 
Är omnämnd i Älvsborgs lösen termin 5 och 6 (1618-19) och är då ogift A0066055_00485 
 
Boskapslängd 1633 Karsbo Mats 1 häst 1 stut 4 ko 5 kviga 2 unga får 2 gammal get Utsäde 1 t:a Mantal 2 
 
I biskopsvisitationen 1628 förekommer en Mats Ersson gift med nedanstående. En Mats Larsson dör 1648 och han 
omnämns också som make till Margareta då hon avlider. Min teori är att hon är omgift med Mats Larsson och han är 
därmed inte far till något av barnen. 
 
Barn med Margareta Hermansdotter (Död 1666-08-12 Norberg Karsbo.). 
 
Barn: 
X:962 Brita Matsdotter. Född efter 1619 Norberg Karsbo. Död 1701-03-25 Norberg Karsbo.  
X:440 Karin Matsdotter. Född Norberg Karsbo. Död 1684-06-22 Norberg Karsbo.  
Per Matsson. Född Norberg Karsbo.  

 
 

 
 

XI:880  fm mf mm fm mm m 
Margareta Hermansdotter. Död 1666-08-12 Norberg Karsbo. 
 
Gamla Norbergs häradsrätt 29 januari 1650 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:1 (1646-1656) 
Bild 790 (AID: v222893.b790, NAD: SE/ULA/11711): H Marit i Karsbo tilltalte Erik Gunnarsson och Erik Staffansson i 
Nyhyttan om någon arvsrätt i Malmkärn som Eriks hustru h Anna Halvarsdotter och Erik Staffanssons hustru Ingeborg hava 
försålt till bergmästare Peder Jönsson för 50 skp tackjärn och tu kjortelverke vilken sak blev uppskjuten till nästa ting efter 
som de beropa sig vilja bevisa henne vara utlöst. 
 
Sambo med Mats Larsson (Död 1648-10-22 Norberg Karsbo.). 

 
 

 
 

XI:881  fm mf mm mf ff f 
Lille Anders Persson. Död Råneå Degersel 7 Gunnarsbyn. 
 
 
 
Barn: 
X:441 Per Andersson. Död Råneå Degersel 7 Gunnarsbyn.  

 



 
 

 

XI:885  fm mf mm mf mf f 
Hindrik Larsson. Död Råneå Degersel 4 Sörbyn. 
 
 
 
Barn: 
X:443 Jöns Hindriksson. Död Råneå Degersel 4 Sörbyn.  

 
 

 
 

XI:891  fm mf mm mm fm f 
Peder Eriksson. Död Råneå Rånbyn 4. 
 
 
 
Barn: 
X:446 Karin Pedersdotter. Född 1603. Död 1658 Råneå Rånbyn 3 Holmen.  

 
 

 
 

XI:901  fm mm ff ff mf f 
Nils Jonsson. Död omkring 1615 Hed Matsbo. 
 
1582 ÅR Nils Pson i Matseckebo 2 öresland 
1588 årliga räntan- Nils i Matseckebo 2 öresland A0052931_00105 
 
 
 
Barn: 
X:451 Jon Nilsson. Död Hed Matsbo.  
Lars Nilsson. Död Hed Bubbarsbo.  

 
 

 
 

XI:917  fm mm ff mf mf f 
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: 
X:459 Per Staffansson. Död 1659-03-06 Karbenning Karbenning by.  
Olof Staffansson. Död Karbenning Nyhyttan.  
Erik Staffansson. Född Karbenning Nyhyttan.  

 
 

 
 

XI:918  fm mm ff mf mf m 
Marit. Död efter 1620 Norberg Nyhyttan. 
 
Är nämnd i Älvsborgs lösen 1613 som änka i Nyhyttan samtliga terminer 

 
 

 
 

XI:921  fm mm ff mm ff f 
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: 
Hans Olofsson. Död Västerfärnebo Norrhörende.  
X:461 Erik Olsson. Död före 1654 Västerfärnebo Norrhörende.  
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.  

 



 
 

 

XI:929  fm mm fm ff ff f 
Bengt Johansson. Född Kila Jungfrubo. Far: XII:1857 Johan Persson. 
 
Övertjurbo häradsrätt 21 februari 1610 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/1 (1599-
1625), bildid: C0104924_00046 Blev sakfällt Mats Johansson i Ljömseboda och Bengt Johansson i Jungfruboda för det att 
de hade slagit näsa och mun sönder så och med yxhammars hugg dragit och slagit häradsskrivaren Lasse Hindriksson på 
Väsby gård den tid han konungens utlagor utkräva skulle och resten på årliga skatten och sakfälltes vardera av dem till 
deras 40 mark till treskiftes och have de dag till påske, löftesmän för dem är Lasse Persson i Gulvalla och Olof Larsson i 
Västerby 
 
 
Folkare tingslag 31 oktober 1639 uppböds Bengt och Mats Johanssöners i Jungfruboda i Kila socken jordedelar i Hede, i arv 
efter deras syskonbarn Margareta Larsdotter i Kyrkobyn nämligen 2/7 den ena för stångjärna 8 lispund denn andra för 
penningar 7 daler 
Elisabet Michelsdotters i Hede jordedel ibidem för stångjärn ½ skeppund, Bengt Hanssons i Forneby del i arv efter  
föreskrivne Margareta Larsdotter för stångjärn 5 lispund, alla dessa delar sålde Per Michelsson i Hede 
 
Folkare tingslag 17 juni 1640 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2722 (1636-1641) Bild 610 / sid 49 
(AID: v420707.b610.s49, NAD: SE/RA/42042202) Per Michelsson i Hede lät uppbjuda Bengt Johanssons i Jungfruboda i Kila 
socken, Elisabet Michelsdotters i Hede, Mats Johanssons i förenämnde Jungfruboda, Bengt Hanssons i Forneby jordedelar i 
Hede för järn och penningar som finnes den 2 novembrid nu förlidne 
 
 
 
Barn: 
X:465 Anders Bengtsson. Född 1603 Kila Jungfrubo. Död 1685-10-04 Kila Jungfrubo.  
Mats Bengtsson. Född 1605 Kila Jungfrubo. Död 1683-04-15 Kila Jungfrubo.  
Johan Bengtsson. Född Kila Jungfrubo.  

 
 

 
 

XI:931  fm mm fm ff fm f 
Anders Pedersson. Död Kila Lånsta. 
 
Älvsborgs lösen 1615 Lånstad Anders Pedersson // Älvsborgs lösen 1613, Kommissariernas m.fl. räkenskaper för den lokala 
uppbörden av Älvsborgs lösen, SE/RA/5117/IV/40 (1613-1617), bildid: A0066044_00208 
 
 
Utgifter för Väsby gård 1549 A0052815_00012 
är givit Peder Andersson i Lånsta i Kila socken för 2 milor kol (möjligen en fader) 
 
 
 
Barn: 
X:466 Kerstin Andersdotter. Född 1619 Kila Lånsta. Död 1686-02-07 Kila Jungfrubo.  
Erik Andersson. Död Kila Lånsta.  

 
 

 
 

XI:939  fm mm fm fm fm f 
Abraham Bengtsson. Död Kila Kottebo. Far: XII:1877 Bengt. 
 
Övertjurbo häradsrätt 22 juni 1652: Abraham Bengtsson i Kottebo Kila som bevittnade med köpebrev hava lossat och köpt 
4 öresland hus och jord i Kottebo av Lars Erlandsson det och hans hustru Anna nu består och därför uppburit 115 daler 
kopparmynt. Item haver de och sålt sonen Johan Abrahamsson 1 öresland för 76 daler kopparmynt. 
 
Övertjurbo häradsrätt 1652 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/2 (1628-1653), 
bildid: C0104925_00128: Abraham Bengtsson i Kottebo i Kila socken beviste med köpebrev med goda vittnen kyrkoherden 
Hr Daniel Norlin, Erik Larsson i Sörbo och Anders i Ringwala haver lossat och köpt 4 öresland hus och jord i Kottebo af Lars 
Erlandsson det och hans hustru Anna nu består och därför uppburit 115 daler kopparmynt. Item hava de och sålt sonen 
Johan Abrahamsson 1 öresland 76 daler kpmt är betalat 6 daler och särdeles hustru Anna nu haver behåller hon i sin livstid 
och om tvenne vretar som Lars Erlandsson hava försålt för 25 daler kmpt till Hans Larsson kunna igenvinnas till Kottebo 
och Abraham och Jon står med lag att söka såsom detta köp är uppbudit 1651 och 1652. 



 
Sala rådhusrätt 10 januari 1655 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2264 (1653-1655) Bild 4420 / sid 
394 framkom hustru Margareta Joensdotter sal Herboo Johans änka kärandes till sin styvmoder om något arv som hon 
efter deras fader inne med sig hade, vilket hennes bror hr Israel på sitt möderne tillfallet är medan han utomland var 
såsom han och nu är, sattes alltså till målsman över samma hans arv Hr Israels farbroder Abraham Bengtsson i Kåttebo i 
Kila socken och efter förbemälte Margareta samt Abraham befrukta att samma deras broders arv skall av styvmodern bliva 
föryttrat begärde därför att han samma arv nu till förbemälte målsman måtte från sig leverera det hon och än strax gjorde 
och uti värde till 20 daler koppmt efter  begäran det utfick till förb Abraham Bengtsson där före han och redo in för rätta 
arvingen göra skall när påfordras och hustru Brita deras styvmoder var därför fri att svara. 
 
Övertjurbo häradsrätt 3 juli 1672 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/4 (1665-1673), 
bildid: C0104927_00179: Tingsrätten kan intet ogilla det den gamla blinda mannen Abraham Bengtsson i Kottebo som för 
detta haver köpt bemälte Kottebo torp av sin måg salig Lars Erlandsson mån sig till uppehälle hava tillstånd att taga 
penningar tillbaka av Lars Erlandssons barn som Abrahams dotters barn och närmaste bördsman är om det övriga 
stämmes brorsbarnen 3 gånger till nästa ting 
 
 
 
Barn: 
Johan Abrahamsson. Död 1657 Kila Kottebo.  
Peder Abrahamsson.  
X:470 Anna Abrahamsdotter. Död 1679-04-13 Kila Kottebo.  

 
 

 
 

XI:949  fm mm fm mf mf f 
Anders Christoffersson. Född före 1580 Tortuna Nortuna. Far: XII:1897 Christoffer Bengtsson. 
 
Lagmansting 19 januari 1596 Strödda domböcker och rättegångshandlingar 6 (1550-1621) Bild 880 (AID: v797269.b880, 
NAD: SE/RA/130) Anders Christersson i Nortuna socken talade till Mats i Söderby uti Balungs socken om det hemman han 
bor uppå och sade sig vara där näst bördig till, svarade förbemälte Mats att han hade köpt det av herr Christoffer fordom 
kyrkoherde här uti Balung och nu uti Odensvi socken och att han är rättan bördesman, men förbemälte Anders intet som 
nu talar därpå, och efter de icke hade de skäl och bevis tillstädes som de beropade sig uppå tillsades dem komma till 
Romfartuna lagmansting och hava med sig fullkomlig bevis uti detta ärende 
 
1599-1605 Årliga räntan Nortuna 
Anders Christoffersson 26 öre 8 penningland 
 
1610 Hjonelangslängd 
Anders Christoffersson 3 
 
1616-1620 Tionde 
Måns .. Fänrik 
 
 
 
Barn: 
X:475 Näsbo Andersson. Född 1597. Död 1655-12-23 Tortuna Nortuna.  

 
 

 
 

XI:953  fm mm fm mm ff f 
Mickel Larsson. 
 
Simtuna häradsrätt 13 februari  1611: Kom för rätten Michel Larsson i Lånesta och inlade i rättten en vittnesskrift 
lydandes att Carin Nilsdotter, hon hade sålt och efterlåtet sin broder Lasse Nilsson i Grellsta i Kila socken ...därefter är 
mesta texten förstörd... syster Ingeborg .....och är samma köpt hänt och skett Anno 1595 vittnes.... Per Nilsson i Kila 
kyrkoherden, sammaledes och Pelle Persson i Grellsta. (sannolikt är Lasse Nilsson Michels fader) 
Kom för rätten Anders Bengtsson i Jönåker länsman och anammade på sin hustrus vägnar vid namn hustru Gertrud 6 daler 
penningar till yttermera och vidare räkning som var emellan henne och Michel Larsson i Lånsta, dy att vittnen funnes och 
oro att hon hade utlovat när hon skulle få de samma penningar sex daler så skulle det därmed vara och bliva en övertalat 
sak. 
 
 



 
Barn: 
Anna Mickelsdotter. Död Kila Grällsta.  
Margareta Mickelsdotter. Död Kila Grällsta.  
X:477 Johan Mickelsson. Död 1650 Kila Lånsta.  
Malin Mickelsdotter.  

 
 

 
 

XI:955  fm mm fm mm fm f 
Anders Jonsson. Död efter 1610 Kila Lånsta. Far: XII:1909 Jöns Andersson. 
 
Övertjurbo häradsrätt 18 december 1605 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/1 
(1599-1625), bildid: C0104924_00029: Kom för rätten Anders Joensson i Lånsta och gjorde ett vetterligit jordebyte med 
Hans Bengtsson i Kila Kivsta uti så måtto att Anders Joensson upplät Hans Bengtsson i Kila Kivsta halvtrides land i Kila Kivsta 
och däremot upplät Hans Bengtsson Anders Joensson igen halvtridie dels land jord i Lånsta. 
 
Övertjurbo häradsrätt  21 februari1610 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/1 
(1599-1625), bildid: C0104924_00046: Kom för rätten Lasse i Många i Romfartuna socken fastade sålde och upplät Lasse 
Tomasson i Randesta i Kumla socken sin hustrus del som är en öre och 8 penningland jord i Randesta vilken jord hans 
hustru hade ärvt efter hennes moder med hennes broder Anders Joensson i Lånsta och haver både brodern och systern 
uppburit för samma öres och 8 penningland jord i penningar halv sjunde daler och två öre både för jorden och för listen. 
Mera bevisade han att hava lossat av Kerstin Olofsdotter uti Harakers kvarnar en systersdel som var ett öre och 8 
penningland jord därsamastädes  i Randesta, därför hon haver uppburit åtta daler penningar och en spann säd för jorden 
såsom och med för husen och listen tillfyllest. 
 
 
 
Barn: 
X:478 Malin Andersdotter. Född Kila Lånsta. Död 1650 Kila Lånsta.  
Isak Andersson. Född Kila Lånsta.  

 
 

 
 

XI:961  fm mm mf ff ff f 
Erik Christoffersson. Född 1555 Möklinta Östanhede 25). Död 1666-09-16 Möklinta Östanhede 25). 
 
Övertjurbo häradsrätt 14 september 1654 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2264 (1653-1655) Bild 
2180 / sid 183 (AID: v420666.b2180.s183, NAD: SE/RA/42042202):Erik Christoffersson i Östanhede och Möklinta socken 
upplåter nu till Lars Andersson i Västankil sin arvejord och hus ibidem 18 penningland, där uppå till förende är uppburet 14 
daler kopparmynt och som nu mera till förbättring skall Erik Christoffersson hava 6 daler kopparmynt och här med de 
handräckning nu gjorde att köpet stadigt bliver och tillåtes Lars Andersson fastebrev när honom behagar emedan detta 
köp är lagligen uppbudet. Item Lars Andersson giver Olof Larssons son Lars Olsson ibidem till förbättring på jordeköp nästa 
höst åtta fjärdingar säd. 
 
Barn med Ingeborg (Död 1656-05 Möklinta Östanhede.). 
 
Barn: 
X:481 Lars Eriksson. Död.  

 
 

 
 

XI:962  fm mm mf ff ff m 
Ingeborg. Död 1656-05 Möklinta Östanhede. 

 
 

 
 

XI:963  fm mm mf ff fm f 
Lars. Död. Sala 
 
 
 
Barn: 
X:482 NN Larsdotter. Född Sala. Död 1629 Huddunge Huddunge by.  

 
 



 
 

XI:965  fm mm mf ff mf f 
Mats Matsson. Född Möklinta Visbäck. Far: XII:1929, XIII:2067, XIII:4003 Mats Eriksson. 
 
Omnämnd i årliga räntan 1586-1603 
 
 
 
Barn: 
X:483 Lars Matsson. Död Möklinta Visbäck.  
Mats Matsson.  

 
 

 
 

XI:971  fm mm mf fm fm f 
Olof Andersson. Död Möklinta Örlinge. 
 
Barn med NN Olofsdotter (Född Möklinta Leckenbo.). 
 
Barn: 
X:486 Karin Olofsdotter. Född 1615 Möklinta Örlinge. Död 1699-04-16 Möklinta Leckenbo.  

 
 

 
 

XI:972  fm mm mf fm fm m 
NN Olofsdotter. Född Möklinta Leckenbo. Far: XII:1943 Olof Matsson. Mor: XII:1944 Abbeluna. 

 
 

 
 

XI:973  fm mm mf fm mf f 
Tomas Olofsson. Född Folkärna Västansjö. Död Folkärna Västanberg. Far: XII:1945 Olof. 
 
Barn med Margareta Bengtsdotter (Född Folkärna Västanberg. Död omkring 1638 Möklinta Forneby.). 
 
Barn: 
X:487 Ilian Tomothsson. Född Folkärna Västanberg. Död Möklinta Valsätra.  

 
 

 
 

XI:974  fm mm mf fm mf m 
Margareta Bengtsdotter. Född Folkärna Västanberg. Död omkring 1638 Möklinta Forneby. Far: XII:1947 Bengt Persson. 
Mor: XII:1948 Anna. 
 
Övertjurbo häradsrätt 1 juni 1608 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/1 (1599-1625), 
bildid: C0104924_00037kom för rätten hustru Margareta i Forneby salig Johannes Perssons efterleverska i Forneby och gav 
tillkänna att hennes salig man Johannes Persson han hade ärvt därsammstädes ett öresland jord efter sin salige fader Pelle 
Persson mera så hade han och tagit sin hustrus hustru Margaretas jord som hon hade ärvt efter hennes framlidne fader 
salige Bengt Persson i Västanberga och samma järn hade han åter nederlagt på jord i Forneby och betalade Lasse i Dicke 
därför tio fat osmundjärn och Lasse Matsson i Dicke han hade ärvt samma jord efter sin farmoder hustru Elin i Forneby så 
att hon nu med hennes barn äger där i Forneby en öre hennes salige mans ärvda jor och sedan hennes fädernes jord som 
bortbytt är halvannat öre land och summan är alles halvtredje öresland. 
 
Folkärna 23 september 1609 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 4080 / sid 
395 (AID: v420705a.b4080.s395, NAD: SE/RA/42042202) kom Erik Hansson i Västanberg och lade i rätten några köpebrev 
lydandes huru han hade köpt några jorddelar i förenämnde Västanberg som här efter förmäles. Först av Peder Bengtsson 
som är Erik Hanssons hustrus broder, en brodersdel ibidem för 4 fat,  än av Peder Olofsson i Forneby en brodersdel för 
osmundjärn 13 fat, än en jordedel av hustru Marit i Bengtsbo i Grytnäs för osmundjärn 5 fat 200, än en jordedel i 
Västanberg av Peder Olofsson i Forneby för 600 vilken jordedel Peder köpt hade av Bengt Larsson i Skomakarhyttan för så 
mycken järn, än en broders del av Anders Jönsson i Karbenning och alla hans syskon för osmundsjärn 5 fat och 200, än av 
Johan Pedersson i Forneby samt och av hans k hustru vägnar som är Erik Hansson syster för osmundsjärn 2 fat, dessa alla 
hava sålt den del de åtte i Stusshyttan för samma järn och Erik Hansson hade den köpt, än lade Erik Hansson fram ett brev 
som Lasse Matsson i Salbo utgivit hade lydandes huru hans fader fader Olof Larsson i Kårbo på sin hustrus vägnar, fordom 
boendes åtte en del i Västanberg och Olof Larsson med sitt brev daterat bekänner att var sig inte, vilket brev haver varit för 
delt och desse här innan att samma brev varit uppenbart då hade nu Erik för likt Lasse Matsson samt flera, Lasse uppburit 
100, Anders Matsson 200, Olof Pedersson och Erik Pson 600 och Lasse Matssons fader Mats Olofsson förr uppburit 1 skpd 
tillsades nu fast 
 



Barn med Johannes Persson (Död omkring 1606 Möklinta Forneby.). 
 
Barn: 
Gösta Johansson.  
Daniel Johansson.  

 
 

 
 

XI:975  fm mm mf fm mm f 
Mats Larsson. Född Möklinta Valsätra. Far: XII:1949 Lars Pedersson. 
 
Boskapslängd 1620 Mats Larsson Valsätra , utsäde 4 tunnor, hästar 2, oxe 1, stutar 3, kor 9, kvigor 3, g får 6, u får 2, risbitar 
2, g getter 5, u getter 3, u svin 2 
 
Övertjurbo härad 23 juli 1602 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/1 (1599-1625), 
bildid: C0104924_00013 kommo för rätten några bönder ifrån Valsätra i Möklinta socken som voro dessa efterskrivne Mats 
Jonsson och Anders Ersson båda boendes uppå ett hemman som ligger för ett markland, Jon Persson som sitter på ett 
markland och Mats Larsson som sitter på ett markland där sammastädes och klagade att två nybyggare Mats Ersson en 
remsnidaren, den andra Mats Andersson benämnd de haver igenom fagert tal förvärvat sig furstligen nådes brev och 
gunstliga tillstånd att bygga sig torpställen och tillrödja sig åker och äng var det // andra bolbyar icke skulle vara till hinder 
förfång eller förnär i någon måtto. Nu klagar de sig att de taga dem deras äng ifrån och är dem på alla sidor förnär. // Syn 
ska hållas 
 
Barn med Malin Olofsdotter. 
 
Barn: 
X:488 Kerstin Matsdotter. Född 1605 Möklinta Valsätra. Död 1662-02-16 Möklinta Valsätra.  
Lars Matsson. Född Möklinta Valsätra.  

 
 

 
 

XI:976  fm mm mf fm mm m 
Malin Olofsdotter. 
 
I en längd på åldriga och fattiga från 1629 omnämns hon som Ilians svära, utgammal 

 
 

 
 

XI:981  fm mm mf mf mf f 
Mats. Död Floda (W) Sunnanby. 
 
Barn med Brita (Halvardsdotter). 
 
Barn: 
X:491 Halvard Matsson. Född Floda (W) Sunnanby. Död omkring 1652 Floda (W) Sunnanby.  
Jon Matsson.  

 
 

 
 

XI:982  fm mm mf mf mf m 
Brita (Halvardsdotter). 

 
 

 
 

XI:989  fm mm mf mm mf f 
Erik. 
 
Barn med Karin Gregersdotter (Född Hedemora Hjulmakarbo.). 
 
Barn: 
X:495 Påvel Eriksson. Född Hedemora Hjulmakarbo.  

 
 

 
 

XI:990  fm mm mf mm mf m 
Karin Gregersdotter. Född Hedemora Hjulmakarbo. Far: XII:1979 Greger. Mor: XII:1980 Anna. 

 
 



 
 

XI:997  fm mm mm ff mf f 
Jakob. 
 
 
 
Barn: 
X:499, XI:527, XI:671 Michel Jakobsson. Född 1578. Död 1663-12-06 Möklinta Vivastbo.  
Mats Jakobsson.  

 
 

 
 

XI:999  fm mm mm ff mm f 
Mats Johansson. Död Möklinta Vivastbo. Far: XII:1997, XIII:2109, XIII:2685 Johan Engelbrektsson. 
 
Förekommer i ett tingsprotokoll från 1614 och är alltså död senast detta år 
 
Övertjurbo härad 24 mars 1614 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/1 (1599-1625), 
bildid: C0104924_00064 kom för rätten hustru Brita i Hallersbo Olof Hanssons hustru och kärade till Mats Johansson i 
Vivastbo om en äng som hon hade slagit och låtit höet förbinda till meste och förebar hon och hennes -man hon hade 
avröjt samma äng, så framsteg Anders Persson i Nordankil, Lasse i Kolpelle, Nils i Botebo, Bengt i Forneby, Olof Matsson i 
Skräddarbbo, Anders Larsson i Österbo och Erik Johansson i Nolanberga och berättade att de av länsmannen vore nämnde 
och syn dem emellan om samma äng vem hon med rätta tillhörde eller höra skulle. Så hade de i sanning funnit  // 
dömdes samma äng till Vivastbo 
 
Övertjurbo häradsrätt 24 maj 1641 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2258 (1641) Bild 420 / sid 
193 beviljades bevis Mats Johansson i Vivastbo om Balsbo kronohemman 2 ½ öresland som han för 3 år sedan av öde 
upptagit haver medan det i 2 år tillförende öde legat haver, att han i underdånighet kan söka höge överheten till dess 
upprättelse och i medler tid någon förmedling på utlagorna kan åtnjutas för halvgärdshemman. 
 
Lagmansting i Dingtuna 22 augusti 1643 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIa:4 (1627-1645) Bild 1660 / sid 
163 (AID: v405249b.b1660.s163, NAD: SE/RA/42042202) Mats Johansson i Vivastbo demonstrerade sammaledes med 
lagliga skäl utgivne på samma rum och tid som överbemälte huruledes då uträkningen var gjort hans och dess syskon rätta 
arvpart i hus och jord ibm var 3 öres 1 ört och att dessförutan haver han köpt av sina brorsöner Erik i Bäck och Pär 
Månsson i Fullstad samt deras syster farsystrar 1 öre 20 penningland vilket är halva hemman i hus och jord åker och äng. . 
Uti vilket Mats Johansson haver till fullo nöje löst sin broder Lars Johanssons del vid (igedfors) och österfärnebo belägen 
item sin syster Kerstin med 20 daler och 1 par stutar och bemälte Erik i Bäck och Pär Månsson i Fullstad har han givit var sin 
ko och Månses dotter i  Bäck 1 tunna korn och ½ lsp smör och sin häst till 14 dagar att resa med bortlänt item sin 
fadersyster Agnes Engelbrektsdotter 1 silversked 10 daler penningar och 1 tacka. 
 
Övertjurbo häradsrätt 1652-06-21 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/2 (1628-
1653), bildid: C0104925_00119: Erik Larsson ifrån Västerås på sin fader Lars Svenssons vägnar begärde efter hans 
modermoder hustru Marit igenbekomma någon hus och jord i Vivastbo i Möklinta socken som hon är arvfallen till. Mats 
Johansson i Vivastbo här emot beviste lagmannens Johan Gustavssons dom daterat d 21 mars Ao 1643 allt på 5 öresland 
hus och jord ibidem han köpt haver där uti bemälte hustru Marit med sin syster hustru Brita Eriksdotter samt de flera i 
släkten förminnes hälften försålt sina jordedelar i Vivastbo för uppburen betalning förutan 5 öreslandibidem till andra 
tvenne gårdbor äger försålda lagligen. Så att ingen hus och jord mera i Vivastbo finnes vara osålde eller någon arvinge hava 
där något sig förbehållet att sälja. 
 
Övertjurbo häradsrätt 1654-01-23: Mats Johansson i Vivastbo och Möklinta socken giver tillkänna huru såsom ett 
fiskevatten hörer till Vivastbo det och ännu där till ligger men förminner någo å väl herr Nils Tungels vägnar vilja taga 
samma fiske ifrån Vivastbo det och foden Mats Johansson säger vara på kronans allmänning. 
 
Övertjurbo häradsrätt 28 februari 1673 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/4 (1665-
1673), bildid: C0104927_00202: Kommo för rätten salig Mats Johanssons arvingar i Vivastbo Lars Matsson och Erik 
Johansson i Hammarby boende och gåvo till känna huru som deras salig fader Mats Johansson haver ärvt och inlöst 5 
öresland hus och jord i Vivastbo där om de är 2ne barnkullar nämligen den förra 3 ½ brorslott och den andra kullen 4 
brorslotter, dem Mats Matsson deras halvbroder nu tillika med lösören brukar, med begäran att jorden måtte lagligen 
uträknas och var kull själva så bruka sin jord. Varpå uträkning efter dombrevet 5 öresland i Vivastbo följde och befanns 
Mats Johansson hava efter samma dombrev löst med första hustrun Gölin av hustru Britas arvingar 1 öresland där av 1/3 
möd och med andra hustrun Karin givit till förbättring med Michael .... Mats Johanssons arvejord 1 öresland 12 
penningland, 2/3 avlinge med förra hustrun 16 penningland, 2/3 avlinge med andra hustrun 1 öre 16 penningland 
 
Övertjurbo häradsrätt 28 februari 1673 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/4 (1665-



1673), bildid: C0104927_00202: insinuerade Mats Johanssons arvingar i Vivastbo ett testamente upprättat av salig Mats 
Johansson under Hr Andrea Gangii i Möklinta vittnesskrift, hurusom sal Mats Johansson hade givit sin hustru Karin 
Olofsdotter för skötsel och besvär uti hans långsamma sjukdom 1 förgyllt bälte och 1 förgylld silversked och all 
smedjeredskapen till sonen Mats Matsson som hemmanet och hushållet förestått hade. Resol. Rätten erkänner detta 
testamente så vida giltigt att det skall någon liten medkänsla utses till den förra kullen av andra obytta persedlar till 21 
daler belöpandes på brodern 6 daler och 3 daler km på systern det övriga delas efter lag.  
 
Barn med Karin Olofsdotter. 
 
Barn: 
X:500, XI:528, XI:672 Ingeborg Matsdotter. Född 1584. Död 1664-11-27 Möklinta Vivastbo.  
Anna Matsdotter.  
Kerstin Matsdotter.  
Brita Matsdotter.  
Mats Matsson.  
Anders Matsson.  
Ingeborg Matsdotter.  
 
Barn med Gölin. 
 
Barn: 
Johan Matsson.  
Hans Matsson.  
Lars Matsson.  
Margareta Matsdotter.  

 
 

 
 

XI:1000  fm mm mm ff mm m 
Karin Olofsdotter. 
 
Möjligen gift första gången med Olof Bengtsson i Vivastbo  

 
 

 
 

XI:1001  fm mm mm fm ff f 
Bengt Ersson. Se XI:517. 

 
 

 
 

XI:1002  fm mm mm fm ff m 
Karin Mårtensdotter. Se XI:518. 

 
 

 
 

XI:1005  fm mm mm fm mf f 
Jöns Andersson. Se XI:513. 

 
 

 
 

XI:1006  fm mm mm fm mf m 
Kerstin Kortsdotter. Se XI:514. 

 
 

 
 

XI:1007  fm mm mm fm mm f 
Erik Månsson. Se XI:515. 

 
 

 
 

XI:1008  fm mm mm fm mm m 
NN Iliansdotter. Se XI:516. 

 
 

 
 

XI:1015  fm mm mm mf mm f 
Olof. 
 
 



 
Barn: 
Karin Olofsdotter.  
Johan Olofsson.  
Anders Olofsson.  
X:508 Margareta Olofsdotter. Född Möklinta Skräddarbo. Död Möklinta Säljebo.  

 
 

 
 

XI:1025  mf ff ff ff ff f 
Hinse Persson. Far: XII:2049 Per Hinsesson. Mor: XII:2050 Ingeborg Persdotter. 
 
Dalarnas handlingar, SE/RA/5121/5121.10/1585: 9 (1585), bildid: A0051491_00134 Omnämns Hinse Persson som 
bergsfogde i Norberg (1585) 
 
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) Hinse Persson i Ingelsbenning bjuder upp // ibidem i pant av Olof Börjesson för 1200 järn 
 
Gamla Norberg  januari 1602 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 610 / sid 49 
(AID: v420705a.b610.s49, NAD: SE/RA/42042202): Kom Hinse Persson i Ingolfsbenning och lade en gamle Herr Olofs 
kyrkoherdens vittnesskrift i rätten lydandes huru han när han besökte Olof Nilsson ibid med sakramente, att Hinse Persson 
samt hans fader hade löst en täkt benämnd Skinnartäckten för osmundsjärn 10 fat, vilken täkt undan Hinses hemman 
kommen var, som samma vittnes srkift vidare innehåller, nu tillsades brev 
 
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 Hinse Pedersson i Ingolfsbenning och gav till känna huru 
han samt en benämnd Olof Pedersson både Peder Hinsessons drängar, de hade 8 dagar efter Mikaelis tid varit i skogen och 
huggit och så haver Olof tagit en örkia och lgt deras matsäck uti och rätt till där Simon stod och högg en tall kom så Olof 
och ville med Simon skjuta tallen omkull och gick än då inte tallen kull språng så Olof till örkian och fruktade att tallen 
skulle falla på örkian och sköt så örkian rätt så ropade Simon skull tu vara så var snar med det samma föll tallen dock emot 
som han var huggen till var över bryn .. skog så både örkia och drängen i sjön och drängen strax till döds, desse var över 
som synte hade den ... het Knut i Rabbansbening Anders Jonsson i Djupkärna, Anders Eriksson på Högen, Holsten i 
Kallmora, Johan Jönsson i Norbergs by, nu förente Simon sig med Olofs moder hustru Margareta så att han gav henne ... // 
 
 
 
Barn: 
X:513 Per Hinsesson. Död 1664-10-13 Norberg Ingolsbenning.  

 
 

 
 

XI:1029  mf ff ff ff mf f 
Nils Jonsson. Död Västerfärnebo Nyhyttan. Far: XII:2057 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.  
X:515 Nils Nilsson. Född Västerfärnebo Nyhyttan. Död 1656-03-02 Västerfärnebo Nyhyttan.  
Ingeborg Nilsdotter. Född Västerfärnebo Nyhyttan. Död Västerfärnebo Olsbenning.  
Jon Nilsson. Född Västerfärnebo Nyhyttan.  

 
 

 
 

XI:1041  mf ff ff mf ff f 
Jakob Persson. Död Hedemora Clemetshyttan. Far: XII:2081 Peder Torkelsson. 
 
Årliga räntan 1601 Dalarnas handlingar 1601:4 bild 156 
 
Omnämnd 1608 A0051590_00082 
 
 
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 
 
 
 
Barn: 
Erik Jakobsson. Död Husaby Flyna.  
X:521 Per Jakobsson. Död omkring 1648 Hedemora Biskopsbo/Clemetshyttan.  
NN Jakobsdotter. Död Skultuna Ekeby.  

 
 

 
 

XI:1048  mf ff ff mf mm m 
Brita Knutsdotter. Far: XII:1755, XII:2095 Knut Andersson. 
 
 
 
Barn: 
X:524 NN. Född omkring 1617. Död 1679-03-01 Hedemora Clemetshyttan.  
NN.  

 
 

 
 

XI:1067  mf ff fm fm fm f 
Erik. 
 
Barn med Malin Mårtensdotter (Född Skinnskatteberg Simonsboda.). 
 
Barn: 
X:534, XII:4082 NN Eriksdotter. Född omkring 1568. Död 1666-03-11 Skinnskatteberg Eriksbo.  
Per Eriksson.  
Olof Eriksson.  

 
 

 
 

XI:1068  mf ff fm fm fm m 
Malin Mårtensdotter. Född Skinnskatteberg Simonsboda. 
 
Skinnskatteberg 11 april 1606 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2253 (1593-1632) Bild 50 / sid 580 
(AID: v420655.b50.s580, NAD: SE/RA/42042202) Tilltalade Bengt i Huestad i Köping socken till Malin i Eriksboda uppå sin 
styvbarns vägnar om en häst som Erik i Eriksboda hade borgat av deras fader och sade förbemälte Malin hon det aldrig av 
visste blivit de förlikta och Malin icke för själavård svärja skulle utan giva Bengt i Huesta 1 ½ skeppund tackjärn 
 



Skinnskatteberg 4 september 1620 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2254 (1593-1632) Bild 830 / 
sid 775 kom för rätten Christopher i Ersboda och gav tillkänna att hans svära och hustru moder hustru Malin hon var 
jordägande en systerdel uti ett torp Simonsboda benämnt men Hans Andersson i Amundsbodas hustru hon är födder av 
brodern Erik Mårtensson som är hustru Malins broder och samma Simonsboda sålde den andra systern Valborg som bort 
till en oskyllan dalkarl Björn Raffvalsson för en läst osmundjärn och nu är det hembudit i börd igen och Hans Andersson 
ville det lösa i börden igen som är närmast medan hans hustru är född av brodern dömdes honom det till för en läst 
osmundjärn giva dalkarlens dotter igen och förlika sig med sina släktingar det bästa han kan, järnet skall till jul betalas, då 
skall hustru Kerin i Järån bekomma fastebrev på torpet som det järnet det förvinner betas som det innehaver och haver oh 
och hennes fader haft det i under pant nu i aderton år 

 
 

 
 

XI:1075  mf ff fm mf fm f 
Olof. 
 
Byggde Tackbyn i Skinnskatteberg 
 
 
 
Barn: 
X:538 Anna Olofsdotter. Född 1589 Julita Södermanland. Död 1697 Skinnskatteberg Tackbyn.  
Per Olsson finne. Död Skinnskatteberg Lövslätten.  

 
 

 
 

XI:1077  mf ff fm mf mf f 
Tomas. Död 1645-10-11 Skinnskatteberg Lövslätten. 
 
Samma dag begrovs Tomas finne i Lövslätta en gammal man 
 
 
 
Barn: 
X:539 Olof Tomasson. Född 1613 Skinnskatteberg Lövslätten. Död 1693-04-03 Skinnskatteberg Lövslätten.  

 
 

 
 

XI:1079  mf ff fm mf mm f 
Hans Bengtsson. Död Skinnskatteberg Lövslätten. 
 
Nämnd i 1628 års husförhörslängd Leksand Åkerö, Även i tiondelängd samma år 
 
 
 
Barn: 
X:540 Valborg Hansdotter. Född Leksand Åkesby. Död 1687 Skinnskatteberg Lövslätten.  

 
 

 
 

XI:1097  mf ff mf fm ff f 
Erik Simonsson. Född Västra Vingåker Spånga. 
 
Mantalslängd 1647 Erik Simonsson 2 vuxna söner 1 vuxen dotter 
1650 Erik Simonsson i Spånga 
 
 
 
Barn: 
X:549 Simon Eriksson. Död 1694 Västra Vingåker Spånga.  

 
 

 
 

XI:1101  mf ff mf fm mf f 
Bengt. 
 
Barn med NN (Död 1686 Västra Vingåker Baggetorp.). 
 



Barn: 
X:551 Josias Bengtsson. Död 1694 Västra Vingåker Baggetorp.  

 
 

 
 

XI:1102  mf ff mf fm mf m 
NN. Död 1686 Västra Vingåker Baggetorp. 

 
 

 
 

XI:1121  mf ff mm ff ff f 
Jakob Gevert. Född omkring 1600. Far: XII:2241 Anders Gevert. 
 
Smed vid Västlands bruk 1640-1650 
 
Barn med Elisabet Staffansdotter. 
 
Barn: 
X:561 Henrik Gevert. Född omkring 1635. Död 1687-08-28 Ramnäs.  

 
 

 
 

XI:1122  mf ff mm ff ff m 
Elisabet Staffansdotter. 

 
 

 
 

XI:1129  mf ff mm fm ff f 
Erik Andersson. Död 1661 Ramnäs Sörby. 
 
Årliga räntan landskapshandlingar 1630:23 Erik Andersson i Söderby 7 öre 8 penningland 
 
I mantalslängden 1643 finns hustrun samt en son och en dotter. Fadern verkar vara avliden 
 
1643 förärar hustru Ingeborg inhyserska hos Erik Andersson i Sörby 1... koppar 
 
I ett dråpsmål från 1626 nämns både en Anders Ersson och Anders Hindriksson i Sörby Svea Hovrätt - Advokatfiskalen 
Västmanlands län (U) EXIe:2252 (1593-1632) Bild 3330 / sid 561 
 
Barn med Kerstin. 
 
Barn: 
X:565, X:617 Mats Eriksson. Född omkring 1593. Död 1693-05-23 Ramnäs Sörby.  
NN. Född 1634 Ramnäs Sörby.  
Kerstin Ersdotter.  
Michel Ersson.  

 
 

 
 

XI:1130  mf ff mm fm ff m 
Kerstin. 
 
Är fadder åt Hans Perssons barn i Rävnäs 1636 Ramnäs (U) LIa:1 (1632-1654) Bild 13 / sid 10 

 
 

 
 

XI:1155  mf fm ff ff fm f 
Hans. 
 
Älvsborgs lösen och tiondelängder 1617-1621 
 
Snevringe härad 24 april 1615 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2252 (1593-1632) Bild 2770 / sid 
506 (AID: v420654.b2770.s506, NAD: SE/RA/42042202) Kom för rätten Hans i Eldsbo och begärde en tolvmannsyn emellan 
sig och hans granne och Erik i Västtuna så alldenstund detta alltid hade varit i klander lovades honom fördenskull synen 
annan dagen pingstdag och befallningsmannen Hans Persson lovade ville vara i //stad 
 
Snevringe härad 18 augusti 1620 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2252 (1593-1632) Bild 3060 / 
sid 534 (AID: v420654.b3060.s534, NAD: SE/RA/42042202) Nämnden vittnade att de hade varit på en syn och på en 



rannsakning i Eldsboda där hade de då sålunda synt och rannsakat att ändock samma hemman ligger för 2 mark till 
örestalet så gör det dock ingalunda mera skäl för än för 9 öresland och vad det skall ligga högre då sker bonde öret efter 
där är 4 öresland ifrån tagne och är lagt till Qvidinge och därmed är Qvidinge blivit ett helgärds hemman  där det till 
förene icke var mera än ett halvgärdshemmen , härom finnas besked i årliga räntan att så sant är och lovades härom 
bonden en vittnesbörd av rätten 
 
Snevringe härad 1 mars 1624 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2252 (1593-1632) Bild 3220 / sid 
550 (AID: v420654.b3220.s550, NAD: SE/RA/42042202) sakfälltes Hans i Eldsbo uti Svedvi socken för ett blodsår som han 
hade stuckit Johannes i Ekeby uti armen till sina penningar 6 mark till treskiftes 
 
Snevringe härad 12 januari Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2252 (1593-1632) Bild 3270 / sid 555 
(AID: v420654.b3270.s555, NAD: SE/RA/42042202) kom för rätten Hans i Eldsbo och sammaledes klagade till Mårten 
Mickelsson att han hade inkommet till honom av berått mod på hans egen åker där han var stadder på sitt arbete och 
hugget honom ofärdig uti hans vänster hand där av han i fyra veckor hade försummat och nederlagt sitt arbete dömdes att 
han skulle efter det 17 capiter Såramåla balken med vilja böta trefalt för såren nämligen tre daler  // upprätta honom 
hans arbete som han nederlagt och försummat haver, böte för lyte så // 4 daler // item för blånader som han hade slagit 
hans dotter därom skall först vittnen höras och sedan honom rätt skipas efter lagen// 
 
Barn med Elin Andersdotter. 
 
Barn: 
X:578 Margareta Hansdotter.  
Elin Hansdotter.  

 
 

 
 

XI:1156  mf fm ff ff fm m 
Elin Andersdotter. 

 
 

 
 

XI:1157  mf fm ff ff mf f 
Per Andersson. Död före 1653 Svedvi Ammesta. 
 
Snevringe härad 1 mars 1637 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1781 (1636-1637) Bild 2140 / sid 185 (AID: 
v420572.b2140.s185, NAD: SE/RA/42042202)  Per Andersson i Ammesta kom för rätta och begärde att Mats Persson i 
Valby skulle sig med ed befria icke hava slagit hans oxe fördärvad och efter Mats det intet kunde göra blevo de förlikta att 
Mats skulle giva Per 10 daler 
 
Snevringe härad 8 oktober 1643 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2261 (1643-1646) Bild 170 / sid 
100 (AID: v420663.b170.s100, NAD: SE/RA/42042202) Framställes Päder Andersson i Munktorps socken (ska vara Svedvi) i 
Amesta som skall sitta i häradsnämnd, rannsaka skärskåda alla saker och dem i akt taga uppenbara och tillkännagiva vad i 
dess härad hända och ske, kan ingenting dölja eller förtiga, varken för våld eller penninggöra avund, frändsämjo eller 
mågsämjo utan dem rätteligen framföra avhöra och avdöma. Därpå gjorde Peder sin ed. 
 
Snevringe häradsrätt 15 juni 1653, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11363/A 1 a/3 (1653-1669), bildid: 
C0104907_00014 Mårten Matsson borgare i Västerås anklagar salig Pär Anderssons arvingar i Ammesta i Svedvi socken att 
de hava 4 öresland jord från honom men de arvingars fullmäktig tedde i rätten ett fastebrev där på varför och den saken 
intet vidare kunde upptagas 
 
 
 
Barn: 
X:579 Nils Persson.  

 
 

 
 

XI:1169  mf fm ff mf ff 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: 
X:585, XI:1199 Olof Andersson. Född omkring 1626 Lillhärad Skäfsta.  
Jesper Andersson. Född Lillhärad Skäfsta.  
Per Andersson. Född Lillhärad Skäfsta.  

 
 

 
 

XI:1173  mf fm ff mf mf f 
Olof Larsson. Född Lillhärad Gränsta. Död 1684 Lillhärad Gränsta. Far: XII:2345 Lars Persson. 
 
Mantal Gränsta Lillhärad 
1645 m hu sn 
1675 m h sn snhu 
1676-1677 
1678 m h sn snhu dtr måg 
1679 
 
Tuhundra härad 14 februari 1655 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2264 (1653-1655) Bild 5190 / 
sid 463 (AID: v420666.b5190.s463, NAD: SE/RA/42042202)  8 öresland i Gränsta på köp till Olof Larsson uppböds 3 
gången 
 
Tuhundra härad 27 september 1658  Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2268 (1659) Bild 5670 / 
sid 703 (AID: v420670.b5670.s703, NAD: SE/RA/42042202) uppviste för sittande rätten nämndemannen Olof Larsson uti 
Gränsta och Lillhärad socken någr köpskrifter under trovärdiga vittnen. Den första var dat Hamra i Munktorp s den 27 juni 
1654 av innehåll att Jöran Andersson med bägge sina systrar Karn och Marit Andersd bekänner och tillstår att hava av fri 
vilja och berått mod sålt och upplåtit sin sal faders broder ovanbemälte Olof Larsson 4 öresland 22 penningland jord i 
Gränsta hemmanet som Olof Larsson åbor och det efter sin sal fader ärvt haver för vilka 4 öresland och 22 penningland de 
bekänna sig till fullo nöje hava bekommit och uppburit 360 daler kmt. Den andra köpskriften som var dat Bäckebyn den 8  
jan 1655 var uti Johan Larsson och Johan Olsson bekänna och tillstå att hava av fri vilja och berått mod sålt till sitt 
syskonbarn Olof Larsson 2 öre 11 penningland jord i Gränsta belägen som de efter sin sal fader Lars Olsson i Barkareby ärvt 
haver för // 160 daler kmt // den 3 köpeskriften som var daterat Västerås den 3 sept 1655 att Anders Andersson i 
Fastberga och Erik Andersson i Brunnsby med sina systrar Kerstin och Anna Andersdotter bekänna och tillstå att hava sålt 
Lars Olofsson (ska vara Olof Larsson) 15 penningland i hus och jord i Gränste vilke jord de efter sin sal fader Anders i Torp 
ärvt haver // uppburit 44 daler kmt. Avhände för den skull alla dessa jordägare ifrån sig och sina efterkommande arvingar 
deras jordelotta i Gränstad och till Olof Larsson, hans hustru barn och efterkommande // 
 
Tortuna härad 21 maj 1660  Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2269 (1660) Bild 3420 / sid 330 
(AID: v420671.b3420.s330, NAD: SE/RA/42042202) beviljades nämndeman Olof Larsson i Gränsta och Lillhära sn som nu 
var neder till Göteborg herredagsman att bekomma av häradskistan de nästförfallne härads saköre nämligen 65 mark på 
sin tjänst och lön och av dem som nu fölle 4 daler kmt 
 
Tuhundra härad 27 januari 1662 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2271 (1662) Bild 3600 / sid 464 
(AID: v420673.b3600.s464, NAD: SE/RA/42042202) begärde Anders Larsson i Gränsta uti Lillhära socken att få köpa sig till 
av sin broder Olof ibid så mycken jord därsammastädes som han med arv eller köp bekommit haver och består i det halva 
hemmanet osm han intet haver bekommit fasta på så att han kan få halva hemmanet med honom för riktighet skull med 
utlagors erläggande gästning och skjutsning etc Men Olof Larsson han nekar här till och vill icke allenast behålla sina 8 
öreslan efter fastebrevet utan och vad han ärvt haver och köpt i den andra delen av hemmanet. Käranden säger att han 
allaredo haver handlat med honom om det samma uti länsmans närvaro och givit honom därför 100 daler kmt och de 
andra 100 de som han och lovat haver, vill han avräkna med honom emot den bröllopskost som Olof mera av sin fader än 
som Anders njutit haver el: 54 daler item för husbyggnaden på gården 38 daler 12 öre, item länt fadern 2 tunnor råg, löper 
Olof 9 daler kmt Noch betalt Margetta och Karin pigorna, förjänt lön 14 daler på sin anpart. Noch för annat 17 daler 14 öre. 
Vill för den skull att samma slut och förlikning  dem emellan skall stånda. Svaranden nekar alldeles till sådan förlikning. 
Belangande de 100 daler som levererade är så är det skett på den andel som Olof då med god vilja sin broder upplät och 
han nu besitter. Bröllopskosten vill han ej veta av. Husebyggnaden är ännu icke synat, pigorna och oskiftom gothe menar 
han vara betalte. Länsman påkallades att vittna här om vilken berättade att han gjorde för pass vid 3 år sedan en förlikning 
emellan bröderna men efter käranden hade den förlorat så kan han omöjligen minnas vad där uti med alla små (detaljer) 
författat var. 
 
Tuhundra härad 19 september 1672 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2277 (1672) Bild 7780 / sid 
765 (AID: v420679.b7780.s765, NAD: SE/RA/42042202) vittnade nämndemannen Olof Larsson i Gränsta och Johan Olsson i 
Lundby att hemmanet Lisselunda i förra tider haver varit ett skattehemman dock minnas de intet någon i deras tid sig 
funnits som å bemälte hemman någon skattemannabörd eller rätt haver pratenderat ehuruväl det samma för några år 



sedan under titul av skattehemman av kronan till sal Hr Lars Grubbe är försålt, dock alltsedan under Slagåla såsom frälse 
vordit possiderat, står och ännu för skatte i kronans jordebok infört ehuruväl Olof Larssons svärfader ryttaren Knut Persson 
för 35 år sedan haver tjänt och ridit för bemälte hemman såsom ett kronohemman 
 
Tuhundra härad 23 september 1673 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2278 (1673) Bild 8280 / sid 
813 (AID: v420680.b8280.s813, NAD: SE/RA/42042202) avsades emellan Olof Larsson i Gränsta och Lillhärad socken 
kärande och hans broder Anders Larsson ibidem för sin sjukdom skull igenom sin hustru svarande angående en 
rustningshäst som käranden till Brehmen haver utsänt varuti svarande allenast en treding haver betalt men käranden 
påstår att han en halvpart emot honom däruti måtte betala // 
 
Tuhundra härad 1675 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2280 (1675) Bild 4150 / sid 405 (AID: 
v420682.b4150.s405, NAD: SE/RA/42042202) Pär Michilssons ifrån Ängsön åtal emot Olof Larsson i Gränsta och hans 
fralidne broders arvingar i Lillhärad socken, angående hans hustrus och dess broders Staffan Larsssons i Sandtorpet 
förmente arvsrätt uti Gränsta skattehemman efter deras fader Per Larsson (bör vara Lars Persson) i Slagåla, upphovs och 
kändes av intet värde emedan såsom svaranden för en åtta år sedan hava nått fasta å hela hemmanet och jorden allt 
sedan för dem haver varit oklandrad men käranden sig försummat i rättan tid att tala på sin arvsrätt // 
 
Tuhundra härad 18 maj 1683 Tuhundra häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11594/A I a/6 (1675-1690), 
bildid: C0106009_00175 uppsteg nämndemannen Olof Larsson i Gränsta Lillhärad socken och tillika med sin salig broders 
måg Per Larsson ibidem begärande äre att såsom uti det ena gärdet som nu i Söde är, de alldeles väl förlikte är efter det 
förra därå gångna skifte men uti det andra gärdet som nu i träde ligger finna sig  ett skifte eller tu som odelt äro// 
 
Tuhundra härad 3 juli 1684  Tuhundra häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11594/A I a/6 (1675-1690), 
bildid: C0106009_00209 Protesterade Olof Larssons arvingar i Gränsta och Lillhärad sn emot de 8 öresland av Anders 
Larsson ibid till Johan Ersson i Virsbo och Ramnäs sn pantsatte jord i Gränsta viljandes de efter som han med henne haver 
begynt att lagfara panten till sig inlösa men Johan Ersson utlåter sig in för rätten klarligen att han intet står efter hennes 
jord utan haver den allenast i // pant för sina utlänta 600 daler koppmt: Sal Anders Larssons barn till handa om i fall 
barnens skuld skulle sig till jordens värde uppstiga så vill han säga bördemännen redeligen till att panten inlösa, för den 
skuld skull och panten för Olof Larssons arvingar oklandrat bliva och Johan Ersson så länge Anders Larssons arvingar förmå 
intresset utlägga intet få jorden uppbuda. ( Johan Erssons hustru äger jord i Gränsta) 
 
Barn med NN Knutsdotter (Född Lillhärad Lisselunda.). 
 
Barn: 
X:587 Lars Olofsson. Född Lillhärad Gränsta.  

 
 

 
 

XI:1174  mf fm ff mf mf m 
NN Knutsdotter. Född Lillhärad Lisselunda. Far: XII:2347 Knut Persson. 

 
 

 
 

XI:1193  mf fm fm fm ff f 
Anders Bengtsson. Död 1631 Svedvi Ekeby södra gården. 
 
Barn med Ingrid Andersdotter (Född Svedvi Fjällsta.). 
 
Barn: 
X:597 Lars Andersson. Född 1629 Svedvi Ekeby södra gården. Död 1711-07-23 Svedvi Fjällsta.  

 
 

 
 

XI:1194  mf fm fm fm ff m 
Ingrid Andersdotter. Född Svedvi Fjällsta. 

 
 

 
 

XI:1195  mf fm fm fm fm f 
Lars Persson. Död 1672 Svedvi Fjällsta. 
 
Flyttade 1669 från Käflinge i Dingtuna till Fjällsta i Svedvi 
 
Barn med Anna Larsdotter (Död 1676 Svedvi Fjällsta.). 
 
Barn: 



X:598 Margareta Larsdotter. Född 1646-09-11 Dingtuna Käflinge. Död 1698-07-24 Svedvi Fjällsta.  
 
 

 
 

XI:1196  mf fm fm fm fm m 
Anna Larsdotter. Död 1676 Svedvi Fjällsta. 

 
 

 
 

XI:1197  mf fm fm fm mf f 
Jon Nilsson. 
 
Barn med Sara Larsdotter. 
 
Barn: 
X:599 Nils Jonsson. Född 1649 Lillhärad Knutstorpet. Död 1723-04-23 Svedvi Valsta.  

 
 

 
 

XI:1198  mf fm fm fm mf m 
Sara Larsdotter. 

 
 

 
 

XI:1199  mf fm fm fm mm f 
Olof Andersson. Se X:585. 

 
 

 
 

XI:1200  mf fm fm fm mm m 
Marit Halvardsdotter. Se X:586. 

 
 

 
 

XI:1201  mf fm fm mf ff f 
Hans Larsson. Född före 1637 Ramnäs Vålbo. Död Ramnäs Vålbo. Far: XII:2401 Lars Ingevaldsson. Mor: XII:2402 Marit 
Ersdotter. 
 
Mantalslängden Vålbo Ramnäs 1657-1658 Hans Larsson 
Mantalslängden Vålbo Ramnäs 1659-1660 - Hans Larssons hustru 
Mantalslängden Vålbo Ramnäs 1661 - fattiga 
 
Snevringe 4 juni 1660 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2269 (1660) Bild 3230 / sid 311 avsades att 
Hans Larsson i Vålbo på Sörby oskiftan skog i Ramnäs socken skall icke vid 40 mark understå sig att slå och bärga nu i 
sommar Vålmossen utan jordägandens goda vilja 
 
Snevringe häradsrätt 15  juni 1663  Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2732 (1663) Bild 400 / sid 
531 avsades att Hans Larsson i Wahlbo som själv bekänner sig hava för några år sedan stulit ifrån Måns Christersson 
åtskilliga små persedlar till en 10 dalers värde, skall böta denna bekända tjuvnaden tredubbelt värde nämligen 30 daler 
kmtt  // anlangande hudarna som Mats Olsson skyller honom för att hava stulit ifrån Staffan i Norrvy uppskjutes detta till 
nästa ting 
 
Snevringe häradsrätt 19 september 1664 Berättar Johan Larsson i Djupebo huru såsom han haver ingått köp med Hans 
Larsson om Vålboda torpet som han Hans på kronans allmänning av stubbe haver upptagit och lovat honom därför 160 
daler kmt såsom och på samma jordeköp 67 daler kmt betalt. Men sedan kommer kyrkoherden H Bengt och lägger sig i 
Johans köp och handlar med Hans om bemälte Vålbo och på det han desto snarare måtte komma till possessionen av 
bemälte torp giver han Hans ett pass att vandra sin väg, och köper av honom hans söder och andra lösören oaktandes det 
Hans var av Johan stämd till då tillstundande Munktorps ting så för detta köpet, som och för det han hade stått efter att 
förföra hans hustru till okyskhet och otrohet emot sig, begär nu att han måtte få bliva vid sitt köp framför H Bengt och att 
ovanbemälte torp njuta stubbrättigheten det man efter man att besitta efter som han icke allenast först haver begynt att 
köpslaga om samma torp utan och dessutan är närmaste bördeman därtill och Hans Larssons syskonbarn. Resolutio: Vad 
passet anlangar finner R saken vara av den beskaffenhet att kyrkoherden ej kan bindas till den beskyllningen som honom 
nu påbördas, nämligen att skola hava förpassat en ogärningsman, uta flera och kraftigare skäl. 2 vad ryktet vidkommer 
nämligen att Hans i Vålbo skall hava haft olovligt umgänge med Johan Larssons i Djupboda hustru så emedan där till inga 
skäl framtes, alltså frikännes bemälte hustru för sådan last och ingen vite henne sådant utan bindande skäl vid 40 mark 
straff 3. ...skäligt att H Bengt pastor i Ramnäs betalar till Wtt Måns Christersson 24 stigar kol och 7 daler 16 öre kontanta 
penningar som Hans i Vålbo till Måns Christersson befinns skyldig vara och det efter sin egen gjorda loven på predikstolen. 
4 sist vad köpet anlangar som både Johan Larsson i Djupbrunn som och sedermera H Bengt med ovanbemälte Hans 



Larsson om Vålboda torp slutit hava så finner R skäligt att Johan Larsson som först med Hans haver köpslagit behåller 
husen och hävden i åker och äng dock skalll Johan ej nyttja skoen vidare än som till den del som han med hånk och stör 
haver omfattat och begripit. H Bengt appelerade till nästa lagmansting 
 
 
 
Barn: 
X:601 Olof Hansson. Född Ramnäs Vålbo.  

 
 

 
 

XI:1216  mf fm fm mm mm m 
Karin. 
 
 
 
Barn: 
X:608 Elisabet.  

 
 

 
 

XI:1227  mf fm mf fm fm f 
Bengt Larsson. Far: XII:2453 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: 
Ingevald Bengtsson. Född 1594. Död 1694-10-26 Svedvi Fjällsta.  
Jon Bengtsson.  
X:614 Ingrid Bengtsdotter. Död omkring 1688 Svedvi Vallby.  
Anders Bengtsson. Död före 1661.  

 
 

 
 

XI:1228  mf fm mf fm fm 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:1229  mf fm mf fm mf f 
Lars Larsson. 
 
Mantalslängde 1636 Länsstyrelsen i Västmanlands län. Landskontoret I 1635-1915 (U) EIII:1 (1622-1636) Bild 4160 / sid 15 
 
 
 
Barn: 
X:615 Faste Larsson.  

 
 

 
 

XI:1233  mf fm mf mf ff f 
Erik Andersson. Se XI:1129. 

 
 

 
 

XI:1234  mf fm mf mf ff m 
Kerstin. Se XI:1130. 

 
 

 
 

XI:1245  mf fm mf mm mf f 
Mats Hansson. 
 
Snevringe häradsrätt 19 september 1664  Emellan Jöran Jakobsson ifrån Fläckebo socken och hans hustrus medarvingar 
kärande och Mats Hansson i Ösura och hans hustrus medarvingar svarande angående det arv som Jöran på sin hustrus 
vägnar efter hennes moder moder fordrar, men svaranden föregiva kärandens svärmoder ej vara född av äkta säng eller i 
fästen som kärande vilja föregiva och allt därföre intet berättigad till något arv efter sin moder, avsades att såsom de av 
käranden producerade vittnen ej kunna för visso fulltyga det kärandens svärmoder var avlad sedan som hennes moder 
vart fäst med Fridrik Tysk ehuruväl har själva trolovningen eller fästningen nogsamt bevittna, alltså finner R kärandens 
pratention utav intet värde och frikännes Mats Hansson samt hans hustrus medarvingar för Jöran Jakobssons och hans 
hustrus medarvingars åtal angående detta arv nu och i tillkommande tider. 
 
Förekommer vid tinget 1671 då han förevisar några fastebrev 
 
I mantalslängden för Sura socken 1638 förekommer en Hans Matsson i Ösura. Möjligen fader till Mats Hansson / 
Länsstyrelsen i Västmanlands län. Landskontoret I 1635-1915 (U) EIII:2 (1638-1644) Bild 960 
 
Barn med NN Fridriksdotter. 
 
Barn: 
X:623 Anders Matsson.  

 
 

 
 

XI:1246  mf fm mf mm mf m 
NN Fridriksdotter. Far: XII:2491 Fredrik Tysk. 

 
 

 
 

XI:1253  mf fm mm ff mf f 
Jon Hansson. Född Sura Ståltorp. Far: XII:2505 Hans Larsson. 
 



Västerås domkapitel 12 april 1625 Inkommer en hop med bönder från Sura och bad för guds skull att de måtte bliva herr 
Pär kvitt. Ty han giver hela sockne öknamn kallandes dem Prästeätare. 2 haver diktat en visa om några i socknen såsom om 
Jon i Ståltorp ....olstaff är, efter slank Joghan med stövlarna. 3 haver kallat dem alla tillhopa tjuvar och skälmar 4 kallat 
Mårtens hustru i Ösura Stutemaisa. 5 förrän han kom in uti capitlet kallade han Mårten i Ösura en rackare och en skälm i 
kyrkan. 6 uti capitlet kunde han intet heller hålla sig utan kallade Pål i Hovgården en lagvunnen tjuv, skyllte Mats Jönsson i 
Väsura för han hade flyttat råmärke. Att Jon i Ståltorp hade tagit ett par stövlar i mutor av Mats Jönsson. 7 hade en gång i 
Sura kyrka när han var i mässekläderna sagt om Mårtens hustru i Ösura: Vad skemme henne den Stutemaisan...// 
 
Snevringe 20 maj 1639 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1783 (1639) Bild 4980 / sid 475 då kom  för 
rätten Jon i Ståltorp och i rätten framlade en vittnesskrift förmälandes att  Norsebäcken haver av urminnes tid legat halvt 
till Ståltorp och den andra halvparten till Väsura det samma vittnade häradsnämnden// 
Mats Jönsson i Brincken besvärade sig att Jon i Ståltorp vill driva honom ifrån Ståltorp föregivandes att det skulle vara 
byggt på Ståltorps ägor och efter Mats haver bekommit HKM brev och därom skall rannsakats och tillse det ligger Ståltorp 
till hinders därför tillsades Mats oklandrat att där uppå bo och nämnden skola därom med första rannsaka 
 
 
Snevringe häradsrätt 9 mars 1640 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län (D) EXIe:1106 (1640) Bild 3480 / sid 
339 kom för rätta Mats Jönssons piga i Väsura Kerstin vid namn och anklagade Jon i Ståltorp för det att ha haver slagit sig 
en blåna med en yxhammar. Jon blev sakfällt för blånan 3 mark och giva henne för det hon sitt arbete försummat haver 1 
daler.// 
 
Snevringe härad 4 mar 1647 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1787 (1647) Bild 1600 / sid 147 Johan 
Eriksson och Per Eriksson i Ramnäs kyrkoby klandrade till Jon i Ståltorp i Sura socken efter tvenne systerdelar som Kerstin 
och Marit skulle tillhöra men Sigrids vara betalt, här till Jon svarade att hans faderfader haver inlöst hemmanet Ståltorp 12 
öresland jord förutom av rätta bördeman Torgils i Ralsta som han med häradsdom beviste av Hans Hansson den 13 juni 
1582 given. Sedan haver hans fader Hans Larsson utlöst sin systers man Sven Refastesson den del hans hustru hade ärvt i 
förbemälte Ståltorp för 24 daler som häradsdomen given av Hans Eriksson 1603 den 21 juni förmäler och haver alltsedan 
den första gången köptes stått okvalt i etthundra och trettiofem år och hava intet skäl till sitt begynta klagomål och där så 
händer de vidare utan skäl klandrar förbemälte domar skola de plikta för domkval efter som lag förmår. 
 
Svea Hovrätt, Huvudserie [Liber causarum], SE/RA/420422/01/E VI a 2 aa/70 (1632-1635), bildid: A0067989_00139 
 
 
 
Barn: 
X:627 Hans Jonsson. Död 1666 Sura Ståltorp.  

 
 

 
 

XI:1377  mf mf mm ff ff f 
Israel Rasmusson. Född omkring 1560 Norrbärke Kolviken. Död omkring 1630 Norrbärke Kolviken. Far: XII:2753 Rasmus 
Eriksson. Mor: XII:2754 Mertila Andersdotter. 
 
Strödda domböcker och rättegångshandlingar 6 (1550-1621) Bild 620 
11 juli 1593  samma dag kom före Per Jönsson i Kölnäs uti Norrbärke socken med ett Tomas Simonssons häradsdombrev 
utgivit den 11 januari anno 1588 på ett hemman i Kölnäs som han köpt hade utav Mats Jönsson i Grenby uti Tuna socken 
för 20 fat osmundjärn, item av Israel Rasmusson och Abraham Rasmusson i Kolviken för deras del i samma hemman 7 fat 
osmundjärn är 50 daler örtuger och ett skeppund tackjärn som Nils Hansson i Myra uti Malma socken uppburit haver för 
sin del // 
 
 
Norrbärke 2 februari 1602 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 650 / sid 53 
(AID: v420705a.b650.s53, NAD: SE/RA/42042202)Israel Rasmusson i Kolviken bjuder upp en brodersdel i förenämnde 
Kolviken köpt av sin broder Abraham Rasmusson för osmundjärn 22 fat och 200 och är nu detta efter lagen stadgat 
 
1687 Johan Hanssons hustru i Gubbo, Karin Joensdotter, begärde få inlösa ifrån hustru Brita Larsdotter, salig Erich Nilssons 
i Skommarbo, dess salig farmoders arvejord i Spräklan, som hustru Britas måg sig tillöst haver. Hustru Brita sade sin man 
hava varit av brodern Nils Ersson, som på hemmanet bodde, och hustru Karin av systern, som blev gift med salig Israel 
Rasmusson uti Kohlviken. Johan Hanssons broder, Hans Hansson, har 1/4 i Spräklahemmanet. 
 
Barn med Kerstin Ersdotter (Född omkring 1560 Norrbärke Spräklan.). 
 
Barn: 
Mertila Israelsdotter. Född omkring 1582 Norrbärke Kolviken.  



Daniel Israelsson. Född omkring 1585 Norrbärke Kolviken.  
Erik Israelsson. Född omkring 1588 Norrbärke Kolviken.  
Karin Israelsdotter. Född omkring 1590 Norrbärke Kolviken.  
X:689 Jonas Israelsson. Född omkring 1595 Norrbärke Kolviken. Död 1686 Norrbärke Kolviken.  
Anna Israelsdotter. Född omkring 1600 Norrbärke Kolviken.  
Johan Israelsson. Död omkring 1653 Norrbärke Kolviken.  

 
 

 
 

XI:1378  mf mf mm ff ff m 
Kerstin Ersdotter. Född omkring 1560 Norrbärke Spräklan. Far: XII:2755 Erik Nilsson. Mor: XII:2756 Kerstin Jonsdotter. 
 
Israels hsutru var enligt uppgifter från Elisabet Hemström syster till Nils Ersson i Spräklan, Norrbärke sn, vilket framgår av 
dombok 8-9/2 1686 och 2-4/7 1687. Deras far var troligen fogden i V Silvbergs län mm Erik Nilsson, nämnd 1571-97, vars 
arvingar på tinget 25/1 1603 erhöll förnyat fastebrev på Spräklan som Erik hade köpt. Om fogden, se J A Almquist, Den 
civila lokalförvaltningen i Sverige ..., del 4, s 50 (1922-23) (Torbjörn Näs) 

 
 

 
 

XI:1379  mf mf mm ff fm f 
Anders Hansson. Född omkring 1580. Död omkring 1630 Norrbärke Österbo. 
 
 
 
Barn: 
X:690 Elin Andersdotter. Född omkring 1615 Norrbärke Österbo. Död 1683 Norrbärke Kolviken.  
NN Andersdotter. Född Norrbärke Österbo.  
Marit Andersdotter. Född Norrbärke Österbo.  
Halvard Andersson. Född Norrbärke Österbo.  
Karin Andersdotter. Född Norrbärke Österbo.  

 
 

 
 

XI:1381  mf mf mm ff mf f 
Nils Jonsson. Född omkring 1575 Norrbärke Övre Starbo. Död omkring 1635 Norrbärke Övre Starbo. Far: XII:2761 Jon 
Andersson. 
 
Barn med Margareta. 
 
Barn: 
X:691 Hans Nilsson. Född omkring 1612 Norrbärke Övre Starbo. Död omkring 1655 Norrbärke Övre Starbo.  

 
 

 
 

XI:1382  mf mf mm ff mf m 
Margareta. 

 
 

 
 

XI:1383  mf mf mm ff mm f 
Anders Jonsson Skytt. Född omkring 1560 Norrbärke Bommarsbo. Död omkring 1635 Norrbärke Lernbo. 
 
Norrbärke 14 februari 1594 Hela Dalarnas tingslags häradsrätt (W) AI:4 (1594-1595) Bild 140 / sid 10 (AID: 
v222731.b140.s10, NAD: SE/ULA/10391) Anders Skytte i Bomarsbo bjuder upp ett torp benämnd Backa i pant av Hans 
Matsson ibidem för 13 fat, ännu ett torp Heden av Tyske Olof för 8 fat 
 
1594  22 augusti Norrbärke Hela Dalarnas tingslags häradsrätt (W) AI:4 (1594-1595) Bild 610 / sid 57 (AID: 
v222731.b610.s57, NAD: SE/ULA/10391) Anders Skytte bjuder upp ett torp benämnd Backa i P... av Hans Matsson ibidem 
för 13 fat, Ännu ett benämnd Heden köpt av Tyske Olof för 8 fat skrivet 
 
Norrbärke 1600 Hela Dalarnas tingslags häradsrätt (W) AI:7 (1600) Bild 440 / sid 39 (AID: v222734.b440.s39, NAD: 
SE/ULA/10391) Anders Skytt I Osmundsbo bjuder vpp en systerdel liggandes I Bommesbo till Jöns Pedersson i Svärdsjö i 
Tuna socken. Klandrat av Jon Nilsson i Bommesbo 
 
Norrbärke 1615 Kom Anders Jonsson (Skytte) i Kölnäs samt Hans Jönsson ibidem framlade ett köpebrev som Mats 
Bengtsson på Skinnskatteberg vid Järån utgivit hade innehållandes huru han hade sålt förbemälte män en jordedel i Kölnäs 
för 16 fat järn och tillförne haver Anders Jonsson och Hans Jonsson köpt en systerdel i Kölnäs och där på fast bekommit nu 



avsades att de och nu fast på detta bekomma skulle så väl som på dess förra del 
 
1591-1595 Osmundsboda Anders bösskyttare 
 
Finns i Lernbo 1625-1631 det senare året nämns han som gammal 
 
Barn med Karin Jönsdotter (Född omkring 1575 Norrbärke Kölnäs. Död omkring 1620 Norrbärke Kölnäs.). 
 
Barn: 
Anna Andersdotter. Född omkring 1605 Norrbärke Lernbo. Död omkring 1683 Norrbärke Björbo.  
X:692 Lisbet Andersdotter. Född omkring 1618 Norrbärke Kölnäs.  

 
 

 
 

XI:1384  mf mf mm ff mm m 
Karin Jönsdotter. Född omkring 1575 Norrbärke Kölnäs. Död omkring 1620 Norrbärke Kölnäs. Far: XII:2767 Jöns Eriksson. 
Mor: XII:2768 Margareta Persdotter. 

 
 

 
 

XI:1393  mf mf mm mf ff f 
Hindrik Persson. Född omkring 1595 Söderbärke Perhindersbo. Död Norrbärke Knipberget. Far: XII:2785 Per Hindriksson 
Finne. 
 
 
 
Barn: 
X:697 Bertil Hindersson. Född omkring 1620 Norrbärke Per-Hindersbo. Död 1709-01-17 Norrbärke Knipberget.  

 
 

 
 

XI:1395  mf mf mm mf fm f 
Markus Larsson. Född 1585 Abborrtjärn. Far: XII:2789, XII:3817 Lars Nilsson. 
 
 
 
Barn: 
X:955 Hindrik Markusson Finne. Född 1605 Norrbärke Kittlingsberg. Död 1648 Norrbärke Kittlingsberg.  
X:698 Elin Markusdotter. Född omkring 1626 Norrbärke Kittlingsberg. Död 1705-05-16 Norrbärke Knipberget.  

 
 

 
 

XI:1399  mf mf mm mf mm f 
Lars Ersson. Född omkring 1580 Norrbärke Dagkarlsbo. Död omkring 1650 Norrbärke Stora Dagkarlsbo. Far: XII:2797 Erik 
Andersson. Mor: XII:2798 Karin Persdotter. 
 
Lagmansting 2 oktober 1639 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIa:3 (1625-1639) Bild 2270 / sid 196 Lars 
Ersson i Dagkarlsbo uti Norrbärke gav tillkänna sig icke vara nöjder med det skifte och delning som är skedd emellan 
honom och hans måg Hans Olofsson i bemälta Dagkarlsbo, emedan Hans Olofsson haver 3 spannland åker mera än han// 
 
 
Norrbärke 27 juni 1667 Kom ock för rätten Anders Esbjörnsson i Fragg och gamla Norbergs socken och på sin och sin 
hustrus syskons vägnar i Dakarsbo insinuerade skriftligen huru som hans framlidne svärfaders fader Lars Eriksson i Stora 
Dakarsbo för någon tid tillbaka hade av medlidande emot en fattig person och laggare Per Homman benämnd unt honom 
uppsätta sig en stuga på sin bolbys ägor och för sin goda vilja och medlidande bekomit allenast en silversked / / Rätten 
finner att detta hände för så länge sedan att köpet består. Svärfadern hette Erik Larsson 
 
Barn med Karin Olsdotter (Född omkring 1590.). 
 
Barn: 
X:700 Sara Larsdotter. Född omkring 1623 Norrbärke Stora Dagkarlsbo. Död omkring 1704.  
NN Larsdotter.  

 
 

 
 

XI:1400  mf mf mm mf mm m 
Karin Olsdotter. Född omkring 1590. 



 
 

 
 

XI:1405  mf mf mm mm mf f 
Jakob Olofsson. Född omkring 1610. Far: XII:2809 Söndags Olle. Mor: XII:2810 Söndags Karin. 
 
Norrbärke 27 januari 1662  Jacob Olsson i Kitslingberget en finne för 2 fall a 2 mark 
 
Norrbärke 12 juli 1680: emellan Jacob Olsson i Kisslingberget och dess samsyskon sal Olof Larsson ibidem barn 
resolverades att alldenstund  samma torp är av Olof Larsson inköpt d 12 aug 1631 allenast för 90 daler utav Jacob Larsson 
ibidem och Jacob Olsson med sina barn löst sin fader utur mycken skuld under Malingsbo bruk 2o Jacob Olsson till större 
delen förbättrat hemmanet. Fördenskull tillstaddes och Jacob Olsson att lösa sina syskon utur hemmanet med värde som 
hemmanet då varit gott för när fadern dog. Men Lisbet Oldotter för systerdel hon förlika med så god lägenhet i jorda 
annorstädes, som hon kan hava att pratendera uti Kisslingberget efter bägges deras fader Olof Larsson.  
 
Barn med Brita Andersdotter (Död 1679-05-26.). 
 
Barn: 
X:703 Abraham Jakobsson. Född omkring 1640 Norrbärke Söndagsbyn. Död 1703-03-02 Norrbärke Ibbarbo.  
 
Sambo med Margareta Sigfridsdotter. 

 
 

 
 

XI:1406  mf mf mm mm mf m 
Brita Andersdotter. Död 1679-05-26. Far: X:951, XI:1911, XII:2811 Anders Simonsson. 

 
 

 
 

XI:1407  mf mf mm mm mm f 
Olof Persson Skott. 
 
Förekommer vid Järsjö källa Söderbärke från 1654- cirka 1670 
 
Söderbärke 1 februari 1669 Olof Persson vid källan beklagade Christopher Matsson i Djurlången hava avbärgat sin skog, 
den likväl Olof hade sig uppröjt. Resol efter som vederparten intet var tillstädes och ingen som hans sak förfäktade 
uppsattes saken till nästa ting 
 
 
 
Barn: 
X:704 Anna Olsdotter. Född omkring 1650 Söderbärke Järsjö källa. Död 1712 Norrbärke Ibbarbo.  

 
 

 
 

XI:1457  mf mm fm mf ff f 
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.  
X:729 Mårten Staffansson. Född Kumla Bånsta. Död före 1656 Tärna Solbo.  

 
 

 
 

XI:1505  mf mm mm ff ff f 
Arent. Död Tärna Västertärna. 
 
 
 
Barn: 
X:753 Bertil Arentsson. Född Tärna Västertärna.  

 
 

 
 

XI:1509  mf mm mm ff mf f 
Peder Matsson. 
 
VH 1600: 4 A0050804_00315 Kumla socken Engarn Per Matsson 12 öresland 
 



Barn med Malin. 
 
Barn: 
X:755 Olof Pedersson. Död Kumla Engarn.  

 
 

 
 

XI:1510  mf mm mm ff mf m 
Malin. Mor: XII:3020 Karin Persdotter. 

 
 

 
 

XI:1511  mf mm mm ff mm f 
Mats Larsson. 
 
Mats Larsson är bror med Mårten och Knut Larsson och har således rätt till en del i Engarn. 
 
Övertjurbo härad 25 maj 1674 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2279 (1674) Bild 5900 / sid 576 
(AID: v420681.b5900.s576, NAD: SE/RA/42042202) kom åter för rätten Jöns Eriksson och Erik Hansson i Engarn och 
beklagade sig göra så stor extraordinarie ränta av 8 öresland som länsman Lars Andersson med sin gårdsbo göra av 16 
öresland och uppviste landskamrerarens Simon Simonssons Löfgrens attest av 1565 års kronans jordebok av innehåll det 
Mickel Perssons hemman är 12 öresland, Mårten Larssons hemman 14 öresland och Olof Erssons hemman 8 öresland. 
Uppå detta protesterade nu Jöns det de 2 öresland skulle vara komna ifrån marklandet till de 14 öresland som länsman 
med sina grannar nu åbor och brukar. Därpå framsteg Lars Andersson och beviste med Erik Hinderssons häradsdombrev 
och bevis 1580 det Mårten Larsson ägde 14 öresland skattejord och hade 2 öresland prebende jord som i förra tider var 
givit till Västerås domkyrka, vilka 2 öresland allt för mycket skattelagt var men sedan igenom bevis förmedlades. Var på 
uppvistes ett annat Mats Månssons dombrev 1596 lydandes det hans broder Knut Larsson hade upplagt till kongl majtt 
befallningsman 12 mark konung Gustafs mynt för samma 2 öresland att dem bruka och hävda för sitt skatte tillika med de 
14 öresland och allt sedan haver Knut Larssons arvingar åtnjutit samma 16 öresland, tvenne skrifter till denna // men att 
nu i medlertid är kommen så stor extraordinarie ränta på de 8 öresland som de 16 öreslan kan intet de 16 öresland vara 
vållande till, utan sådant står till kongl majtt benådning att någon förmedling därå i underdånighet åtnjuta som skall med 
landshövdingen kommuniceras. 
 
Barn med Anna (Död Kumla Tärna.). 
 
Barn: 
NN Matsdotter.  
Per Matsson.  
X:756 NN Matsdotter. Född Kumla Engarn.  
Mårten Matsson. Död Kumla Tärna.  

 
 

 
 

XI:1512  mf mm mm ff mm m 
Anna. Död Kumla Tärna. 

 
 

 
 

XI:1513  mf mm mm fm ff f 
Hans Månsson. 
 
Kyrkvärd i Herr Israels tid (1599-1617) 
 
 
 
Barn: 
X:757 Anders Hansson. Död 1664 Tillberga Hällby.  

 
 

 
 

XI:1529  mf mm mm mm ff f 
Lasse Olofsson. 
 
Hjälpskatt 1599 Lasse i Randesta 
Silver 6 lod, oxar 3 styck kor 5, stut 1, svin 1, sto 1, utsäde 1 pd 
 
Årliga räntan 10 öre 16 penningland 



1594-1605 
 
1578 m fl förekommer vid Randesta Skoklosters landbo Olof Larsson 5 öres och 8 penningland 
 
Barn med NN Tomasdotter. 
 
Barn: 
X:765 Mats Larsson. Född omkring 1593. Död omkring 1660 Kumla Ransta.  

 
 

 
 

XI:1530  mf mm mm mm ff m 
NN Tomasdotter. Far: XII:3059 Tomas Jonsson. Mor: XII:3060 Valborg. 

 
 

 
 

XI:1537  mm ff ff ff ff f 
Olof Ersson. Född omkring 1550 Våla Ombenning. Död efter 1619 Gunnilbo Erlandsbo. 
 
Årliga räntan 1572 - 1608 Olof Ersson  i Erlandsboda 2 öresland 
 
hjonelag 1610 Erik i Erlandsboda 
 
hjonelag 1611 Erik i Erlandsboda 
 
Tionde 1612-13 Änkan i Erlandsboda 
 
Tionde 1613 Johan i Erlandsboda 
 
Tionde 1617 hu Marit i Erlandsboda 
 
1621 Erland i Erlandsboda 
 
Skinnskatteberg 11 november 1619 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2254 (1593-1632) Bild 720 / 
sid 764 (AID: v420656.b720.s764, NAD: SE/RA/42042202) Bengt Olofsson i Amundebenning i Våla socken kom för rätten 
och gav tillkänna att han och Olof Ersson uti Erlandsboda haver för någon tid seda gjort jordeskifte uti så måtto att Olof 
Ersson bekom utav Bengt Olsson all den arvejord som honom var arvligen tillfallen uti Erlandsboda och Bengt Olsson  
haver bekommit igen utav Olof Ersson all den jord som honom var arvligen tillfallen uti Amundbenning vilket haver varit en 
treding. Därmed Olof Erssons arvingar gåvo sig tillfreds att det jordbyte som de gjort hava skall stadigt och fast att vara. 
 
Barn med Marit Hermansdotter (Död efter 1617 Gunnilbo Erlandsbo.). 
 
Barn: 
X:769 Erik Olofsson. Född Gunnilbo Erlandsbo.  
Elin Olofsdotter.  
Per Olofsson. Född Norberg Åvestbo.  
Malin Olofsdotter.  
Margareta Olofsdotter.  
Karin Olofsdotter. Död Dagersboda.  
Daniel Olofsson.  

 
 

 
 

XI:1538  mm ff ff ff ff m 
Marit Hermansdotter. Död efter 1617 Gunnilbo Erlandsbo. 
 
Gamla Norberg 13 februari 1615 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 5880 / sid 
575 (AID: v420705a.b5880.s575, NAD: SE/RA/42042202) kom nu Anders Eriksson i Djupnäs i Våla socken framlade en 
bekännelseskrift i rätten innehållandes huru han hade köpt Djupnäs av efterskrivne, först av Erik Hermansson i Nykärsbo i 
Malma socken en del för 2 skpd tackjänr, av Erland Stephansson i Köping för 800 samt och hans syster h Gertrud 
Stephansdotter och i samma järn sin del. Av Marit Hermansdotter i Erlandsbo i Odensvi fjärdinen för tackjärn 1 skpd. Olof 
Hermansson i Naddebo för sin del tackejärn 1 skpd, Nils Hermansson för sin del uppburit en ko, Lasse Vilkensson i Åvestbo 
för sin del i Djupnäs uppburit stångjärn 1 skpd tackjärn 1 skepp, Anders Vilkensson i Åvestbo för sin del uppburit 
osmundsjärn 1200. En silversked för 3200. Av hu Karin Vilkensdotter i Fantebo för sin del i Djupnäs 300 osmundjärn – 200, 
H Martas arvingar i Bastmora som är Peder Eriksson, Olof Eriksson, Olof Larsson, Mårten Larsson, Olof Eriksson i Gärsbo i 



Färnebo socken 3 fat osmundjärn för deras del. Lasse i Bro i Färnebo för sin del stångjärn 1 skeppd. Måns i Håkanbenning, 
Simon i Bjurfors samt deras måg Olof i Bjurfors för dears del ett fat osmundjärn- 100 Olof Larsson i Granby i Kolbäck socken 
uppburit osmundjärn 3 fat - 100 

 
 

 
 

XI:1543  mm ff ff ff mm f 
Mats. Död Gunnilbo Holsbo. 
 
Skinnskatteberg 11 april 1606 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2253 (1593-1632) Bild 60 / sid 
580b (AID: v420655.b60.s580b, NAD: SE/RA/42042202) Klagade Mats i Holsboda till sin måg Erik Svensson i Gilleboda att 
han hade slagit honom uppå kyrkväg, då vittnade Lars Persson i Gunnilboda med svornom ed att saken sig så tilldrog att 
efter några onyttiga ord dem emellan , då sköt Mats i Holsboda Erik Svensson och sade gack din kos, då grep Erik i sin 
sväras yxa och höllt och stötte honom så med henne uppå armen, då sprang Nils Halvarsson till och ville hjälpa sin svär 
Mats i Holsboda och slog Erik Svensson ett blånat uppå handen, bleve alla tre sakfällta efter det 13 i edsören dock benådde 
vardera skulle giva 20 mark penning 
 
 
 
Barn: 
X:772 Anna Matsdotter. Född Gunnilbo Holsbo.  
XII:3992 NN Matsdotter. Född Gunnilbo Holsbo.  

 
 

 
 

XI:1571  mm ff fm ff fm f 
Olof Andersson. Se X:795. 

 
 

 
 

XI:1572  mm ff fm ff fm m 
NN. Se X:796. 

 
 

 
 

XI:1573  mm ff fm ff mf f 
Olof Jonsson (Eliansson?). 
 
Mantalslängd Långnäla 
1657 Olof m h son 
1658-1660 Olof m h son sonhustru 
1663 Olof m h son sonhustru dotter 
1664 Olof Jonsson m h son sonhustru dotter 
1666 Olof m h 
1670 Olof m h 
1671 Olof h dotter måg 
 
 
 
Barn: 
Margareta Olofsdotter. Född Hed Långnäla.  
X:787 Per Olsson. Död omkring 1710 Gunnilbo Långnäla.  

 
 

 
 

XI:1577  mm ff fm fm ff f 
Anders Påvelsson. 
 
Skinnskatteberg 10 mars 1625 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2254 (1593-1632) Bild 1570 / sid 
848 (AID: v420656.b1570.s848, NAD: SE/RA/42042202) kom för rätten Anders Påvelsson och gav tillkänna att han och hans 
halvbror Salomon Larsson de äga tillsammans ett hemman i Bysala i den östra gården och hade han inlöst av androm sina 
medarvingar som han nu åtte men ett öresland hade han ärvt efter sin moder, efter samma hemman var både hans och 
hans broders fasta möderne nu vill han gärna hava faste brev på 5 öre och brodern måtte lösa de 2 öresland till det tredje 
som han ock efter sin moder ärvt hade, sades att de voro båda lika när de skulle byta mitt i tu eller och en allena behållat 
 
Skinnskatteberg 23 april 1634 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2252 (1593-1632) Bild 140 / sid 
246 (AID: v420654.b140.s246, NAD: SE/RA/42042202)  det hemmanet i Bysala Anders Påvelsson och Salmund Larsson 



äger skall bytas i två lika delar i allt och // var braka halvt och göra där av sin rättighet och vad Anders mer haver löst än 
Salmund skall han honom igen betala således att var haver löst lika mycket och var bruka lika och utlägga lika i utlagor 
efter och Anders är intet man ensam att stå hemmanet före 
 
Skinnskatteberg 30 september 1634 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2252 (1593-1632) Bild 150 / 
sid 247 (AID: v420654.b150.s247, NAD: SE/RA/42042202) Lars Jönsson i Bysala skällt Anders Pålsson för trolldom. Anders 
fäste lag till nästa ting själv 6:e 
 
 
 
Barn: 
XI:2027 Lars Andersson. Död 1672 Hed Fallet.  
X:789, X:1017 Påvel Andersson. Död (1676?) Hed Bysala.  
Anna Andersdotter.  

 
 

 
 

XI:1593  mm ff fm mm ff f 
Olof. 
 
Barn med NN. 
 
Barn: 
Elin Olofsdotter. Död Skinnskatteberg Korphyttan.  
X:797, XI:1985 Jöns Olofsson. Död Hed Holmen.  

 
 

 
 

XI:1594  mm ff fm mm ff m 
NN. 
 
Barn med Lars. 
 
Barn: 
Erik Larsson.  

 
 

 
 

XI:1629  mm ff mf mm mf f 
Jöran. Masmästare. 
 
Masmästare 
 
Barn med Elina (Död 1651-11-01 Skinnskatteberg Sunnanfors.). 
 
Barn: 
X:815 Hans Jöransson. Född 1600 Skinnskatteberg Sunnanfors. Död 1672-04-01 Skinnskatteberg Sunnanfors.  
Lars Jöransson. Född 1604 Skinnskatteberg Sunnanfors. Död 1695 Skinnskatteberg Sunnanfors.  
Anders Jöransson.  
Margareta Jöransdotter.  
Brita Jöransdotter.  
Anna Jöransdotter.  

 
 

 
 

XI:1630  mm ff mf mm mf m 
Elina. Död 1651-11-01 Skinnskatteberg Sunnanfors. 
 
Alla helgons dag begrovs hust Elina i Sunnanfors Jöran masmästares efterleverska lovades till kyrkan ....ett halvt skeppund 
stångjärn. 

 
 

 
 

XI:1641  mm ff mm fm ff f 
Mårten. 
 
 



 
Barn: 
Marit Mårtensdotter.  
Elisabet Mårtensdotter.  
Per Mårtensson. Död Gunnilbo Västansjö.  
Brita Mårtensdotter.  
Karin Mårtensdotter.  
X:821 Anders Mårtensson. Död 1675-03-21 Gunnilbo Heden.  

 
 

 
 

XI:1657  mm ff mm mm ff f 
Lars Nilsson. Död före 1615 Hed Grisbo. 
 
I årliga räntan 1609 - Lasse i Grisbo 
 
Älvsborgs lösen 1614 Lasse Nilsson Grisbo 1 par A0066046_00286 
 
Barn med Brita. 
 
Barn: 
X:829 Anders Larsson. Död efter 1679 Gunnilbo Grisbo.  

 
 

 
 

XI:1658  mm ff mm mm ff m 
Brita. 
 
Älvsborgs lösen 1613, Kommissariernas m.fl. räkenskaper för den lokala uppbörden av Älvsborgs lösen, SE/RA/5117/IV/40 
(1613-1617), bildid: A0066044_00096 Grisbo Hustru Brita änka 1 

 
 

 
 

XI:1673  mm fm ff fm ff f 
Mårten Andersson. Död omkring 1651 Gunnilbo Knäppmora. 
 
I kyrkoräkenskaperna 1633 
 
Skinnskatteberg 10 maj 1639 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1783 (1639) Bild 1650 / sid 153 (AID: 
v420574.b1650.s153, NAD: SE/RA/42042202)  item avsades att Mårten i Knäppmoren skall betala sina brodersbarn allt 
arvet som han omhänder haver efter som // utvisar och en ko skall han hava för han födde den lilla flickan och sedan byte 
de andra sig emellan efter lag, Item skall han antingen giva dem tre skeppund stånjärn för // som de voro skattade för till 
Olofsmässa eller och så goda stutar igen för samma värde och de omyndigas del skall väl för // tilltal komma till // 
 
Skinnskatteberg 4 juni 1641 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2258 (1641) Bild 820 / sid 249 blev 
avsagt att om Mårten i Knäppmoren sätter giller han eller någon annan för älg eller rå skall densamma böta 40 mark svara 
till sjäva gärningen 
 
Skinnskatteberg 3 november 1651 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1789 (1650-1652) Bild 630 / sid 54  
samma dag förfrågade sig för rätten Mårten Anderssons barn i Knäppmora som äro tvenne kullar, om bägge kullarna icke 
skulle vara lika till arvs fallne efter deras fader Mårten Andersson efter fadern ägde torpet och allt därför behålla 
halvparten vardera: dock efter den förra kullens moder, haver halvt bördsrätt i bolbyn, erkännes av rätten att förra kullen 
utlöser den senare 
 
 
 
Barn: 
Per Mårtensson.  
Olof Mårtensson. Född Gunnilbo Knäppmora.  
Jakob Mårtensson.  
X:837 Mats Mårtensson. Död 1682-07-23 Gunnilbo Knäppmora.  
Erik Mårtensson.  

 
 

 
 

XI:1685  mm fm ff mf mf f 



Per Hansson. 
 
Årliga räntan 1608 Odensvi fjärding Bastmoratorp 1/4 krono nybyggare 1614 
 
A0050885_00098 1613 Odensvi fjärding Bastmoratorp nybyggare Per årliga kol 1 stig 
 
Barn med Anna (Född Ramnäs Säter.). 
 
Barn: 
X:843 Jöns Persson. Född 1601. Död 1677-10-21 Gunnilbo Bastmoratorp.  

 
 

 
 

XI:1686  mm fm ff mf mf m 
Anna. Född Ramnäs Säter. 
 
Snevringa härad 26 mars 1618 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2252 (1593-1632) Bild 2940 / sid 
522 (AID: v420654.b2940.s522, NAD: SE/RA/42042202) kom för rätten Nils Persson i Säter i Ramnäs socken och på sin 
fader salig Per Ersson ibidem vägnar begärde av rätten fast och stadfästelse uppå jordeköp som hans fader bemälte Per 
Ersson hade inlastat i samma hemman Säter och därpå inlade sina förseglade vittnesbrev. Det första lydandes att Anders 
Persson i Mälby i Färnebo socken bekände sig hava sålt och upplåtit Per Eriksson i Säter i Ramnäs socken fem öresland hus 
och jord för en läst osmundjärn, de han kändes redeligen hava anammat och uppburit den 4 september anno 1603. Än 
haver en benämnd Nils Persson i Tomasboda anammat och uppburit på samma jordelott som Anders Persson i Mälby hade 
försålt efter han var född av brodern och Anders Persson av systern och bekommit av Per Ersson i Säter uti förlikning två 
skeppund stångjärn och det haver han bekommit Anno 1617 den 10 september. Mera haver Per Ersson lossat av hustru 
Marit i Bro i Salbo Färnebo socken ett halvt öresland jord i Säter för penningar tio mark vilken jord hon efter sin fader ärvt 
hade. Än haver Per Ersson lossat av hennes syster, hustru Anna Per Hanssons hustru i Färna uti Odensvi socken ett halvt 
öresland jord för reda penningar tio mark henne till gode nöje givit. Noch av Nils Andersson i Jäder uti Arboga socken ett 
örtugland i Säter för 6 mark. Av hustru Ingeborg i Ekelunda i Dingtuna socken ett örtugland för penningar 5 mark, Om det 
tredje örtugland haver varit hustru Brita, Per Linwäfs i Köping socken. Item Mats Andersson, Mickill Andersson och Nils 
Andersson och Per Ersson i Säter . Dessa alla haver fått vardera en mark penningar och hustru Brita tre mark anammat och 
är nu ( ) som Per Ersson i Säter i Ramnäs socken haver inlöst sju öresland hus och jord 

 
 

 
 

XI:1695  mm fm ff mm 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: 
Malin Matsdotter. Född 1604 Gunnilbo Brickan. Död 1698-08-02 Västervåla Vretarna.  
X:848 Ingeborg Matsdotter. Född Gunnilbo Brickan. Död 1679-06-01 Gunnilbo Brickan.  
Erik Matsson.  
NN Matsdotter.  

 
 

 
 

XI:1696  mm fm ff mm 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:1717  mm fm fm mf mf f 
Lorentz. 
 
 
 
Barn: 
X:859, X:893 Hans Lorentzon. Född omkring 1591. Död 1679-04-13 Gunnilbo Öster Gunnilbo.  
NN Lorentsdotter.  
Nils Lorentzon.  

 
 

 
 

XI:1719  mm fm fm mf mm f 
Per Sandersson. Död före 1623 Gunnilbo Gunnilbo by. Far: XII:3437, XII:3573 Sander. 
 
Årliga räntan 
1599 2 öresland fjärdingsman / i andra hemmanet Gunnilboda finns Ragvald 
1595 Tionde 
1614 fjärdingsman haver fritt för sitt omak 
 
 
Skinnskatteberg 7 juli 1609 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2253 (1593-1632) Bild 500 / sid 618 
(AID: v420655.b500.s618, NAD: SE/RA/42042202) blev avsagt att Per Sannersson i Gunnilboda skulle betala Sigfrid i Bysala 
6 hun:dt järn som han hade lovat emellan hästebyte till nästkommande Mormässo eller böta för häradshövdinge dombrott 
 
Västmanlands handlingar, SE/RA/5121/5121.09/1609: 16 (1609), bildid: A0050860_00078 
Blåsningslängd Odensvi skogsfjärding 1610 
I Gunnilbohyttan är blåst i 20 dygn där efter tackjärn 50 skeppund 
Per i Gunnilbo 5 skeppund (haver hammar) 
Lasse ibm 6 skeppund 
Anders i Kedjebo 10 skeppund (haver hammar) 
Mats i Österboda 6 skeppund (haver hammar) 
Staffan i Flena 12 skeppund 
Olof i Flena 13 skeppund 
 
 
Skinnskatteberg 5 februari 1616 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2254 (1593-1632) Bild 340 / sid 
727 (AID: v420656.b340.s727, NAD: SE/RA/42042202) samma dag kom för rätten Per Sannersson i Gunnilsbo och // att 
Mats i Bricka hade tubbat ifrån honom hans piga // dömdes Mats i Bricka som fadern är till pigan efter han haver förskaffat 
henne i annan tjänst i olaga tid skall giva honom så mycket // hane henne fästs haver nämligen till ett skeppund stångjärn 
och al// sina linkläder och fyra par skor 
 
Skinnskatteberg 5 maj 1617 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2254 (1593-1632) Bild 230 / sid 716 
(AID: v420656.b230.s716, NAD: SE/RA/42042202) samma dag dömdes att Per Sandersson i Gunnilboda skall betala Pär 
Ravalssons hustru tu fat järn som är till arvs fallet efter hennes fader Olof Jönsson 
 
 
Testamente i domboken 1657 
 
Barn med Marit Månsdotter (Född Ramnäs Fermansbo. Död efter 1636.). 
 
Barn: 
Mats Persson. Född omkring 1600 Gunnilbo Öster Gunnilbo. Död 1664-01-17 Gunnilbo Gunnilbo by.  
Olof Persson. Född omkring 1612 Gunnilbo Öster Gunnilbo. Död 1685-03-15 Gunnilbo Öster Gunnilbo.  
X:860, X:894 Malin Persdotter. Född Gunnilbo Öster Gunnilbo. Död före 1657 Gunnilbo Öster Gunnilbo.  
Hemming Persson. Född Gunnilbo Öster Gunnilbo. Död 1663-05-24 Gunnilbo Hemmingstorpet.  
Kerstin Persdotter. Född Gunnilbo Öster Gunnilbo. Död före 1657 Gunnilbo Öster Gunnilbo.  
Nils Persson. Född Gunnilbo Öster Gunnilbo. Död före 1657.  



Hans Persson. Född Gunnilbo Öster Gunnilbo.  
NN Persdotter. Född Gunnilbo Öster Gunnilbo.  
Brita Persdotter. Född Gunnilbo Öster Gunnilbo. Död före 1657 Söderbärke Vad.  
Anna Persdotter. Född Gunnilbo Öster Gunnilbo.  

 
 

 
 

XI:1720  mm fm fm mf mm m 
Marit Månsdotter. Född Ramnäs Fermansbo. Död efter 1636. Far: XII:3439, XII:3575 Måns Olofsson. Mor: XII:3440, 
XII:3576 Brita Torstensdotter. 
 
Kan vara "gumman hu Marit i Kedjebo" som är dopvittne 1660 // Gunnilbo (U) C:1 (1660-1683) Bild 7 / sid 4 (AID: 
v72161.b7.s4, NAD: SE/ULA/10346) 
 
Skinnskatteberg sommartinget 1623 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2254 (1593-1632) Bild 1280 
/ sid 820 (AID: v420656.b1280.s820, NAD: SE/RA/42042202) kom för rätten Per Sanderssons efterleverska uti Gunnilboda 
hustru Märta och gav tillkänna att hennes moder hustru Brita hon hade ärvt efter hennes salige fader Torsten i Gunnilboda 
som är tre öresland jord och hustru Margareta saliga Per Sanderssons med hennes man Per Sanderssons haver lossat och 
utbetalat en sönderkull och dem betalat sju fat osmundjärn till fulle och gode åtnöje och dessa hava samma förbemälte sju 
fat osmundjärn av Peder Sandersson anammat och uppburit som är Erik Sandersson, Raval Sandersson och Kerstin 
Sandersdotter och därmed samma sju fat osmundjärn är nu hemmanet fri för sönderkullen för något yttermera kval eller 
åtal efter denna dag. 
 
Skinnskatteberg 13 juli 1658 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2729 (1656-1658) Bild 7350 / sid 712 
(AID: v420714.b7350.s712, NAD: SE/RA/42042202) uti den saken emellan Mats Hansson och Hans Olofsson i Fermansbo 
kärande och Mats Persson samt hans medarvingar efter h Marit Månsdotter i Gunnilbo svarande angående någon lösning 
som de förmodade sig där hava att fordra emot systrarna, vilka Gunnilbokarlarna, såsom brodersbarn bekände sig hava 
löst, Var rättens mening att emedan man kunde icke neka det Gunnilbo hemman var större än Fermansbo och väl borde 
givas tillbaka åt brodersbarnen likväl emedan uppå samma jordebyte Gunnilbo emot Fermansbo var fast åkommet och det 
har okvalt stått över 20 år som gamla män i nämnden såto vittnade, så kunde här för häradsrätten denna saken intet 
upptagas // så skötes parterna till den lovliga lagmansrätte att förhöra sig om vidare utslag. 
 
Svea Hovrätt, Huvudserie [Liber causarum], SE/RA/420422/01/E VI a 2 aa/81 (1636), bildid: A0068000_00468 
 
A0068000_00466 undertecknar ett brev 16 oktober 1636 och är då gift med en Henika i Gunnilbo 
 
Sambo med Heneka. 

 
 

 
 

XI:1721  mm fm fm mm ff f 
Ingevald Olofsson. Född Norberg Hyppenbenning. Död Norberg Hyppenbenning. Far: XII:3441 Olof Pedersson. 
 
Årliga räntan 1597 Ingvall i Hyppenbenning sår årligen 2 spann haver äng 4 sommarlass 
 
1594 Hela Dalarnas tingslags häradsrätt (W) AI:4 (1594-1595) Bild 580 / sid 54 (AID: v222731.b580.s54, NAD: 
SE/ULA/10391) Kom Olof Skräddare i byn och talade till Ingevald i Hyppenbenning om ett äng som förenämnde Olof löst 
hade av Mats Bengtsson i Västerås för 300 och 5 fat, och fast Ingevalds fader samma änge fast havt, så blev avsagt att Olof 
skal behålla sin pant till dess han fått sitt järn igen. 
 
Är knekt 1604 Landskapshandlingar, LandskapshandlingarDalarnas handlingar, SE/RA/5121/5121.10/1604: 8 (1604), bildid: 
A0051561_00124 
 
Gamla 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 Lasse Jonsson i Åvestbo och talade till Jacob Hindriksson i 
Hyppensbenning om en broders del efter sin fader i Hyppensbenning, då rannsakades här om och uti sanning bevistes att 
det en lång tid stått hade och ingen kunde bevisa att den till förende för likat var, då avsades att Jacob och Ingevald skulle 
giva Lasse 2 fat järn och sedan skall ingen hava våld härpå klandra. 
 
Älvsborgs lösen 1613 A0066049_00261 hustru Margareta i Hyppenbenning 
 
Barn med Karin ? (Död 1652-08-31 Norberg Hyppenbenning.). 
 
Barn: 



Per Ingevaldsson. Född Norberg Hyppenbenning.  
Elin Ingevaldsdotter. Född Norberg Hyppenbenning.  
X:861 Anders Ingevaldsson. Född Norberg Hyppenbenning. Död Gunnilbo Tarmansbo.  
Hans Ingevaldsson. Född Norberg Hyppenbenning.  
Erik Ingevaldsson. Född Norberg Hyppenbenning.  

 
 

 
 

XI:1722  mm fm fm mm ff m 
Karin ?. Död 1652-08-31 Norberg Hyppenbenning. 

 
 

 
 

XI:1723  mm fm fm mm fm f 
Per Ragvaldsson. Död omkring 1650 Odensvi Busta. Far: XII:3445 Ragvald Olofsson. Mor: XII:3446 Anna. 
 
Älvsborgs lösen 1614 Pär Relsson Gunnilbo 
 
Skinnskatteberg 5 februari 1616 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2254 (1593-1632) Bild 340 / sid 
727 (AID: v420656.b340.s727, NAD: SE/RA/42042202) dömdes att Lars Matsson i Gunnilbo skall hjälpa Per Rafualsson till 
att uppbygga en lada efter han haver låtit uppbränna en lada där på hemmanet. 
 
I årliga räntan 1628 Busta Odensvi 12 öresland Peder Rafvalsson 
 
Köpings sockenstuga 12 november 1640 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län (D) EXIe:1106 (1640) Bild 1870 
/ sid 179 (AID: v420538a.b1870.s179, NAD: SE/RA/42042202) Päder Reelsson i Buesta och Odensvi socken fick bevis efter 
nämndens vittnesbörd och välb Knut Hanssons vittnesskrift ifrån likvist att hans hemman icke är mera än 1 gl öresland jord 
// huru det är inkommit för 16 öresland vet ingen levande som själva beviset vidare utvisar 
 
Björskog 21 april 1648 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2724 (1648) Bild 300 / sid 659 (AID: 
v420709.b300.s659, NAD: SE/RA/42042202) Per Reelsson i Bustad uti Odensvi socken beviste klarligen med ett köpebrev 
daterat Odensvi 1629 av innehåll det Per Olofsson i Juckelstad ut Bro socken haver sålt sin hustrus, och hustru systers 
jorddel i bemälte Bustad som är 4 öresland i hus och jord för 17 daler gott mynt. Än bekände sig Lars Jöransson och 
Margareta Jöransdotter i sitt köpebrev daterat Odensvi den 30 juli 1629 hava sålt till bemälte Per Reelsson 4 öresland i hus 
och jord för fem skeppd stångjärn eller dess värde. Item bekände dessa som är h Karin i Rocklunda sal Lars Olofssons 
efterleverska, Nils Olofsson ibidem, Mårten Reelsson i Grönstaby uti Munktorp socken, Mats Thomsson i Tängestad, Lars 
Olofsson ibid, hava sålt 4 öresland för 6 skeppd stångjärn, begärte på detta härads fasta efter det allaredo i sal Anders 
Anderssons tid var lagbudit och lagståndet, vilket och blev beviljat. 
 
I mantalslängden 1651 förekommer änkan och Rell 
 
Barn med Malin Olofsdotter (Född Gunnilbo Öster Gunnilbo.). 
 
Barn: 
X:862 Elin Persdotter. Född Odensvi Busta. Död 1660-11-18 Gunnilbo Tarmansbo.  
Ravald Persson. Född Odensvi Busta.  

 
 

 
 

XI:1724  mm fm fm mm fm m 
Malin Olofsdotter. Född Gunnilbo Öster Gunnilbo. Far: XII:3447 Olof Jönsson. Mor: XII:3448 Malin. 
 
Skinnskatteberg 5 maj 1617 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2254 (1593-1632) Bild 230 / sid 716 
(AID: v420656.b230.s716, NAD: SE/RA/42042202) samma dag dömdes att Per Sandersson i Gunnilboda skall betala Pär 
Ravalssons hustru tu fat järn som är till arvs fallet efter hennes fader Olof Jönsson 
 
Säljer 1629 genom maken halva Öster Gunnilbo till Lars Matsson i Gunnilbo 

 
 

 
 

XI:1771  mm fm mm fm fm f 
Anders Olofsson. 
 
Hammarsmed i Finnåker Fellingsbro 
 
Barn med NN Olofsdotter. 



 
Barn: 
X:886 Kerstin Andersdotter. Död Hed Karmansbotorp.  

 
 

 
 

XI:1772  mm fm mm fm fm m 
NN Olofsdotter. Far: XII:3543 Olof Olofsson. Mor: XII:3544 Karin Pålsdotter. 

 
 

 
 

XI:1777  mm fm mm mf ff f 
Olof Halvardsson. Död Gunnilbo Flena. 
 
Lagmansting Söderbärke 12 augusti 1651 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIa:6 (1643-1652) Bild 3930 / sid 
386 (AID: v405260b.b3930.s386, NAD: SE/RA/42042202) blev insinperat och uppläst ett fastebrev daterat 1589 angående 
Östergården i Flena, i vilket arvingarna äre utlöste tillhopa med 16 fat och ungefär 100 järn av Olof Halvarsson. Och 
eftersom bemälte faste är bleven misslagt i rätten ibland andra akter så att man förmenar sådant vara levererat till någon 
annan av parterna som det intet borde ty skall därefter bliva rannsakat, dessförinnan meddelas på rättens vägnar denne 
attestation att således som bemält sanfärdigt finnes på det ingen därigenom må prajudicerat bliva. 
 
 
 
Barn: 
NN Olofsdotter.  
Nils Olofsson. Död Gunnilbo Näla.  
X:889 Halvard Olofsson. Död omkring 1654 Gunnilbo Näla.  

 
 

 
 

XI:1785  mm fm mm mm ff f 
Lorentz. Se XI:1717. 

 
 

 
 

XI:1787  mm fm mm mm fm f 
Per Sandersson. Se XI:1719. 

 
 

 
 

XI:1788  mm fm mm mm fm m 
Marit Månsdotter. Se XI:1720. 

 
 

 
 

XI:1795  mm mf ff ff fm f 
Halvard Persson. Född Grangärde Sörgovik. Död omkring 1596 Grangärde Sörgovik. Far: XII:3589 Per Henekasson. Mor: 
XII:3590 Karin Svensdotter. 
 
Ting i Grangärde 1593 Hela Dalarnas tingslags häradsrätt (W) AI:2 (1591-1593) Bild 1220 / sid 112 (AID: 
v222729.b1220.s112, NAD: SE/ULA/10391) Halvard Persson i Södergovik bjuder upp ett hemman benämnd Laggarbo köpt 
av Sebastian och Margareta Olofsdotter för järn 41 spann lovades brev skrivit och givit 
 
Dalarna A1:2 1591-1593 Söderbärke 14 januari 1592 sidan 31 Halvard i Södergovik böd upp en del i Södergovik av Hans 
Persson i Wik i Söderbärke för 7 fat 
 
Grangärde 9 januari 1593 Hela Dalarnas tingslags häradsrätt (W) AI:2 (1591-1593) Bild 1220 / sid 112 (AID: 
v222729.b1220.s112, NAD: SE/ULA/10391) Halvard Pson i Södergovik bjuder upp ett hemman nämnd Laggarbo köpt av 
Sebastian och Margareta Olofsdotter för järn 41 skpd lovades brev skrivit och givit 
 
Ting i Söderbärke 26 feb 1596 Hela Dalarnas tingslags häradsrätt AI:5 sid 49 
 
Strödda domböcker och rättegångshandlingar 6 (1550-1621) Bild 1550 (AID: v797269.b1550, NAD: SE/RA/130) 
 
Barn med Sigrid Torstensdotter (Född Norrbärke Moren.). 
 
Barn: 
Hennika Halvardsson. Född omkring 1591 Grangärde Sörgovik.  



X:898 Marit Halvardsdotter. Född Grangärde Sörgovik.  
NN Halvardsdotter. Död Norrbärke Starbo.  
Johan Halvardsson. Född Grangärde Sörgovik.  
Peder Halvardsson.  

 
 

 
 

XI:1796  mm mf ff ff fm m 
Sigrid Torstensdotter. Född Norrbärke Moren. Far: XII:3591 Torsten Hansson. 
 
1597 Hela Dalarnas tingslags häradsrätt (W) AI:5 (1596-1597) Bild 1700 / sid 166 (AID: v222732.b1700.s166, NAD: 
SE/ULA/10391)Kom hustru Sigrid i Södergodvik i Gränge och talade till Olof Anderssons arvingar i Starbo om en brodersdel 
ibidem efter sin faderfader, Hans Olsson benämnd, vilken var Olof Anderssons faderbroder, så gingo de på en förlining så 
att Hans Olofsson i Starbo giver hustru Sigrid en sked om 4 lod, och Hans Larsson i Starbo giver hustru Brita i Söderbo, som 
är hustru Sigrids syster, en sked om 4 lod. 
 
Grangärde 16 februari 1605  Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 2680 / sid 
255 hustru Sigri i Söder Govik bjuder upp 1 gången en del i Pedersbo köpt av hustru Karin i Pedersbo för 3 fat osmundjärn. 
Item haver hustru Marit i Lerendebo uppburit för sin del i Sörgodvik 3 fat osmundjärn och stodo nu och fastade 
 
Grangärde 1607 Hela Dalarnas tingslags häradsrätt (W) AI:8b (1607-1608) Bild 1600 / sid 326 (AID: v222737.b1600.s326, 
NAD: SE/ULA/10391) kom hustru Sigrid Torstensdotter i Södergovik och gav tillkänna huru hennes man salig Halvard 
Pedersson hade köpt någon jord i Södergovik i norra täkten som är en tredje del i en brodersdel av efterskrivne hustru 
Karin i Pedersbo, hustru Marit i Lerendebo, Olof Pedersson i Asareby i rättvik? socken 
 
Norrbärke 25 februari 1613 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 5170 / sid 504 
kom h Sigrid i Södergovika och talade till Hans Larsson i Starbo om en liten jordedel som skulle komma hennes fader till, 
rannsakades här om och nämnden nu bekände att det mera än 20 år här tillförne är för rätta avsagt och henne tillsagt 4 
lod silver. Här om rannsakades och i sanning bevistes att både Hans Larssons och h Sigrids föräldrar hade bytt sig emellan 
den jord som dem alla till bytes kom både i Tolvsbo och Starbo så var hade brukat sitt mer än 50 år, men efter h Sigrid 
hade gift sin dotter till Starboda ville hon driva samma byte tillbaka, där nu nämnden nekade till, utan den förlikning som 
förbemält är, den och nu framlades, skall hustru Sigrid taga och för allt eftertal, skall Nils Olofsson giva henne en förgylld 
sked om 5 lod. 

 
 

 
 

XI:1809  mm mf ff mf ff f 
Jöns Halvardsson. Född Floda (W) Bro. Far: XII:3617 Halvard Olofsson. 
 
Grangärde 25 januari 1599 Hela Dalarnas tingslags häradsrätt (W) AI:6 (1598-1599) Bild 1510 / sid 146 (AID: 
v222733.b1510.s146, NAD: SE/ULA/10391) kom Jöns hammarsmed och gav tillkänna huru han var kommen i rykte att 
skulle hava stulit av konungens stångjärn 11 skeppund. Därför blev han fri nämnden samt menige man gjorde honom fri 
därför, vilken som förvitte honom efter denna dag böte sina fyrtio mark och dem förvitte honom nämligen Hans Widiksson 
 
Floda 28 december 1604 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 2460 / sid 233 
(AID: v420705a.b2460.s233, NAD: SE/RA/42042202) Per Nilsson i Bro samt alla hans syskon bjude upp 1 gång ett halvt 
hemman i Bro, köpt av Jöns Halvardsson hammarsmed och Lars Pedersson i Säljebo för 50 daler penningar 
 
Lagmansting 2 oktober 1639 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIa:3 (1625-1639) Bild 2280 / sid 197 Mats 
Jönsson hammarsmed insinuerade ett Albrekt Hanssons dombrev givit i Gränge den 9 januari 1601 på en rödningsplats vid 
Landforsen den Joen Larsson, Nils Joensson, Peder Arvidsson och Spelbo Pedersson alla i Pedersbo boendes så och Hans 
Joensson i By hava sålt och upplåtit hans fader s. Jöns Halvarsson hammarsmed till att bygga uppå med sådan förord att 
han därtill inga vidare intakor eller någon åverkan i skog utan lov göra skulle utan lijtta ått ty med hank och stör där till 
gripit är, vidare hela rydningsplatsen förnär kunde, // här på begärdes lagmansdom 
 
Lagmansting i Äppleboda 1 september 1648 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIa:6 (1643-1652) Bild 3480 / 
sid 341 kärade Lars Hansson i Bro på sin hustrus och medarvingars vägnar till Knut Olsson ibidem som hade ett sal Albrekt 
Hanssons utgivne fastebrev daterat av Floda tingstad den 20 januari 1607 förmälandes huruledes Knut Olssons fader Olof 
Nilsson med dess syskon, Per Nilsson, Ingeborg, Brita och Marit Nilsdotter haver lagligen köpt ett halvt hemman i Bro som 
är två broderslotter av Jöns Halvarsson hammarsmed och Lars Pedersson i Siliebo för femtio daler penningar. Till vilken 
jord Lars Hansson och dess medarvingar efter skyllskapen mente närmare bördig vara, inläggandes en skrift av Esbjörn 
Halvardsson daterat den 8 juli sistförlidne varmed bemälte Esbjörn sig besvärade det föreskrivne hans broder Jöns 
Halvarsson hade olagligen i dess omyndiga år hans andel i samma hemman bortsålt. Den han därför hade upplåtit för 12 
daler avhänt till Lars Hansson och dess medarvingar. Parterna bleve genom handsträckning vänligen förente att Knut 



Olsson jämte dess medarvingar leverera bemälte tolv daler till Lars Hansson och därmed aldrig hava därpå makt att 
klandra  som icke heller med någon rätt ske kan. 
 
Lagmanstinget 1 sept 1648 i Storbyn, Äppelbo. Besvärade sig Lars Eriksson och Lars Hansson i Bro uti Floda socken på sin 
hustrus Malin Olsdotters vägnar, att han är berättigad till halvparten i Bro som Knut Olsson i Bro besitter efter sin faders 
Olof Nilssons samt sin faderbroders Peder Nilssons undfågne köp och fastebrev daterat 20 jan 1607 uti Floda socken av 
fordom häradshövding Albrekt Hansson. Parterna blev i vänlighet förlikte, att Knut Olsson samt sina medarvingar i Bro 
avlägger Lars Hansson med sina medarvingar de 12 daler som de till Esbjörn Halvardsson har utgivit och därmed 
konfirmeras fastat, såsom  och Esbjörns syster om hon i så måtta klandrar, skall söka? Jöns Halvardssons arvingar där Jöns 
något ohemult i Bro för henne bortsålt haver, efter L.L?? Jordebok, 18 kap (Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) 
EXIa:6 (1643-1652) Bild 3450 / sid 338 (AID: v405260b.b3450.s338, NAD: SE/RA/42042202)). 
 
Lagmanstinget 1 sept 1648 i Storbyn, Äppelbo, Kärade Lars Hansson i Bro på sin hustrus och medarvingars vägnar till Knut 
Olsson ibm som hade ett sal. Albrekt hanssons utgivne fastebrev daterat av Floda tingstad den 20 jan 1607, förmellandes 
huruledes Knut Olssons fader Olof Nilsson med dess syskon Per Nilsson, Ingeborg, Brita och Marit Nilsdottrar har lagligen 
köpt ett halvt hemman i Bro som är två broderslotter av Jöns Halvardsson hammarsmed och Lars Pedersson i Siljebod för 
femtio daler penningar Till vilken jord Lars Hansson och dess medarvingar efter skyllskapen mente närmare bördig vara, 
inläggandes en skrift av Esbjörn Halvardsson daterad den 8 juli sistförledne, varmed bemälte Esbjörn sig besvärade, de 
förskrevne hans broder Jöns Halvardsson, hade olagligen i dess omyndige år hans andel i samma hemman bortsålt, och 
den han för hade upplåtit för 12 daler, avhänt till Lars Hansson och dess medarvingar. Parterna blive genom 
handsträckning vänligen förente, att Knut Olsson jämte dess medarvingar levererar bemälte 12 daler till Lars Hansson, och 
därmed aldrig har där på makt att klandra, som icke heller med någon rätt skilt? kan (Svea Hovrätt - Advokatfiskalen 
Uppsala län (C) EXIa:6 (1643-1652) Bild 3480 / sid 341 (AID: v405260b.b3480.s341, NAD: SE/RA/42042202)). 
 
Grangärde 6 juni 1648 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2724 (1648) Bild 460 / sid 675 (AID: 
v420709.b460.s675, NAD: SE/RA/42042202) Esbjörn Eriksson i Kyrkobyn i Gränge socken boendes som är en nämndeman, 
betygade att han tjänte en kronohammarsmed Jöns Halvarsson vid namn för 36 år, då brukade ovanbemälte Nils Ersson 
och Jöns hammarsmed en hytta som stog på norrsidan, vilken stog nedanför Lars klensmeds stuga, vilken hytta hela 
Ludvika by hade uppsatt sedan Mickel Hindersson ödelade den gamla den där blev av floden bortskuren och borttagen 
 
Barn med Anna. 
 
Barn: 
Lars Jönsson.  
Brita Jönsdotter.  
X:905 Peder Jönsson. Född Grangärde Landforsen. Död 1679-02-23 Skinnskatteberg Långviken.  
Knut Jönsson.  
Mats Jönsson.  

 
 

 
 

XI:1810  mm mf ff mf ff m 
Anna. 
 
I boskapslängden 1620 förekommer vid kronans hammar (följer på Persbo) hustru Anna A0052684_00215 
 
Boskapslängd 1624 hustru Anna vid hammaren A0052686_00383 

 
 

 
 

XI:1811  mm mf ff mf fm f 
Olof Olofsson. Död omkring 1608 Skinnskatteberg Långviken. 
 
Laga ting skinnskatteberg 1609 Blev avsagt att Mårten och Olof Göstafsson i Långviken skulle uppå Olof Olofssons barns 
vägnar i Långviken betala till Erik Bengtsson Nogesta 5 hun järn som de vore skyldig Per Bengtsson i Nogesta för havre och 
en karmsläde 
 
I årliga räntan 1597-1606 
 
Barn med Anna Nilsdotter. 
 
Barn: 
X:906 Elin Olofsdotter. Född Skinnskatteberg Långviken. Död Skinnskatteberg Långviken.  

 



 
 

 

XI:1812  mm mf ff mf fm m 
Anna Nilsdotter. Far: XII:3623 Nils Månsson. Mor: XII:3624 Karin Hansdotter. 

 
 

 
 

XI:1817  mm mf ff mm ff f 
Olof. 
 
 
 
Barn: 
Olof Olofsson. Död Västanfors Åvestbo.  
X:909 Hans Olofsson. Död.  
Anders Olofsson. Död före 1674 Skinnskatteberg Gäverbo.  

 
 

 
 

XI:1821  mm mf ff mm mf f 
Jöran Knutsson. Född Norberg Onsjö. Död före 1642 Norberg Onsjö. Far: XII:3641 Knut Olofsson. 
 
Omnämnd i tiondelängd 1609 Årlig ränta 1645: Onsjö, Jöran Knutsson ½ R, 2 stigar kol, 1 lass malm, 4 dagsverken 
 
Gamla Norbergs tingslag 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 Jöran Knutsson i Odensjö var kommen i rykte att 
hava belägrat sin grannes leg piga Rikmor Wilkensdotter benämnd och nu fanns här ingen som de ord bestå ville och ingen 
var som honom det tillade utan nämnden samt menige man gjorde honom där för fri. Den som honom det för visar här 
efter med mindre han haver bättre och visare skäl än nu är skett skall böta 40 mark 
 
Laga ting i Gamla Norberg 13 februari 1615 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 
5880 / sid 575 (AID: v420705a.b5880.s575, NAD: SE/RA/42042202): Jöran Knutsson säljer sin del i Djupnäs Våla socken för 
5 fat osmundjärn 
 
Gamla Norberg 17 januari 1642 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2259 (1642) Bild 570 / sid 378 
(AID: v420661.b570.s378, NAD: SE/RA/42042202)  salig Jöran Knutssons bar finge fast på fyra brodersdelar uti Onsjö som 
deras fader haver endels köpt av sina syskon och endels ärvs som bemälte brev vidare utvisar 
 
Lagmansting Kopparbergs län 8 oktober 1646 Bevistes med fordom häradshövding Albrekt Hanssons utgivna faste av 
gamla Norberg den 13 feb 1615 att Anders Eriksson i Djupnäs i Våla socken haver köpt bemälte Djupnäs av efterskrivne 
/Jöran Knutsson i Odensjö fem fat och tvåhundra osmundjärn / 
 
Västmanlands handlingar 1628; Omnämnd som husarm och fattig 
 
Är detta en hustru?? 
Gamla Norbergs häradsrätt 29 januari 1650: Framviste Anders Olofsson i Bastmora ett köpebrev daterat den 7 mars 1601 
lydande att h Marit i Onsjö haver upplåtit och sålt sin broder Olof Andersson i Bastmora en systerdel liggandes i bemälte 
Bastmora den hon efter sina saliga föräldrar ärvt haver  
 
Barn med NN (Född Skinnskatteberg Gäverbo.). 
 
Barn: 
Knut Jöransson.  
Elin Jöransdotter.  
X:911 Lars Jöransson. Död 1661 Norberg Onsjö.  

 
 

 
 

XI:1822  mm mf ff mm mf m 
NN. Född Skinnskatteberg Gäverbo. 

 
 

 
 

XI:1823  mm mf ff mm mm f 
Hans. 
 
 



 
Barn: 
Sigrid Hansdotter. Född Norberg Onsjö.  
X:912 Marit Hansdotter. Född Norberg. Död 1675 Norberg Onsjö.  
Brita Hansdotter. Född Norberg Onsjö.  

 
 

 
 

XI:1843  mm mf fm mf fm f 
Jon Nilsson. Född omkring 1570 Grangärde Kyrkbyn. Död 1636-03-06 Grangärde Kyrkbyn. 
 
 
 
Barn: 
X:922 Barbro Jonsdotter. Född omkring 1598 Grangärde Kyrkbyn. Död 1663-07-12 Grangärde Sunnansjö.  

 
 

 
 

XI:1845  mm mf fm mf mf f 
Per Matsson. Född 1572 Grangärde Kyrkbyn. Död 1657 Grangärde Kyrkbyn. Far: XII:3689 Mats Halvarsson. 
 
Barn med Marit Matsdotter (Född 1585 Grangärde Sunnansjö. Död 1635-12-01 Grangärde Sunnansjö.). 
 
Barn: 
X:923 Erik Persson. Född 1617 Grangärde Broby. Död 1674-06-28 Grangärde Broby.  

 
 

 
 

XI:1846  mm mf fm mf mf m 
Marit Matsdotter. Född 1585 Grangärde Sunnansjö. Död 1635-12-01 Grangärde Sunnansjö. Far: XII:3691 Mats Olofsson. 

 
 

 
 

XI:1851  mm mf fm mm fm f 
Anders Persson. 
 
Barn med Anna. 
 
Barn: 
X:926 Karin Andersdotter. Född Söderbärke Saxe.  

 
 

 
 

XI:1852  mm mf fm mm fm m 
Anna. 
 
Söderbärke 1612 Hindrik Oloffsson i Saxe sakfälltes för blånader på sin grannehustru, hustru Anna, Anders Pederssons. 

 
 

 
 

XI:1909  mm mf mm mf mf f 
Markus Larsson. Se XI:1395. 

 
 

 
 

XI:1911  mm mf mm mf mm f 
Anders Simonsson. Se X:951. 

 
 

 
 

XI:1921  mm mm ff ff ff f 
Anders Staffansson. Död Norberg Meling. 
 
I landskapshandlingarna 1630 
 
Gamla Norberg 12 augusti 1652 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2727 (1652-1655) Bild 260 / sid 
19 (AID: v420712a.b260.s19, NAD: SE/RA/42042202) Bengt och Anders Staffans söner fingo fast på någon jord uti Meling 
alldenstund därpå intet klander befanns. 
 



Gamla Norbergs häradsrätt 8 mars 1658 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2729 (1656-1658) Bild 
7170 / sid 694 (AID: v420714.b7170.s694, NAD: SE/RA/42042202): Anders Staffanssons söner i Meling inlade Kungliga 
hovrättens brev dat 1 maj 1646 var uti förmäles att dem efterlåtes efter lagmansdomen få inlösa Olof Olofssons tomt i 
Meling och emedan som dessa  befruktade sig där om  för det att främmande kunna komma där in, så begärde de att 
detta protokolleras måtte dem till godo och lösning fram för någon annan där så hända kan. 
 
++Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:4 (1627-1645) Bild 1630 / sid 160 (AID: v405249b.b1630.s160, NAD: 
SE/RA/42042202) 
 
 
 
Barn: 
X:961 Peder Andersson. Född 1626 Norberg Meling. Död 1696-11-08 Norberg Karsbo.  
Staffan Andersson. Född Norberg Meling.  
Knut Andersson. Född Norberg Meling.  
Mats Andersson. Född Norberg Meling.  

 
 

 
 

XI:1923  mm mm ff ff fm f 
Mats Eriksson. Se XI:879. 

 
 

 
 

XI:1924  mm mm ff ff fm m 
Margareta Hermansdotter. Se XI:880. 

 
 

 
 

XI:1925  mm mm ff ff mf f 
Anders Olsson. Död omkring 1665 Odensvi Barksta. Far: XII:3849 Olof Andersson. 
 
Mantalslängd 
1636 Anders Olsson Engelbrekt Ersson 
1642-1656 Anders Olsson m h 
1657-1660 Anders Olsson m h sn 
1661-1663 Anders Olsson m h sn dtr 
1665 Anders - h 2 sn 
1666 änkan h 2 sn 
 
Björskog 17 mars 1652 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2727 (1652-1655) Bild 360 / sid 29 (AID: 
v420712a.b360.s29, NAD: SE/RA/42042202) Anders Olofsson i Barkstad beklagade sig över Erik Tom// i Häljestad i det 
Anders hade gått i löfte för Erik hos Anders i Gisslarbo för 4 skeppd stångjärn den han nu icke kan bliva mäktig, icke heller 
kommer Erik honom till svars, utan i medler tid rycka hans creditorer, bort det goda han äger: begärte därför rätten ville 
honom här utinnan assistera och förbud göra, på // utsådde säde, att ingen må fördrista sig, där emot göra sig //talt där av 
förr än Erik sig för lag och rätta anter och insätter det Erik betalt haver bemälte 4 skeppd, var på och förbud gjordes, vid 
vars och ens 3 mark 
 
Barn med Anna (Död omkring 1673 Odensvi Barksta.). 
 
Barn: 
Per Barkman. Född omkring 1640 Odensvi Barksta.  
X:963 Erik Andersson. Född 1642. Död 1711-04-24 Odensvi Barksta.  

 
 

 
 

XI:1926  mm mm ff ff mf m 
Anna. Död omkring 1673 Odensvi Barksta. 

 
 

 
 

XI:1929  mm mm ff fm ff f 
Lars Eriksson Buss. 
 
Lagmansting 13 september 1642 i Björsbo Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:4 (1627-1645) Bild 2260 / sid 
235 Bevistes och med lagliga fasta att Erik (H)ansson i Färna hade köpt av hustru Barbro sal Lars Hermanssons för 27 skp 
tackjärn, vilken del hustru karin i Bastmora omsider för 30 skpd tackjärn igenlöst haver och hem allenast 1/3 att behålla 



tilldömt var, emot vilken dom hust Karin appelerat hade så blev efter noga rannsakning befunnet att samma hemmandel 
närmast att igenlösa och tillträda är Lars Hermanssons barn, varför blev avsagt att hustru Karin behålla och nytta så länge 
bemälte broderdel till dess bemälte hennes broderbarn lösa samma del igen 
 
Gamla Norberg 19 januari 1649  // angående en brodersdel i Bastmora den hustru Barbro, salig Lars Hermanssons hade 
bortsålt till en benämnd Erik Hansson i Ferna för 27 skeppd takjärn vilken del h Karin i Bastmora omsider för trettio skp 
tackjärn igenlöst // samma hemmandel närmast är att tillträda och igenlösa, salig Lars Hermanssons barn varför och så 
erkänt blev att hustru Karin med sin barn behåller och nnjuter så länge bemälte brodersdel till dess bemälte hennes 
broderdotters barn löse samma del igen 
 
Norbergs sockenstuga 29 januari 1650  Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt AI:1 (1646-1656) Bild 
800 Lars Eriksson i Bastmora framviste en lagmansdom daterat Björsbo d 14 september 1642 av innehåll att efter noga 
rannsakning och till den samma hemmansdel som tvistas om är närmast den att inlösa och tillträda äro  sal Lars 
Hermanssons barn, därför är avsagt att hustru Karin med sina barn, behåller och njuter så länge bemälte broders del till 
dess bemälte hennes brodersdotter löser samma del igen var på han begärte fast efter han ovanskrivna jord haver igen 
löst, vilket honom och beviljas enär han framter sina kvittenser. 
Framviste Anders Olofsson i Bastmora ett köpebrev daterat den 2 mars 1601 lydande att h Marit i Onsjö haver efterlåtit 
och sålt sin broder Olof Andersson i Bastmora en systerdel i Bastmora den hon efter sina saliga föräldrar ärvt hade för 
vilken systerdel tio fat osmundjärn. 
 
Gamla Norberg 26 augusti 1653 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt AI:1 (1646-1656) Bild 1860 Lars 
Eriksson i Bastmora beviste klarlig huruledes hans svärmoder h Karin Halvarsdotter hade inlöst utur oskylda händer nämlig 
av Erik Hansson i Färna en brodersdel i bemälte hemman, Lars nu åbor, för vilken del Lars Eriksson sedermera haver givit 
trettio och 8 skeppd tackjärn: än haver han givit Anders Larsson soldat för hans bördsrätt sju skeppd tackjärn vilken jord är 
både lagbunden och lagstånden 
 
Gamla Norberg 26 augusti 1653 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:1 (1646-1656) Bild 1890 
(AID: v222893.b1890, NAD: SE/ULA/11711) Lars Eriksson i Bastmora framviste en lagmansdom dat Bastmora 14 sept 1642 
av innehåll att efter noga rannsakning att till den samma hemmansdel som tvistas om är närmast den att lösa och tillträda 
äro sal Lars Hermanssons barn, varför är avsagt att h Karin med sina barn behålla och njuta så länge bemälte bordersdel, 
till dess berörde hennes brodersdotter löser samma del löser igen, var på han begärde fast efter han ovanskrivne jord 
haver igenlöst, vilket och honom blev beviljat, att så, emedan han där till haver skäl. 
 
Gamla Norberg 7 mars 1661 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2270 (1661) Bild 7610 / sid 747 
(AID: v420672.b7610.s747, NAD: SE/RA/42042202) Anders Lookmans tilltalan till Lars Ersson i Bastemor om 1 tunna säd 
som Anders hade borgat hans svärfader för 16 år, kunde rätten intet gilla utan kände Lars Ersson för Anders Lookmans 
vidare åtalan i detta målet fri efter gälden så länge hade stått okravd och inga skäl funnes. 
 
Gamla Norberg 22 juli 1663 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2732 (1663) Bild 5890 / sid 1079 (AID: 
v420717.b5890.s1079, NAD: SE/RA/42042202)Sedan upplästes Lars Erssons i Bastmor och Norbergs kapellfjärdings 
fastebrev förmälandes huru som han hade igenbördat Anders Nilssons jord i Bastmor som Måns Olsson ibidem hade lagt 
järn och penningar på att köpa, och således löst Måns ut efter Lars var närmare bördesman och givit honom tillbaka 17 
skpd tackjärn, och för h Brita Nilsdotters systerdel ibidem 120 daler koppmt, än för h Karin Nilsdotter i Åvestbo 125 daler 
dito h Anna Nilsdotter i Mortorp och Gunnilbo 120 daler, Avhände alltså Måns sig förbemälte Anders Nilssons jord och 
tillägnade Lars Ersson och han arvingar den evärdeligen att behålla efter transportens lydelse de dato Bastemor den 28 
juni 1658. Noch befanns att Lars Ersson hade utlöst några creditorer som Anders Nilsson hade varit skyldig och sökt sin 
betalning av hans jord och därför måst betala. Nämligen till Färna bruks skrivare 354 daler, Simbla arvingar 24 daler, 
befallningsmannen Nils Jonsson ett skpd stångjärn, och såsom på själva köpeskriften fanns skrivna uppbuden 1 resan 226 
aug 1653 2 29 juni 1654 3 27 feb 1657. 
 
(Gamla Norberg 15 augusti 1669 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:5 (1668-1669) Bild 1880 
(AID: v222900.b1880, NAD: SE/ULA/11711) förlikte sig Lars Eriksson i Bastmor med tvenne sine hustrurs skyldfränkor, hust 
Margareta Jonsdotter ifrån Tolfors bruk vid Gävle samt hust Kerstin Larsdotter ifrån Simbla vilka bägge hade någon 
arvsrättighet på olöst jord i Lars Erikssons hemman, således att Lars skall giva hust Margreta som fordrade lösning för sina 
barn efter Anders Larsson som död är och ägde där en brodersdel jord, tackjärn fyra skeppd och hustru Kerstin Larsdotter 
2 skeppd varmed de på båda sidor bekände sig för rätten vara till freds och väl förlikta och till försäkring beviljades Lars 
dett i häradsdombok inskrivas måtte.) 
 
Barn med NN. 
 
Barn: 
X:965 Erik Larsson Buss. Född omkring 1625. Död 1684-02-24 Västanfors Onsjö.  
Anders Larsson Buss. Död 1663-03-31 Gunnilbo Bastmora.  



 
 

 
 

XI:1930  mm mm ff fm ff m 
NN. Mor: XII:3860 Karin Halvarsdotter. 

 
 

 
 

XI:1931  mm mm ff fm fm f 
Jöns Jonsson. Född Hed Nibbarsbo. Far: XII:3861 Jon. Mor: XII:3862 Ingeborg Månsdotter. 
 
Skinnskatteberg 5 maj 1617 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2254 (1593-1632) Bild 220 / sid 715 
(AID: v420656.b220.s715, NAD: SE/RA/42042202)  samma dag kom för rätten Erik Hermansson i Nibbersboda uti Malma 
fjärding och gav tillkänna att han för trettio år sedan hade upptagit bemälte Nibbersboda av ödemark, som över ett hundra 
år hade varit förr byggd och nu vill en benämnd Nils Larsson i Aslarbo driva honom därifrån, där till svarade Nils Larsson att 
han hade köpt det av Erik Hermansson, det han intet bevisa kunde. Och alldenstund Erik Hermanssons barn ville det 
igenbörda avsades de Nils Larsson skall bekomma sin betalning efter mätesmanna orden för allt det han där uppå kostat 
haver och sedan träda därifrån 
 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2254 (1593-1632) Bild 230 / sid 716 kom för rätten Erik 
Hermansson i Nibbelsboda och gav tillkänna att hans hustru Ingeborg Månsdotter är arvtagande till en systerdel i Holmen i 
Malma socken och Lasse Eriksson som bemälte Holmen besitter vill tränga honom och hans hustru därifrån och inrymma 
sin styvson Jöns benämnd att bygga där på ett torp benämnd Bovallen. Avsades att efter bemälte Bovallen kan vistas under 
hemmanet skall Erik Hermansson taga det för sin treding som henne tillkommer i samma hemman och göra kronan där av 
sin rättighet 
 
Skinnskatteberg 23 april 1629 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2252 (1593-1632) Bild 130 / sid 
245 (AID: v420654.b130.s245, NAD: SE/RA/42042202) Jon Jonsson i Nibbersboda skall där så länge bliva till dess saken 
emellan honom och sin styvfader Erik Hermasson är utfört om hans faders jord han bortsålt haver. 
 
Barn med NN. 
 
Barn: 
X:966 Elisabet Jönsdotter. Född Skinnskatteberg Nibbersbo.  
Johan Jönsson Roth.  
Erik Sparre.  

 
 

 
 

XI:1932  mm mm ff fm fm m 
NN. 
 
Sambo med Bengt. 

 
 

 
 

XI:1933  mm mm ff fm mf f 
Jöns Larsson. 
 
 
 
Barn: 
X:967 Olof Jönsson. Född Norberg Åvestbo. Död 1674 Norberg Åvestbo.  

 
 

 
 

XI:1935  mm mm ff fm mm f 
Erik Persson. 
 
Gamla Norberg 8 mars 1658 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2729 (1656-1658) Bild 7170 / sid 694 
(AID: v420714.b7170.s694, NAD: SE/RA/42042202) Mats Andersson i Brandebo förfrågade sig för rätten om honom kunde 
efterlåtas behålla en brodersdel utan byte, vilken han hade inlöst i Brandebo efter fordom Erik Persson ibidem och han den 
inlöst av Olof Larsson i Västerås för 7 fat osmundjärn. Resolutio Efter som dennas köpeskrift var för lång tid sedan 
lagbuden och lagstånden dock icke fasta där uppå till datum givit alltså kände rätten Mats den att behålla oklandrat utan 
byte, helst efter ingen av medarvingarna som närvarande var sade där emot.  
 
 



 
Barn: 
X:968 Margareta Eriksdotter. Född Norberg Brandbo. Död 1674 Västanfors Åvestbo.  

 
 

 
 

XI:1953  mm mm fm ff ff f 
Lars Olsson. Död 1634-04-14 Sankt Ilian Rönnby. 
 
Tionde 1603 Hans? 
Mantal 1605 Sankt Ilian frälsebonde Lars i Rönnby själv - 2 
Årliga räntan 1612-1619 1 markland 
 
LandskapshandlingarVästmanlands handlingar, SE/RA/5121/5121.09/1619: 6 (1619), bildid: A0050922_00342 Årliga 
räntan- S:t Ilian Röndby Lasse 1 markland 
 
Norrbo härad 2 april 1610 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2252 (1593-1632) Bild 1130 / sid 345 
(AID: v420654.b1130.s345, NAD: SE/RA/42042202)  blev av nämnden rannsakat och vittnat att Lasse Olsson i Rönnby för 
det ena hemmanet som han hade på frihet upptagit därför så haver han utgjort vissa persedlar. Men åkörorna och 
månadsgärderna är frigivit efter som nämnden och alleman här för rätten vittnade, tillstodo och bekände att saken hade 
sig sålunda i sanning som förbemält 
 
Norrbo härad 22 januari 1624 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2252 (1593-1632) Bild 2060 / sid 
437 (AID: v420654.b2060.s437, NAD: SE/RA/42042202) avsades emellan Lasse i Rönnby och Simon Depken i Västerås om 
den hagen som de hade träta om sig emellan att Lasse han skulle sig ingalunda förgripa eller förvälla antingen med ord 
eller gärningar på Simon Depken förr än han förvärvar sig ädla och välbördiga Jakob Jakobssons till Stävlös special tillstånd 
att han haver lov och herr Jakob Jakobssons tillstånd och fullmakt emot den tillstå med som Jakob Jakobsson Simon 
Depken givit haver att han således där igenom dödar och kasserar den förre utgivna fullmakten 
 
Norrbo härad 20 januari 1640  Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län (D) EXIe:1106 (1640) Bild 980 / sid 90 
(AID: v420538a.b980.s90, NAD: SE/RA/42042202) nämnden bekände sig hava dömt med Anders Andersson lagföraren att 
Esbjörn i Jädra och Skultuna socken  skall betala Lars arvingar i Rönby och S Ilians socken två skepp stångjärn, vliket de 
här till icke är mäktiga blivne, därför nu utan dröjsmål betalas bör 
 
 
Dödbok Västerås domkyrkoförsamling - item Lars i Rönnby vilken hade drunknat i Skultunaån 
 
 
 
Barn: 
X:977 Olof Larsson. Född omkring 1599. Död 1668 Sankt Ilian Rönnby.  
Margareta Larsdotter.  

 
 

 
 

XI:1957  mm mm fm ff mf f 
Paulus Hermanni Vallensis. Född Malung. Död 1640-04-06 Lima. Predikant Far: XII:3913 Hermannus Pauli Angermannus. 
 
"Född i Malung okänt när, död som kh i Lima 1640, b 6.4, son av kh i Malung Hermannus Pauli Angermannus. 
Åren 1593-1616 är han kaplan i Malung-Lima och blir detta senare år kyrkoherde i Lima, sedan det avskilts till eget 
pastorat. 1599 är han antecknad som predikant för Erik Larssons fänika dalaknektar, som då låg i borgläger. (Under 
inbördeskriget mellan kung Sigismund och Karl IX). Han förblev i Lima till sin död. 
 
I Malung har han jord i Gärdås, o i Lima I Trävalen, på Hammaren o Heden." 
 
"Son av kyrkoherden Herman Pålsson i Malung, var kapellan för båda församlingarna (Malung och Lima) då han 1593 
underskrev Upsala mötes beslut. Då Lima församling klagade för Kon. Gustaf Adolf, "att prästen hade långt draga dit från 
Malung, trängde hårdt på att få eget sittande prest, och konungen förnam herr Påvel vara i kapitlet godkänd funna en 
församling förestå", samtyckte han med sitt brev 8 spet. f. år, att socknen måtte skiljas ifrån malung och 1 aug påfölj. 
insatte Biskop Bellinus Paul Hermanni till förste pastor. Han var då redan till åren, skötte sin tjänst med allvar och uppdrog 
pastoratet åt sin son några år förrän han dog 1640. Begrofs 6 april." 
 
"I Confessio Fidei och i pergamentsurkunden till Uppsala mötes beslut 1593 förekommer även Paulus Hermanni i Malung. 
Däremot finnes han icke i den tidigare pappersurkunden, vadan han troligen tillträtt efter mötet. 



Efter herr Olofs (företrädaren Olaus Stephani) död har han flyttat över till Lima som dess specielle kaplan. Där återfinnes 
han 1606 på Underholen i registret över mantalshjälpen. På kaplansbordet såddes årligen 1½ spn. Tillhörande äng gav 20 
sommarlass. 
Å ting i Torgås 27 januari 1613 upplåter Lasse Olofsson i Skålmo (Skålme) till honom, som redan nu ehuru felaktigt kallas 
"kyrkoherde i Lima", för 3 daler 1 böleland äng i Lateuedh, sammaledes Bengt Månsson i Näset ½ böleland för 8 trö gott 
korn och 1 par skor; Peder Eriksson i Underhamaren har skänkt honom 1½ snesland på Heden, varjämte Mats Olofsson i 
Tårgås givit honom i testamentsgåva en liten myrslog i Stensmyra, på vilket alltsammans herr Pål nu fick fasta. 
Till tionderegistret 1609 har herr Pål fogat dessa ord: "Säden så av frost fördärvad (Gud bättre), att man därav icke kan få 
en god kaka bröd". I registret för Älvsborgs lösen 1613 kunde ock antecknas: "Klockare är ingen och socknen aldrig varit 
mäktig att hålla någon". När Lima 8 september 1616 godkänts som eget pastorat, blev herr Pål av konungen utnämnd till 
dettas första kyrkoherde, eftersom han var "uti capitlet godkänder uti lärdom och leverne en församling att kunna 
förestå". Troligen är det han, som 1599 är predikant vid Dalregementet." 
 
(Gunnar Ekström, Västerås stifts herdaminne, II:1 s 757 f. och 
Muncktell, Westerås Stifts Herdaminne, II  
 
Barn med Brita Staffansdotter (Död 1648-05-22 Lima.). 
 
Barn: 
X:979 Petrus Pauli Dalekarlus. Född 1603-06-12 Lima. Död 1683-11-16 Malma.  

 
 

 
 

XI:1958  mm mm fm ff mf m 
Brita Staffansdotter. Död 1648-05-22 Lima. 

 
 

 
 

XI:1959  mm mm fm ff mm f 
Widichindus Laurenti Broensi. Född 1581-07-10 Bro. Död 1642-04-18 Bro. Far: XII:3917 Laurentis Widichini. 
 
Barn med Sara Dalekarlia (Född 1591-08-07 Rättvik. Död 1676-09-08 Malma.). 
 
Barn: 
X:980 Anna Pontelia. Född 1618-11-27 Bro. Död 1698-12-11 Malma.  

 
 

 
 

XI:1960  mm mm fm ff mm m 
Sara Dalekarlia. Född 1591-08-07 Rättvik. Död 1676-09-08 Malma. Far: XII:3919 Olaus Petri Hedemorensis. Mor: XII:3920 
Margareta Hansdotter. 

 
 

 
 

XI:1985  mm mm mf ff ff f 
Jöns Olofsson. Se X:797. 

 
 

 
 

XI:1986  mm mm mf ff ff m 
NN. Se X:798. 

 
 

 
 

XI:1987  mm mm mf ff fm f 
Carl Nilsson. Död Hed Aspänge. 
 
I mantalslängd  från 1645 till 1668 
 
Barn med Elin Larsdotter (Död Hed Aspänge.). 
 
Barn: 
Carl Carlsson. Född 1635 Hed Aspänge. Död 1740-09-10 Hed Aspänge.  
Nils Carlsson.  
Marit Carlsdotter.  
Olof Carlsson. Född Hed Aspänge.  
Lars Carlsson. Död Hed Bubbarsbo.  
X:994 Ingeborg Carlsdotter. Född Hed Aspänge.  



 
 

 
 

XI:1988  mm mm mf ff fm m 
Elin Larsdotter. Död Hed Aspänge. 

 
 

 
 

XI:1989  mm mm mf ff mf f 
Anders Svensson. 
 
I mtl 1663-1680 
 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2727 (1652-1655) Bild 660 / sid 57 (AID: v420712a.b660.s57, 
NAD: SE/RA/42042202) 
 
 
 
Barn: 
X:995 Erik Andersson. Död 1691 Hed Sörtulinge.  

 
 

 
 

XI:1993  mm mm mf fm ff f 
Olof Larsson. Född Skinnskatteberg Övre Ugglefors. Död 1651-06-22 Odensvi Solmyra. Far: XII:3985, XIII:8117 Lars 
Olofsson. 
 
Älvsborgs lösen 1613, Kommissariernas m.fl. räkenskaper för den lokala uppbörden av Älvsborgs lösen, SE/RA/5117/IV/42 
(1619-1621), bildid: A0066046_00286 Solmyra Olof Larsson ogift 
 
Möjligen gifter han sig med Sven Anderssons dotter omkring 1615 
 
Skinnskatteberg 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) Blev ännu som tillförende avsagt att Lasse Persson i Uggleforsen skulle 
lösa och besitta Övre Uggleforsen och giva Olof Larsson i Solmyra 8 fat järn för sin treding och var han dem icke vedertaga 
ville skulle de gå i rätten natt och år, och sedan efter stadgan kännas under kronan. 
 
Skinnskatteberg 28 november 1616 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2254 (1593-1632) Bild 400 / sid 
732 item kom för rätten hustru Marit i Svansbo och gav tillkänna att hennes förre mans broder Olof i Solmyra hade sålt 
hennes barns fädernes jord i Övre Uggelforsen för fem skeppund järn och förmente sig komm till arvs i förbemälte järn, 
avsades efter Sveriges lag förmå, att ingen haver makt att sälja övermaga eller vetvilliga jord att förbemälte Olof i Solmyra 
skall lägga samma järn pojken till godo till dess han kommer till mogen ålder och denna skall intet givas fastebrev på 
samma hemman. 
 
Västerås domkapitel A:3 31 januari 1622 sidan 21 /rörande församlingstillhörighet/ men dessa fyra, Olof i Solmyra, Lasse i 
Ängelboda, Nils i Grisboda och Olof i Näla i Odensvi socken skola här efter för samma orsak skull göra till Hed all rättighet 
förutom skaftetionde och kvicktionde den de skola göra till Odensvi. De skola ock uti avrad hjälpa till att bygga på kyrkan 
men uti Odensvi på prästgården 
 
Boskapslängd 1631 två hemman Olof Perssons och hu Brita A0052689_00212 
 
Lagmansting Söderbärke 10 juli 1633 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIa:12 (1591-1679) Bild 15390 
/ sid 599 (AID: v405286c.b15390.s599, NAD: SE/RA/42042202) fram kom en lagvad sak emellan Olof Larsson i Solmyran i 
Onsvifjärdingen på den ena och Jon i Svansbo på den andra sidan anlangande ett hemman i Solmyran beläget om 8 
öresland hus och jord, vilket de ville båda inlösa vore halvbröder // efter modern men intet efter fadern och var moders 
byrd. Olof Larsson hade tillförene inlöst 2 öresland /det intet bekommit fastebrev där på / och något ägde han där själv på 
sin arvelotts anpart och Jon i Svansbo hade löfte och tillåtelse av några andra syskon deras del att lösa på sin och sin små 
brodersbarns vägnar där de ännu omyndiga vore. Men Olof Larsson protesterade på att vilja det alltsammans allena inlösa. 
Resolutio Alldenstund de lika när skylda är att lösa båda tillbjuda kunna och tvenne där på vara behållna efter gode mäns 
berättelse där på och tvenne tillförne bott hade, ty är alla barnen så till sin ålder komne att deras del försäljas kan: varför 
lösa halvt vardera Olof Larsson på sin anpart och Jon på sin och sin bemälte broders anpart till dess de komma till sina 
mogna ålder de veta sin rätt försvara huru de då sig emellan förenas. Den 24 juli där efter kom Olof Larsson till mig i 
Munktorp socken uti Snävringe härad och framkastade sina vadepenningar emot samma dom, sade sig vilja söka den 
konungslige hovrätt.  Så ändock justus terminus appellationis tå reda förlupen var, likvist att han icke skulle sig hava att 
besvära över någon orätt efterlåts honom copia av domen att söka 



 
Svea hovrätt, huvudserie EVIa 2aa:74 1633-34: sidan 292 Olof Larsson i Solmyra mot Jon i Svansbo //...spordes efter 
släktlinjen eller varefter han dömt hade, där till han svarade att där var ngen släktlinje uta de bekänna själva att de äre 
bröders barn//Nådige greve ädle välborne välbördiga högaktade välvisa och välförståndiga lagfarna gunstiga goda herrar 
och män som denna högberömliga konungsliga hovrätt besitta och bekläda. Kan jag fattig man och skattdragare 
ödmjukeligen och klageligen icke oförmält låta den stora oförätt mig tillfogat är, av en min sockenman Jon i Svansbo i det 
han vill mig undangå mitt hemman Solmyra som jag en del ärvt och en del lagligen köpt och inlöst haver; efter som 
lagläsarens Jacob Byrgerssons dombrev utvisar emot vilken dom min vederpart haver nedkastasta under lagmannen den 
och haver dömt Jon i Svansbo i halva gården med mig till att inträda och bo vilket dock icke är mera än en mans ( ) med 
vilken dom jag mig icke haver kunnat ( ) låta utan i rättan tid appelerat under denna hovrätt min sak här under att utföra 
förmenandes mig här bekomma en bättre dom // Actum den 16 december år 1633 Olof Larsson nämner i ett brev samma 
år att han är ”både sjuklig och åldrig” och inte kan resa till stockholm 
 
Svea Hovrätt, Huvudserie [Liber causarum], SE/RA/420422/01/E VI a 2 aa/74 (1633-1634), bildid: A0067993_00297 
Vid Svea hovrätt anfördes mellan 6 mars – 22 november 1634 ett mål mellan Jon Svensson i Svansbo och Olof Larsson i 
Solmyra om hemmanet Solmyra. Olof och Jon är halvsyskon och Olof vill inte tillåta Jons barn att bosätta sig på Solmyra. 
Börden är på moderns sida inte på fadern. 
 
Desse efterskrivna hava ärvt som efter faller nämligen 
1 Olof Larsson haver ärvt 1 öresland land Solmyra vid Odensvi fjärding 
2 Haver Lars i Engelbo, Hans Hansson i Grisbo 2 öresland land 16 penningland 
3 köpt utav sin systerdotter hustru Ingeborg ½ öresland 
4 så haver Olov Larsson henne fött en sytning födan den till dödedag är ½ öresland 
5 Mats Hermansson Sunden som lagmansdomen ofallen var haver bekommit utav förbemälte Mats ½ öresland. John 
Svensson i Svansbo och alla arvingar skall byta sin emellan 1 öresland 
Summan på Olof Larsson 5 öresland 
De andra återstående 3 öresland som uti Solmyra rester vill Joen Svensson i Hed i Svansbo i Malma fjärding och Lennart 
som haver själv honom  sitter likvist och vill tränga Olof Larsson likvist och sedan Olof Larssons systerdotter Marit 
Pedersdotter, Elin benämnd tränga sig där uti 3 öresland 
Samma förbemälte Lennart hava ett sitt heman köpt och det låta besätta en annan åbo och vill likväl sitta kvar i .. 
//Jag klageligen giver eder fromma och välaktade Jacob byrelsson tillkänna huru litet min granne Leonard och H Marit i 
Holmen vilja akta den K hovrättens brev och den lagmans dom som jag haver på den jordedel de fodra i Solmyra utan nu 
stego till och med våld söka åkomma ifrån mig och sådden oansett jag haver uppbrukat och väl gjort  // uppå kostat 
mycket arbete begär jag för den skull på det ödmjukeligaste att eders välaktade.. ville förskaffa mig rätt. H Marit i Holmen 
ropar skamligen på dessa breven säger att de intet är rätta ed sådana ord att hon aldrig kan bevisa, det gode män väl 
kunna vittna 
Olof Larsson 
//Jag giver Lasse i Spadbo här med tillkänna att sedelvisare Lennart Bastiansson haver varit här hos mig och givit sig 
klageligen tillkänna huruledes Olof i Solmyra vill utskjuta honom ifrån Solmyra det dock han haver lov där till att sitta utav 
de andra syskon för sina styvbarns skull och honom är av lagenom till dömd där att bliva varför är min befallning på hög 
överhetens vägnar att tillsäga Olof att han honom ingen förfång gör utan låter honom här efter såsom tillförende bliva i 
frid så framt han icke vill vara förtänkt att svara honom till rätta och uppfylla honom all hindret och skadaa som han 
honom // 1633 den 17 september 
 
//Jag Hans Urbansson befallningsman utöver Skinnskatteberg samtligen dessa underskrivna goda män  // kom ärlig och 
förståndig man Jöns Olsson i Holmen i Malma fjärding och fliteligen begärde av oss ett sannfärdigt vittnesbörd det vi 
honom för // tillstyrka icke vägra kunde om ett hemman beläget i Odensvi fjärding benämnd Solmyra som är ett markland 
jord och förbemälte Jöns i Homen haver i samma hemman på sin styvdotters vägnar som är Olof Larssons i Solmyra rätta 
brorsdotter en broders del men den som nu på hemmanet sitter bemälte Olof Larsson i Solmyra vill sig hela hemmanet 
tillägna och inge av de andra som äre arvfallne uppå samma hemman komma låta och vill sina broders barn full där ifrån 
utskjuta där dock nu och i förtiden alltid två besuttit haver och sina utlagor i vissa och ovissa persedlar som de utgåv hava 
gå bort i rättan tid utgjort haver och stött sig väl på förbemälte hemman finnes där jorn inom hank och stör obrukat och 
upplöjt varför kunde ännu här efter såsom tillförende två hemmanet väl besitta och kronans utlagor i rättan tid utgöra 
// 
Skinnskatteberg 1634 den 27 oktober:Bekänner mig Olof Larsson i Solmyra uti Odensvi fjärding att hava ombetrott och 
fullmyndig gjort denne sedelvisare Töris Andersson välaktad och förståndig landsprofossens tjänare utföra mina dombrev 
till de nådiga herrar som i hovrätten är och av dem ödmjukeligen och underdånigen svar förfodra efter jag fattig man både 
sjuklig och åldrig är och kan intet gärna denna vägen förresa. // Odensvi församling 5 november 1634. 
 
Svea Hovrätt, Huvudserie [Liber causarum], SE/RA/420422/01/E VI a 2 aa/74 (1633-1634), bildid: A0067993_00303 // 
bekännes vi oss undertecknade att Olof Larsson i Solmyra haver sålt några hemmansdelar som kommer hans broderbarn 
till och icke dem där före gives en penning utur släkt och börd som heter Ugglefors haver ock sålt bort en del i Fremshyttan 
i Skinnskatteberg ( ) nu vill han med snack och bedrägeri komma under sig den delen som kommer hans broders barn till 



det han nu brukat haver i 20 år och när de nu kräva sitt giver han ond mun, berättar det som aldrig är sant för lag och rätta 
att hans fader löst hemmanet Solmyra sig till handa, där de dock voro 8 syskon honom förutan, men de vore 2 bröder 
Peder Larsson och denne Olof Larsson, nu haver denne Peder Larsson en dotter efter sig som denne unge karl (Ad: 
Nilsson?) nu äger till sin äkta hustru, dessa tvenne bröderna vore lika bördiga efter fader och moder och detta förb:te 
Solmyra haver bott två uppå alltid och kunna sig väl bestå, ligger ändock mycke åker den de aldrig hinna att bruka, detta 
vittna vi sannfärdeligen med våra namn och bomärke av Holm den 7 september 1634 
Salomon i Bysala, Peder i Ytterby, Lasse i Bäck, Olof Jonsson i Bovallen 
 
 
Skinnskatteberg 13 mars 1637 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1782 (1637-1639) Bild 980 / sid 91 Efter 
väl:te Olof Larssons till lagmannens uträkning och parternas bekännelse om hemmanet i Solmyra som är åtta öresland, så 
blev avsagt att Lennart i Solmra skall med sin hustru på barnens vägnar bruka de 13 4/12 land som dem tillkommer i 
Solmyra, men Anders Nilsson och Olof efter som de bäst förlikas kunna, och giva de andra sina penningar igen och behålla 
den del som deras samsyskon hava löst, efter sambroder är närmare att lösa broder än halvbroder eljes är de och arvfallne 
efter fadern och modern och de andra allenast efter modern. Men den jord som tillkommer Mats Hermansson, vilken och 
är interesserat med de fyra öresland som Jon i Svansbo .. det haver han bytt med Olof Larsson och blev tillstått efter de 
andra icke hava lägenhet att byta honom tillhanda, vilket är 13 4/12 penningland, så mycket haver, bemälte Olof Larsson 
uti de fyra öresland, dock sina fyra öresland efter lagmansdomen behålla. Belangande Elins och Ingeborgs delar så stå till 
vidare rannsakning när de tillstädes komma. 
 
Västmanlands lagmansting 1639 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIa:3 (1625-1639) Bild 2280 / sid 197 
(AID: v405244b.b2280.s197, NAD: SE/RA/42042202): Jon Svensson i Svansbo och Olof Larsson i Solmyra, inlade uti rätten 
den högt ärade konungslige hovrättens brev välborne landshövdingen herr Ture Sparre tillskrivit om den tvist emellan 
Anders Nilsson i Solmyra och hans hustrus medarvingar Jon i Svansbo, Lennart Bastiansson i Solmyra och Mats 
Hermansson i Näffve alla uti Odensvi fjärding boendes om bemälte Solmyra vilken dera skulle vara närmast det att behålla 
och de andra utlösa då uträknades åt deras och befanns att Anders Nilssons hustru Maria i Solmyra haver ärvt efter sin 
fader Per Larsson en öre 5 1/3 dels land hus och jord i Solmyra, Jon Svensson 13 1/3 penningland och hans broders Lars 
Svenssons barn som Lennart Bastiansson är styvfader till 13 1/3 penningland men Mats Hermanssons barn i Räffve åtte 14 
2/3 penningland i Solmyra som Olof Larsson sig tillbytt haver och givit dem jord igen i Hugnara efter såsom dombrevet den 
13 juli 1637 utvisar, Elin som och äger 14 2/3 penningland uti Solmyra haver givit sig in hos sin halvbroder Jon Svensson till 
sytning, vilken med henne om hennes del handlat haver. Inlades och lagmansdomen daterat den 3 juli 1633 och där på den 
högt ärade konungsliga hovrättens dom den 12 november 1634 att brodern Olof Larsson skulle äga halva hemmanet och 
den andra brodern Jon Svensson med sina omyndiga broder barn den andra halvparten. Allt så hade Olof Larsson ärft efter 
sina föräldrar en öres och 5 ¼ penningland och av Mats Hermanssons barn i Hugnara tillbytt 14 2/3 penningland och köpt 
av efterskrivne sina syskonbarn, Lasse i Grinsbo 16 penningland, Elin i Tyskarsbo 8 penningland, Brita i Grinsbo 8 
penningland och av sin syster Marie som hos honom sig till sytning givit haver 14 2/3 penningland som köpebrevet utvisar 
det Jon Svensson och sade sig hava inlöst varpå han och inlade ett köpebrev daterat den 31 december 1631 och där Olof 
Larsson skulle allt detta behålla, då hade han 9 1/3 penningland över halva hemmanet. Anders Nilssons hustru Marit ärvt 
efter sin fader Peder Larsson 1 öre 5 1/3 penningland Lars Svenssons barn som är Leonard Bastianssons styvbarn 13 1/3 
penningland, Jon Svensson ärvt 13 1/3 penningland och inlösst av sitt syskonbarn Karin i Täliestad 8 penningland påföre 
och honom de 14 2/3 penningland som hans halvsyster Elin tillkommer vilka hos honom sig till sytning ingivit haver. Detta 
tog rätten uti noga betänkande och blev sålunda härutinnan sententierat och avsagt att alldenstund ingen mer av Jon 
Svenssons bröders barn är kommen till sina myndiga år än Anders Nilssons hustru i Solmyra som nu gift är och den högt 
ärade konungsliga hovrättens dom gillar lagmansdomen härutinnan dömes att Olof Larsson skulle inlösa halvparten och 
Jon Svenssons på sin och sina omyndiga brodersbarns vägnar den andra halvparten. Varför erkänner rätten att Olof 
Larsson behåller först sin anpart uti hemmanet en öre fem och en tredjedels penningland hus och jord som honom 
ärftligen tillfallen är så och sin systers Karin Larsdotters barns anpart fjorton och två tredjedels penningland, den hans sig 
tillbytt haver för heedh uti Högmora såsom de därom för rätta den 3 juli 1637 förenta är. Och där till av de mera Olof 
Larsson inlöst haver så att han bekommer sina fullnat till 4 öres land och av den andra halvparten behåller Anders Nilsson 
sin hustrus anpart. Och Jon Svensson sin och sina omyndiga broders barns del till dess de myndiga bliva. Och den del som 
Olof Larsson över en halvpart i Solmyra sig tillhandlat haver så och det som Elin Larsdotter tillkommer som sig hos sin 
halvbroder Jon Svensson till sytning givit haver skall Jon Svensson på sin och sina broders barns vägnar och Anders Nilssons 
på sin hustrus vägnar inlösa och behålla till vidare jämkning och delning när barnen myndiga bliva och sådant med rätta 
med den ville icke alla parterna sig benöja låta utan Olof Larssons måg Tyres Andersson inlade i rätten tid? Vid penningars 
appelerandes under den högt ärade konungsliga hovrätt. 
 
Svea Hovrätt, Huvudserie [Liber causarum], SE/RA/420422/01/E VI a 2 aa/74 (1633-1634), bildid: A0067993_00297 
Vid Svea hovrätt anfördes mellan 6 mars – 22 november 1634 ett mål mellan Jon Svensson i Svansbo och Olof Larsson i 
Solmyra om hemmanet Solmyra. Olof och Jon är halvsyskon och Olof vill inte tillåta Jons barn att bosätta sig på Solmyra. 
 
Desse efterskrivna hava ärvt som efter faller nämligen 
1 Olof Larsson haver ärvt 1 öresland land Solmyra vid Odensvi fjärding 
2 Haver Lars i Engelbo, Hans Hansson i Grisbo 2 öresland land 16 penningland 



3 köpt utav sin systerdotter hustru Ingeborg ½ öresland 
4 så haver Olov Larsson henne fött en sytning födan den till dödedag är ½ öresland 
5 Mats Hermansson Sunden som lagmansdomen ofallen var haver bekommit utav förbemälte Mats ½ öresland. John 
Svensson i Svansbo och alla arvingar skall byta sin emellan 1 öresland 
Summan på Olof Larsson 5 öresland 
De andra återstående 3 öresland som uti Solmyra rester vill Joen Svensson i Hed i Svansbo i Malma fjärding och Lennart 
som haver själv honom  sitter likvist och vill draga Olof Larsson likvist och sedan Olof Larssons systerdotter Marit 
Pedersdotter, Elin benämnd tränga sig där uti 3 öresland 
Samma förbemälte Lennart hava ett sitt heman köpt och det låta besätta en annan åbo och vill likväl sitta kvar i .. 
//Jag klageligen giver eder fromma och välaktade Jacob byrelsson tillkänna huru litet min granne Leonard och H Marit i 
Holmen vilja akta den K hovrättens brev och den lagmans dom som jag haver på den jordedel de fodra i Solmyra utan nu 
stego till och med våld söka åkomma ifrån mig och sådden oansett jag haver uppbrukat och väl gjort  // uppå kostat 
mycket arbete begär jag för den skull på det ödmjukeligaste att eders välaktade.. ville förskaffa mig rätt. H Marit i Holmen 
ropar skamligen på dessa breven säger att de intet är rätta ed sådana ord att hon aldrig kan bevisa, det gode män väl 
kunna vittna 
Olof Larsson 
//Jag giver Lasse i Spadbo här med tillkänna att sedelvisare Lennart Bastiansson haver varit här hos mig och givit sig 
klageligen tillkänna huruledes Olof i Solmyra vill utskjuta honom ifrån Solmyra det dock han haver lov där till att sitta utav 
de andra syskon för sina styvbarns skull och honom är av lagenom till dömd där att bliva varför är min befallning på hög 
överhetens vägnar att tillsäga Olof att han honom ingen förfång gör utan låter honom här efter såsom tillförende bliva i 
frid så framt han icke vill vara förtänkt att svara honom till rätta och uppfylla honom all hindret och skadaa som han 
honom // 1633 den 17 september 
 
//Jag Hans Urbansson befallningsman utöver Skinnskatteberg samtligen dessa underskrivna goda män  // kom ärlig och 
förståndig man Jöns Olsson i Holmen i Malma fjärding och fliteligen begärde av oss ett sannfärdigt vittnesbörd det vi 
honom för // tillstyrka icke vägra kunde om ett hemman beläget i Odensvi fjärding benämnd Solmyra som är ett markland 
jord och förbemälte Jöns i Homen haver i samma hemman på sin styvdotters vägnar som är Olof Larssons i Solmyra rätta 
brorsdotter en broders del men den som nu på hemmanet sitter bemälte Olof Larsson i Solmyra vill sig hela hemmanet 
tillägna och inge av de andra som äre arvfallne uppå samma hemman komma låta och vill sina broders barn full där ifrån 
utskjuta där dock nu och i förtiden alltid två besuttit haver och sina utlagor i vissa och ovissa persedlar som de utgåv hava 
gå bort i rättan tid utgjort haver och stött sig väl på förbemälte hemman finnes där jorn inom hank och stör obrukat och 
upplöjt varför kunde ännu här efter såsom tillförende två hemmanet väl besitta och kronans utlagor i rättan tid utgöra 
// 
Skinnskatteberg 1634 den 27 oktober:Bekänner mig Olof Larsson i Solmyra uti Odensvi fjärding att hava ombetrott och 
fullmyndig gjort denne sedelvisare Töris Andersson välaktad och förståndig landsprofossens tjänare utföra mina dombrev 
till de nådiga herrar som i hovrätten är och av dem ödmjukeligen och underdånigen svar förfodra efter jag fattig man både 
sjuklig och åldrig är och kan intet gärna denna vägen förresa. // Odensvi församling 5 november 1634. 
 
//Bekänner vi och undertecknade att Olof Larsson i Solmyra haver sålt några hemmansdelar som kommer Hans broderbarn 
till och icke dem där före givit en penning // släkt och börd som heter Ugglefors haver och sålt bort en del i Fremshyttan i 
Skinnskatteberg // nu vill han med svek och bedrägeri // under sig den delen som kommer hans brodersbarn till det han nu 
brukat haver i 20 år och när de nu kräva sitt giver han ond mun berättar det som aldrig är sant för lag och rätta att hans 
fader löst hemmanet Solmyra sig till handa där de dock vore 8 syskon honom förutan med de vore 2 bröder Peder Larsson 
och denne Olof Larsson nu haver denne Peder Larsson en dotter efter sig som denne unge karl Ad: Nilsson nu äger till sin 
äkta hustru, dessa tvenne bröderna vore lika bördiga efter fader och moder och detta förbemälte Solmyra haver bott två 
uppå alltid och kunna sig väl bestå ligger ändock mycken åker den de aldrig hinna att bruka detta vittna vi sannfärdeligen 
med vår namn och bomärke av Holm den 7 september 1634 // 
 
Skinnskatteberg 1646 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1786 (1645-1646) Bild 2740 / sid 265 (AID: 
v420577.b2740.s265, NAD: SE/RA/42042202)  Anders Nilsson i Solmyra i Hed socken framlade en lagmansdom given av 
Claes Eriksson 1639 den 2 oktober av innehåll att Olof Larsson och Anders Nilsson med sin hustrus anpart äro bördiga till 2 
öresland jord och Jon Svensson med sina omyndiga brodersbarn till 2 öreslan jord i bemälte Solmyra 
 
 
 
Barn: 
X:997 Mats Olofsson. Född 1616. Död 1696-03-11 Odensvi Solmyra.  
XI:2030 NN Olofsdotter. Född Gunnilbo Solmyra. Död omkring 1669 Gunnilbo Solmyra.  

 
 

 
 

XI:1995  mm mm mf fm fm f 
Olof. 
 



Barn med NN Eriksdotter (Född Skinnskatteberg Gillbo.). 
 
Barn: 
X:998 Kerstin Olofsdotter. Född 1628. Död 1709-02-13 Odensvi Solmyra.  

 
 

 
 

XI:1996  mm mm mf fm fm m 
NN Eriksdotter. Född Skinnskatteberg Gillbo. Far: XII:3991 Erik Svensson. Mor: XII:3992 NN Matsdotter. 

 
 

 
 

XI:1997  mm mm mf fm mf f 
Johan. 
 
 
 
Barn: 
X:999 Olof Johansson. Född 1652. Död 1716-10-01 Odensvi Ytternäla.  
Elisabet Johansdotter. Född Odensvi Ytternäla. Död Odensvi Knopbo.  

 
 

 
 

XI:1999  mm mm mf fm mm f 
Lars Arvidsson. Född 1620. Död 1705-04-13 Odensvi Knopbo. 
 
Barn med Anna Andersdotter (Född 1628. Död 1698-01-15 Odensvi Knopbo.). 
 
Barn: 
X:1000 Kerstin Larsdotter. Född 1652 Odensvi Knopbo. Död Odensvi Ytternäla.  
Anders Larsson. Född Odensvi Knopbo.  

 
 

 
 

XI:2000  mm mm mf fm mm m 
Anna Andersdotter. Född 1628. Död 1698-01-15 Odensvi Knopbo. 

 
 

 
 

XI:2001  mm mm mf mf ff f 
Lars Andersson. Död 1670 Västra Skedvi Alvestaboda. Far: XII:4001 Anders Olofsson. 
 
Skinnskattebergs härad 1652-03-22: Att ehuru väl Erik i Tomsbo framviste en rösgång den han förmente skulle kunna givas 
vittnesbörd. Där emot beropade sig Peder Larsson och Lars Andersson i Alvestaboda på lång hävd i det de skulle hava 
hävdat och brukat skogen intill Tiulebäcken. Dock likväl eftersom nämnden varken kan gilla framtedda rösegång icke heller 
kunna där i Alvestaboda bevisa någon urminnes hävd. (Erkunnar) därför nämnden att rätta skillnaden begynnas vid 
åsmunds röse som ligger på åsmundsön och gå så där ifrån med compassen in i Tomsbosjön och dessa voro på synen (ett 
antal nämndemän uppräknas) 
Åkerbo härad 13 oktober 1665:Beviljades Lars Andersson i Alvesaboda fasta på 4 öresland jord ibidem som befunnes vara 
lagbuden och lagstånden och haver systern Nils Ingelssons hustru, för sin del i bolbyn bekommit Skåhtorpet på bolbyns 
ägor beläget, därmed hon alldeles skall vara utlöst. 
 
Barn med Anna (Född 1617. Död 1697-02-07 Västra Skedvi Alvestaboda.). 
 
Barn: 
X:1001 Henrik Larsson. Född 1643 Västra Skedvi Alvestaboda. Död 1705-05-14 Västra Skedvi Alvestaboda.  
Salomon Larsson.  
Brita Larsdotter.  

 
 

 
 

XI:2002  mm mm mf mf ff m 
Anna. Född 1617. Död 1697-02-07 Västra Skedvi Alvestaboda. 

 
 

 
 

XI:2005  mm mm mf mf mf f 
Mats Larsson. Död 1675 Hed Västanhed 26). 
 



I mantalslängden 1648-1668. 
Skinnskattebergs häradsrätt 1650-03-19: Mats i Västanhed 3 mark för oljud 
Skinnskattebergs häradsrätt 1652: Nämndeman Mats Larsson i Västanhed uppbuder Peder Tomssons hemman i Långviken 
 
Skinnskatteberg 8 oktober 1657 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:2 (1656-1659) Bild 910 / 
sid 87 (AID: v222894.b910.s87, NAD: SE/ULA/11711) Hans Olofsson i Ytterbyn och Hedfjärdingen lät 3 resan uppbuda sitt 
byggningsställe ibidem vilket han hade köpt av Mats Larsson i Västanhed för penningar 45 daler kmt oklandrat 
 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2734 (1670) Bild 4670 / sid 460 
 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2739 (1675-1677) Bild 6300 / sid 601 (AID: v420724.b6300.s601, 
NAD: SE/RA/42042202) avlider före 16 januari 1676 
 
 
 
Barn: 
X:1003 Nils Matsson. Född 1648 Hed Västanhed. Död 1717-01-17 Hed Västanhed.  
Anders Matsson. Död 1684 Hed Västanhed.  

 
 

 
 

XI:2009  mm mm mf mm ff f 
Herman Schult. Född 1620. Död 1678-09-20 Fellingsbro Finnåkers bruk. Far: XII:4017 Hans Schult. 
 
Ur Släkt och hävd nr 2 1999 : Herman (Hindrichsson) var som hammarsmed verksam bl a vid Mora bruk, Dunker sn 1649, i 
Kila sn 1652 samt vid Haddebo bruk Svennevad innan han ca 1662 kommer till Finnåkers bruk i Fellingsbro. Han blir detta 
bruk trogen till sin död 1678. Av ett hammartingsprotokoll i Nyköpings tingslag den 27 september detta år framgår att 
åldermannen Hindrich Scholl då saknas eftersom han rest till sin broders begravning i Nora bergslag. 
 
Enligt kontrakt av den 5 juli 1664 åtog Mr Herman Schult sig att ansvara för sin svåger Mr Fredrik Fredriksson när denne 
tillträdde Grönboda hammar i Fellingsbro. Genom slarv av den senare blev hammaren uppbränd, Fredrik Fredriksson död 
och Herman Schult av hammartingsrätten ålagd att betala kostnaden för reparation av hammaren med 2131 daler 30 öre. 
 
Åren 1667-68 är Herman förordnad som bisittare i hammartingsrätten för Nora-Linde-Fellingsbro bergslag.  
 
Barn med Ingrid (Död 1684.). 
 
Barn: 
Catharina Schult. Född 1646. Död 1715 Linde Koverboda.  
X:1005 Hans Schult. Född 1648. Död 1698-07-17 Hed Morskoga ägor.  
Herman Schult. Född 1648.  
Hindrik Schult. Född 1653.  
Johanna Schult. Född 1655. Död.  

 
 

 
 

XI:2010  mm mm mf mm ff m 
Ingrid. Död 1684. Finnåkers bruk, Fellingsbro 

 
 

 
 

XI:2011  mm mm mf mm fm f 
Daniel Bayar. Död. Finnåkers bruk, Fellingsbro Far: XII:4021 Jaques Bayard. 
 
Äktenskap med Karin Påkesdotter. Vigsel 1642 Fellingsbro. 
 
Barn: 
X:1006 Catharina Danielsdotter. Född 1655. Död 1723-06-15 Hed Morskoga.  

 
 

 
 

XI:2012  mm mm mf mm fm m 
Karin Påkesdotter. Far: XII:4023 Pasquien Rolant. Mor: XII:4024 Kristina. 

 
 

 
 

XI:2013  mm mm mf mm mf f 



Joen Larsson Stake. Född omkring 1620. Död 1695-03-29 Arboga. 
 
Kolla detta närmare // Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIa:4 (1627-1645) Bild 1740 / sid 171 (AID: 
v405249b.b1740.s171, NAD: SE/RA/42042202) Sannolikt rör det sig om släkten Stark 
 
Är antecknad i mantalslängden Sunnan ån västra roten under Erik Persson från 1648. Gifter sig troligen 1657 med Erik 
Perssons änka 
 
1660 i oktober uppbuder han Bengt Svenssons pant 2:a gången 
 
Arboga rådhusrätt 1658 Beviljades om Jon Stakes pänningar af staden för 2:ne hästar som han hafver varit med i skjutsning 
till Kärkleholm dock efter ordningen…. 
 
Arboga rådhusrätt 5 augusti 1661 Jon Stake opbiuder 5 st lakan, 1 hufvudbolster pantat av Lars Gudmundsson 1 gång Item 
1 par hjul och en qvinfolk kiortel 1 gång 
 
Arboga rådhusrätt 1662 Jon Stake fordrar av Olof Jönsson 26 daler för 3 st oxar män säger vilia bevisa vara på annat sätt 
betalt. 
 
Arboga rådhusrätt 1662 Lars Gudmundsson skäller ut rätten. Cämnären Jon stake som efter befallning exequerade en 
kämnärs dom haver han gått till med vrede mot skällt honom för en skälm hotat och unsagt honom 
 
Arboga rådhusrätt 1666 Leutnanten Per Andersson Gran giver tillkänna att han haver till köps opdragit Jon Larsson Stake 
18 tunnor råg och korn, kyrkoherbärgsspannmål och skulle för var tunna giva 2 rd in specie och 4 öre men nu vill intet Jon 
stå vid köpet föregivandes spannmålen intet varit så god som hon var honom förevisat i sådant fall begär han rättens 
utslag och protesterar på hinder och skadestånd. Alldenstund Jon Stake själv icke kan neka til sig hava slutit köp 
medlöjtnanten manhaftig Per Andersson Gran om 18 tunnor spannmål sådan som där i kyrkohärbärget plägar levereras 
och emottagas, halvparten i råg och halvparten i korn öfr 2 rd och 4 öre tunnan och den här i Arboga emottaget ty dömer 
rätten att Jon Larsson samma köp oryggeligen skall hålla och för de expenser Leutnanten pratenderar betalar Jon Larsson i 
ett för allt 2 daler silfvermynt. 
 
Arboga rådhusrätt 1667 Jon Larsson Stake blir utsedd till Hospitalsföreståndare 
 
Arboga rådhusrätt 17 september 1667 Jon Larsson Stake de fattigas förmyndare uti Arboga hospital klagar på Peder 
Stephansson att han hafver honom kallat käringefogde till hvilket Per Stephansson icke stort neka kunde, ty plichtar han 
för ett oqvädes ord 6 d. 
 
Arboga rådhusrätt 4 augusti 1669 Jon Larsson Stake berättar att hans hustru litet för Clas Anderssons död hafver lånt dit i 
huset en silfversked om 5 lod, nu sedan Clas och hans hustru är döda kan han ingen rättelse få hvart skeden hafver tagit 
vägen, derföre begär, att den efter måtte grant rannsakas när stärbhusets medel inventeras och öfverses, det honom ock 
blef tillagt. 
 
Arboga rådhusrätt 22 december 1669 Jon Stake begär att intet arvsskifte måtte tillåtas sal rådman Nils Anderssons gård 
förrän det kongl cammar collegium hafver gjort ett utslag på cautionen för mjölnaren i Örebro Peder Jönsson. 
 
Arboga rådhusrätt januari 1670 Jon Larsson Stake vill tillägga Anders Hansson såsom skulle han oombedin hafva i 
Stockholm sökt efter hans styfdotter och på våldsambligt vis henne afklädt en kiortel och lagt honom i sin kajutesäng vid 
huvudgärden. Anders benekar alldeles denna gärning skjuter skulden på en bergsman och lägger därtill på pigan denna 
beskyllning att hon bar sig åt som hora och tjuf det vill han bestå. 
 
Arboga rådhusrätt 13 april 1670 Samma dato kom för rätten Joen Larsson Stake och nu som förliden d 17 mars klagar på 
Anders Hansson som då opsköts till denna dag att framföra sina vittnen å bägge sidor. Jon Larssons styfdotter säger att 
Anders Hansson gått efter henne i staden och då hon kom i skutan tog han kiortelen af henne: Anders Hansson bekänner 
att han kiortelen af henne tagit och i sängen kastat men Malin den andra dagen återtagit, och på sig klädt gått där med sin 
kos: Mats Persson efter aflagd ed å bok vittnar nu som han de 17 mars ord från ord gjorde " Mats Persson skeppare vittnar 
att Anders Hansson följt en bergsman efter pigan i staden och då de dit kommo drog hon af sig kiortelen och Anders 
Hansson tog kiortelen af henne och lade i sin säng i kajutan och sedan pigan bortrest var på en annan skuta frågade 
bergsmannen Mats Persson Tog hon kiortelen och bergsmannen sade han är i förvaring i Anders Hanssons kista" Anders 
Embjörnsson bergsman i Glifsa vittnar efter aflagd ed att Malin Eriksdotter lade sin kiortel i kajutan ovan för sängfötterna, 
sedan när konungen skulle slås till riddare (detta skedde 28 juni 1669) tog hon sin kiortel igen och klädde på sig, då sade 
Anders Hansson hvart skall tu taga wägen, hon svarar jag skall gå bort, Anders säger kan du intet gå med de kläder du 
hafver på dig och tager så kiortelen af henne och kastar ofvan för sig i sängen vid huvudgärden, då pigan säger ,; hafver du 
giort bättre skäl för honom än jag så behåll honom, Bergsmannen säger sig vara ombedin af Joen L Stake att söka efter 



hans styfdotter och där hon vore tjänstelös taga henne hem med sig det han ock tänkte göra men intet ombedit Anders 
Hansson att med våld taga pigan hem. Skälsorden som Anders Hansson henne med belastat förmenar han sig vilja bevisa 
med Nils Lars Menlöses attest daterat Stockholm d 23 marti 1670 som denn attest i bokstaven lyder säger dock att han af 
dem förledder är Malin Eriksdotter att beskylla och för sin person vet intet annat än gott med henne. 
Arboga rådhusrätt juli 1671 Jon Larsson Stake citerat Petter Stork och efter han intet comparerar utan sendt procuratorn 
Daniel Höijer alltså efter han 3ne stämningar försuttit och dragit utur arresten tillfrias honom med 40 d att han intet sitt 
goda rör förrän han sig med Jon Stake affinner och honom till rätta svarar. 
 
Arboga rådhusrätt 1672 Jon Stake är löftesman för Johan Persson född i Ramsberg som söker burskap i Arboga. 
 
Arboga rådhusrätt 4 december 1671 Arboga hospitalsföreståndare haver som räkningarna nogsamt vittna av gammal 
optagen vana och cominetz vid årliga inventeringen gjort egen omkostnad med .. och d k och sedan det fört hospitalet till 
last och såsom det synes lända hospitalet till vandel ogill det borgare och råd här efteråt alldeles och gånge den kostnaden 
före den som vill de hava utav hospitalets besvär. Dock prövar rätten ej oskäligt att Jon Stake för denna gång erkända 10 d 
görast honom in credito godo. Jon Stake begär komma till slut och underskriven oriktighet med sin hospitalsräkning och Hr 
vyrdige prosten gör därvid discultet som skulle kontraktet över Medåkers kyrkohärbärges spannmål vara högre än 9 ½ dal 
sm: Säljaren jakar, köparen nekar. 
Resolution: Borgmästare och råd befinner efter noga efter frågande att Anno 1666 markegång här i staden och 
annorstädes ej var högre på den sorten. Jon Stake som eljest är en trovärdig man och begär tillbjuda där ed att han aldrig 
högre kontrakt där över med prosten ingått haver och beder att den profiten enär skälig omkostnad avdrages måtte vara 
för honom förbannat om han der af hospitalsmedlen sökt hava , ty bliva det vid 9 ½ d sm salttunnan belangande som för 
40 d opföres så ehurue den var … dyrhet det året noggrant är uti minnet kan honom likväl ej där på bestås mer än 32 d 
koppmt och de 5 restituerar han till hospitalet. 
 
Arboga rådhusrätt 1672 Denna dag upptogs Jon Larsson Stakes och Erik Nilssons sak vilken tillförne d 5 mars och 2 april är 
någorlunda rannsakat men för sakens mörkhets skull haver kammarrätten remitterat under rådstufvurätten in för vilken 
Jon Larsson dessa följande stycken uti en inlaga insiwerade. Först haver Erik Nilsson begynt olovligen handla med hans 
styvdotter Malin Ao 1660 och allt sedan samma stycken brukat. 2do Upptecknat de saker som Erik Nilsson och hans hustru 
hava olovligen till sig handlat av Jon Larssons dotter som är 2 kappar malt dem Erik haver bekänt ehuru väl Jon Larssons 
dotter uppå kammaren med ed hava bekräftat varit emot halfspann uti säcken som Erik Nilsson haver burit på ryggen från 
hans gård. Sedan haver Erik Nilssons hu fått en dukat utav Jon Larssons dotter den hon bekänner sig hava fått men strax 
betalt, ehuru Jon Larsson förmenar icke allenast en varit utan flera; Är och anfördt att hava lönligen humble ett 
övergåtzvar fullt så och oblekt lärft till 5 alnar hämtat ur deras hus var om och vittnet Annika Larsdotter uppå cammaren 
sin ed avlade som cammar protokollet utvisar av d 5 mars. Förutan dessa nu upptecknade finnes och andra åtskilliga 
persedlar uti cammarprotokollet angående denna saken som Erik Nilsson och hans hustru hava dem veterligen ifrån 
snappat. Undantagandes detta haver dottern aldrig kunnat så vara uti färd vid qvarnen för Erik Nilsson öutan han icke 
havar tubbat av henne den ena mjölpåsen efter den andra men för 3 år sedan om Pärsmässotiden haver Erik Nilssons hu 
tubbat Malin att köpa av sig en svinstek som hon skulle hava med sig på vägen åt Stockholm att där sig underhålla. Till dess 
hennes oriktiga hanterande i medler tid skulle bliva nedertystat och natten tillförene för än hon bortreste haver Erik 
Nilsson och hans hu henne Malin härbärgerat men uti Björn Annas stufva alla tillhopa steken förtärt. Framviste ock Jon 
Larsson några attester såsom av hans grannar och andra främmande vilka vittna om Erik Nilssons och hans hustrus 
otillbörliga inhysning och olovliga handel med hans dotter. Såsom först Erik Hults attest sub Lit A därutinnan han vittnar 
hava funnit sin pojke sittande hos Erik Nilsson och spelat kort tillika med andra borgardrängar under aftonsångspredikan 
för 3 år sedan annan dag pingstdags helg: Sedan tobaksbesökarnas Anders Swans och Peder Swarts attest uti vilken de 
bekänna att då de sutto 2 dagar hos honom och drucko då haver och Jon Stakes dotter uti Erik Nilssons hus varit och 
brodern sökte henne första dagen men svarat av Erik Nilssons hus henne ej där vara, ändock hon var där. Andra dagen 
kommer modern själv och hon henne givande straxt henne kindörfilar och bad henne gå hem. Därnäst framviste hu Anna 
Pedersdotter attest nu för tiden Svän Månssons hu var utinnan hon bekänner för 6 år sedan då hon bodde sunnan till 
Malin hade alltid luppit till Erik Nilsson men icke vetat vad hon haver burit med sig eljest förmäler hon att varest Malin har 
varit på andra rum så haver hon fått av Erik Nilssons hustru vad hon haver begärt antingen hon själv kom eller någon 
annan var … hon haver förundrat sig och tyckt illa vara att hon så illa handlat med ett barn, givit så modern tillkänna vilken 
hade dem bägge conferentz men emedan Malin därnäst intalat av Erik N och hans hu vill hon intet bekänna utan det Anna 
Pädersdotter tillbakast. Der hon likväl har sett både den ena ölkannan efter den andra hämtas utur Erik Nilssons hus och 
till den gård bäras där hon lekte och dem hon sände åstad efter ölet. Ytterst haver Hans Vantmakares hustru Margareta 
Andersdotter bekänt för Jon Larsson och hans hustru det hon haver sett för 4 år sedan om en söndag under 
höstmässopredikan då hon stod på taket att Joens dotter malin har denna resa burit uti en säck under armen något till Erik 
Nilsson men vad der uti var kan hon intet veta vilket hon in för rätten ock bekände. Sprötegårds Kerstin bekänner och det 
Jon Larssons dotter haver 2 resor kommit inlöpandes till Erik Nilsson då hon haver där varit men Erik Nilssons hu sändt åter 
henne andra ärenden såsom till skogs efter löv och granris och Malin i medler til suttit … druckit öl med dem. Jöns Anna en 
gammal gumma som ock är till gäst uti Erik Nilssons hus säger väl i förstone det hon aldrig har sedt Jon Larssons dotter gå 
in uti Erik Nilssons hus ej heller de till henne hava gådt men att kunna göra dem fri att de hava med var andra någon olovlig 
handel haft kan hon intet, då bekänner hon det att Jon Larssons dotter har kommit uti hennes stufva inbördandes en stek 
till värde 3 d kmpt och säger att de andra åto de steken men hon var efter tobak åt dem. 



Dottern Malin bekänner hava varit hos Erik Nilsson över natten då hon skull resa åt Stockholm och vid Erik Nilsson och 
Malin in för rätten taltes vid säger hon att detta är allenast av avund gjort av henne, att hon till hans namn och rykte så illa 
utropat särför att han ej ville efterlåta henne gå uti andra stuvan med Jon ( ) att där inne drista sin otukt. Var till hon 
svarade det sägs tu och för sådant lychtande inför rätten omskrevs hon för 3 daler sm var emot Erik Nilsson exciperar uti 
sin libel som är skriven av en male feriato concipista detta som följer först anklagandes Jon Larsson som skulle han 
obetänkligen gripit honom i så måtto att han skäller honom en rövare tjuv och bedragare. 2do förundrar han sig storligen 
att Jon Larsson som är en ibland de 24 stadens äldsta skall låta enfaldigheten och tokheten så få överhanden hos sig att 
hna utan eftertänkning drista sig förutan något skäl allenast genom concipistus ovettiga penna så högt lastas en ärlig karl 
var av till han förmena Jon Larsson litet i förståndzscholan varit hava jämväl och rättegångs ordinati böra förläsas och han 
sålunda androm till varnagel måtte straffat bliva. 
3dio Föregiver har Malin av Lutter ovett hava spunnit detta tillhopa om honom därför att hon förliden jul icke fick sin vilja 
verkställigt göra med Västgiöta Jon uti hans hus. 
4tio skyller han dem som eden uppi cammaren avlagt hava icke hava svurit utan läst eden så och nekar … dottern Malin 
tillika med brödsätan? Icke kunna tillåtas ed avlägga efter Malin är beryktad och de andra de äro intet af bästa ullen. 
5tio vad mera uti inlagan finnes lända mera till sidvörda magistraten änsom sig försvara enom vederpart sidst säger hans 
sig och sin hustru alldeles oskyldiga ara uti det som Jon Larsson honom påbördar och vill pålägga framdraga allenast 4 
personer som öuti hans hus haver gäst i några år den ena mindre och den andra mera vilka vittna intet annat hava med 
honom sett än det som ärligt är. Men infrö räteen när han blev tillfrågad och dessa personer som hava gifvit sina attester 
hava alltid varit uti kyrkan blev svarat. - Ja var till rätten sade har de varit uti kyrkan så kunna de inte vittna emedan allt 
detta passerat under predikan. 
 
Arboga rådhusrätt juli 1672 Jon Larsson Stake besvärar sig över tvänne spelemän Erik Olsson och Anders Svensson som 
skulle de över marknaden hava bedragit hans styvson Jon Ersson med sig på krogarna uti 4 nätter och av honom penningar 
fixerat sedan när han inga penningar hade att betala med, skulle de hava tagit av honom hans råck uti pant. Anders 
Svensson bekänner att han haver varit 1 natt hos Olof Swart och spelat för Jon Ersson han och då lovat honom 1 rd för sitt 
omak. Erik Olsson berättar att hava tvänne nätter spelat för honom hos Swarten och tredje natten varit hos Magdalena 
varest Jon Ersson lovade dem 1 Rdr men icke … tvungen utan själv viljandes satt den rocken uti pant, när de kommo till 
Matz Jönsson. Jon ersson bekänner väll hava varit uti lag med dem men tvänne Jäder drängar hava Anders Svensson och 
Erik Olsson den första natten hos Olof Swart intvingat så ocik lovat dem betala: Först andra dagen när han mötte Anders 
Svänsson och Erik Olsson på gatan haver de tagit honom med sig till h Magdalena varest de och med andra flera hos henne 
drucko och dansade men inga penningar dem lovat mycket mindre tillbudit dem sin råck uti pant där ifrån följt dem till 
deras gästhärbärge hos Mats Jönsson varest han haver en stund vara legat och rocken under huvudet haft sedan när han 
där ifrån gå skulle haver Anders Svensson rocken utav honom i pant tagit. 
Resolution: emedan bevisligt är det Anders Svensson utan vedrbörligt lov och minne samfällt 3 nätter stid haver med 
otidigt spelande på giga förorsakat sig i klagomål ty pliktar han med fängelse. Jonas Erssson för olydno emot föräldrarna 
och förargeligt leverne med fåfäng dans och annan lättsinnighet avstraffas. 
 
Linde bergslags häradsrätt 1675 Uppbud: Jon Larsson Staake i Arboga , Johan Pädersson i Grimsö fasta egendom för 
skuldfordran 
 
Arboga rådhusrätt 1684 Uppå borgarens Joen Larsson Stakes anhållande så nu som tillförende inför rätten vilken begär att 
få tillgodonjuta den testaments skrift som Chrisman Jöns änka Carin Svensdotter honom på sin qvarlåtenskap gifvit 
absolverade magistraten att han här av skall njuta var 10 de penning och det öfriga gångar arvingarna emellan till delning 
efter 19 cap erfd balk. Det som Jon pratenderar för begravningsomkostnad dem skall han hava alldeles oavkortat. Israel 
Mats hu Karin Andersdotter blev pålagd att skriva Chrisman Jönssons arvingar till att de innan Michaelis låta afhämta arvet 
som nu Joen Larsson Stake till besvär ligger och hur de sig måste till den tiden infinna så ….med det som lag förmå emedan 
de allaredan hava stått över laga tid. 
 
Arboga rådhusrätt 1692 oktober Sd fordrade Joen Larsson Stake av stadskassören välbe:te Daniel Tholerius 9 daler och 
några öre kopparmynt af det skäl att såsom han hafft omhänder de penningar som skulle betalas till borgerskapet för 
drabanternas skuld då de för några år sedan här ifrån uppmarscherade och Stake hade av Gyldengren en skuld att fordra. 
Tholerius der emot oppvisare sin bok som han hållit av skäl Jon Stake har haft att fordra 9 daler men han icke haft några 
medel om händer utan sal Borgmästare Barkhuusen dem haft under sin värjo och disposition nu han ock alltså däröver 
svarar hälst och emedan Tholerius för sitt omak intet derföre njutit således finner sig intet pliktig att svara för det han ej 
om händer haft mer än 31 ör kmt för hvilka han gjort redo för hos herrrar officerare dem han ock nu opvisar. 
 
Arboga rådhusrätt 1692 S d tilltalte Olof I Djupmyren Jon Stake angående trenne råbockshudar som han av honom 
emottagit att låta sämska och nu vi överlevereringen sedan de sämskats, blivit en hud förkommen. Låtit en oduglig i stället 
honom givit. Begärandes att Staken bliver pålagt att leverera så jämngoda hudar åter som han haver dem emottagit 
 
Barn med Gertrud Nilsdotter (Död 1684-10-19 Arboga.). 
 
Barn: 



X:1007 Nils Johansson Stake. Född Arboga. Död 1696 Arboga.  
Karin Jonsdotter. Död 1690-03-10 Arboga.  

 
 

 
 

XI:2014  mm mm mf mm mf m 
Gertrud Nilsdotter. Död 1684-10-19 Arboga. 
 
Anno 1685 d 22 juli vore uppå begäran närvarande av magistraten borgmästaren högaktad Han Barckhusen, syndicus 
Johan Ahlman och rådmannen Melckor Graff att överse och inventera det förråd som fanns uti sterbhuset hos borgaren 
Joen Stake efter dess sal hustru Gertrud Nilsdotter, det samma att dela emellan fadern och barnen, nämligen styvdottern 
hust Malin Ersdotter, Olof Bergs under infanteriet i Riga, hustru och tvenne sina egne, drabanten Cnut Stubbes hustru 
Karin Joensdotter och sonen Nils Joensson Stake, vilket på efterföljande sätt skedde. //Arboga rådhusrätt och magistrat, 
Bouppteckningar och arvskiften, SE/ULA/10021/F 2/1 (1652-1688), bildid: U0000137_00317 
 
Barn med Erik Persson. 
 
Barn: 
Jon Eriksson.  
Malin Eriksdotter.  

 
 

 
 

XI:2015  mm mm mf mm mm f 
Per Bengtsson. Född 1626 Linde Koverboda. Död 1713-10-17 Linde Koverboda. Far: XII:4029 Bengt Persson. Mor: XII:4030 
Anna Jonsdotter. 
 
Lindesbergs häradsrätt 1662 Ref: Pers piga har fött ett barn i lönndom och sedan mördat det. Per vittnar: Per Bengtsson i 
Koverboda refererade huru såsom att hon , då han först förnam av drängen Erik om Karins tillstånd och att hon sig i hans 
hus ( ) och ill försett haver mycket är bliven häpen och bekymrad, havandes icke tillförende kunnat på något sätt förmärka 
någon hemlig kärlek förr än några dagar förr än Karin sjuknade då han oförmenandes kom till att höra huru Karin talte med 
sin broder Lars Eriksson i Munkeboda och bad honom om något malt sig till hjälp till brölloppet. Kunde alltså icke tänka 
något sådant vara å färde. Förlidne februari månad några dagar efter hindersmässo då Karin först emot aftonen begynte 
att beklaga sig om ont och sjukdomen emot natten då folket merendels voro i säng mer och mer tilltog, grädde högeligen 
över ett hastigt bukref bedjandes sin matmoder att hon ville gå efter lite brännvin åt sig, vilket ock min hustru strax 
efterkom. Tändandes upp ljuset att där med lysa sig ut i boden efter brännvinet det hon strax på stunden kom in med och 
sedan hon lagt det uti något peppar gav henne in, där med Karin åter lade sig ned och en stund där efter lika såsom tycktes 
få en ( ) uppå sedan vi samtliga gåvo oss till sängs ock så insomnade. Nu ehuruväl att jag med min hustru var mest stadigt 
inne och tjänstefolket var i stugan kunde likväl ingen tro av oss se eller märka att drängen Erik de dagarna hon hade ont 
något samtalat hade med Karin förrän vid pass 8 dagar efter hon sjuknade, då Karin hade gått ut med sitt döda foster och 
lagt det i andra stugan uti sänghalmen och således detta sitt stora oförstånd uppenbarat för drängen Erik och han Erik 
sedan för mig, att det änteligen på detta sätt är kommit i dagsljuset. Matmodern hu Anna Hedenssdotter hade alltså 
samma tal men hade det allenast där till att hon nu storligen sig ( ) förundrad att Karin skulle då varit behäftad med den 
sjukdomen och hon det icke kunnat på något sätt förstå eller märka av hennes sängkläder dem hon esomoftast rörde och 
hanterade. 
 
 
Lindesberg 19 juni 1673 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1804 (1673) Bild 6850 / sid 667 (AID: 
v420595.b6850.s667, NAD: SE/RA/42042202) framsteg borgaren i Lindes stad Jöns Bengtsson för rätten och kärade så 
munt- som skriftligen till sin broder Per Bengtsson om sin för någon år sedan sålda hemmansdel uti Koverboda begärandes 
honom måtte efterlåtas att den igenlösa efter som han där för intet tillfyllest betalt är mindre laga fång åkommit. 2. 
Klagade över bemälte sin broders hustru som för nåtra korta dagar sedan då han var i Kåvertorpboda att uträtta sina 
beställningar och sig hade kokat en kål till uppehälle skall hon lagt förgift där uti varav han mycket ont hade och dels av 
samma kål gav han sin  // broders hund den strax död blev förmenandes det varit Mercurium där jämte sade sig hava 
vittnen uppå att han legat sjuk i 3 dygn påståendes alltså det hon för slikt måtte plikta, brodern Per Bengtsson uppviste 1. 
Till hemmansdelen han söker att extrahera bemälte sin broders givna köpebrev dat d 17 juni 1661 där ut Jöns i trovärdige 
vittnes närvaro uppdrager sin del till Per Bengtsson för 500 daler kopmt varvid han tvisteligen begär att handhävd bliva. 
Helst därpå största delen betalt är. 2 Nekar Pers hustru högeligen till sig lagt Mercurium i kålen för Jöns utan han av 
illvillighet sådant henne påbördar till den ände att han desto bättre må kunna draga sitt köp tillbaks, därför på det högsta 
emot honom protesterar och anhåller att han för sin äreröriga beskyllning må plikta. /// 
 
Lindesbergs härad 1675 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1806 (1675) Bild 9970 / sid 980 (AID: 
v420597.b9970.s980, NAD: SE/RA/42042202) beviljades Per Bengtsson i Koverboda rättens fastebrev uppå det halva 
hemman där sammastädes som han av sin broder Jöns Bengtsson köpt haver efter där med lagligen vid tingss och 



lagmansrätten procederat är som är att se av de förlupne domar år 1673 d 17 oktober och 4 augusti 1675 // ärver Per den 
övriga halvparten av bemälte hemman så att han nu med rätta äger i arv och köp hela Koverboda hemman 
 
Barn med Anna Hedensdotter (Född 1624 Linde Torphyttan. Död 1686 Linde Koverboda.). 
 
Barn: 
Karin Persdotter. Född 1658-08-21 Linde Koverboda.  
Anna Persdotter. Född 1659-10-30 Linde Koverboda.  
Margareta Persdotter. Född 1661-03-10 Linde Koverboda.  
X:1008 Kerstin Persdotter. Född Linde Koverboda. Död omkring 1695 Arboga.  
 
Sambo med Catharina Hermansdotter. 

 
 

 
 

XI:2016  mm mm mf mm mm m 
Anna Hedensdotter. Född 1624 Linde Torphyttan. Död 1686 Linde Koverboda. Far: XII:4031 Heden Gunnarsson. Mor: 
XII:4032 Margareta Johansdotter. 
 
Är omnämnd som fadder 1639 - Anders Olofsson i Björka.....Anna, Per Bengts i Kofferbo 
 
Bengt Hedensson i Fröggesboda och Karin Hedensdotter i Torp är faddrar till hennes barn 

 
 

 
 

XI:2027  mm mm mm fm fm f 
Lars Andersson. Död 1672 Hed Fallet. Far: XI:1577, XI:2033, XII:4053 Anders Påvelsson. 
 
Skinnskatteberg 10 juli 1660 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:3 (1660-1662) Bild 620 / sid 
58 herr Peder pastor i Hed anklagade sin sockenman Lars Andersson i Fallet för bönedagsförseelse emot 3 hjon som utan 
något laga förfall hade försummat kyrkan och predikan och således handlat emot Guds bud och kongl // dy kändes Lars för 
vart hjon att böta 40 mark efter patentets lydelse men för nämndens förbön förskont med 40 daler 
 
Bergsting i Skinnskatteberg 1667-03-04 Bergskollegium, Rättsprotokoll från Öster- och Västerbergslagens 
bergmästaredöme, SE/RA/420013/02/E II f/1 (1653-1686), bildid: A0067300_00351  Niclas Noe besvärade sig vara 
opbränt för honom på Bysala skogen till 2 a 400 stafrum i skogen som redan var huggen på fal: han köpt av Lars Andersson 
i Fallet. Lars Andersson tillstod att han sålt till Niclas en liten skogsbacke för 50 daler. Förbemälte Lars Andersson i Fallet 
bekände att han hört nämndemannen Mats Larsson uti Västanhed således säga så sant jag är en ärlig karl skall jag bekänna 
varifrån elden kommin är dett haver han sagt söndagen efter elden skada gjorde. 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 18 februari 1669 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:5 (1668-
1669) Bild 1480: Sedan laga ting var lyst framsteg för rätten David Danielsson i Bysala hörligen sig besvärandes över Lars 
och hans son Johan i Fallet samt Frans Halvarsson i Bysala att de hade honom mycket otidigt överfallit på sitt skogsarbete 
vid hans broders röjning och slagit honomm många slag med en yxhammare, utav vilket en blånad är synt samt och huggit 
honom 4 hål i huvudet så att barberaren är där efter ...upptagne av huvudskålen som uppvistes för rätten, varav han är 
fallen till jorden halvdöd och hans syskon begråtit honom såsom död. Var efter han ock måst sig mycket bekosta hos läkare 
och försummat sitt arbete i långan tid,  dessutan uppstått mycket värk såsom det allt vittnades av chirurgo igenom en 
skriftlig attest. Samma klagan inoverade och emot dem bröderne Johann vilken Frans har huggit i huvudet och Hans som 
huggen var av Johan i Fallet ett stort sår i huvudet och ett i axeln antagande att de så illa vore hanterade. Var emot Lars 
och Johan i Fallet samt Franz i Bysala föregåvo klaganden själv givit orsaken till trätan i det de begynte avföra veden utav 
ett fall som på skogskillnaden dem emellan låg och stod i förbud till rättens utslag, vilken det skulle tillhöra, det de och 
tillförne en gång hade gjort..... 
 
Barn med Kerstin Larsdotter. 
 
Barn: 
X:1014 Kerstin Larsdotter. Född 1636. Död 1739-05-20 Hed Fallet.  
Johan Larsson.  
Ingeborg Larsdotter.  
Karin Larsdotter. Född Hed Fallet.  
Brita Larsdotter.  

 
 

 
 

XI:2028  mm mm mm fm fm m 



Kerstin Larsdotter. 
 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 26 januari 1703 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2306 (1703) Bild 
775 / sid 751 (AID: v494119.b775.s751, NAD: SE/RA/42042202) :Erik Franssons i Bysala käromål emot änkan Kerstin 
Larsdotter i Fallet däruti han påstår att hon icke allenast måtte bevisa huru hon inlöst Fallet utan och vad rätt hon äger i 
Bysala hemmanet som han förmärkt henne snart vilja tillträda fann rätten vara alldeles ohemult och obillgt alldenstund 
denna Erik Fransson med hans fader för honom allenast varit landbönder på Bysala hemmanet vilket Ferna Bruk som är 
rätta jordäganden genom inspektoren Anton Medeen nyligen låtit förbyta till hustru Kerstin emot de 2ne systerdelar som 
hon härtills besuttit i Fallet vilket jämte det andra huru hon inlöst Fallet icke rätteligen angår Erik Fransson varför hustru 
Kerstin bliver ifrån hans käromål alldeles befriat. 
 
Skinnskattebergs häradsrätt  1706 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2313 (1706) Bild 333 / sid 
323 Tvistade änkan Kerstin Larsdotter i Fallet med dess systersöner // Anders Ersson i Bysala om prat // förträdet till det 
åttondels hemmanet halva Fallet som i fööre tider // medelst execution gått hennes sal man Lars Andersson ifrån men // 
possession nyligen dessa bägge till köp // till vilken hennes för// lagliga utförande hon icke allenast låtit instämma, utan 
och penninga// prasenterade Lars och Anders // insinuerade deras av inspektören // Medeeen vid Färna bruk d 22 // förl 
år med fångne köpekontrakt // kvittens 700 daler kmt för lösen av // i Fallet som Färna bruk // att de, som först //lösa 
deras morfaders egendom // äro så när i börden som mostern // bliva därtill 
/ Lars dotter NN Larsdotter gift med Erik – deras söner är Anders och Lars Ersson i Bysala./ 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 1707 Fallet hörde till Lars Andersson (död 1672) men Ao 1676 blivit genom execution från 
bruk....det dock dottern Kerstin Larsdotter med Johan Mårtenssons änka till hälften strax solverat med 400 daler kmt 
infriat 

 
 

 
 

XI:2029  mm mm mm fm mf f 
Tyris Andersson. Född 1598. Död 1695-07-31 Gunnilbo Solmyra. 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 1645 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1785 (1645) Bild 2690 / sid 252 (AID: 
v420576.b2690.s252, NAD: SE/RA/42042202) sammaledes Anders i Grycksbo Jon i Pla..bo Lennart i Solmyra, Töres och 
Anders ibidem besvärade sig att dem göras stor skada på deras ängar av den nyresta hålldammen på Botesbo? ägor 
Töres i Solmyra, brofogde klagade till Jöns Hansson i Fagersta som för det han haver försummat vägröjning när han är 
blivin bedin och intet efterkommit och såsom lag förmäle att alla måste väg rödja och broar bygga som förmäles i 3 cap 
byggb. 
Töres i Solmyran låter uppbuda Långnäla i Onsjö af orsak att han haver gått i god för åbon hos Anders Larsson i Köping för 
80 daler kopparmynt. Uppbudes 1 gång 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 1649-05-29 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2263 (1649-1650) Bild 
4650 / sid 446: Mats Hermansson uti Långnäla torp boendes besvärade sig över Tyris i Solmyra i det han skall hava tagit 
fastbrev på hans torp Rafla och Långnäla och sådant gjort utan hans och hans hustrus lov och minne. Sammaledes 
beklagade han sig att Tyris skall hava uti hans egen stuga Tomasmässo dag 1647 tillfogat honom oförrätt att han haver 
slagit honom med en skenskål uti huvudet så att bloden haver gått ut och sedan slagit honom med en yxa. Där emot svarar 
Tyris att han hade ärende uti i torp och då haver kommit till tals med Mats Hermansson och är således inbjuden av 
honnom och när de hade en stund druckit och kommit till tals om fastebreven haver Mats tagit till täljekniven och velat slå 
Tyris, varav är förorsakat att Tyris slog honom ett blodsår och 3 blånader. Men vad hästen anbelangar Mats säger Tyris 
...sin kos på, där till svaras att hästen stod förspänd och en säck låg sänd därpå, att bortföras, satte han sig där på och åkte 
med, den som säcken bortförde dock med dess lov 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 1649-05-29 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2263 (1649-1650) Bild 
4650 / sid 446 :Jöran Carlssonn vid Färna bruk inlade sin fullmakt daterat Färna den 2 januari 1649 av innehåll att B 
Neuman haver gjort honom fullmakt , några saker å hans vägnar vid tinget andraga och utföra. Där hos besvärades isg över 
Tyris i Solmyra det han haver föregångne år de 6 juli vid Valbricka hammar uti en gästabudsstuga offentlig skällt Hans 
Neuman och alla hans tjänare för tjuvar och skälmar. sådant han sade Tyris aldrig kunna bevisa. Därutöver skall och Tyris 
hava den 28 juli 1648 in på Neumans gård Färna och efter han då icke fann ...Carlsson hemma och han då var till Köpings 
marknad, går han till bruksfogden Staffan Hindriksson, sär satte sig dricka en stund och omsider svärja och pocka, begärte 
mera öl till bästa, då bad honom bruksfogden låta väl och taga till godo det honom vederforos, eller och resa sin väg. Där 
efter går Tyris ut på backen och sätter sig på sinn häst rider omkring skriat och ropat: Och ehuru han av bruksfolket blev 
förmant där med att avstå, likväl rider Tyris ett litet stycke bort och kommer så åter igen, Ropar och skriar och skäller åter 
på nytt alla Hans Neumans tjänare för hundar, tjuvar och skälmar icke aktandes att mycket marknadsfolk så ifrån Köping 
som till Köping redo där förbi, Och där bruksfogden icke hade varit haver han retat all bruksfolk på sig. Tyris tillspordes om 
han sådana skällsord haver på Hans Neuman och allt hans bruksfolk utgivit som ock av vad orsak sådant är skett? Vartill 
han svarade: Att nu på en lång tid hava varit någon skog såsom eljest därför att hans folk göra honom inpass och intrång i 



det de hugga in om skillnaden men till skällsorden nekade han och sade sig sådana ord aldrig hava sagt. Till detta Tyris 
....svarar Jöns Persson replicerades sålunda att vad skogen vidkommer och dess tvist så är lång tillförende där om avtalt, 
bilagt och comonerat och där nu sedermera det nu någon ingen missförstånd, eller förseende var av hans patrons tjänare 
begått kunde det ännu biläggas för utan sådant Tyris otillbörlig.........och då sålunda Tyris begär förskoning och faller till 
bönen, säger sig sådant hava sagt i dryckesmål och i övermod, vilka personer som han skällt haver äro tillhopa 114 
personer efter inlagd specifikation sakfälltes därför till 3 mark för var person efter tingsmålsbalken 
 
Åkerbo häradsrätt 11 februari 1651 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1789 (1650-1652) Bild 410 / sid 33 
(AID: v420580.b410.s33, NAD: SE/RA/42042202) Framkom för rätten Öser Håkan den nu en tid lång bortåt haver hållit vid 
skogen och nu förmedelst lejd är hemkommen och tilltalte Tyris i Solmyra om några saker som skola honom i hans 
bortovarande vara avhända, inläggandes därpå en specifikation. Till detta svarade Tyris att Håkon icke skall med skäl 
honom sådant övertyga kunna. Håkonn tillspordes varest han sålunda haver fått och bekommit järn och penningar efter 
han städse haver tillhållit uti skogen? Han svarade sig haft på köp hästar och oxar och dem åter åt androm bortsålt och där 
på någon gevinst haft. Än tillfrågades honom varest och hos vem han haver så lång tid haft sitt tillhåll och huru är med den 
krutflaskan Jacob Bengtsson säger sig honom sålt hava och därför bekommit odugligt och falskt mynt..... så all den stund 
Håkon sin pratention emot tyris med skäl icke kan bevisa mycket mindre vill säga varest han sin egendom haver fångit icke 
heller bevisar rum och ställe heller hos vem Tyris sådana saker har tagit ty frisägas Tyris för sådana hans åtalan. 
 
Västerås domkapitel 8 augusti 1651 sidan 209: Uti denna session rannsakades om den sak som var tillförne angiven vid 
sess 21 16 juli och voro här tillstädes R Dns pastor från Onsvi D Sigfridus Joh klagandes och Töris Andersson i Solmyra i 
Onsvi svarandes. Vittnen ifrån församlingen; Halvard Olsson i Näla, Peder i Gyresta, Anders i Tängesta, Jon i Rocklunda, 
Peder i Bankesta, Lars i Åresta, Erik i Norrslita. Då angav D Sigfridus när Töris Andersson skulle låta begrava sin svärfader, 
söndagen för midsommarsdagen nämligen den 22 juni, haver pastor förbidat deras ankomst intill klockan var vid pass 11 
om dagen, När de nu kommo med den döda yppadde sig ett buller till vilket bemälte Töris Andersson och Jacob Danielsson 
i Sund vid Vad voro upphovet / men Jacob Danielsson var icke här tillstädes vil capitlet/ uti vilket buller Töris Andersson 
blev inkastat uti kistan. Dessa haver och varit något druckna såsom de och måste bekänna. Jacob haver och givit ifrån sig 
rop och gjort oljud. Orsaken om detta buller befanns vara om testamentet efter Töris svärfader. Töris sade sig hava givit 
pastori för begravningen 18 daler där till pastor intet nekade. Sedan haver pastor, som Töris berättar begärt 3 Rd där till, 
det pastor nekade men Töris svor. Detta testamente skall pastor hava yrkat uppå när liket skulle begravas. Töris ville att 
både testamentet och likstolen skulle vara inslutne uti de 18 daler. Här underrättar R Episk. pastoren vad åtskillnad är 
emellan testamente och likstol, nämligen likstolen vara pastoris rättighet, men testamente kommer av hans fria vilja, som 
det giver, allts kan han icke tvingas där till och hade icke bort pastore tala där om när liket skulle jordas utan före eller 
efter. Sedan avsade och Episk, att de som vid de dödas jordfärder giva mat och drick förr än de gå i kyrkan ( ) igen ske en 
sådan dröjsmål, att de komma sent fram med sina döda och annan oskicklighet, uppå dem skola eerlägga ett arbitural 
straff och predikanten skall uti rättan tid begynna gudstjänsten, och dem som kommer senare får vänta till dess med den 
dödas begravning tilll dess gudstjänsten är överstånden. De som voro här med tillstädes ifrån församlingen sade vara lång 
väg ifrån Hed till Onsvi, var till svarades att nästkommande mårmässa skall där om göras ett visst avsked, då de vid Hed 
tillika med pastore skola stämmas. Vad Töres och Jacob i Sund vidkommer, vilken icke var tillstädes, de skola stå kyrkoplikt, 
eller lösa sig där ifrån med 6 Rdaler vardera skall giva 3 rd av vilket bör halva delen skulle komma hit till de fattiga, Den 
andra till Onsvi. Töris lade strax ut en ducat för sig. 
 
Skinnskattebergs häradsrätt feb 1651 Ösor Håkon framkommer och anklagar Tyris för att ha försnillat diverse saker för 
honom under hans bortovaro 
 
Lagmansting i Söderbärke 12 augusti 1651(Uppsala Ex1a:6) presenterade Töres Andersson i Solmyran lagherren Pär Nilsson 
Höks utgivne fasta daterad uti Hed sockenstuga  1646 den 1 juni huruledes Mats Hermansson i Långnäla haver med sin k 
hustrus ja och samtycke upplåtit och sålt ett torp på Solmyra ägor, Räfuell benämnd en del uti järn och penningar in 
summa räknat 299 daler kopparmynt 
 
Lagmansting i Söderbärke 12 augusti 1651(Uppsala Ex1a:6) / / blev presenterat / / den 12 mars 1615 i Stockholm daterade 
brev som Tyres Andersson i Solmyran hade till underpant och förvaring för 602 daler som han sade sig hava inlagt å samma 
Gillebo på sin svågers Mats Olssons vägnar vilken äger Sven Erikssons systerdotter till hustru förmälandes huruledes 
Konung Johan  haver för gammal trogen tjänst skänkt och givit föreskrivna Sven Erikssons fader Erik Svensson ett litet 
torp Gillebo uti Skinnskattebergslagen beläget som haver varit ett gammalt skattevrak och under kronan förbrutit // 
konung Johans kamrerare Olof Svärkelsson haver A 1591 d 4 augusti befunnit // att föreksrivne torp Gillebo haver varit ett 
gammalt skattetorp och att över 70 år kronan inga utskylder därav bekommit hade // Sven Eriksson och dess arvingar 
obehindrat njuta och behålla merbemälte torp med all dess tillhörig lägenhet i åker äng skogsmark och annat // 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 1652: Blev avdömt att Tyris i Solmyra skall igenfå sina 130 daler kmt han på Hanses hemman i 
Bysala erlagt haver 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 19 augusti 1661:Jon i Svansbo lät 1 gången uppbuda en systerdel jord i Solmyra köpt för 2 ½ 
skp stångjärn. Dat 10 mars 1637. Här på klandrade Tyres i Solmyran föregivandes sig hava lagmans fasta där på 



 
Åkerbo häradsrätt 22 september 1662: Efter avlagd ed berättade Sven Nilsson i Väster Kolsva att Tyris i Solmyra tog ut från 
hans sal fader Nils 11 skp stångjärn som hörde Håkon Turesson till, det skedde på den tiden som bemälte Håkon biltoger 
var och det gjorde han med trug - Marit Olsdotter i Långbo uti Skedvi socken betygar att Tyris tog av Håkon en sotbrun 
häst om 47 daler 
Åkerbo häradsrätt 23 september 1662: Nekade Tyris i Solmyra sig hava tagit Håkon Turessons järn i Väster Kolsva 11 skp 
men det bestod han att han hade tagit en sotbrun häst som honom tillhörde av bemälte Håkon dock levererat den Per 
Jonssons Nebbs händer, som då var landsgevallier. Oxen och den svarta hästen nekan han sig och tagit hava. 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 16 februari 1665 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:4 (1665-
1666) Bild 420 / sid 75: Sedan kom för rätten Tyris Andersson i Solmyran och igenom en skriftlig inlaga begärte få återgöra 
de jordebyte som han hade gjort med Per Jönsson i Räfvelstorpet således att för den jord Per ägde i Solmyran överlät Tyris 
honom sin jord i Räfvelstorpet och såsom Tyris jord praesinerades mer vara värd skulle Per Jönsson giva i mellan gåva till 
Tyres 180 daler kpm på 2 års tid att betala. Resol. Ehuruväl som Tyris med åtskilliga brev och domar beviste sin rätt på 
Räfvelstorpet särdeles att detta var ett nybyggt torp av Solmyra byägor. Likväl emedan som befanns bemälte jordebyte 
rätteligen vara gjort Tyris och Per emellan, Per och eljest nedlagt mycket arbete på förbemälte torps förbättring, vilket 
rätten praesumerade Tyris icke utan största besvär skulle betala...... i medler tid förböds Per icke flere avsalur göra av 
skogen än sin nödtorftige kolskog men timmer och annat bliver torpet förbehållet till dess honom en viss portion i skogen 
för torpet tilldelt bliver 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 16 februari 1665 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:4 (1665-
1666) Bild 430 / sid 77: Tyris i Solmyran framlade för rätten några ogrundade skrifter emot Håkan Pärsson ifrån Odensvi 
socken angående grova beskyllningar som Tyris tillviter Håkom med trollsedlars skrivande och utgivande. 2. för gåår-
tjuvnad med en häst som Håkan skulle tagit ifrån Tyris samt med tillhörig körredskap och det uppbränt i skogen. Till denne 
beskyllning nekade Håkon och sade sig aldrig umgåtts med trolldom ej heller tagit hans häst utan för någon tid tillbaka då 
han för ett mandråp gick ofredig i skogen, och Tyris som en profoss sökte efter att fångan tog han en häst av honom den 
han förmente varit stulen. Eljest på förfrågan med nämnden och sockenfolket om någon visste Håkon med sådana 
obekväma saker hav umgåtts? Svarades enhälleligen Nej: att ingen haver sådant hört eller vetat av. Men såsom Tyris stod 
på sin talan så gavs honom rum och tid att skaffa nöjaktiga bevis till nästa ting eller plikta för vitesmål som lag medgiver. 
 
Västmanlands lagmansrätt 5 september 1665: Uti saken emellan Håkan Turesson i Gunnesbovallen och svaranden Tyres i 
Solmyran angående några saker som föregives han skall och i synnerhet 11 skeppund järn samt en brun häst, hvar håkan 
ifråntagit efter som Håkan då var flyktig förmedelst begånget dråp för vilket år 1651 den 14 sept uti Skinnskattebergs 
tingslag han är bliven frikänd men icke dess mindre sedan åter i Ulvsunds län är Håkan åter bliven dömd att behålla samma 
järn och Tyres söke sine... varemot han och haver appelerat är detta lagmansrättens dom och utslag. – alldenstund Tyres 
förmedelst utan interponerat appelation bliven frikänd uti denna sak och denna gången in rem judicatam och alltså icke 
skolat bliva åter de novo upptagen därför kan icke heller lagmansrätten sådant förseende bifalla utan lämnar dem uti 
Terminis som han då var hemställandes dem under höglovl kongl hovrättens högvisa correct och resolution. 
 
Skinnskatteberg 25 augusti 1668 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:5 (1668-1669) Bild 770 / 
sid 149 Beviljades Tyris Andersson i Solmyra konfirmation på arvskiftet emellan sig och sin svåger Mats Olofsson ibidem 
dat 22 september 1668 såsom och på Tälgesta jordedelen som tillmätt är s. Daniels änka ibidem 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 25 augusti 1668 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:5 (1668-
1669) Bild 780 / sid 151: Daniel Erssons änka i Solmyra h. Anna angav Tyris Andersson ibidem att han hade med våld 
avhänt sig en rödningsskog. Resol. Emedan bägge sade sig vara till samma skog berättigade och ingendera kunde bättre 
skäl uppvisa, så pålades dem igenom en revkarl och 2 nämndemän att låta dela och reva ängarna sig emellan, helst att de 
bekände intet mera dem emellan vara obytt än detta, i medler tid skall höet som där av är bärgat stå i sequestro. 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 28 februari 1670 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2734 (1670) Bild 
4630 / sid 456: Kändes Tyres i Solmyra att böta förelagde vite 40 mark för han sig intet har infunnit att stå Håkan 
Thuresson i Gunnarsbovallen i Odensvi socken till muns om de skällsord och tillvitelser han vid sista ting över honom 
utropade. nämligen för en myntemakare, skälm och tjuv. 
 
Skinnskatteberg 4 augusti 1670 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2734 (1670) Bild 4690 / sid 462 
beviljades Erik Larsson i Solmyran, Lars Persson i Erlandsbo, Mats i Västanhede och Lars Olsson i Flena som skola utreva 
och honom inrymma hans hustrus behöriga systerdel i fäderneshemmanet ibidem som Tyris Andersson besitter // 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 23 juli 1674 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2737 (1674) Bild 6650 / 
sid 655 (AID: v420722a.b6650.s655, NAD: SE/RA/42042202): Tyris i Solmyra stämd av fyra parter sades ligga i sotesäng 
men skall samma sitt laga förfall en annor tid bevisa. 
 
Köpings rådhusrätt 3 november 1675 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2280 (1675) Bild 2630 / sid 



255 (AID: v420682.b2630.s255, NAD: SE/RA/42042202) Töres Andersson från Solmyra skyldig till Hasselbäck Wedige från 
Växjö först efter  // caution sistlidne 4 augu 1673 att betala för sin svåger Arvid Jacobsson i Bäcke uti mårmässo näst där 
efter kopparmynt 60 daler, sedan efter obligation av d 16 januari 1674 för 1 oxe 45 daler och då obligerat sig hela summan 
betala vid hindersmässo 1675 med pålöpande intresse men såsom han ännu uteblivit med betalningen// på 
vederbörandes begäran detta inprotokollerat vordet ehuru väl Töris Andersson nu ej tillstädes var 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 14 januari 1678 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2741 (1678) Bild 
4670 / sid 455: Tyris Andersson i Solmyra beklagade hust Anna ibidem hava bortfört honom en milved dels inrest dock och 
på backen framkörd, begärde restitution därav med behörig bot. Hust Anna svarade att Tyris haver väl fällt veden på en 
teg, däruti han äger en fjärdepart men inpå hennes botten, där Tyris gjort en ny botten , ..därför honom samma ved ej 
böra njuta. Tyris framlade en attest ifrån sina grannar Anders Nilsson, Mats Olsson och Sven Andersson i Solmyran att 
således sant är som han klagar, att hustrun härigenom ej praeindiceras kan. Resolution: Emedan veden är huggen för så 
många år sedan och hust Anna däremot i medlertid intet anspråk, ehuruväl den varit fällt på en dem bägge tillhörig teg, 
alltså tillkändes hust Anna antingen att betala veden efter mätesmannaorden eller och hugga honom så mycken ved igen 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 13 januari 1679: Tyris Andersson i Solmyra anklagades inför rätten av hust Anna Jönsdotter att 
hava utropat hennes man för en hanrej på åtskilliga ställen och efter Tyris ej kunde neka orden men vist intet att bevisa 
med än berättade ett löst skvaller därför blev han sakfällt. 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 1681: Resolverades att Tyris Andersson i Solmyra skall betal Sven Svensson i Haraldssjön en 
häst som han för honom borttagit haver med 80 daler kmt och där till betala honom 10 daler för expenser som han nu i 
några år sig påkostat att vinna hästen tillbaka. 
Skinnskattebergs häradsrätt 7 juni 1681: Dito confirmerades 1 öresland 2 ½ … i Solmyra till Tyris Andersson ibidem som 
han köpt haver av Daniel Eriksson där sammastädes för 200 daler kmt 2 tunnor råg och en ny stuga för 105 daler och en 
stuga för 30 daler kmt, där till med betalt för honom 3 års utlagor som är 22 daler 16 öre smt med …. Köpebrevet dn 20 
mars 1653 innehåller emedan där med finnes lagligen in acti procederat voro. 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 1656 Begär Tyris syn och skogsbyte emellan sina ägor och grannen Anders Nilsson 
 
Västerås domkapitel 8 september 1665: RD Past i Odensvi upptäcker att en man är uti hans församling benämnd Tyris i 
Solmyra, som haver stått utan herrans nattvard i 6 år, frågas om hans upprättelse. R.. P.. säger sig vilja leta upp uti actis 
vidisat vad för sentens tå över honom fälldes och sedan skall D Past så veta vad härutinnan är till att göra. R D Nils Prytz 
pastor i Färnebo refererar att denne Tyris med sin vederpart Håkan uti Odensvi hava nu varit för lagmanstingen som hållet 
är i Romfartuna. I medler tid sade Rtis skall förhöras vad utslag och dom de hava fått där vid lagmanstinget. 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 1673 Inkom Mats Olssons hu i Solmyra och besvärade sig över Tyris Andersson ibm att han ej 
vill stå den förlikning och delning som dem emellan skedd är 22/9 1664 uppskjutes till ett e o ting 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 1673 Tilltalte Olof Iliansson i Långemåla, Tyris Andersson i Solmyra om 18 stigar kol som Tyris 
skall lovat för honom utföra till bruksskrivaren Arvid Jonsson i Bäck, Hed sn för 14 -15 år sedan. Tyris sade sig då ej tagit 
mer än en gång till 4 el 5 skrindor som han nederfört och vid hammaren låtit sätta på Olofs räkning. Undrar att han dröjt 
med detta tal nu i 14 år. 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 1673 Inprotokollerades för Anders Forsman en accordskrift dat Köping 22/3 1673 av vilken 
Tyris Andersson i Solmyra försäljer till Forsman 300 sågtimmer för 28 öre styck och lovat vid första öppna vatten nu i år 
dem leverera vid Gislarbo 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 1673 Fordrade h Elisabet Andersdotter, Tyris i Solmyra 50 daler kmt på hästköp. 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 1674 Klagar Anders Forsman över att Tyris ännu ej levererat timret 
 
Skinnskatteberg 1674 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2737 (1674) Bild 6650 / sid 655 (AID: 
v420722a.b6650.s655, NAD: SE/RA/42042202) Tyris i Solmyra stämd av fyra parter sades ligga i sotesäng men skall samma 
sitt laga förfall en annor tid bevisa 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 1677 Syn på Solmyras ägor. Tyris svåger är Mats Olofsson ibm. Tyris har köpt sin del för 299 
daler kmt och uppvisar ett fastebrev 1/6 1646 
 
Köpings rådhusrätt 20 november 1678 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2282 (1678) Bild 2670 / 
sid 248 (AID: v420684.b2670.s248, NAD: SE/RA/42042202) Päder Larsson Bärg tullskrivare vid Sjöbommen // ett kontrakt 
in för rätten daterat den 14 april //lydandes huru såsom han arrendevis // Töres Andersson från Solmyra slutit om hans // 
västra långgatan jämte åkervreten i Nyb// med där till lydande lötelott och kålgård // kopparmynt där av årligen att giva i 6 
år // inprotokollerat 



 
Skinnskattebergs häradsrätt 13 januari 1679 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2742 (1679) Bild 
4400 / sid 433 Tyris Andersson i Solmyra besvärade sig över Erik Erikssons hu Anna Jönsdotter att hon ett ängestycke borto 
haver och hört som hon där slagit haver..... Tyris har på åtskilliga stället utropat hennes man för en hanrej. 
 
Skinnskattebergs häradsrätt 1681: Resolverades att Tyris Andersson i Solmyra skall betal Sven Svensson i Haraldssjön en 
häst som han för honom borttagit haver med 80 daler kmt och där till betala honom 10 daler för expenser som han nu i 
några år sig påkostat att vinna hästen tillbaka. 
 
Skinnskatteberg 7 juni 1681 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2285 (1680-1681) Bild 10760 / sid 
996 (AID: v420687.b10760.s996, NAD: SE/RA/42042202) konfirmerades 1 öresland 2½ penningland i Solmyra till Tyris 
Andersson ibidem som han köpt haver av Daniel Eriksson där sammastädes för 200 daler kmt 2 tunnor råg en ny stuga för 
105 daler och en stugu för 50 dalerkmt där till med betalt för honom // års utlagor som är 22 daler 6 öre kmt med mera 
som köpebrevet d 20 mars 1653 innehåller 
 
Köpings rådhusrätt 1 oktober 1681 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2285 (1680-1681) Bild 5080 / 
sid 474 (AID: v420687.b5080.s474, NAD: SE/RA/42042202) Erik Larssons hustru i Solmyra h Susanna Tyrisdotter inlade uti 
rätten skriftlig protest emot tullarrendatoren Päd Larsson Berg angående åkervreten som bemälte Berg av deras fader 
Töres Andersson i underpant haver, begärandes av borgmästare och råd att honom uppå samma åkervret icke någon fasta 
beviljas, alldenstund Töres Anderssons barn äro halvparten rådandes om samma vret efter deras salig moder, var på 
svarades att ingen fasta bliver honom till vidare efterlåten, förr än de där om uti samtliga intresssenters närvaro överens 
komma 
 
Äktenskap med NN Olofsdotter (Född Gunnilbo Solmyra. Död omkring 1669 Gunnilbo Solmyra.). Vigsel före 1639. 
 
Barn: 
Susanna Tyrisdotter. Född 1640 Odensvi Solmyra. Död 1727-06-25 Gunnilbo Solmyra.  
X:1015 Jacob Tyrisson. Född 1652 Odensvi Solmyra. Död 1722-12-24 Odensvi Solmyra.  
Erik Tyrisson. Född 1655 Odensvi Solmyra. Död 1736-11-19 Gunnilbo Solmyra.  

 
 

 
 

XI:2030  mm mm mm fm mf m 
NN Olofsdotter. Född Gunnilbo Solmyra. Död omkring 1669 Gunnilbo Solmyra. Far: XI:1993, XII:4059 Olof Larsson. 
 
Omnämnd 1622 i Västerås domkapitel 

 
 

 
 

XI:2033  mm mm mm mf ff f 
Anders Påvelsson. Se XI:1577. 

 
 

 
 

XI:2041  mm mm mm mm ff f 
Erik Christoffersson. Född 1600 Skinnskatteberg Eriksbo. Död 1685-12-27 Skinnskatteberg Eriksbo. Far: X:533, XII:4081 
Christoffer Jönsson (Eriksson). Mor: X:534, XII:4082 NN Eriksdotter. 
 
Skinnskatteberg 1606 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2253 (1593-1632) Bild 50 / sid 580 Tilltalte 
Bengt i Hunstad i Köping socken till Malin i Eriksboda uppå sin styvbarns vägnar om en häst som Erik i Eriksboda hade 
borgat av deras fader och sade förbemälte Malin hon det aldrig av visst, bleve de förlikte och Malin icke för själavåda 
svärja skulle utan giver Berngt i Tunstad 1 ½ skeppund tackjärn 
 
Skinnskatteberg 12 november  1652 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2727 (1652-1655) Bild 700 
/ sid 61 Erik Christophersson i Eriksbo, en oäkta piga Karin Nilsdotter 20 mark sakfällt till, efter det 3 cap giftermålsbalken 
(lägersmål) 
 
Skinnskatteberg 4 augusti 1670 Västerdalarne och Västerbergslagens tingslags häradsrätt (W) AI:6 (1670-1671) Bild 1160 / 
sid 225 (AID: v222901.b1160.s225, NAD: SE/ULA/11711) besvärade sig Anders Christoffersson i Eriksbo torp över sina 
bröder Johan och Erik att de skola intränga sig med honom uti lika rättighet i skogen det mera än han hugga och fälla, 
oaktat Anders hemman som av kongl mtt till borgmästaren Magnus Dreffling var förlänt, har med stort besvär återskaffat. 
Eftersom Anders hemmanet med mycken möda tillbaka värvt och av samma orsak satt sig uti 200 daler kmt gäld, betalt 
där på sammandragen skuld av föräldrarna Torpet och i sig själv en ringa lägenhet för en åbo är, kändes Anders det allena 
oprejudicerad njuta och behålla, dock på det han bröder som nu gamla män blivna, måtte någonstädes veta sitt hem, som 
närmast synes vara på fädernes rättigheten, föruntes dem vid bemälte Eriksbo för sig behålla en hus- och kålgårdstomt. 



 
Skinnskatteberg 22 mars 1672 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2277 (1672) Bild 6340 / sid 626 
(AID: v420679.b6340.s626, NAD: SE/RA/42042202) än inkommer för rätten Anders Christophersson boendes på Ersbo 
kronotorp beklagandes sig bliva inträngd och hindrad i hemmanets bruk och bärgning av brodern Johan som till lika rätt 
med honom vill göra sig berättigad, oaktat att Anders det medelst mycken möda och bekostnad igenvunnit hos kungl mtt 
efters det av kongl mtt varit bordonerat till borgmästaren i Köping välbemälte Måns Knutsson och han för sådan sin 
omkostnad än sitter i stor gäld, varför såväl som och att hemmanet är kronojord och Johan förden skull ej därpå kan 
pratendera någon börd, såsom och att lägenheten är så knapp och ringa att därav med svårhet en kan föda sig mycket 
mera flera. Sedan och att han med avsaknad efterlåtit äldste brodern Erik en stuga och kolgårdstomt därsammastädes. 
Jämväl att han Anders alltid över hela tiden skattat för jorden och svarat till alla utlagor varför anhåller honom måtte bliva 
hela hemmanet inrymt och Johan pålagt försöka sig om annat boställe/// 
 
Barn med Malin Byrilsdotter. 
 
Barn: 
X:1021 Erik Ersson. Född 1630 Gunnilbo Eriksbo. Död 1687-05-29 Gunnilbo Eriksbo.  
Christopher Eriksson. Född 1638-01-01 Skinnskatteberg Eriksbo.  
Olof Eriksson. Född 1641-08-08 Skinnskatteberg Eriksbo.  
Anna Eriksdotter. Född omkring 1654 Skinnskatteberg Eriksbo. Död 1740-02-23 Skinnskatteberg Kyrkbyn.  
Daniel Eriksson. Född 1654 Skinnskatteberg Eriksbo 27).  
Anders Eriksson???.  
Malin Eriksdotter.  
Margareta Eriksdotter.  
Karin Ersdotter.  

 
 

 
 

XI:2042  mm mm mm mm ff m 
Malin Byrilsdotter. 

 
 

 
 

XI:2047  mm mm mm mm mm f 
Pierre Robillar. Se IX:387. 

 
 

 
 

XI:2048  mm mm mm mm mm m 
Elisabeth Clasdotter Cochois. Se IX:388. 

 
 
 
Generation XII 
 

 XII:1025  fm ff ff ff ff ff 
Anders Jöransson. Död 1622 Möklinta Nordankil. Far: XIII:2049, XIII:2625, XIII:4017 Jöran Jönsson. 
 
I årliga räntan från 1589 
 
 
 
Barn: 
XI:513, XI:657, XI:1005 Jöns Andersson. Död Möklinta Nordankil.  
Mats Andersson.  
Nils Andersson.  
Pär Andersson.  

 
 

 
 

XII:1029  fm ff ff ff fm ff 
Måns Engelbrektsson. 
 
Bosatt i Björk, By socken 
 
Dalarnas handlingar 1589:5 b sår årligen 10 spann äng 14 sommarlass 
Dalarnas handlingar 1590:5  Sår årligen 10 spann 



 
Barn med Anna. 
 
Barn: 
XI:626 Brita Månsdotter. Född By Björk.  
XI:515, XI:659, XI:1007 Erik Månsson. Född By Björk. Död By Björk.  
Marit Månsdotter. Född By Björk. Död Enköping.  
Kerstin Månsdotter. Född By Björk. Död By Gålsbo.  
Peder Månsson. Född By Björk.  

 
 

 
 

XII:1030  fm ff ff ff fm fm 
Anna. 
 
I tiondelängden 1590 A0051517_00034 

 
 

 
 

XII:1033  fm ff ff ff mf ff 
Erik Andersson. Död Möklinta Visbäck. 
 
Barn med Elin Matsdotter (Född Möklinta Visbäck.). 
 
Barn: 
Marit Eriksdotter. Född Möklinta Visbäck.  
XI:517, XI:1001 Bengt Ersson. Född Möklinta Visbäck. Död Möklinta Forneby.  
Mickel Eriksson.  
Ragnil Eriksdotter. Död Kumla Ransta.  

 
 

 
 

XII:1034  fm ff ff ff mf fm 
Elin Matsdotter. Född Möklinta Visbäck. Far: XII:1929, XIII:2067, XIII:4003 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// 

 
 

 
 

XII:1035  fm ff ff ff mf mf 
Mårten Jönsson. Död Möklinta Forneby. 
 
Barn med NN Persdotter. 
 
Barn: 
XI:518, XI:1002 Karin Mårtensdotter. Född Möklinta Forneby.  

 
 

 
 

XII:1036  fm ff ff ff mf mm 
NN Persdotter. Far: XIII:2071, XIII:4007 Per Eriksson. 

 
 

 
 

XII:1041  fm ff ff fm ff ff 
Jöns Jönsson. Se XI:643. 



 
 

 
 

XII:1049  fm ff ff fm mf ff 
Tomas Larsson. Död Möklinta Botebo. 
 
Omnämnd i årliga räntan 1578-1603 
 
 
 
Barn: 
XI:525, XI:669, XI:775 Nils Tomasson. Född före 1580 Möklinta Botebo.  

 
 

 
 

XII:1051  fm ff ff fm mf mf 
Lars Matsson. 
 
Barn med Elsa Persdotter (Född By Laggarboda.). 
 
Barn: 
XI:526, XI:670, XI:776 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.  

 
 

 
 

XII:1052  fm ff ff fm mf mm 
Elsa Persdotter. Född By Laggarboda. Far: XIII:2103, XIII:2315, XIII:2679, XIII:2803, XIII:3103 Per. 

 
 

 
 

XII:1053  fm ff ff fm mm ff 
Jakob. Se XI:997. 

 
 

 
 

XII:1055  fm ff ff fm mm mf 
Mats Johansson. Se XI:999. 

 
 

 
 

XII:1056  fm ff ff fm mm mm 
Karin Olofsdotter. Se XI:1000. 

 
 

 
 

XII:1065  fm ff ff mf mf ff 
Jakob Hansson. Född före 1560. Död Möklinta Bor. 
 
Nämnd i årliga räntan 1573-1603. År 1610 nämns i årliga räntan att Jakob Hansson och Mats i Nässlebo har en hytta, 
Bergshyttan, tillsammans. 
 
Barn med Karin Larsdotter (Död Västerfärnebo Hedbo.). 
 
Barn: 
XI:533, XI:645 Per Jakobsson. Född före 1590 Möklinta Bor. Död.  
Erik Jakobsson. Född Möklinta Bor. Död Västerfärnebo Hedbo.  
Anders Jakobsson. Född Möklinta Bor. Död Västerfärnebo Mälby.  
Hans Jakobsson. Död Västerfärnebo Hedbo.  
Johan Jakobsson. Född Möklinta Bor. Död Västerfärnebo Hällby.  

 
 

 
 

XII:1066  fm ff ff mf mf fm 
Karin Larsdotter. Död Västerfärnebo Hedbo. Far: XIII:2131, XIII:2579, XIII:3131, XIV:6611, XIV:6651, XV:12491 Lars. Mor: 
XIII:2132, XIII:2580, XIII:3132, XIV:6612, XIV:6652, XV:12492 Karin Persdotter. 
 



Övertjurbo häradsrätt 30 januari 1663 
Övertjurbo häradsrätt 17 augusti 1615 
Övertjurbo häradsrätt 6 maj 1623 
 
Övertjurbo häradsrätt 17 augusti 1615 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/1 (1599-
1625), bildid: C0104924_00071: Kom för rätten Johan Knutsson i Hede i Möklinta socken och gav tillkänna på sin faders 
Knut Perssons i Hedes vägnar att samma hemman är fem öresland och om samma fem öreland är två bröder och 3 systrar 
den förste brodern var Johannes i Jungfruboda som åtte där sin broders del som är 4 örtugland 2 2/7 penningland. Hans 
barn är Bengt Johansson och Mats Johansson dessa två bröder haver sålt sin farbrors del i Hede. Bengt haver uppburit för 
sin del 4 fat järn för 12 daler och hans broder Mats Johansson haver uppburit för sin del sammaledes 12 daler reda 
penningar. Jöns i Ulfsboda den andre brodern lever ännu denne haver gjort jordbyte och skifte med Knut i Hede på Knuts 
hustrus vägnar, hustru Brita i så måtto denne Jöns behåller hustru Britas halva systerdel i Jungfruboda i Kila socken och för 
det att hon åtte mer jord i Hede haver Knut i Hede givit Jöns i Ulfsboda till reda penningar 11 daler och en tunna mjöl. 
Därmed är han utlöst ... för sin brodersdel sedan deras syster hustru Barbro i Gullvala åtte hennes systerdel som var 2 
örtugland 1 1/7 land i Hede. Och Lasse Persson i Gulvala i Kila socken samt hans hustrubroder hava därför anammat och 
uppburit reda penningar 15 daler till godo och nöjo för samma systerdel. Därnäst den andre hennes syster hustru Agneta i 
Sonnebo i Folkärna åtte och sin systerdel 2 örtug och 1 1/7 land jord i Hede och hon samt hennes man Jöran Persson i 
sonnebo de haver för systerdelen anammat och uppburit 4 fat osmundsjärn forpeng? 14 daler. Den tredje systern var 
hustru Karin i Hede och åtte den tredje systerdelen och hustru Brita hennes dotter lever och hennes syster hustru Karin 
dessa båda systrar äga efter deras moder en systerdel som är 2 örtug och 1 1/7 land jord. Och denne hustru Britas man 
Knut i Hede lever och han haver med sin hustru lossat samma hemman sin barn tillhanda men hans hustru syster Karin 
som bor i Hedebo i Västra Färnebo är ännu olossat och haver alls intet uppburit för hennes halva systerdel. 
 
Övertjurbo häradsrätt 6 maj 1623 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/1 (1599-1625), 
bildid: C0104924_00112  Kom för rätten Hans Jacobsson i Hedebo i Färnebo socken och på sin moders hustru Carins i 
Hedebos vägnar klandrade halvannat örtug och en fjortonde del av ett penningland hus och jord i Hede uti Möklinta 
socken som Johans fader Knut Perssons barn Johan Knutsson nu besitter hela det hemmanet i Hede som är fem öresland. 
Noch uti hans omyndiga år hade bemälte Johanneses fader Knut Persson all hemmanet till sig lossat och kommit sig det 
allena tillhanda. Medan hon var deras målsman och voro de dock lika när skylle till hemmanet och de fem öreslanden hade 
Hans Jacobsson och denne Johan Knutsson och hade Knut Persson haft hans fädernes lösöre och dem omvänt uti 
penningar och järn till .... det Johannes bekänner vara skett för 26 år sedan så vart avslaget och räknat att Johannes 
Knutsson är skyldig och ... honom de halv.... fat och osmundjärn för hans fädernes och mödernes lösöre och bör honom 
samma järn betala och i hemmanet äger Hans Jacobsson i fasta i Hede ett örtugland tio penningland som förbemält och 
över räknat är. Därpå gavs nu honom brev och bevis av rätten både för dödsmål så och andra förfallande lägenheter skull 

 
 

 
 

XII:1067  fm ff ff mf mf mf 
Lars. 
 
 
 
Barn: 
XI:534, XI:646 NN Larsdotter. Död Möklinta Bor.  
Nils Larsson.  

 
 

 
 

XII:1069  fm ff ff mf mm ff 
Olof Olofsson. Född före 1560 Möklinta Leckenbo. Far: XIII:2137, XIII:2585, XIV:6641 Olof Michelsson. Mor: XIII:2138, 
XIII:2586, XIV:6642 NN. 
 
Årliga räntan 1589-1619 
 
 
 
Barn: 
XI:535, XI:647 Anders Olofsson. Född Möklinta Leckenbo. Död 1652-10-28 Möklinta Hanshyttan.  
XII:1661 Lars Olofsson. Född Möklinta Leckenbo.  
Nils Olofsson. Född Möklinta Leckenbo.  
Erik Olofsson. Född Möklinta Leckenbo.  
Ingeborg Olofsdotter. Född Möklinta Leckenbo.  
Margareta Olofsdotter. Född Möklinta Leckenbo. Död Möklinta Valsätra.  
Per Olofsson.  



 
 

 
 

XII:1071  fm ff ff mf mm mf 
Olof Jönsson. Död 1654-03-05 Möklinta Forneby. 
 
Övertjurbo häradsrätt 11 september 1602 C0104924_00017: Denne dag finge s Lasse Jonssons barn Hans och Daniel 
Larssöner i Forneby i Möklinta socken dombrevet uppå de elva öres land jord i Forneby, som de och deras systrar är efter 
deras salige fader till arvs fallet 5 ½ öres land Och deras fadersyster hustru Agneta i Kilen och hustru Kerstin i Kolbäck de 
äga den andra halvt parten. De äga där och 5 ½ öres land emot dessa deras brorsöner Hans och Daniel vilken deras halv 
part de hava sålt Hanses och Daniels systerman för 19 lod silver Olof Jönsson benämnd efter Hans och Daniels förbemält 
icke förmå eller kunna deras farsyster förbemälte hustru Agneta och hustru Kerstin utlösa och blev samma dombrev 
upläsit beseglat och konfirmerat. 
Sammaledes upplästes och förbemälte Olof Jönssons uti Fornebyn fast…brev uppå de halvsjätte öresland jord som han av 
sin hustrus farsystrar hustru Agneta i Kilen i Möklinta socken och hustru Kerstin i Kolbäck socken för 19 lod silvers sig till 
evärdelig ägo köpt haver lagligen med sin hustrus bröders Hans och Daniels samtycke efter han haver arvsrätt på sin 
hustrus, så och på hennes systers Brittas vägnar som är en avvitter och dumbe, den han skall föda till dödedagar och blev 
samma brev beseglat och konfirmerat med mitt befallningsmannens och häradets insegelen 
 
Barn med Malin Larsdotter (Född Möklinta Forneby.). 
 
Barn: 
Johannes Olai Möklinius. Född omkring 1630 Möklinta Forneby. Död 1695-06-16 Badelunda.  
XI:536, XI:648 Karin Olofsdotter. Född Möklinta Forneby.  
XI:779 Jöns Olofsson. Född Möklinta Forneby.  
Alita Olofsdotter. Född Möklinta Forneby. Död Möklinta Vad.  
Lars Olofsson.  
Daniel Olofsson. Född Möklinta Forneby.  

 
 

 
 

XII:1072  fm ff ff mf mm mm 
Malin Larsdotter. Född Möklinta Forneby. Far: XII:1077, XIII:2143, XIII:2591, XIII:3115 Lars Johansson. Mor: XII:1078, 
XIII:2144, XIII:2592, XIII:3116 Margareta. 

 
 

 
 

XII:1073  fm ff ff mm ff ff 
Olof Persson. 
 
1555-1600 i årliga ränta 
 
 
 
Barn: 
XI:537 Mats Olofsson. Död 1655-08-19 Möklinta Lisselbo.  

 
 

 
 

XII:1077  fm ff ff mm fm ff 
Lars Johansson. Född Möklinta Forneby. Far: XIII:2153, XIV:4285, XIV:5181, XIV:6229 Johan Bengtsson. 
 
Sakören i årliga räntan 1576 : Lasse Jönsson i Forneby för mökränkning 65 mark 
 
Övertjurbo häradsrätt 1602-07-23 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/1 (1599-
1625), bildid: C0104924_00013 samma dag dömde nämnden och avsade att hustru Margareta Lasse Joenssons i Forneby 
efterleverska i Mökleta socken med sina söner Hans Larsson och Daniel Larsson de skulle behålla det hemmanet i Forneby 
som de hade händer emellan efter deras fader Lasse Johansson och han detta hade ärvt efter sin fader Jugan Bengtsson, 
vilken Jugan allena med sina penningar hade köpt och lossat samma hemmen. Efter som fastebrevet som de här för oss i 
rätten inlade Anno 1547 den 2 juli daterat det klarligen vittnade att Jugan Bengtsson haver samma hemman köpt av två 
bröder och fyra systrar och är samma hemme nu  elva öresland jord  Ändock det tillförne haver viarit tolv öresland jord 
med ett boland  Utqviste benämnd som låg för en öresland jord, vilket Jugan bengtsson haver därifrån bortsålt efter som 
brev och sigill däruppå lät giver klarligen tillkänna 
 
Övertjurbo häradsrätt 1602-09-11 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/1 (1599-
1625), bildid: C0104924_00017: Denne dag finge s Lasse Jonssons barn Hans och Daniel Larssöner i Forneby i Möklinta 



socken dombrevet uppå de elva öres land jord i Forneby, som de och deras systrar ( ) deras salige fader till arvs fallet 5 ½ 
öres land Och deras fadersyster hustru Agneta i Kilen och hustru Kerstin i Kolbäck då gäa den andra halvt vardera. De äga 
där och 5 ½ öres land emot dessa deras brorsöner Hans och Daniel var broders halv part de hava sålt Hanses och Daniels 
systerman för 19 lod silver Olof Jönsson benämnd efter Hans och Daniels förbemält icke förmå eller kunna deras farsyster 
förbemälte hustru Agneta och hustru Kerstin utlösa och blev samma dombrev upläsit beseglat och konfirmerat. 
 
Barn med Margareta. 
 
Barn: 
Daniel Larsson. Född Möklinta Forneby.  
XI:539 Hans Larsson. Död Möklinta Forneby.  
XII:1072, XII:1296, XII:1558 Malin Larsdotter. Född Möklinta Forneby.  
Lars Larsson. Född Möklinta Forneby.  
Brita Larsdotter. Född Möklinta Forneby.  

 
 

 
 

XII:1078  fm ff ff mm fm fm 
Margareta. 
 
Övertjurbo häradsrätt 19 mars 1599: Samma dag dömde nämnden och avsade att hustru Margareta Lasse Joenssons i 
Forneby efterleverska med sina söner Hans, Lars, och Daniel Larsson behålla det hemman i Forneby som de hade händer 
emellan efter deras fader Lasse Johansson och han hade ärvt efter sin fader Johan Bengtsson / Ett fastebrev från 1547 visar 
att Johan köpt hemmanet av 2 bröder och 4 systrar.  

 
 

 
 

XII:1101  fm ff fm ff mm ff 
Karl Andersson. Född Möklinta Kanikebo. Far: XIII:2201 Anders Eriksson. Mor: XIII:2202 nn. 
 
Övertjurbo härad 1 juni 1608 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/1 (1599-1625), 
bildid: C0104924_00038 Kom för rätten Tidika Persson i Skälby med Johannes Bengtsson i Delebo och Tidika han upplät på 
sin hustrus hustru Carins vägnar Carl Andersson i Kanikeboda ett öresland hus och jord i Kanikeboda därom så äre en 
broder och två systrar och bekände sig därför hava anammat och uppburit utav föreskrivne Carl Andersson penningar 3 ½ 
daler till gode nöje 
 
Barn med Brita (Född 1570. Död 1658-02-21 Möklinta Kanikebo.). 
 
Barn: 
Lars Karlsson. Född Möklinta Kanikebo.  
Margareta Karlsdotter.  
XI:551 Mårten Karlsson. Död 1673 Möklinta Kanikebo 23).  
Brita Karlsdotter. Död 1675 Möklinta Väster Bännbäck.  

 
 

 
 

XII:1102  fm ff fm ff mm fm 
Brita. Född 1570. Död 1658-02-21 Möklinta Kanikebo. Mor: XIII:2204 NN Nilsdotter. 
 
Simtuna häradsrätt 27 februari 1609 Om 6 öreland jord i Ingebo i Nora socken som Bengt Nilsson både ärvt och till sig 
lossat och köpt haver // mera haver den andra Bengt Nilssons systerdöttrar, Anna i Hoff med hennes syster hustru Brita i 
Kanikeboda i Möklinta socken upplåtit och sålt Bengt Nilsson ett örtugland jord med husen till oftabemälte deras morbror 
för penningar fem daler gott mynt  //modern är NN Nilsdotter 

 
 

 
 

XII:1105  fm ff fm fm ff ff 
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.  
XI:553 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.  

 
 

 
 

XII:1106  fm ff fm fm ff fm 
Margareta Månsdotter. Född Möklinta Nässelbo. Död Möklinta Nässelbo. Far: XIII:2211 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.  

 
 

 
 

XII:1113  fm ff fm fm mf ff 
Mats Persson. Född omkring 1530 Möklinta Nässelbo. Död Möklinta Nässelbo. Far: XIII:2225 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: 
XI:557 Peder Matsson. Född Möklinta Nässelbo. Död 1674 Möklinta Nässelbo.  

 
 

 
 

XII:1114  fm ff fm fm mf fm 
NN. 

 
 

 
 

XII:1117  fm ff fm fm mm ff 
Erik Andersson. Död omkring 1603 Möklinta Klinta. Far: XIII:2233 Anders Ersson. 
 
I årliga räntan, 1576-1599 
 
Omnämnd i Älvsborgs lösen 1571; 4 kor 1 skiut och 2 får 
 
Barn med Malin. 
 
Barn: 
XI:559 Olof Eriksson. Född 1566. Död 1664-04-24 Möklinta Klinta.  
Jöns Eriksson.  
Mats Eriksson.  

 
 

 
 

XII:1118  fm ff fm fm mm fm 
Malin. 

 
 

 
 

XII:1119  fm ff fm fm mm mf 
Per Olofsson. Född före 1570. Död Möklinta Forneby. Far: XIII:2237 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.  
XI:560 Anna Persdotter. Död 1656-11-02 Möklinta Klinta.  
Margareta Persdotter.  
Malin Persdotter. Död Möklinta Näs.  

 
 

 
 

XII:1120  fm ff fm fm mm mm 
Brita Eriksdotter. Död före 1602 Möklinta Forneby. Far: XIII:2239, XIV:6247 Erik Andersson. 

 
 

 
 

XII:1121  fm ff fm mf ff ff 
Lars. 
 



Älvsborgs lösen 
 
1613-1615  - Lars Ersson 
 
1613-1619 - Lars Larsson 
 
 
 
Barn: 
XI:561 Jöns Larsson. Född Västerfärnebo Västerbykil.  

 
 

 
 

XII:1123  fm ff fm mf ff mf 
Anders Eriksson. Död Västerfärnebo Västerbykil. 
 
Barn med NN. 
 
Barn: 
XI:562 NN Andersdotter.  
NN Andersdotter.  

 
 

 
 

XII:1124  fm ff fm mf ff mm 
NN. 
 
Lever och är blind 1636 

 
 

 
 

XII:1127  fm ff fm mf fm mf 
Wernick. 
 
Barn med Ingeborg Olofsdotter. 
 
Barn: 
XI:564 Rigmor Wernicksdotter. Född Västerfärnebo Hällby.  

 
 

 
 

XII:1128  fm ff fm mf fm mm 
Ingeborg Olofsdotter. 

 
 

 
 

XII:1141  fm ff fm mm fm ff 
Mats Mårtensson. Död omkring 1620 Möklinta Forneby. Far: XIII:2281 Mårten Matsson. 
 
Årliga räntan, tionde, hjälpskatter 1589-1620 
 
Barn med NN Larsdotter (Född Möklinta Norrvad. Död före 1610 Möklinta Forneby.). 
 
Barn: 
XI:571 Anders Matsson. Född 1578. Död 1668-02-26 Möklinta Forneby.  
Sara Matsdotter. Född 1612 Möklinta Forneby. Död 1662-05-01 Möklinta Forneby.  
Jöns Matsson. Död före 1637 Möklinta Forneby.  
Olof Matsson. Död 1651-03-19 Möklinta Forneby.  
Mats Matsson. Född Möklinta Forneby.  
Anna Matsdotter. Död 1665-01-01 Möklinta Forneby.  

 
 

 
 

XII:1142  fm ff fm mm fm fm 
NN Larsdotter. Född Möklinta Norrvad. Död före 1610 Möklinta Forneby. Far: XIII:2283 Lars. 
 
Västmanlands lagmansrätt Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIa:4 (1627-1645) Bild 1650 / sid 162 (AID: 
v405249b.b1650.s162, NAD: SE/RA/42042202) Anders Larsson i Norrvad och Möklinta socken beviste med fasta av Sala 



sockenstuga 1637 den 19 maj utgivet, huruledes han haver sig tillhandlat efterskrivne jordelotter i bemälte Norrvad av 
Mats Mårtensson i Forneby hans hustrus arvelott, som är 2 öresland jord för 20 daler, av Erik Andersson i Boland och 
Norrby socken hans hustrus arvedel som är 6 penningland jord för 16 daler, av Olof Erikssons hustrus Margareta en 
systerdel 6 penningland för 5 daler noch av hustru Karin Persdotter sin arvsrätt 6 penningland för 16 daler noch av Nils 
Jonsson i Romfartuna sig tillhandlat med dess 2 systrar Brita och Anna Johansdöttrar för deras jordedel ibm som han av 
deras fader köpt hade som är summa i allt 1 öresland därpå gavs konfirmation  

 
 

 
 

XII:1145  fm ff fm mm mf ff 
Erik. 
 
 
 
Barn: 
Brita Eriksdotter. Född 1614 Möklinta Norrvad. Död 1697-05-27 Möklinta Hede.  
XI:573 Olof Eriksson. Född Möklinta Norrvad. Död 1675 Möklinta Norrvad.  
Malin Eriksdotter. Född Möklinta Norrvad.  

 
 

 
 

XII:1147  fm ff fm mm mf mf 
Per Olofsson. Se XI:555. 

 
 

 
 

XII:1148  fm ff fm mm mf mm 
Karin. Se XI:556. 

 
 

 
 

XII:1149  fm ff fm mm mm ff 
Lars Matsson. Född Sala landsförsamling Ösby. Far: XIII:2297 Mats Larsson. Mor: XIII:2298 NN Larsdotter. 
 
Övertjurbo häradsrätt 14 mars 1615 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/1 (1599-
1625), bildid: C0104924_00068: Kom för rätten Lasse Matsson i Örlinge i Möklinta socken och bevisade med ett gammalt 
brev att ett torp Nyby benämnt som är 4 örtugland jord det i fordom tid haver varit besittande av en benämnd Erik 
Andersson och är sedan blivit öde och lagt och brukat inunder kronojorden Sonbo som är 4 örtugland därpå inlade han ett 
gammalt brev utgivit anno 1500 av Herman i Klingsbo då den tid häradsdom havandes över Tjurbo härad på välborne mans 
Herr Sten Stures riddare till Ravalstads vägnar vilket var lydandes att en prästman Herr Peder i Möklinta han hade det köpt 
av en Håkon i Örlinge benämnt för sju mark reda penninar tå alldenstund denne haver brev och räknar sig uti börden sade 
var han som sin börd bevisa kan så skulle han vara närmare att besitta sin skattejord och den av sina medarvingar få till sig 
lossa för rätt och skäl än han finnes närmare därtill vara än som andra. 
 
Övertjurbo häradsrätt 1623-03-14:Kom för rätten Per Nilsson i Örlinge med Anders Persson i Halsjö i Huddunge socken 
fastade sålde och upplät Lasse Matsson i Ösby uti Sala socken ett öres och 8 penningland hus och jord i Ösby för reda 
penningar tjugo? daler som de sig bekänna av Lasse Matsson av honomm tio daler ( ) noch haver( ) löst utav Påvel Matsson 
i Ösby hans jordedel i Ösby som är ett öres och åtta penningland därför honom givet 20 daler. Noch äger Lasse Matsson 
själv uti samma hemman ett öres och 8 penningland. 
 
Övertjurbo häradsrätt 1623-07-28: Kom för rätten Lasse Matsson i Ösby och Sala socken och gav tillkänna att han med sin 
salige broder Jöns Matsson hade utlöst den tredje deras broder Påvel Matsson. Såsom och två deras systrar hustru Anna 
och hustru Marit och givit brodern Påvel Matsson för brodersdelen tjugo daler reda penningar och sedan vardera systern 
tio daler för systerdelarna och åtte då allesamman fem öresland både i hus och jord ( ) så hade de och sammaledes utlöst 
deras morbroder Erik Larsson i Brattegården och hans broder Påvel Larsson och dem givit som fastebrevet innehåller lyder 
och förmäler Nu haver desse två ( ) Lasse Matsson och hans son Mats Larsson delat och bytt samma hemman så Lasse 
Matsson och sonen äga den ena halvan och den andra halvparten kommer Jöns Matssons barn till. Dock efter Lasse 
Matsson med sin son hava något mera inlöst än som salige Jöns hava inlöst därför så behåller han boolandet 
Ingeborgsboda ( ) 
 
 
 
Barn: 
Erik Larsson. Född Sala landsförsamling Ösby. Död Huddunge Domarbo.  
XI:575 Mats Larsson. Född Sala landsförsamling Ösby. Död omkring 1653 Sala landsförsamling Ösby.  

 



 
 

 

XII:1153  fm ff mf ff ff ff 
Olof Jönsson. Död By Västanhede. Far: XIII:2305 Jöns Larsson. 
 
Folkärna 9 juli 1592 Hela Dalarnas tingslags häradsrätt (W) AI:2 (1591-1593) Bild 660 / sid 56 (AID: v222729.b660.s56, NAD: 
SE/ULA/10391): Kom för rätta Mickill Hansson i Solberga och klagade till Olof i Västanhed om ett hemman i Horndal blev 
avsagt att Olof i Västanhed skulle behålla sitt hemman efter han hade dombrev och skulle ändå Mickill giva honom det 
lagmansbrev igen som han hade Olof ifrån tagit 
 
Laga ting i By socken 6 mars 1594 Hela Dalarnas tingslags häradsrätt (W) AI:4 (1594-1595) Bild 190 / sid 15 (AID: 
v222731.b190.s15, NAD: SE/ULA/10391): Kom Nils Hansson i Horndal och talade till Olof Jönsson i Västanhed om en 
brodersdel till lösning i Horn som linian utvisar då sköts till breven skulle rannsakas i Västerås ho som gården sålt hade 
finnes att Mårtens hustru Ursilia i Horndal haver varit i råd med sin son Olof Mårtensson att sälja samma gård i Västerås då 
skall  Hans Nilsson, Nils Hanssons son lösa en brodersdel efter Barbro och Olof Jönsson sökte på sin moders vägnar en 
systerdel. 
 
Hela Dalarnas tingslags häradsrätt A1:2 sidan 173: Denna åtte Horndal 
 
Barn med Ursilia Mårtensdotter. 
 
Barn: 
Jöns Olofsson. Född By Västanhede.  
NN Olofsdotter. Född By Västanhede.  
XI:577 Erik Olofsson. Född By Västanhede.  
Anders Olofsson. Född By Västanhede.  
NN Olofsdotter.  

 
 

 
 

XII:1154  fm ff mf ff ff fm 
Ursilia Mårtensdotter. Far: XIII:2307 Mårten. Mor: XIII:2308 Ursilia. 

 
 

 
 

XII:1155  fm ff mf ff ff mf 
Erik Olofsson. 
 
I årliga räntan 1558 och 1573 
 
Barn med Malin Jonsdotter. 
 
Barn: 
XI:578 NN Eriksdotter. Född By Fullsta.  
XI:673, XII:1277, XII:1383 Anders Eriksson. Död omkring 1617 By Fullsta.  
Kerstin Eriksdotter. Död Möklinta Bännebäck.  
Måns Eriksson.  
Per Eriksson.  

 
 

 
 

XII:1156  fm ff mf ff ff mm 
Malin Jonsdotter. Far: XIII:2311, XIII:2691, XIV:5107, XIV:5531 Jon Finneson. 
 
Ting i Hedemora 1593 Hela Dalarnas tingslags häradsrätt (W) AI:2 (1591-1593) Bild 1460 / sid 136 (AID: 
v222729.b1460.s136, NAD: SE/ULA/10391) kom hustru Malin på Åsen och talade om ett hemman i Brunsjö och då stod en 
benämnd Erik Andersson och klagade efter en broders del i förenämnda hemman, så haver en benämnd Lasse 
Asmundsson ått samma hemman först, Lasse åtte 2 döttrar och 2 söner, den ene hette Anders Larsson och Jon Larsson 
blev så Jon Larsson död, ärvde så hans barn sin fader, blev så barnet dött ärvde så, Jon Larssons hustru benämnd Brita sitt 
barn, då ärvde hennes moder henne benämnd hustru Karin Lasse Jonssons, blev så hustru Karin död åtte så hon 4 döttrar, 
som henne ärvde, böde så samma 4 systrar Anders Larsson samma hemman igen och han nekade där till då kom en oskyll 
och köpte benämnd hustru Karin i Nordansjö samma hemman så kom Anders Larsson och upp böd hustru Karin sin del i 
samma hemman efter att hon ( ) förre broders delen köpt hade, vilken hon till sig köpte begärde så hustru Karin fastebrev 
där på, då kom en benämnd hustru Malin på Åsen, och hon var Lasse Åsmundssons systerdotter och förr nekat, att 
fastebrev skulle givas, gick så förenämnde hustru Malin till och gav hustru Karin sina penningar igen, och nu kom Anders 
Lars son förenämnde Erik Andersson och ville lösa sin faders del igen av hustru Malin då dömde jag Erik Andersson sin 



faders del igen och  han skulle giva hustru Malin sina penningar igen men det som var ärvt utav börden och hustru Malin 
igen köpt skulle Erik Andersson intet hava med skaffa. 
och nu bjuder förenämnde hustru Malin upp samma del i Brundsjö köpt av hustru Karin i Nordansjö för 1 ( ) k Göstafss 
mynt och 10 lod silver 

 
 

 
 

XII:1157  fm ff mf ff fm ff 
Jöns Larsson. Född By Djup. Far: XIII:2313, XIII:2801 Lars Månsson. 
 
Årlig ränta 1573-1598 ( sår årligen 9 spann, äng 16 sommarlass) 
 
Nämndeman 1594 
 
Ting i By socken 17 februari 159 Hela Dalarnas tingslags häradsrätt (W) AI:4 (1594-1595) Bild 1180 / sid 114 (AID: 
v222731.b1180.s114, NAD: SE/ULA/10391)5: Kom Jöns Larsson i Djup och gav tillkänna huru ländsman samt de tolv 
edsvurna vore tillkallade på en syn emellan Anders Persson i Hofnäs och förbemälte Jöns i Djup om en äng benämnd 
Mykleäng, Tå blev samma äng Anders ifrån synt och till Jöns i efer ängen blev Anders ifrån synt, så unte förbemälte Jöns, 
Ander ett kvarnställe samt vägen igenom hans ägor till samma kvarn. 
 
Strödda domböcker och rättegångshandlingar 6 (1550-1621) Bild: 950  1596-01-30 Folkärna socken kom fram Jöns 
Larsson i Djup uti By socken talade till Anders i Hofnäs om en äng som synemän haver synt undan Hofnäs och till Djup och 
förenämnde Anders med samma syn icke vill låta sig nöja föregivandes att han och hans föräldrar för honom samma äng 
till sjunde man tillbaka haft och brukat haver, klagande Jöns Larsson i Djup berättade att denna än är ny rödd av en 
benämnd Joen Dalekar och ligger emellan Gamle Myckle ängen och Bengtsboängen vilka ängar höra Djup till / /  
 
Barn med Brita Persdotter (Född By Laggarboda.). 
 
Barn: 
XI:579 Anders Jönsson. Född By Djup. Död By Gaddbo.  
XI:701 Erik Jönsson. Född By Djup.  
Olof Jönsson. Född By Djup. Död By Forneby.  
NN Jönsson. Död By Västerbo.  

 
 

 
 

XII:1158  fm ff mf ff fm fm 
Brita Persdotter. Född By Laggarboda. Far: XIII:2103, XIII:2315, XIII:2679, XIII:2803, XIII:3103 Per. 

 
 

 
 

XII:1179  fm ff mf fm mf mf 
Bengt Larsson. Far: XIII:2357 Lasse Västgöte. 
 
Folkare häradsrätt sommartinget 1642 Efter som Gregus i Fransboda och hans dräng Jöns Larsson hava legat om en natt 
och gjort upp eld .. Bengt Larsson i Bengtsboda kolbod och Bengts kol... är 14 dagar där efter uppbränd ändock han Gregus 
säger dem hava släkt elden för än som de gingo dädan äskandes att Gregus nästa ting skall fria sig med 3 manna ed själv 
3die så framt Gregus i medler tid icke kan få någon för sig. 
 
 
 
Barn: 
XI:590 Margareta Bengtsdotter. Född By Bengtsboda.  

 
 

 
 

XII:1217  fm ff mm ff ff ff 
Bengt. 
 
Möjligen är den här nämnda Bengt Ravalsson  densamma 
Ting i Folkärna 27 juli 1593 Hela Dalarnas tingslags häradsrätt (W) AI:2 (1591-1593) Bild 1590 / sid 149 (AID: 
v222729.b1590.s149, NAD: SE/ULA/10391) Kom Per Olofsson i Forneby och talade till Hans Matsson i Hede om den jord 
som Hans Matsson här till haft haver dömdes Per Olofsson sin jord igen och som den jord som Hans Matsson haver av ett 
Pers sykonbarn benämnd Bengt Bengtsson, som den del som honom tillkommer efter sin fader Bengt Ravalsson skall den 
jord till lösning då skall Per Olofsson henne i börden till sig lösa, och ingen annan. 
 



 
 
Barn: 
XI:609 Hans Bengtsson.  
Anders Bengtsson. Död Folkärna Nickarve.  
Peder Bengtsson.  
Brita Bengtsdotter. Död By Rosse.  

 
 

 
 

XII:1249  fm ff mm mf ff ff 
Jöns Månsson Finne. Död By Tyttbo. 
 
Årliga ränta 1576-1593 
 
 
 
Barn: 
XI:625 Olof Jönsson.  

 
 

 
 

XII:1251  fm ff mm mf ff mf 
Måns Engelbrektsson. Se XII:1029. 

 
 

 
 

XII:1252  fm ff mm mf ff mm 
Anna. Se XII:1030. 

 
 

 
 

XII:1277  fm ff mm mm mm ff 
Anders Eriksson. Se XI:673. 

 
 

 
 

XII:1281  fm fm ff ff ff ff 
Olof Larsson. 
 
 
 
Barn: 
XI:641 Lars Olofsson. Död före 1603 Möklinta Gammelby.  
Mats Olsson.  

 
 

 
 

XII:1289  fm fm ff ff mf ff 
Jakob Hansson. Se XII:1065. 

 
 

 
 

XII:1290  fm fm ff ff mf fm 
Karin Larsdotter. Se XII:1066. 

 
 

 
 

XII:1291  fm fm ff ff mf mf 
Lars. Se XII:1067. 

 
 

 
 

XII:1293  fm fm ff ff mm ff 
Olof Olofsson. Se XII:1069. 

 
 

 
 

XII:1295  fm fm ff ff mm mf 
Olof Jönsson. Se XII:1071. 

 



 
 

 

XII:1296  fm fm ff ff mm mm 
Malin Larsdotter. Se XII:1072. 

 
 

 
 

XII:1313  fm fm ff mf ff ff 
Anders Jöransson. Se XII:1025. 

 
 

 
 

XII:1317  fm fm ff mf fm ff 
Måns Engelbrektsson. Se XII:1029. 

 
 

 
 

XII:1318  fm fm ff mf fm fm 
Anna. Se XII:1030. 

 
 

 
 

XII:1329  fm fm ff mm ff ff 
Jöns Jönsson. Se XI:643. 

 
 

 
 

XII:1337  fm fm ff mm mf ff 
Tomas Larsson. Se XII:1049. 

 
 

 
 

XII:1339  fm fm ff mm mf mf 
Lars Matsson. Se XII:1051. 

 
 

 
 

XII:1340  fm fm ff mm mf mm 
Elsa Persdotter. Se XII:1052. 

 
 

 
 

XII:1341  fm fm ff mm mm ff 
Jakob. Se XI:997. 

 
 

 
 

XII:1343  fm fm ff mm mm mf 
Mats Johansson. Se XI:999. 

 
 

 
 

XII:1344  fm fm ff mm mm mm 
Karin Olofsdotter. Se XI:1000. 

 
 

 
 

XII:1345  fm fm fm ff ff ff 
Erik Olofsson. Se XII:1155. 

 
 

 
 

XII:1346  fm fm fm ff ff fm 
Malin Jonsdotter. Se XII:1156. 

 
 

 
 

XII:1379  fm fm fm mf ff mf 
Ingolf Salmundsson Sudermannus. Död omkring 1595 By Näckenbäck. 
 
Kyrkoherde i By 1569-1595 
 
Ting i By 17 januari 1593 Hela Dalarnas tingslags häradsrätt (W) AI:2 (1591-1593) Bild 1290 / sid 119 (AID: 
v222729.b1290.s119, NAD: SE/ULA/10391)  Kom Erik Germundsson och talade till herr Ingolf och Gunnar smed om en 



smedja som var uppbränd blev avsagt att herr Ingolf och Gunnar skola giva Erik ½ skeppund stångjärn 
 
Barn med Abluna. 
 
Barn: 
XI:690 NN Ingolfsdotter.  

 
 

 
 

XII:1380  fm fm fm mf ff mm 
Abluna. 
 
Hela Dalarnas tingslags häradsrätt (W) AI:4 (1594-1595) Bild 730 / sid 69 (AID: v222731.b730.s69, NAD: SE/ULA/10391) 
Anno 1595 den 22 juli var en syn emellan Näsborn och Näckenbäck och vore så förent och synt att hustru Appelun i 
Näckenbäck fick ett litet ängestyck på väster sidan om bäcken och gav hon dem i Näsbo 6 dagsverke till röjnings till // så 
sättes rå dem emellan, först så sätts västan bäcken ett litet stenröse dädädan västra sidan i en stenbacke och ett röse 
dädan i övre dammsjön, så skulle hon hava en fjärde prat och den mindre dammsjön behålla allt slått 
 
Västerås domkapitel 16 mars 1597: Erik Germundsson i By socken vart uti vårt capitel förlikt med sin äkta hustru, Abluna 
herr Ingolfs efterleverska, och lovades sig vilja kristligen uti alla måtto emot henne sig  hålla vid detta straff och ( ) om 
elies annorlunda kan finnas, först att skjutas ifrån församlingen och där till med att böta till domkyrkan 4 skeppund 
stångjärn: Hustru Abluna uti lika måtto på sin sida, kristligen troligen och from emot honom, med samma vite och straff 
tillgörande, såsom deras bekännelse här inlagd utvisar detta allt så bekänt uti dessa goda mäns närvaro ( ) 
 
I ett syneprotokoll från 1595 nämns endast hustru Apeluna 
 
Folkärna 13 maj 1602 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 980 / sid 86 (AID: 
v420705a.b980.s86, NAD: SE/RA/42042202)  vart nu lovat av Bengt Andersson samt hans hustrus moder hustru Apluna i 
By, samt flera hennes döttrar fastade och upplät Mats Eriksson i Ägitt i Asbod i Torsångs socken all den del hon åtte i ett 
hemman i Haga i Tuna socken, för 40 daler nu tillsades fastebrev 
 
Tuna socken 9 maj 1606 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 3230 / sid 310 
(AID: v420705a.b3230.s310, NAD: SE/RA/42042202) Mats Erikson i Änget bjuder upp ett hemman i Lillehaga köpt av 
hustru Abluna i By socken en halv part i samma hemman för 43 daler, av Lasse Månsson i Kortilla sin del för 10 daler, Erik 
Hansson i Mora för sin del 3 daler, Lasse i Haga för sin del 6 daler, Grels Hindersson i Toråp för sin del 20 daler och hans 
broder 5 daler, Anders Hindriksson i Gillbärga 5 daler 

 
 

 
 

XII:1381  fm fm fm mf fm ff 
Ilian Larsson. Död By Storbyn. 
 
Dalarnas handlingar 1590-1617 
 
I Älvsborg lösen de två första terminerna därefter sonen Hans Iliansson 
 
Lagmansting  30 januari 1596  Strödda domböcker och rättegångshandlingar 6 (1550-1621) Bild 960 (AID: 
v797269.b960, NAD: SE/RA/130)  Per Jonsson i Gålsbo en husman, Hans Olsson och Lasse Olsson i Gålsbo talade till Olof 
Persson uti Nykarfue om ett hemman Stora gården benämnd i By socken och eljest lösöre som de föregåvo vara fallit efter 
deras faders faders halvbroder Bengt Månsson och syskonbarnen haver upptagit allt, och sedan sålt förenämnde hemman 
oskyldom benämnd Ilian i Store gården //Olof Persson och Ilian lade fram både häradshövdinge så och lagmans Bengt 
Ribbings dombrev häruppå  // gav tillkänna att Ilian son nu köpt haver Storegård är hans närskylde frände. Blev dömt och 
avsagt för Ilian att njuta och behålla förenämnde hemman 
 
Garpeberg 1 mars 1619 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIa:12 (1591-1679) Bild 13610 / sid 427 Kom 
Anders Pedersson i Storbyn, gav tillkänna huru Ilians son i Storbyn haver slagit hans hustru h Brita så att bloden haver gått 
ut igenom hennes öra och det skedde Pedersmässo tid 1618 och nu är hustru Brita icke ännu kommen till sin hälsa, utan 
nu bekänner Herr Anders kyrkoherde i By att när samma hustru Brita gick till sakramentet den 10 januari näst förlidne, då 
bekände hon, att om Gud kallar henne då är Ilians son Lasse Iliansson hennes död vållande, detta skall stå till att 6 veckor 
och år efter år därför skall Lasse Iliansson ställa sig i fast löfte för 
 
Folkare häradsrätt 1629-05-19Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 6940 / sid 
680 (AID: v420705a.b6940.s680, NAD: SE/RA/42042202):  Framställtes för rätten Ilian i Storbyn och anklagades för han 
hade undangömt sin häst när kunglig majestät förreste här utföre åt Saleberget Saker att böta penningar 40 mark 



 
Barn med NN. 
 
Barn: 
XI:691 Hans Iliansson. Född före 1595 By Storbyn. Död 1652 By Storbyn.  
Mickil Iliansson. Född By Storbyn.  
Appolonia Iliansdotter. Född By Storbyn.  
Lars Iliansson. Född By Storbyn.  

 
 

 
 

XII:1382  fm fm fm mf fm fm 
NN. 

 
 

 
 

XII:1383  fm fm fm mf fm mf 
Anders Eriksson. Se XI:673. 

 
 

 
 

XII:1401  fm fm fm mm mf ff 
Jöns Larsson. Se XII:1157. 

 
 

 
 

XII:1402  fm fm fm mm mf fm 
Brita Persdotter. Se XII:1158. 

 
 

 
 

XII:1545  fm mf ff ff mf ff 
Lars Olofsson. Född Möklinta Österbo. Far: XIII:3089 Olof. 
 
I årliga räntan 1573-1582 
 
 
 
Barn: 
Marit Larsdotter. Född Möklinta Österbo.  
XI:773 Anders Larsson. Död Möklinta Österbo.  
Olof Larsson. Född Möklinta Österbo.  
Valborg Larsdotter. Född Möklinta Österbo.  

 
 

 
 

XII:1549  fm mf ff ff mm ff 
Tomas Larsson. Se XII:1049. 

 
 

 
 

XII:1551  fm mf ff ff mm mf 
Lars Matsson. Se XII:1051. 

 
 

 
 

XII:1552  fm mf ff ff mm mm 
Elsa Persdotter. Se XII:1052. 

 
 

 
 

XII:1557  fm mf ff fm fm ff 
Olof Jönsson. Se XII:1071. 

 
 

 
 

XII:1558  fm mf ff fm fm fm 
Malin Larsdotter. Se XII:1072. 

 
 

 
 

XII:1561  fm mf ff fm mf ff 



Peder Olofsson. Född Möklinta Valsätra. Far: XIII:3121 Olof Persson. 
 
I årliga räntan från 1578 till 1590 
 
Strödda domböcker och rättegångshandlingar 6 (1550-1621) Bild: 980  1596-01-30 Folkärna Olof Persson i Vad uti 
Möklinta socken talade till Per Olsson i Valsätra om 4 öres land i det hemman han bor uppå, läggandes fram ett gammalt 
brev daterat 1494 som lyder på jord i samma by, ändock de icke kunne ut.. deras släkt, icke heller visste parterne sig 
emellan någon skyllskap, förbemälte Per Olsson beropade sig på hävden och att de haver haft händer emellan, lade och 
fram ett lagmans dombrev som Joen Olsson på Hakepä, utgivit haver år 1542, lydandes att Olof som på den tid hade bott i 
Valsätra, skall hava stigit fram för rätten och givit tillkänna att hans broder Erik benämnd hade inträngt sig på hemmanet 
med honom till att bo, och att han ingalunda trössse det besitta med mindre endera av dem skulle flytta dädan, vilket då är 
vordet rannsakat och befunnit att förbemälte Olof (sörps) arbetet han hade inlagt på samma hemman och hulpet honom 
att göra kronones skatt, äre de då strax för rätten blevne förlikta att förbemälte Olof skulle giva Erik 20 daler örtug / innan 
S Johannis då nästkommandes/ till de X mark han tillförene utgivit hade och dömdes då Valsätra honom och hans arvingar 
till, med allt det där tillyder i Skog, skjul, hus och jord uti vått och torrt som samma brev vidare innehåller och förmäler, 
dock det någon söuder och förnött var kunde man doch denne förne mening görligen se och läsa och efter det Per Olsson i 
så motto hade lagfång och 54 års hävd / / blev honom tillsagt så här efter som är till, det att njuta obehindrat bruka och 
behålla för sig och sina arvingar 
 
Lagmansting odaterat 1590-tal Strödda domböcker och rättegångshandlingar 6 (1550-1621) Bild 1640 (AID: 
v797269.b1640, NAD: SE/RA/130) Per Olsson i Valsätra i Möklinta socken bekom brev som domboken lyd på det hemman 
han i Valsätra besitter och en benämnd Olof Persson i Vad uti samma socken klandrade 
 
Folkare tingsrätt 1602 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 1280 / sid 116 (AID: 
v420705a.b1280.s116, NAD: SE/RA/42042202): Lasse Pedersson i Rosse bjuder upp 2 gången en brodersdel  sitt hemman 
i Rosse köpt av Per Olofsson i Valsätra för 20 mark konung Göstas mynt klandrat av Mats Nilsson i Möklinta 
 
 
 
Barn: 
Kerstin Persdotter.  
Elsa Persdotter.  
Jon Pedersson.  
Karin Persdotter.  
 
Barn med Elisabet Eriksdotter (Född Möklinta Forneby.). 
 
Barn: 
Jon Persson.  
XI:781 Olof Pedersson. Död 1655-06-24 Möklinta Valsätra.  

 
 

 
 

XII:1562  fm mf ff fm mf fm 
Elisabet Eriksdotter. Född Möklinta Forneby. Far: XIII:3123 Erik Mickelsson. Mor: XIII:3124 NN Eriksdotter. 
 
Övertjurbo häradsrätt 30 maj 1665 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/cULA/11839/A I a/4 (1665-
1673), bildid: C0104927_00013 Kom för rätten Erik Eriksson i Hede och Möklinta socken och beviste med // och köpebrev 
sig hava ärvt och inlöst 4 öresland hus och jord i Hede som är halva hemmanet den norra landslotten emot sitt syskonbarn 
Anders Johansson som och äger 4 öresland såsom först lossat av sina skyllemän Anders Jakobsson i Mälby uti Färnebo 
socken och hans meddarvingar 13 1/3 penningland för 60 daler kmt som doch efter uträkning 30 juni 1663 allenast är 10 
penningland. Sedan av Olof Persson i Bergby och Tillinge socken 1 öre 6 penningland för 160 daler kmt item av sin broder 
Olof Eriksson i Hedemora hans arvjord 12 4/9 penningland för 55 daler kmt, noch av sin svåger och systers Elisabets man 
Per Olofsson i Valsätra hans barns jord 4 penningland för 18 daler men efter på dem löper 6 penningeland efter 
uträkningen därför skall Erik Eriksson dem tillfyllnad för de övriga 2 penningland betala. Vidare beviste Erik Eriksson sig 
hava ingått ett lagligt jordebyte med sina bröder Anders Eriksson i Östervad och Johan Eriksson i Forneby, således att 
bemälte hans bröder hava uppdragit honom sin arvjord 12 4/9 vardera som de å fäderne i Hede ägande voro och 
bekommit till jämngott vederlag även så mycken jord av Erik Erikssons mödernes jord i Forneby och Östervad igen som 
köpe och bytesbreven av 29 sept 1649 // förmäla Sist beviste Erik Eriksson sin egen arvjord vara i Hede 12 4/9 // han nu 
med köp och arv // 8 öresland // 

 
 

 
 

XII:1565  fm mf ff fm mm ff 



Knut Persson. Död efter 1604 Möklinta Hede. 
 
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 rätten Knut i Hede i Möklinta socken och Anders Hermansson i Hedebo i Färnebo 
socken upplät och sålde såsom och löste och fastgåvo Lasse Olsson i  Söderbo i Kila socken en öre och 7 ½ penningar land 
jord, därföre de bekänner sig hava anammat och uppburit vardera penningar 4 daler löper 8 daler och är samma jord 
belägen uti Kila socken i Söderbo vittnesman Per Larsson i Söderbo som över köpet varit haver. Och är samma öres och 7 ½ 
penningland jord deras hustrurs fädernes jord och denna Lasse Olsson deras hustrurs syssling som jorden köpt haver 
 
Garpebergs gård 3 september 1623 Kopparbergs,Säters, Näsgårds län+Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:1 (1623) Bild 
70 / sid 3 Uppbjudes 2 en jordedel i Dicke N 2 ½ öresland som Knut Persson i Hede i Möklinta socken haver sålt Erik 
Hinriksson i Dicke för 6 skp stångjärn, // 
 
 
Övertjurbo härad 21 juni 1652 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/2 (1628-1653), 
bildid: C0104925_00122: Efter föregående rannsakning emellan salig Michel Erikssons barn och barnbarn på den ena sidan 
kärande så och Knut Perssons barn och barnbarn i Hede och Möklinta socken på den andra sidan svarande om bemälte 
Hede hemmans arv och inlösningsrätt fem öresland och tre öresland sedermera tillökningsjord och hus blev dömt och 
avsagt. Såsom befinnes av lagläsarens salig Hans Dobers givne dom på pergament Anno 1615 den 17 augusti salig Knut 
Persson med sin hustru Brita hava inlöst någon hus och jord i Hede i Möklinta socken såsom hemmanet av tre domars 
innehåll är alls fem öresland Alltså bemälte Knut Perssons barn och arvingar ärva och bekomma efter det 29 cap jord balk 
för fäderne av samma dom tvådelarna i hus och jord i inlösningen och hustru Britas barn och arvingar som hon med salig 
Erik Michelsson och salig Knut Persson avlat och fött haver bekomma tredingen av inlösningen i Hede Så och de övriga tre 
öresland hus och jord benämnd tillökningsjord efter sedermera hållen revning och mätning i Hede bliver hennes bägge 
barnkullar för möderne såsom desse barn efter modern hustru Brita arvfallne äre. Och emedan uti merbemälte 1615 års 
dom finnes en systerdel hustru Karins i Hedbo jordedel i Hede vara osåld den nu är omsider på köp uppdragen till salig 
Michel Erikssons son Johan Eriksson i Forneby Alltså hustru Britas bägge barnkullar lösa samma systerdel i Hede som de 
samtliga arvfallne..... 
 
Barn med Brita Larsdotter (Född Kila Jungfrubo.). 
 
Barn: 
XI:783, XII:1653, XII:1663 Johan Knutsson. Född Möklinta Hede. Död omkring 1635 Möklinta Hede.  
Per Knutsson. Född Möklinta Hede.  
Brita Knutsdotter. Född Möklinta Hede. Död Kila Kivsta.  
Anders Knutsson. Född Möklinta Hede.  

 
 

 
 

XII:1566  fm mf ff fm mm fm 
Brita Larsdotter. Född Kila Jungfrubo. Far: XIII:2131, XIII:2579, XIII:3131, XIV:6611, XIV:6651, XV:12491 Lars. Mor: XIII:2132, 
XIII:2580, XIII:3132, XIV:6612, XIV:6652, XV:12492 Karin Persdotter. 
 
Övertjurbo häradsrätt 1602-07-23: Knut i Hede i Möklinta socken och Anders Hermansson i Hedebo i Färnebo socken ... 
jord Lasse Olsson i Söderbo i Kila socken. / Kom för rätten Knut i Hede i Möklinta socken och Anders Hermansson i Hedebo 
i Färnebo socken upplåte och sålde såsom och löse och fastgåvo Lasse Olsson i Söderbo i Kila socken en öre och 7 ½ 
penningar land jord. Därför de bekände sig hava anammat och uppburit vardera penningar fyra daler, löper 8 daler och är 
samma jord belägen uti Kila socken i Söderbo vittnemåls Per Larsson i Söderbo som över köpit varit haver och är samma 
öres och 7 ½ penningland jord deras hustrurs fädernes jord och denna Lasse Olsson deras hustrus sysslinge som jorden 
köpt haver 
 
Övertjurbo härad 30 januari 1663 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2731 (1663) Bild 4710 / sid 462 
(AID: v420716.b4710.s462, NAD: SE/RA/42042202): Uträkning på Hede i Möklinta socken nu 8 öresland som fordom haver 
för 5 öresland efter dombrevet den 17 augusti 1615 varit beräknat var om två bröder och 3 systrar hava varit rådande som 
följer nämligen. Johannes, Jöns, Barbro, Agneta  och Karin. Den sistnämnda får döttrarna Brita och Karin. - Denna Brita 
haver med bägge sina män särdeles med andra man Knut Persson ärvt och inlöst mäst hela hemmanet 5 öresland som nu 
efter lagmans dom 8 november 1654 för 8 öresland beräknat är undantagandes 10 penningland hennes syster Karin 
tillkommer och är dessa hennes barn som följer. I första kullen Erik andra kullen Johan Anders Per och Brita.  
 
Barn med Mickel Eriksson. 
 
Barn: 
XIII:3123 Erik Mickelsson. Död Möklinta Forneby.  

 



 
 

 

XII:1601  fm mf fm ff ff ff 
Olof Olofsson. 
 
omnämnd i Älvsborgs lösen 1613-1619 Älvsborgs lösen 
Sala Falleboda 
 
 
 
Barn: 
XI:801 Jakob Olofsson. Död 1675-02-01 Sala Fallet.  

 
 

 
 

XII:1609  fm mf fm ff mf ff 
Olof Ersson. 
 
Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630, , SE/RA/5101/5101.06/~/5 (1573), bildid: A0021580_00031 Hjälpskatt 
1573 Huddunge Olof Ersson i Silleboda 
 
 
 
Barn: 
XI:805 Mats Olofsson. Död Huddunge Sillebo.  

 
 

 
 

XII:1637  fm mf fm mf fm ff 
Lars Hansson. Född Möklinta Västankil. Far: XIII:3273 Hans Persson. 
 
 
 
Barn: 
Erik Larsson. Född Möklinta Västankil.  
XI:819 Anders Larsson. Född Möklinta Västankil.  

 
 

 
 

XII:1649  fm mf fm mm ff ff 
Anders Larsson. Död Möklinta Österbo. Far: XIII:3297 Lars Persson. 
 
Övertjurbo häradsrätt 1606: Kom för rätten Erik Persson och Olof Persson bröder med deras syster Kerstin sålt Anders 
Larsson i Österbo 6 öresland jord i Österbo och ett öresland i Nolanberga och bekände sig att de därför hade anammat och 
uppburit tillbytes penningar trettio och tre daler. 
 
Övertjurbo häradsrätt 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 
 
 
Enligt Simtuna häradsrätt 1640 finns en hustru Ingeborg i Österbo, möjligen Anders Larssons hustru 
 
Barn med nn. 
 
Barn: 
XI:825 Lars Andersson. Död efter 1673 Möklinta Österbo.  

 
 

 
 

XII:1650  fm mf fm mm ff fm 
nn. 

 
 

 
 

XII:1653  fm mf fm mm fm ff 



Johan Knutsson. Se XI:783. 
 
 

 
 

XII:1657  fm mf fm mm mf ff 
Erik Olsson. Född omkring 1574 Möklinta Lisselbo. Far: XIII:3313 Olof Persson. 
 
Västerås domkapitel A:3  28 augusti 1622 sidan 37 Erik Olsson i Skinnarbo i Möklinta socken klagade över sin granne Erik 
Olsson i Lisslebo att han hotar och förföljer honom, låtit förbuda honom sacramentet,  för det att hans broder hade 
belägrat hans dotter och Erik Olsson hade sedan efter sin faders befallning som då var länsman stämt på capitlets vägnar 
hans dotter till capitlet och efter hon intet ville lida honom att han hade hugget en spån utur fruns faders tröskel, sig till 
vittnesbörd att han hade stämt henne, klagade ock att när han så stämde henne då hotade hon honom och sade / intet 
skall jag klaga på dig men du ska få lön därför/ och sedan hade han alltid varit sjuklig. Sentent. Pigan, fadern och modern 
samt deras vederpart är stämda till capitlet. 
 
Övertjurbo härad 20 augusti 1625 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/1 (1599-
1625), bildid: C0104924_00123: Kom för rätten Erik Olsson i Lissleboda och begärde en laglig syn emellan Östankil och 
Sunnankil och emedan de tillförende hade varit hållen en sjumannasyn och de som där varit hade icke gilla ville därför 
sades att de dit skulle komma och göra en laglig åtskillnad. 
 
I lagmansdomboken 1634 nämns att han är 60 år 
 
Årliga räntan Möklinta Lisslebo 1610-1630 4 öresland 
 
 
 
Barn: 
XI:829 Anders Ersson. Född 1615 Möklinta Lisselbo. Död 1696-05-02 Möklinta Lisselbo.  

 
 

 
 

XII:1659  fm mf fm mm mf mf 
Mats. 
 
 
 
Barn: 
XI:830 Anna Matsdotter. Född 1612 Folkärna Björkarsbo. Död 1696-03-08 Möklinta Lisselbo.  
Johan Matsson. Född Folkärna Björkarsbo.  

 
 

 
 

XII:1661  fm mf fm mm mm ff 
Lars Olofsson. Född Möklinta Leckenbo. Far: XII:1069, XII:1293, XIII:3321 Olof Olofsson. 
 
Boskapslängd 1620 Lasse Olofsson Leckneboda, utsäde 8 tunnor, hästar 4, oxar 6, kor 24, tjur 1, stut 1, kvigor 4, g får 8, u 
får 2, risbitar 2, g getter 3, u get 1, g svin 3, u svin 1. 
Boskapslängd 1624 Lasse Olofsson Leckneboda, utsäde 8 tunnor, hästar 4, oxar 4, stutar 10, kor 23, kvigor 7, tjur 1, 
årsgamla kalvar 2, g får 12, u går 4, g getter 9, u getter 11, g svin 1, u svin 3, noch årsgamla kalvar 3 
 
Lagmansting 22 september 1650 i Romfartuna Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIa:6 (1643-1652) Bild 3690 
/ sid 362  blev avsagt mellan Mårten Eriksson och dess vederparter Erik Larsson å sin faders vägnar, Lars Olsson i 
Lecknebo att så mycket som dess fädernes del kan vara i Hanshyttan haver där sig förbehållet till lösen efter mätesmanna 
ordom. Sammaledes Isak Andersson i Valsätra på sin hustrus vägnar haver sig förbehållet hennes del i Hanshyttan, Erik 
Persson uti Hanshyttan som äger Anders Olssons dotter och skulle utläsa som de bäst kunna. 
 
Övertjurbo härad 1 april 1653 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/2 (1628-1653), 
bildid: C0104925_00125: Lars Olofsson i Lecknebo haver köpt av sin broderson Lars Eriksson i Tackhära och Norberg 
socken någon hus och jord som med arv honom tillkommer 4 penningland i Leckneboda för 1 skepp stångjärn och 3 daler 
vitt mynt. Item Margareta Eriksdotter haver sålt sin faderbroder Lars Olfsson två penningland arvjord i Lecknebo och 
därför full betalning haver fem daler vitt mynt. Noch Per Olofsson vid Sågen i Sala haver sålt sin halvbroder Lars Olofsson 
10 1/4 penningland i Lecknebo därför är uppburne först tio daler gott mynt som är givne för en äng vid Sågen. Sedan haver 
Per Olofsson bekommit till fullo nöja elva daler kopparmynt. Sist haver Ingeborg Olofsdotter sålt sin halvbroder Lars 
Olofsson fem penningland hus och arvjord i Lecknebo för 15 daler 16 öre kopparmynt. Över detta köp är vittnen Olof 
Matsson i Lecknebo, Erik Olofsson ibidem, Bertil Olsson i Nolanåker och är sådant lagligen och utan klander uppbudet 



Anno 1648 den 8 mars första gång och sedan fullföljt vid sedan två tingen. Därför dömdes detta köp stadigt och fast för 
Lars Olofsson hans hustru och barn att behålla som lag säger. 
 
Övertjurbo härad 6 juli 1654 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2264 (1653-1655) Bild 2210 / sid 
186 (AID: v420666.b2210.s186, NAD: SE/RA/42042202) Lars Olsson i Leknebo i Möklinta socken beviste och med köpbrev 
under vittnen sin hava lossat av sin broderson Lars Eriksson i Tackhärad hans hus och jord fyra penningland i Leknebo och 
därför full betalning givet ett skeppd stångjärn och tre daler vitt mynt. Sedan haver Margareta Eriksdotter sålt till sin 
faderbroder Lars Olsson tu penningland i Leknebo och därför bekommit fem daler vitt mynt. Iten Per Össon vid sågen i Sala 
sålt till sin halvbroder Lars Olsson 10 ¼ penningland i Leknebo och därför givit 10 daler gott mynt så och elva daler koppmt, 
sist haver och Lars Olssons barn lossat Mats Eriksson jord och hus 3 ½ penningland för 18 daler koppmt och är detta köp 
uppbudet Ao 1648 den 3 mars första gång så lagföljt utan klander därför dömdes köpet fast för Lars Olsson hans hustru 
och barn samma hus och jord behålla som lag säger 
 
 
 
Barn: 
Olof Larsson.  
XI:831 Erik Larsson. Död omkring 1687 Möklinta Leckenbo.  

 
 

 
 

XII:1663  fm mf fm mm mm mf 
Johan Knutsson. Se XI:783. 

 
 

 
 

XII:1745  fm mf mm fm ff ff 
Peder Brandt. 
 
Svea Hovrätt, Huvudserie [Liber causarum], SE/RA/420422/01/E VI a 2 aa/218 (1665), bildid: A0068137_00541 För allom 
dem som denna vittnesskrift händer förkomma bekänne och betyga vi undertecknade att Dn Laurentius Erici som utdrog 
ur riket med konung Sigismund var född uti vår socken i Fräne by, där hade han sin broder benämnd Olof Eriksson, deras 
syster vart gift till Hudiksvall och hade till man Per Brandt, vilkens sonson är Peter Brandt boendes i Stockholm. Förbmälte 
Olof Erikssons son ( ) Erik Olofsson i Fräne vilkens hustru hustru Marit ännu lever. Hans dotter är hustru Malin Jon Perssons 
hustru i Klingsta som båda ännu lever. Och efter det att välbemälte Olof Pederssons hustru vilken fordom var tullnär i 
Hudiksvall är genom döden avgången och inga barn efter sig ärvt, vilken var förbemälte Laurentii Erici dotterdotter, 
förmenar Joen Persson 
 
Barn med Brita Eriksdotter (Född Forsa Fränå.). 
 
Barn: 
XI:873 Anders Pedersson Brandt. Död 1652 Hudiksvall.  

 
 

 
 

XII:1746  fm mf mm fm ff fm 
Brita Eriksdotter. Född Forsa Fränå. Far: XIII:3491 Erik. 
 
Dokument rörande Petter Brandts farfarsmor och släkt Svea Hovrätt, Huvudserie [Liber causarum], SE/RA/420422/01/E VI 
a 2 aa/218 (1665), bildid: A0068137_00530 
För allom dem som denna vittnesskrift händer förekomma bekänna och betyga vi undertecknade att Dn Larurentius Erici 
som utdrog av riket med konung Sigismund var födder uti vår socken i Fräne by där hade han sin broder benämnd Olof 
Eriksson, deras syster vart gift till Hudiksvall och hade till man Per Brandt, vilkens sonson är Peter Brandt boendes i 
Stockholm. Förbemälte Olof Erikssons son var Erik Olofsson i Fräne, vilkens hustru h Marit ännu lever, vilkens hustru h 
Marit ännu lever, hans dotter är h Malin Jon Perssons hustru i Klångsta som båda ännu leva. Och efter det att Wt Olof 
Persson vilken fordom var tullnär i Hudiksvall är genom döden avgången och inga barn efter sig levt, vilken var förbemälte 
Laurenti Erici dotter dotter förmenar Joen Persson i Klångsta , det andra av hans hustru släkt komma till arvs efter henne, 
haver därför gjort fullmäktiga regementskvartermästaren Erik Jonsson Klang och förbemälte Peter Brandt henne arv att 
utfordra, där de efter lag kunna det vinna, att detta så i sanning är betyga vi undertecknade bofaste män i Forsa med våra 
bomärken Av Forsa socken i Hälsingland den 22 november 1664 
Olof Jonsson i Trogsta , Staffan Olsson i Tomta, Erik Eriksson i Fräne, Joen Olsson i Högnäs, Olof Nilsson i Matnäs, Olof 
Jonsson i Skarbyn?, Erik Olofsson i Valsta, Laurenti Andrei pastor i Forsa, Joen Persson i Klångsta 
//sedan som ovan förmäles haver vi av Petter Brant allenast vetat den där alldeles incapabel och med skuld belastat sitter 
så att han hon den honom känner icke till 10 daler credit hava kan: huru är det då möjligt han skulle kunna lösa vår måg 
ifrån oss för hans pratension i Klangens föräldrar i lika consideration som sitta allenast på en gård å landet, vad utväg skulle 



de i detta fallet kunna veta. //Olof Pedersson 
Olof Persson igen 
//en förklaring giva om dessa arvingar allenast å min sal hustrus möderne så att Klangen fullmäktiger av sina föräldrar och 
representeras min sal hustrus moders syskonbarn, nämligen hennes farbroders dotter. Men Branten så mycket längre ut, 
som han sättes en son av min sal hustrus moderfaders systerson, efter hans fader död är. Dock bägge samarva å möderne. 
Men så är ännu i åbo en knipsmed Nils Åkesson benämnd som min sal hustrus syskonbarn är å hennes fäderne vilken jag 
med min sal hustru väl avvittrat. Han var här förlidet år den 29 maj 1664 så att min måg honom ändå förlikte som bifogade 
instrument utvisar. /// 

 
 

 
 

XII:1753  fm mf mm fm mf ff 
Erik Jönsson. Död Norberg Rabbatsbenning. Far: XIII:3505 Jöns. 
 
Sakören 1580 för lönskaläge. Sannolikt gift senast 1581. 
 
Gamla Norberg 1592: Erik Jönsson i Rabbatsbenning för slagsmål 
 
Gamla Norbergs tingslag  6 februari 1597 Hela Dalarnas tingslags häradsrätt (W) AI:5 (1596-1597) Bild 1750 / sid 171 (AID: 
v222732.b1750.s171, NAD: SE/ULA/10391):  Erik Jönsson i Rabbansbenning samt Abraham Olofsson ibidem bjude upp 
övre gården i förenämnde Rabbansbenning köpt av Per Tomasson i Knallansbenning och Jöns Persson i Nås i Hedemora 
socken för 20 fat osmundsjärn. Än 2 systerdelar i norra gården i Rabbensbenning av hustru Ingrid Halvard Skella smed och 
hustru Britta i Rabbansbenning för osmundsjärn 4 fat 
 
I årliga räntan från 1581 
 
Barn med NN Olofsdotter (Död Norberg Rabbatsbenning.). 
 
Barn: 
XI:877 Tomas Eriksson. Död 1636-03-27 Norberg Rabbatsbenning.  

 
 

 
 

XII:1754  fm mf mm fm mf fm 
NN Olofsdotter. Död Norberg Rabbatsbenning. Far: XIII:3507 Olof Gudmundsson. 

 
 

 
 

XII:1755  fm mf mm fm mf mf 
Knut Andersson. Död Norberg Rabbatsbenning. Far: XIII:3509, XIII:4189 Anders. 
 
Gamla Norbergs tingslag 19 februari 1596 Hela Dalarnas tingslags häradsrätt (W) AI:5 (1596-1597) Bild 560 / sid 52 (AID: 
v222732.b560.s52, NAD: SE/ULA/10391): Olof Gudmundsson i Hedemora och Knut Andersson i Rabbatsbenning hade bytt 
jord i det måtto att Olof gav Knut ett hemman i Rabbatsbenning där till 3 fat järn och Knut gav Olof igen i Grytnäs 
Skräddarbotorp västra gården skriven givit 
 
Norberg 21 januari 1604 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 2090 / sid 197 
(AID: v420705a.b2090.s197, NAD: SE/RA/42042202) Knut Andersson i Rabbansbenning bjuder upp en systerdel ibidem 
köpt av sin syster Anna Andersdotter för osmundjärn 3 fat. Item en systerdel av Erik i Mottarbo för 2 fat 
 
Gamla Norbergs tingslag 21 januari 1606 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 
2650 / sid 252 (AID: v420705a.b2650.s252, NAD: SE/RA/42042202): Knut Andersson i Rabbansbenning bjuder upp annan 
gången en broders del ibidem köpt av sinom broder Jon Andersson för osmund järn 6 fat, än av sinom brodersson Lasse 
Larsson i Simbla en brodersdel ibi och för 6 fat 
Årliga räntan 1604-1619 Norberg Rabbatsbenning 
 
 
Gamla Norberg 26 januari 1607 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 3620 / sid 
349 Knut Andersson i Rabansbenning bjuder upp en brodersdel ibidem köpt av sin broder Jon Andersson i Norbergsbyn för 
osmundjärn 6 fat 400  stod själv och hemola, än bjuder han upp en brodersdel köpt av sin broders son Lasse Larsson i 
Simbla för 6 fat. Knut Andersson i Rabansbenning bjuder upp en systerdel i Rabansbenning köpt av sin syster Anna 
Andersdotter och hennes man Johan Jonsson i Tortuna socken för 3 fat. 
 
 
 



Barn: 
Per Knutsson. Född 1614 Norberg Rabbatsbenning. Död 1687.  
XI:1048 Brita Knutsdotter.  
XI:878 Margareta Knutsdotter. Död 1658-05-01 Norberg Rabbatsbenning.  

 
 

 
 

XII:1757  fm mf mm fm mm ff 
Erik Olofsson. Död Norberg Karsbo. Far: XIII:3513, XIII:7689 Olof Larsson Potka. Mor: XIII:3514, XIII:7690 Marit. 
 
Dalarnas handlingar 1614:8 
 
Årlig ränta 1577-1620 
 
Sakören 1582: Erik i Karlsbo för lönskaläge 2 mark 
 
Längd uppå vindkörningen som bönderna hava gjort till Väster Sölfbergs 
gruva pro Anno 85: 
 
Älvsborgs lösen 1613 A0066049_00263 1 februari 1615 Erik Olofsson i Karsbo 
 
1618 Erik Olofsson Blåst 6 dygn därefter utgjort osmundjärn 600 / A0051663_00020 / A0051663_00033 
 
Barn med Marit (Född omkring 1615 Norberg Karsbo 28).). 
 
Barn: 
Inger Eriksdotter. Född Norberg Karsbo.  
XI:879, XI:1923 Mats Eriksson. Född Norberg Karsbo. Död omkring 1635 Norberg Karsbo.  
Brita Eriksdotter. Född Norberg Karsbo.  

 
 

 
 

XII:1758  fm mf mm fm mm fm 
Marit. Född omkring 1615 Norberg Karsbo 28). 
 
Ting i Söderbärke 14 januari 1592 Hela Dalarnas tingslags häradsrätt (W) AI:2 (1591-1593) Bild 420 / sid 32 (AID: 
v222729.b420.s32, NAD: SE/ULA/10391)  Jöns Olofsson i Saxe bjuder upp en tredje del i Lasse skomakares hemman i Saxe 
av hustru Marits barn i Karsbo i Norberg för 6 fat, av Herman Olofsson i Hugnoret för 4 fat skrivet och givet 

 
 

 
 

XII:1857  fm mm fm ff ff ff 
Johan Persson. Född Kila Jungfrubo. Död Kila Jungfrubo. Far: XIII:3713, XIV:4263, XIV:5159, XIV:6263, XV:13223, XV:13303, 
XVI:24983 Peder Bengtsson. 
 
I årliga räntan cirka 1575-1600 
 
Äger 1 markland jord i Jungfruboda, Kila socken 
 
 
Möjligen är detta en hustru: Ting i By socken 31 januari 1592 Hela Dalarnas tingslags häradsrätt (W) AI:2 (1591-1593) Bild 
250 / sid 15 (AID: v222729.b250.s15, NAD: SE/ULA/10391)  Erik Olsson i Möttebo bjuder upp 2 brodersdelar i Mortarbo 
av hustru Ursilla i Jungfruboda i Kila socken för 12 daler och Sigfrid Ersson i (K)varsboda för 12 daler 
 
 
 
Barn: 
XI:929 Bengt Johansson. Född Kila Jungfrubo.  
Mats Johansson.  

 
 

 
 

XII:1877  fm mm fm fm fm ff 
Bengt. 
 
 



 
Barn: 
XI:939 Abraham Bengtsson. Död Kila Kottebo.  
Jon Bengtsson.  

 
 

 
 

XII:1897  fm mm fm mf mf ff 
Christoffer Bengtsson. Född före 1540 Tortuna Nortuna. Död omkring 1600 Tortuna Nortuna. Far: XIII:3793 Bengt 
Esbjörnsson. 
 
1560-1564 Christoffer 3 markland 2 öre 8 penningland 
 
Älvsborgs lösen 1571, SE/RA/5116/17, bildid: B0001016_00226 - Christoffer Bengtsson Nortuna 
 
 
1570-1597 årlig ränta Christoffer Bengtsson 3 markland 2 öresland 8 penningland 
 
Norrbo härad 15 maj 1601 Landskapshandlingar, Västmanlands handlingar, SE/RA/5121/5121.09/1601: 15 (1601), bildid: 
A0050809_00008 Uppbjudes här och nu tredje resan en liten äng samt den synnersta gårder i Hedebo i Färnebokilen som 
är 14 öresland hus och jord som Erik Jönsson med sin gårdbo haver köpt tio örtugars land hus och jord av gamle 
Christopher i Nortuna i Tortuna socken samt med av Christophers medarvingar därsammastädes i Tortuna socken boendes 
och haver de nu alla fyllest anammat och uppburit sin betalning efter som köpebreven utvisa och förmäla som han här nu 
för oss i rätten inlade. Varför alldenstund att samma hemman det var lagbudet och lagståndet och med all rätt fullföljt 
sades att han nu med det allra första skall bekomma fastebrevet till nästkommande Michaelsmässo ting 
 
 
 
Barn: 
XI:949 Anders Christoffersson. Född före 1580 Tortuna Nortuna.  

 
 

 
 

XII:1909  fm mm fm mm fm ff 
Jöns Andersson. Död Kila Lånsta. 
 
Västmanlands handlingar, SE/RA/5121/5121.09/1558: 9B (1558), bildid: A0052823_00138 äger 12 öresland i Lånsta 
 
 
 
Barn: 
XI:955 Anders Jonsson. Död efter 1610 Kila Lånsta.  

 
 

 
 

XII:1929  fm mm mf ff mf ff 
Mats Eriksson. Död Möklinta Visbäck. 
 
Omnämnd i årliga räntan 1549-1582 
 
 
 
Barn: 
XI:965 Mats Matsson. Född Möklinta Visbäck.  
XII:1034, XII:2002 Elin Matsdotter. Född Möklinta Visbäck.  

 
 

 
 

XII:1943  fm mm mf fm fm mf 
Olof Matsson. Far: XIII:3885 Mats. 
 
Säter 6 oktober 1629 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 6950 / sid 681 (AID: 
v420705a.b6950.s681, NAD: SE/RA/42042202) kom för rätten Olof Matsson i Leckenbo i Möklinta socken och kärade Hans 
Påvelsson på Bessbergshyttan i Skedvi socken och förmente honom vara sin broders Erik Matssons döds förvållande och 
haver sig samma ärende sålunda tilldragit. 
Fjorton dagar näst för förlidne midsommar haver bemälte Erik Matsson Junker Ottes skytt vid Garpeberget som döden led 



men en konungens skytt Mats Olsson benämnd kommit till Bessbergshyttan i Skedvi socken och ville gå till skogs och skjuta 
en björn, och gingo på var sin ort i skogen, och när denna Mats Olsson konungens skytt kom upp i ett berg Fingeråsen vid 
namn hittade han strax den björnen och sköt honom 2 skott igenom och det 3dje skottet sköt hans pojke björnen och med 
samma rände björnen till karen och fick karen under sig och bet handen svårt illa och emedan björnen låg uppå karen 
kommo hundarna och bete björnen så att karen undslapp med litet liv och pojken ledde honom till bys. Men den andra 
skytten Erik Matsson som döden led, med Hans Pålsson som de förmenar hava skjutit karen voro länge därifrån i skogen 
och kommo dit som hundarna skällde och hitta där björnen dödskjuten oansett han intet visste han var skjuten tillförne 
och sköt han honom och träffade lodet honom mitt igenom och i samma rände björnen och fick karen under sig och bet 
honom svår illa igenom hakan och igenom båda tinningarna och huvudet och skedde det uti ett tjockt skogssnår och 
emedan björnen låg på karen då sköt Hans Pålsson till björnen och lodet missa vid björnen och råkade karen igenom 
lemmarna och strax björnen hörde bössa smälla lopp han utav karen och lade sig ett stycke väg därifrån, då sade Erik 
Matsson som döden led , vem sköt, svarade Hans den sköt jag, sade Erik Matsson vidare, du sköt mig, svarade Hans, gud 
nåde mig då, då räckte Erik Matsson handen till Hans Pålsson och sade jag giver dig gärna till och i samma kom Johan 
Pålsson i Pershyttan i Hedemora socken och hörde samma ord, och vittnade med en svuren ed å bok att så skett vara. 
 
 
Övertjurbo 12 februari 1659  Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2268 (1659) Bild 5470 / sid 688 
(AID: v420670.b5470.s688//Dito kom för rätten Anders Matsson i Leckenbod och Möklinta socken och på sin svärfaders 
Olof Anderssons vägnar och uppviste tvenne köpskrifter hans svärfader Olof Matsson givna den 1 var skriven men ingen 
dato dock på den tid Hr Nils i Möklinta var pastor //av innehåll att Lars Matsson i Örling och Möklinta socken bekänner att 
hava med sin hustrus ja och samtycke upplåtit sin broder Olof Matsson jord som han med sin hustru som är en systerdel 
eller 9 2/7 penningland ärvt haver i Leckenbo och Möklinta socken och västergården belägen för 74 daler kmt. För den 
skull äger nu Olof Matsson 1 m eller 24 penningland efter han icke systerdel äger med sin hustru Abbeluna emot dessa 
ovanskrivna systrar.  
 
Barn med Abbeluna. 
 
Barn: 
XI:972 NN Olofsdotter. Född Möklinta Leckenbo.  

 
 

 
 

XII:1944  fm mm mf fm fm mm 
Abbeluna. 

 
 

 
 

XII:1945  fm mm mf fm mf ff 
Olof. 
 
Garpeberg 24 april 1610 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 4430 / sid 430 
(AID: v420705a.b4430.s430, NAD: SE/RA/42042202) Olof Bengtssons arvingar i Västansjö bjuder upp 1 gången efterskrivne 
jord i sönnersta gården i Västansjö som Olof köpt hade av sina syskon (sannolikt hustruns syskon) först av Jöns Olofsson, 
Lasse? Olofsson, Marit Olofsdotter, Margareta Olofsdotter och Malin Olofsdotter i Norrnävde för osmundjärn 7 fat 
 
1595 Hela Dalarnas tingslags häradsrätt (W) AI:2 (1591-1593) Bild 1660 / sid 156 (AID: v222729.b1660.s156, NAD: 
SE/ULA/10391) en släkttavla över Västansjö 
 
 
 
Barn: 
XI:973 Tomas Olofsson. Född Folkärna Västansjö. Död Folkärna Västanberg.  
Karin Olofsdotter. Född Folkärna Västansjö.  

 
 

 
 

XII:1947  fm mm mf fm mf mf 
Bengt Persson. Född Folkärna Västanberg. Far: XIII:3893 Per Olsson. 
 
Barn med Anna. 
 
Barn: 
XI:974 Margareta Bengtsdotter. Född Folkärna Västanberg. Död omkring 1638 Möklinta Forneby.  
Anders Bengtsson. Född Folkärna Västanberg. Död Folkärna Ovanåker.  
Peder Bengtsson.  



NN Bengtsdotter.  
 
 

 
 

XII:1948  fm mm mf fm mf mm 
Anna. 

 
 

 
 

XII:1949  fm mm mf fm mm ff 
Lars Pedersson. 
 
Folkärna tingslag 13 maj 1602: Anders Jonsson i Rosse bjuder upp en broders del ibidem köp av Lasse Pedersson i Valsätra 
för penningar 20 mark Item en syster del som hans faderfader köpt hade nämligen Lasse Persson för penningar 10 mark 
 
 
Troligen en senare Lars 
Västerås domkapitel 17 februari 1622: Lasse i Valsätra haver skövlat sin styvmoder, trätt på  henne och slagit henne ett 
blodsår: Sent Förutan det att han haver stått i vapenhuset och givit en del till sockenkyrkan skall han nu stå en söndag till i 
vapenhuset och bliva sedan intagen på kyrkogolvet av pastor, och giva 2 daler till domkyrkan. 
 
 
 
Barn: 
XI:975 Mats Larsson. Född Möklinta Valsätra.  

 
 

 
 

XII:1979  fm mm mf mm mf mf 
Greger. 
 
Barn med Anna. 
 
Barn: 
Anders Gregersson. Född Hedemora Hjulmakarbo.  
XI:990 Karin Gregersdotter. Född Hedemora Hjulmakarbo.  

 
 

 
 

XII:1980  fm mm mf mm mf mm 
Anna. 

 
 

 
 

XII:1997  fm mm mm ff mm ff 
Johan Engelbrektsson. 
 
 
 
Barn: 
XI:999, XII:1055, XII:1343 Mats Johansson. Död Möklinta Vivastbo.  

 
 

 
 

XII:2001  fm mm mm fm ff ff 
Erik Andersson. Se XII:1033. 

 
 

 
 

XII:2002  fm mm mm fm ff fm 
Elin Matsdotter. Se XII:1034. 

 
 

 
 

XII:2003  fm mm mm fm ff mf 
Mårten Jönsson. Se XII:1035. 

 
 

 
 

XII:2004  fm mm mm fm ff mm 



NN Persdotter. Se XII:1036. 
 
 

 
 

XII:2009  fm mm mm fm mf ff 
Anders Jöransson. Se XII:1025. 

 
 

 
 

XII:2013  fm mm mm fm mm ff 
Måns Engelbrektsson. Se XII:1029. 

 
 

 
 

XII:2014  fm mm mm fm mm fm 
Anna. Se XII:1030. 

 
 

 
 

XII:2049  mf ff ff ff ff ff 
Per Hinsesson. Far: XIII:4097 Hinse Persson. Mor: XIII:4098 Karin. 
 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIa:12 (1591-1679) Bild 14130 / sid 479 ( 
Gamla Norberg 6 februari 1619 Kom för rätten Per Hinsesson i Ingolfsbenning i gamle norbergs socken och inlade ett 
pergamentz brev i rätten giviet av en riddare och häradshövding vid namnt Ingill Jönsson daterat Anno 1462 lydandes att 
en vid namn Hinse Persson hade köpt en gård vid namn Vasa Gård liggandes på Norberg för skatt, efter detta brev begärde 
förenämnde Per Hinsesson att honom måtte den gården tilldömas, allenast för namnet skuld, då spordes honom till hwi 
han haver där på icke förr klandrat, anten hans fader eller fader fader, då sade han att han hade nyligen fått detta brev ty 
salig herr Lars som nu dödde här i höstas, hade det funnit i kyrkans kista och honom det antvardat. Tå tillspordes honom 
till om han kunde räkna sin släkt där åt, det nekade han till, utan mente den Hinse Persson i brevet stå skulle vara hans 
släkt och brevet förmälte att gårdens namn var Waasa och denne som han efterstår heter skräddare Baklann. Så kunde 
han nu intet räkna sin släkt där till ej heller var gårdens namn så där till med är nu förlidna 157 år, så kan det lätteligen 
hänt att samma Waasa gård kan vara dem undankommen anten given eller förbruten eller i skattfall fallit under kronan, ty 
det är nu krongods, såsom här och många fler är och någon med den vara skattegods, ty togs nu det brevet upp, att 
levereras i kronans kammar och förenämnde Per Hinsesson sade nu det ifrån sig, så att han vill det aldrig mera efter tala, 
ty dömdes det under kronan som det och nu är 
 
Barn med Ingeborg Persdotter (Född Norberg Ingolsbenning.). 
 
Barn: 
XI:1025 Hinse Persson.  

 
 

 
 

XII:2050  mf ff ff ff ff fm 
Ingeborg Persdotter. Född Norberg Ingolsbenning. Far: XIII:4099 Per Jonsson. 
 
Gamla Norberg 19 augusti 1551 kom för rätten h Ingeborg Peder Hinsessons efterleverska i Lifsdal och spord för henne 
huru mycket henne borde ärva efter sin svär… med sinom barn som hon åtte med Peder Hinsesson och gav så före att 
Hinse åtte hemmanet och fick sin första hustru het Kerstin åtte en son het Olof blev så död fick andra het Karin och åtte tre 
son Nils och Tidika och Peder, han åtte denna Ingeborg till hustru, blev så Hinse död ärvde så all barn / / blev så Nils och 
Tidika döda ärvde modern en son och Peder såsom det står i ärvdabalken så hade Hinse Peders fader fått hans möderne 
och lagt den ned i Lifsdal fick en sked om 3 log en gryta om 12 hundert järn och därtill och 4 fat järn som Karin och Hinse 
åtte både / / Peder Hinsessons barn till / / i samma hemman och tredje pte i / / där till så mycket i Timm… som skeden är 
värd 

 
 

 
 

XII:2057  mf ff ff ff mf ff 
Jon Jonsson. Född Västerfärnebo Nyhyttan. Far: XIII:4113 Jon Pedersson. 
 
 
 
Barn: 
Lars Jonsson.  
XI:1029 Nils Jonsson. Död Västerfärnebo Nyhyttan.  

 
 



 
 

XII:2081  mf ff ff mf ff ff 
Peder Torkelsson. 
 
Nämndeman 10 juni 1555 Ped Torkelss på Clemetshyttan 
 
 
 
Barn: 
XI:1041 Jakob Persson. Död Hedemora Clemetshyttan.  

 
 

 
 

XII:2095  mf ff ff mf mm mf 
Knut Andersson. Se XII:1755. 

 
 

 
 

XII:2241  mf ff mm ff ff ff 
Anders Gevert. 
 
DNA Haplogrupp  R-Y49759 
 
 
 
Barn: 
XI:1121 Jakob Gevert. Född omkring 1600.  

 
 

 
 

XII:2345  mf fm ff mf mf ff 
Lars Persson. 
 
Tuhundra härad 20 oktober 1612 Tuhundra häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11594/A I a/1 (1598-1631), 
bildid: C0106005_00082 blev sakfällt Lasse i Gränstads son för det att han hade slagit en djäkne uti Västerås ett blodsår till 
sina penningar sex mark 
 
 
 
Barn: 
Anders Larsson. Född Lillhärad Gränsta.  
XI:1173 Olof Larsson. Född Lillhärad Gränsta. Död 1684 Lillhärad Gränsta.  

 
 

 
 

XII:2347  mf fm ff mf mf mf 
Knut Persson. 
 
Ryttare 
 
 
 
Barn: 
XI:1174 NN Knutsdotter. Född Lillhärad Lisselunda.  

 
 

 
 

XII:2397  mf fm fm fm mm ff 
Anders Månsson. Se XI:1169. 

 
 

 
 

XII:2401  mf fm fm mf ff ff 
Lars Ingevaldsson. Död Ramnäs Vålbo. 
 
Mantalslängd 1644-1648 Ramnäs Vålbo, Lars Ingevaldsson endast mannen 
Ej i mantal 1649. Möjligen 60 år gammal 
Förekommer med hustru och dotter i en husförhörslängd från 1630-talet. Ramnäs (U) LIa:1 (1632-1654) Bild 11 / sid 8 
 



Barn med Marit Ersdotter (Död Ramnäs Vålbo.). 
 
Barn: 
XI:1201 Hans Larsson. Född före 1637 Ramnäs Vålbo. Död Ramnäs Vålbo.  
Anna Larsdotter. Född Ramnäs Vålbo.  

 
 

 
 

XII:2402  mf fm fm mf ff fm 
Marit Ersdotter. Död Ramnäs Vålbo. 

 
 

 
 

XII:2453  mf fm mf fm fm ff 
Lars Bengtsson. Far: XIII:4905 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:1227 Bengt Larsson.  
Mats Larsson.  
Jon Larsson.  

 
 

 
 

XII:2491  mf fm mf mm mf mf 
Fredrik Tysk. 
 
 
 
Barn: 
XI:1246 NN Fridriksdotter.  

 
 

 
 

XII:2505  mf fm mm ff mf ff 
Hans Larsson. Död 1606-04-15 Sura Ståltorp. Far: XIII:5009 Lars. 
 
Kyrktionde Sura Ståltorp 1584 Hans Larsson - råg 2 spann, korn 3 spann ½ fjärding, havre ½ spann (Västmanlands 
handlingar 1584:16 bild 16 
 
Snevringe härad 25 februari 1606  Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2252 (1593-1632) Bild 2480 / 
sid 478 Kom för rätten Hans i Ståltorps son Johan Hansson och gav klageligen på sin faders vägnar tillkänna att han hade 
hållit en syn emellan hans  och Vesura ägor Och på samma synen där hade Anders Blaack lovat Hans i Ståltorp ont och 
undsagt honom att han skulle bliva så arm och …skader så att han skulle icke bliva mer karl till att hålla någon syn. Uppå 
desse hans ord haver han vittnen nämligen en Per Halvardsson som och Per Jacobsson. Till det andra så klagade han och 
på sin faders vägnar att Anders Black han hade skjutet när hans granne Hans hund ihjäl av lutter överdådighet. Till det 
tredje klagade han att han hade stämt två vargar till att fördärva och ihjäl bita hans får och getter vilket och så skedde men 
när Anders Black han hade hört att en sådan skada var Hans i Ståltorp vederfaren med hans getter hade Anders sagt Jag 
sände två åstad men där kom icke mera än som en fram, hade de båda kommit fram skulle de icke hava levt en get kvar. 
Dette vittnar Mats Hans granne och Hanses son i Olberga och Per Simonssons dräng. Till det fjärde klagade Hans i Ståltorps 
son att Anders Blaack skulle hava sagt Hans uti Ståltorp han står efter mitt hemman, men jag skall så laga om honom att 
han skall icke bliva karl till att bruka sitt eget hemman. Dette vittnar Per Mårtensson. Till det femte hade Hans i Ståltorp 
haft en kattistel med honom och hans granner tillsamman, så hade Anders Black lovat det att aldrig skulle fisk tagas uti 
samma kattistel så länge han lever, och sedan var och aldrig kommen fisk uti samma kattistel. Det vttnade hans grannar 
och nägrannar. Och är att det onda Hans i Ståltorp vederfaren hänt och skett som han honom lovat haver. Till det sjätte 
vart han och av Hans i Ståltorp som anklagata att han hade utlagt sina nät uti fiskeleken och då hade Anders Black 
borttageit hans nät. Så tog detta ärendet till rannsakan och tillspordes nämnden om de ….honom fria, alldenstund han ont 
utlovat och Hans i Ståltorp …hade Svarade nämnden att de icke kunde fria honom  ej heller ville de värja honom utan 
sade att han måtte fria sig själv med laggärd. Bjöd honom lag med tolv ärliga dannemän till nästkommande ting. 
 



Snevringe härad 16 maj 1606 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2252 (1593-1632) Bild 2510 / sid 
481 (AID: v420654.b2510.s481, NAD: SE/RA/42042202) samma dag fäste Anders Black lag för den sak som salig Hans i 
Ståltorp hade honom lagföra låtit med sin son som domboken utvisar och skall han fria sig med tolv män som lag förmå 
Hans löftesmän bleve Anders Joensson i Vesura och Mats Mårtensson i Vesura att han skall inställa sig till nästkommande 
tinget. 
 
Snevringe härad 13 maj 1607 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2252 (1593-1632) Bild 2540 / sid 
484 kom för rätten Anders Black en hovman som här tillförne av Johan Hansson, salige Hanses son i Ståltorp är bliven 
tingförd och lagförd och haver han fäst lag och värjemål för sig anno 1606 den 25 februari att han icke hade något ont 
tillfogat varken med gärningar eller åthävor, salige Hans i Ståltorp efter som han då för rätten blev anklagat. Dessa vore 
hans laggärdsmän /// 
 
 
 
Barn: 
Mats Hansson. Född Sura Ståltorp.  
Sigrid Hansdotter. Född Sura Ståltorp.  
XI:1253 Jon Hansson. Född Sura Ståltorp.  
Kerstin Hansdotter. Född Sura Ståltorp.  
Marit Hansdotter. Född Sura Ståltorp.  
Johan Hansson. Född Sura Ståltorp.  

 
 

 
 

XII:2753  mf mf mm ff ff ff 
Rasmus Eriksson. Född omkring 1525 Norrbärke Torberbo. 
 
Rasmus förekommer i domboken 20/2 1557 då han inlöste 1/3-del i Kolviken av Jöns Bengtsson i Västansjö, som vid 
ytterligare domboksstudier visar sig vara son till en Bengt Hansson, broder till nämndemannen Olof Hansson i Starbo. Jöns 
Bengtsson var alltså kusin med Rasmus hustrus far nämndemannen Anders Olsson i Starbo. Kanske är Rasmus identisk med 
den "Rasmus smed" som på tinget 18/2 1547 uppbjuder "Peders hemman" i Starbo som han hade i pant. Hela Dalarnas 
tingslags häradsrätt (W) AI:1 (1544-1559) Bild 1040 / sid 81 (Torbjörn Näs)  
 
Barn med Mertila Andersdotter (Född omkring 1525 Norrbärke Starbo.). 
 
Barn: 
XI:1377 Israel Rasmusson. Född omkring 1560 Norrbärke Kolviken. Död omkring 1630 Norrbärke Kolviken.  
Abraham Rasmusson. Född Norrbärke Kolviken.  

 
 

 
 

XII:2754  mf mf mm ff ff fm 
Mertila Andersdotter. Född omkring 1525 Norrbärke Starbo. Far: XIII:5507 Anders Olofsson. 
 
m Andersdotter. Född i Starbo, Norrbärke (Dalarna). 
Israel Rasmussons mor var syster till hustru Anna i Flatenberg och Olof Andersson i Starbo (vars dotter var gift med Erik 
Larsson hammarsmed) (Torbjörn Näs). 
 
Ting i Norrbärke 12 januari 1593 Hela Dalarnas tingslags häradsrätt (W) AI:2 (1591-1593) Bild 1230 / sid 113 (AID: 
v222729.b1230.s113, NAD: SE/ULA/10391) Kom Abraham Rasmusson och talade till Hans Olofsson i Starbo och Erik 
hammarsmed om 3 läster järn som ( ) Rasmusson hade lagt ut för sin 
modersyster benämnd hustru Anna i Flatenberg och haver Abraham hyst henne uti sin ålderdom, och nu haver denne 
Hans Olofsson och Erik Hammarsmed, henne jord som är halvparten i Flatenberg stämdes till lagmannen. 
 
Väster silvberg 11 juli 1593 Strödda domböcker och rättegångshandlingar 6 (1550-1621) Bild 630 (AID: v797269.b630, 
NAD: SE/RA/130) Komme fram för rätta dessa efterskrivne, Lasse Jönsson i Västansjö länsman, Olof Larsson ibidem, Per i 
Munkeboda, Anders på Väderbacken, Michil i Bomarsboda, Jöns Olofsson i By, Per Larsson i By, Jöns på Backen, Erik 
Markusson i Starboda och med deras ed stadfäste det vittnesbrev de givit hava Abraham Rasmusson att hu Anna, 
Abrahams morsyster på sitt yttersta skall hava tillsagt honom halvparten uti stora Flatenberg för de 3 läster 3 fat järn och 4 
daler penningar hon var honom skyldig, att behålla till dess han fingo sin betalning, tillsades Abraham Rasmusson att 
behålla den halv part honom av hu Anna var tillsagt i Flatenberg, för fuller pant till dess han finge sina penningar igen. 
Samma dag kom före Per Jönsson i Kölnäs uti Norrbärke socken med en Tomas Simonsson härads dombrev utgivit den 11 
januari anno 1588 på ett hemman i Kölnäs som han köpt hade utav Mats Jönsson i Grenby uti Tuna socken för 20 fat 
osmundjärn, Item av Israel Rasmusson och Abraham Rasmusson i Kolviken för deras del i samma hemman 7 fat 



osmundjärn // 
 
 

 
 

XII:2755  mf mf mm ff ff mf 
Erik Nilsson. Död 1594 Norrbärke Ludvika. 
 
Erik Nilsson förekommer som skrivare vid Väster Silvbergs gård 1573-1576 varefter han är fogde. 
 
Dalarnas handlingar, SE/RA/5121/5121.10/1576: 2 (1576), bildid: A0051436_00028 Erik Nilsson skrivare haver bekommit 
till tärpenning uti Stockholm när han gjorde denne 76 års räkenskap och på resan till att hyra skjutshäst för penningar 75 
års mynt 10 mark 
 
Utgifter Väster Silvbergs gård 1586 Landskapshandlingar, LandskapshandlingarDalarnas handlingar, 
SE/RA/5121/5121.10/1586: 1 (1586), bildid: A0051494_00114 
Är givet Erik Clemetsson och Erik Nilsson till Västerås med stångjärn penningar – 1½ daler 
Är givet Erik Nilsson till Västerås efter fisk och salt penningar – 1 daler 
Är givet Erik Nilsson till Köping f 2 om Olsmässan efter oxar och han levererade där en hop stångjärn penningar 1 daler 
Är givet Erik Clemetsson och Erik Nilsson till Västerås med stångjärn penningar 1 ½ daler 
Haver Erik Nilsson fogden tagit sig till tärepenningar när som han gjorde sina 85 och 86 års räkenskap i Kalmar penningar 3 
daler 2 öre 21 penningar 
Är givit Erik Nilsson till Stockholm till att leverera en hop stångjärn penningar 5 ½ daler 
Efter det att Erik Nilsson haver ingen tärepenning bekommit anno 85 eller 86 mer än 3 daler 2 öre 21 penningar såsom här 
förmält är, därför blev honom rester 46 ½ daler beståndne till // efter han var länge i Kalmar med både årsräkenskaper och 
hade lång väg till att resa ao 88 
Haver Olof Knutsson och Mats Törne på K M nådige behag tillsagt Erik Nilsson fogden till hjälp och underhåll årligen efter 
han är en gammal tjänare och haver ringa lön. Råg 1 spann 1 ½ fjärding – Korn 7 spann 1 ¼ fjärding 
 
 
Landskapshandlingar, LandskapshandlingarDalarnas handlingar, SE/RA/5121/5121.10/1591: 9 (1591), bildid: 
A0051523_00010 haver Erik Nilsson fogden på Väster Sölvbergs gård haft fritt för sitt hemman benämnd Ludvika i Gränge 
socken för 6 ¾ dal penningar som han själv haver till täre, medan han gjorde sin och Nils Larssons räkenskap för Anno 88 
och för de 3 pund spa: han skulle haft till underhåll för det halva året han var fogde, item för 6 pund spannmål som han 
skulle hava för sitt omak han haver haft med revningen i öster och västerdalarna och Väster Järnbergslagen anno 86, 87 
och 88 med det besked att räntan av förbemälde hemman skall bliva honom avräknad uti hans förenämnde hemman. 
Tärepenningar och underhåll och löp Penning 6 ¾ daler Spannmål 36 tunna 
 
Dalarnas handlingar, SE/RA/5121/5121.10/1593: 11 (1593), bildid: A0051531_00110 Haver den ädle och välborne herren 
Herr Bengt Ribbing till Främmestad på KM nådige behag efterlåtit Erik Nilsson sitt hemman benämnt Ludvika i Gränges 
socken fritt för hans långliga tjänst skull, dess förutan haver han mist några hästar i riksens tjänst och för dem intet 
vederlag bekommit // daterat 11 juli 1593 
 
Väster silvberg 11 juli 1593 Strödda domböcker och rättegångshandlingar 6 (1550-1621) Bild 630 (AID: v797269.b630, 
NAD: SE/RA/130) Erik Nilssons hemman benämd Ludvika i Gränge socken räntar årlig 7 hundert järn i avrad, hyttjärn ett 
halvt hundert, kol //stigar och dagsverken sex, vilka utlagor den välborne Herr Bengt Ribbing haver på överhetens goda 
behag för den skada som han på sina hästar fått haver och eljest för sin gamla och långsamma tjänst skull efterlåtit fritt till 
vidare förfodring hos överheten när som lägenheten så tillsäger 
 
Norrbärke 25 januari 1603 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 1530 / sid 141 
kom Nils skrivare och gav tillkänna huru hans hustrus fader Erik Nilsson fordom fogde i Järnbergslagen hade köpt ett 
hemmen Spräklan benämnd av Jon bergsdräng för 16 fat osmundjärn och huru nu samma köpt staget är efter lagen i Jöns 
Ingemarssons tid fordom domare och nu är samma dombrev förkommet och nu är beviljat nytt brev därpå och nu efter 
Erik Nilssons död haver hans hustru Kerstin benämnd utgivit 2 fat järn vilka förenämnde Jon bergsdrängs son Peder 
Jonsson benämnd uppbar för börden 
 
Norrbärke 6 juni 1648 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2724 (1648) Bild 450 / sid 674 länsman Erik 
Ersson i Gränge socken i Kyrkobyn boendes tillfrågades vad kunskap och besked han hade om Ludvika ägor, och vad av 
ålder där till legat haver? Den där berättade att en fogde Erik Nilsson benämnd skall hava bott där på uti konung Johans tid 
och att Erik Nilssons son Nils Ersson efter sin faders död, tillika med sin moder som då var änka, haver kolat på 
Idewiksberget på norra sidan om strömmen, två kolbottnar, och brukat en treding uti Fremshyttan, men med vad rätt och 
huru länge sådant är skett vet han intet berätta om. // Knut Ersson i Ludvika betygade att då Erik Nilsson var 
befallningsman vid pass för 60 år sedan kolade han åt honom 2 milor på norra sidan om strömmen och efter honom kolade 
de …. hans efterleverska men huru länge hon det kolade kan han intet veta, Nils Ersson i Spräklan vilken efter sin fader Erik 
Nilsson har bott på Ludvika hemman betygade skriftligen med en skrift de dato den 12 maj 1648 sig vara av sina föräldrar 



uppfostrad på Ludvika hemman när de voro boendes i Ludvika Anno 1594 blev hans sal fader död, en tid därefter emedan 
hans moder var änka, kom en kapten ifrån österdalarna benämnd Hans Larsson i Rättvik och Petter Benning och drevo 
dem dädan och fing dem sina penningar igen, och ville intet akta brevet som de hava fått av Konung Johan, Hans Larsson i 
Rättvik sålde samma hemman Mr Olof i Leksand, Michael Hindersson köpte det av mr Olof sedan fick Magnus Iring det av 
salig konungen där efter kom Tobias dit men medan som Nils och hans moder där voro brukade de en tid i kronohyttan. 
Och år 1623 togo de och byggde en ny hytta på nyan grund och då stog hon neder, för Lars klensmeds stuga och uti samma 
hytta hade Nils en tredjedel i bemälte hytta tog vattnet sin kos. En osmundsmedja, hade där nedan för Lars klensmeds 
badstuga, den haver strömmen tagit bort. Men vad skog där till lyder som hans föräldrar hava brukat så ligga två 
kolbottnar i Idewiksberget och på Sollen togo de kolved och skogsrået går ihop med Södgovika och Gereboda? 
 
Barn med Kerstin Jonsdotter. 
 
Barn: 
XI:1378 Kerstin Ersdotter. Född omkring 1560 Norrbärke Spräklan.  
Marit Eriksdotter.  
Brita Ersdotter.  
NN Eriksdotter.  
Nils Ersson. Död Norrbärke Spräklan.  

 
 

 
 

XII:2756  mf mf mm ff ff mm 
Kerstin Jonsdotter. 
 
Fogden Petter von Benningen hade avhyst Erik Nilssons änka, Kerstin Jonsdotter från sitt kronohemman vid Ludvika. Det 
uppges att Erik Nilsson hade uppfört både en hytta och en smedja på hemmanet. 
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0067920_00195 
 
Svea Hovrätt, Huvudserie [Liber causarum], SE/RA/420422/01/E VI a 2 aa/11 (1616), bildid: A0067930_00415 h Kerstin i 
Lodwiken var icke tillstädes utan hennes måg Israel i Kålviken klagade hårt utöver Petter att han tillsagde henne fattiga 
kvinna stor orätt uti så måtto att han emot konungslige brev såsom och höglovlig kristelig i åminnelse konung Carls och nu 
regerandes konungs gunstige och nådigste tillsägelse, drev henne där ifrån där han dock själv personlig stod och hörde 
uppå att vår allernådigste nu regerande konung, sade henne till att besitta hemmanet så länge hon förmåtte att göra där 
rätt utav, och tillsagde han henne allt detta för den orsak att hon icke ville giva honom mutor och sedan fällte han henne 
till ½ läst järn att giva för husröta, vilket menige nämnden syntes vara en stor orätt. 
 
Riksarkivets ämnessamlingar. Ortshistoria. Topographica (o) 35 Bild 4110 // där näst välbördige herr och greve att 
alldenstund min s man tjänte // i hela sin ålders tid så efterlät WN .. honom och hans efterkommande ett krono hemman 
benämnd Ludvika först i s i hågkommelse konung Johan sedan konung Karl till det yttersta efterlät och vår nu varande 
konung när han här uppe på Silvbergs gård mig förenämnde hemman. Men sedan min s man död blev haver Peder von 
Benningen mig samma hemman ifrån tagit icke gården allenast utan och en ny hytta som jag på ny grund med min egen 
bekostning uppsatt haver. Sedan och smedjan tog han till kronans behov och mig för henne betalning lovade vilket intet 
blev utbekommit. Däröver tog han en ½ läst järn av mig för ingen min brott. Varför är jag bönfallandes till eder // att vara 
mig behjälplig att jag måtte efter min s mans död rätt njuta så att jag kunde samma hemman igen bekomma.  // Kerstin 
Jonsdotter 

 
 

 
 

XII:2761  mf mf mm ff mf ff 
Jon Andersson. Född omkring 1540 Norrbärke Övre Starbo. Död omkring 1610 Norrbärke Övre Starbo. Far: XIII:5521 
Anders Finne. 
 
 
 
Barn: 
XI:1381 Nils Jonsson. Född omkring 1575 Norrbärke Övre Starbo. Död omkring 1635 Norrbärke Övre Starbo.  

 
 

 
 

XII:2767  mf mf mm ff mm mf 
Jöns Eriksson. Född omkring 1540 Norrbärke Nordanå. Far: XIII:5533 Erik Mickelsson. 
 
Väster silvberg 11 juli 1593 Strödda domböcker och rättegångshandlingar 6 (1550-1621) Bild 620 (AID: v797269.b620, 
NAD: SE/RA/130) än kom Jöns Eriksson uti Kölnäs med en Tomas Simonssons häradsdom brev på ett torp benämnd 
Hundeboda i förenämnde socken vilken han i lika måtto lagligen utav Jöns Larsson Esbjörn Larsson och Jon Esbjörnsson i 



förenämnda Hundeboda för 14 fat osmundjärn köpt hade och ingen var som det klandrade. Blev honom tillsagt lagmans 
stadfästelse brev 
 
Barn med Margareta Persdotter (Född omkring 1540 Norrbärke Osmundbo.). 
 
Barn: 
XI:1384 Karin Jönsdotter. Född omkring 1575 Norrbärke Kölnäs. Död omkring 1620 Norrbärke Kölnäs.  
Anders Jönsson.  
Kerstin Jönsdotter.  
Hans Jönsson. Född Norrbärke Kölnäs.  
Brita Jönsdotter. Född Norrbärke Kölnäs.  

 
 

 
 

XII:2768  mf mf mm ff mm mm 
Margareta Persdotter. Född omkring 1540 Norrbärke Osmundbo. 
 
Barn med Bengt. 
 
Barn: 
Mats Bengtsson.  

 
 

 
 

XII:2785  mf mf mm mf ff ff 
Per Hindriksson Finne. Född omkring 1560 Finland. Död 1663-01-06 Norrbärke Finnbacken. 
 
 
 
Barn: 
XI:1393 Hindrik Persson. Född omkring 1595 Söderbärke Perhindersbo. Död Norrbärke Knipberget.  

 
 

 
 

XII:2789  mf mf mm mf fm ff 
Lars Nilsson. Född 1540 Nyboda Finland. Död 1631 Geslingetorp. 
 
 
 
Barn: 
XI:1395, XI:1909 Markus Larsson. Född 1585 Abborrtjärn.  

 
 

 
 

XII:2797  mf mf mm mf mm ff 
Erik Andersson. Född omkring 1550 Norrbärke Dagkarlsbo. Far: XIII:5593 Anders Dagekarl. 
 
Barn med Karin Persdotter. 
 
Barn: 
XI:1399 Lars Ersson. Född omkring 1580 Norrbärke Dagkarlsbo. Död omkring 1650 Norrbärke Stora Dagkarlsbo.  

 
 

 
 

XII:2798  mf mf mm mf mm fm 
Karin Persdotter. 

 
 

 
 

XII:2809  mf mf mm mm mf ff 
Söndags Olle. 
 
Barn med Söndags Karin. 
 
Barn: 
XI:1405 Jakob Olofsson. Född omkring 1610.  

 
 



 
 

XII:2810  mf mf mm mm mf fm 
Söndags Karin. 

 
 

 
 

XII:2811  mf mf mm mm mf mf 
Anders Simonsson. Se X:951. 

 
 

 
 

XII:3020  mf mm mm ff mf mm 
Karin Persdotter. Död Sörbo. Far: XIII:6039 Per Andersson. 
 
 
 
Barn: 
XI:1510 Malin.  

 
 

 
 

XII:3059  mf mm mm mm ff mf 
Tomas Jonsson. Död omkring 1585 Kumla Ransta. Far: XIII:6117 Jon Persson. 
 
Tionde 1577 Tomas i Randesta 
 
Årliga räntan Randesta 1578-1580 Tomas Joensson 
Årliga räntan Randesta 1583-1584 hustru Valborg 
Årliga räntan Randesta 1585-1595 - Änkan 
 
Övertjurbo 6 februari 1611 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/1 (1599-1625), 
bildid: C0104924_00050  kom för rätten Lasse Tomasson i Randesta och inlade i rätten en // som lydde att Joen skinnare i 
Juskeboda i Haraker socken och Hans i Olberga i Sura socken de hava med deras hustrurs ja, goda minne tillstånd och 
samtycke upplåtit och sålt Tomas i Ransta i Kumla socken ett öres och sex penningland jord i Randesta i Kumla socken 
därför så är de givit nytt silver 7 ½ lod och penningar tre daler det de känne sig för sexton år sedan hava anammat och 
uppburit till denna härför utgivne summa gav han och yttermera för rätten Per Larsson som och ägen en brorsdel uti detta 
här samma föreskrivna öres och 6 penningland reda penningar 4 daler.  
 
Barn med Valborg. 
 
Barn: 
Per Tomasson. Född före 1656 Kumla Ransta.  
XI:1530 NN Tomasdotter.  
Lasse Tomasson.  

 
 

 
 

XII:3060  mf mm mm mm ff mm 
Valborg. 
 
Övertjurbo 2 november 1631 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/2 (1628-1653), 
bildid: C0104925_00024 Per Tomasson i Ranstad i Kumla socken blev tilldömd det halva hemmanet i Kumla Väsby som han 
är bördig till 4 öre lika med Olof Olsson ibm som och åtte 4 öre, därför är de lika när till att lösa de andra 8 öre som olöst är 
dock där Olof något haver löst gives honom halvt igen och alltså kommer var till 8 öre i samma gård 
 
Möjligen är Valborg dotter till länsmannen Olof Persson i Väsby Kumla 

 
 

 
 

XII:3437  mm fm fm mf mm ff 
Sander. 
 
 
 
Barn: 
Ravald Sandersson.  
Erik Sandersson.  
XI:1719, XI:1787 Per Sandersson. Död före 1623 Gunnilbo Gunnilbo by.  



Kerstin Sandersdotter.  
 
 

 
 

XII:3439  mm fm fm mf mm mf 
Måns Olofsson. Född Ramnäs Fermansbo. Död omkring 1635 Ramnäs Fermansbo. Far: XIII:6877, XIII:7149 Olof Eriksson. 
 
Lagmansting 27 februari 1596 Strödda domböcker och rättegångshandlingar 6 (1550-1621) Bild 1560 (AID: v797269.b1560, 
NAD: SE/RA/130) Rafwal i Gunnilbo uti Odensvi socken klagar att Måns i Färmansbo vill förhindra honom bygga sig 
torpeställe in på Gunnilbo ägor, oaktat att han haver börd i bolbyn och att där är utrymme nog, att denne väl kan bliva d 
boende i bolbyn utan skada, blev detta ärende uppskjutit till rannsakan och syn 
 
Norrbo härad 7 juni 1610  Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2252 (1593-1632) Bild 1140 / sid 346 
(AID: v420654.b1140.s346, NAD: SE/RA/42042202) Måns i Fermansbo i Ramnäs länsman med Nils Olofsson i Flena och Per 
Staffansson i Flena uti Odensvi socken gjorde // Michil i Skarvesta fri för de två kalvarna som Bengts hustru uti Nackeby 
haver honom utropat för. // 
 
Barn med Brita Torstensdotter (Född Gunnilbo Gunnilbo by.). 
 
Barn: 
XI:1720, XI:1788 Marit Månsdotter. Född Ramnäs Fermansbo. Död efter 1636.  
Anna Månsdotter. Född Ramnäs Fermansbo.  
Mats Månsson. Född Ramnäs Fermansbo.  

 
 

 
 

XII:3440  mm fm fm mf mm mm 
Brita Torstensdotter. Född Gunnilbo Gunnilbo by. Far: XIII:6879, XIII:7151 Torsten Hansson. 

 
 

 
 

XII:3441  mm fm fm mm ff ff 
Olof Pedersson. Död omkring 1595 Norberg Hyppenbenning. 
 
Årliga räntan 1539-1593 
 
Hela Dalarnas tingslags häradsrätt AI:2 sid 33 1025 Ting i Norberg 1594 Hela Dalarnas tingslags häradsrätt (W) AI:2 (1591-
1593) Bild 430 / sid 33 (AID: v222729.b430.s33, NAD: SE/ULA/10391)  Olof Larsson i Simbla bjuder upp ett hemman i 
Hyppenbenning, av Olof Persson i Hyppenbenning för 2.fat 
 
Norberg 19 februari 1596 Hela Dalarnas tingslags häradsrätt (W) AI:5 (1596-1597) Bild 550 / sid 51 (AID: v222732.b550.s51, 
NAD: SE/ULA/10391) kom Anders Persson byfogde och gav till känna huru han hade gått i löfte för Olof Persson i 
Hyppenbenning för ett fat järn och när han begär av Olofs barn Ingwal betalning igår då vittnade nämnden att Olofs barn 
aldrig ärvde sin fader till 4 penningar, då dömdes han och fri för samma // men där var en mosse benämns Sinke mossen // 
Anders Persson av Olofs barn för// Ingvald, dock dem till igen lösning och Anders Persson samma mosse för gåren tå skall 
han hava rätt för sitt arbete 
 
 
 
Barn: 
XI:1721 Ingevald Olofsson. Född Norberg Hyppenbenning. Död Norberg Hyppenbenning.  

 
 

 
 

XII:3445  mm fm fm mm fm ff 
Ragvald Olofsson. Död mellan 1605 och 1609 Odensvi Busta Norra gården. Far: XIII:6889 Olof. 
 
Årliga räntan 1584 Godsven i Buesta 12 öresland. Öde anno 1584. Upptaget anno 84 och haver fogeden uppå kong majtt 
någdige behag givit bonden att bruka fritt 85 och 86 och skall utgöra skatt 87 
Kungl Majestäts landbor 
Erik i Busta 
 
Tionde 1584 Mårten i Busta 
 
Västmanlands handlingar, SE/RA/5121/5121.09/1584: 7B (1584), bildid: A0052858_00067 detta efterskrivne 
skattehemman i Busta 12 öresland är upptagit av långligt öde anno 84 och fogden haver på k m nådige behag lovat bonden 



bruket fritt ao 85 86 oc skall göra skatt 87 
 
Tionde 1582 - en gård öde i Busta 
 
I årliga räntan 1587 Raffwall i Busta 12 öresland jord 
 
Björskog 16 september 1605 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2253 (1593-1632) Bild 120 / sid 586 
(AID: v420655.b120.s586, NAD: SE/RA/42042202)  h Kerstin i Gunnilboda listgav sin broder son Ragvall Olsson i Buestad 3 
öresland ibidem för 3 daler  h Elin i Rocklunda listgav och Ragval Olsson 2 öresland i Buestad Norra gården i Odensvi 
socken för 3 daler, hu Elin i Slite fastlade och Ragvall 2 öresland för 3 daler och han ärver i Buestad 6 öresland, så haver 
han köpt och ärvt 12 öresland ibidem lovades honom fastebrev uppå 
 
1609 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2253 (1593-1632) Bild 530 / sid 621 (AID: 
v420655.b530.s621, NAD: SE/RA/42042202) Blev avsagt att bördemännen till Busta skulle giva hustru Anna i Slite 6 daler 
penningar för de 4 öresland i Busta hennes man Ragvall gav henne i morgongåva 
 
Omnämnd i ett brev från 1609 / fjärdingsmna Raffwall i Busta / Västmanlands handlingar, SE/RA/5121/5121.09/1609: 16 
(1609), bildid: A0050860_00031 
 
Barn med Anna. 
 
Barn: 
XI:1723 Per Ragvaldsson. Död omkring 1650 Odensvi Busta.  

 
 

 
 

XII:3446  mm fm fm mm fm fm 
Anna. 

 
 

 
 

XII:3447  mm fm fm mm fm mf 
Olof Jönsson. Död Gunnilbo Öster Gunnilbo. 
 
Ägde ett halvt hemman i Öster Gunnilbo 
 
Upptagen i årliga räntan 1588 
 
Barn med Malin. 
 
Barn: 
Karin Olofsdotter. Född Gunnilbo Öster Gunnilbo.  
XI:1724 Malin Olofsdotter. Född Gunnilbo Öster Gunnilbo.  

 
 

 
 

XII:3448  mm fm fm mm fm mm 
Malin. 
 
Är antecknad i årliga räntan 1589-1591. hustru Malin. Antagligen Olof Jonssons hustru. Men det skulle även kunna vara 
Olofs dotter Malin 

 
 

 
 

XII:3543  mm fm mm fm fm mf 
Olof Olofsson. 
 
Dalarnas handlingar 1574 - 1578 Måns Tolsson i Spadeboda 2 öresland 
 
Dalarnas handlingar 1579 - 1593 Olof Olsson i Spadeboda 2 öresland 
 
Västmanlands handlingar 1608 Olof i Spabo 2 öresland 
 
Barn med Karin Pålsdotter (Död efter 1613 Hed Spabo.). 
 
Barn: 



XI:1772 NN Olofsdotter.  
 
 

 
 

XII:3544  mm fm mm fm fm mm 
Karin Pålsdotter. Död efter 1613 Hed Spabo. 
 
I Älvsborgs lösen 1613 är hon skriven som hustru Karin gammal käring 

 
 

 
 

XII:3573  mm fm mm mm fm ff 
Sander. Se XII:3437. 

 
 

 
 

XII:3575  mm fm mm mm fm mf 
Måns Olofsson. Se XII:3439. 

 
 

 
 

XII:3576  mm fm mm mm fm mm 
Brita Torstensdotter. Se XII:3440. 

 
 

 
 

XII:3589  mm mf ff ff fm ff 
Per Henekasson. Född omkring 1530 Söderbärke Vad. Död omkring 1593 Söderbärke Vad. Far: XIII:7177 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: 
Holsten Persson. Född omkring 1560 Söderbärke Vad. Död 1614 Söderbärke Vad.  
XI:1795 Halvard Persson. Född Grangärde Sörgovik. Död omkring 1596 Grangärde Sörgovik.  
Karin Persdotter.  
Hennika Persson.  
Anna Persdotter. Död Norrbärke.  

 
 

 
 

XII:3590  mm mf ff ff fm fm 
Karin Svensdotter. Född Hagge. Far: XIII:7179 Godsven Hansson. Mor: XIII:7180 NN Olofsdotter. 

 
 

 
 

XII:3591  mm mf ff ff fm mf 
Torsten Hansson. Född omkring 1515 Söderbärke Moren. Far: XIII:7181 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: 
Brita Torstensdotter. Född omkring 1540 Söderbärke.  
XI:1796 Sigrid Torstensdotter. Född Norrbärke Moren.  
Olof Torstensson. Död Söderbärke Tolfsbo.  

 
 

 
 

XII:3617  mm mf ff mf ff ff 
Halvard Olofsson. Död Floda (W) Bro. 
 
 
 
Barn: 
XI:1809 Jöns Halvardsson. Född Floda (W) Bro.  

 
 

 
 

XII:3623  mm mf ff mf fm mf 
Nils Månsson. Död Skinnskatteberg Långviken. 
 
I årliga räntan 1570-1593 
 
Barn med Karin Hansdotter. 
 
Barn: 
XI:1812 Anna Nilsdotter.  

 
 

 
 

XII:3624  mm mf ff mf fm mm 
Karin Hansdotter. Far: XIII:7247 Hans Persson. 

 
 

 
 

XII:3641  mm mf ff mm mf ff 
Knut Olofsson. Död Norberg Onsjö. 
 
k 1577-1595 
 
Gamla Norberg 15 januari 1592 Hela Dalarnas tingslags häradsrätt (W) AI:2 (1591-1593) Bild 430 / sid 33 (AID: 
v222729.b430.s33, NAD: SE/ULA/10391) Knut Olofsson i Onsjö böd upp en fjärde  part i Onsjö köpt av hustru Marit i 
Järån vid Skinnesäckebärg för 6 fat järn 
 
 
 
Barn: 
Anders Knutsson.  
Brita Knutsdotter. Född Norberg Onsjö.  
Olof Knutsson.  
XI:1821 Jöran Knutsson. Född Norberg Onsjö. Död före 1642 Norberg Onsjö.  

 
 

 
 

XII:3689  mm mf fm mf mf ff 
Mats Halvarsson. Född omkring 1540 Grangärde Kyrkbyn. Far: XIII:7377 Halvar Matsson. 
 
(Limmersten) 
Vid sommartinget 1713, om en tvist om ett skogsparti i Botåsen, 
framhålls Pähr, Matts, Halfvard, Erik och Oluff Mattson var alla 



bröder och födda av Matts Halfvardsson här i Grangärde Kyrkby, av 
vilka sedan Pähr Mattson sedan blivit boende i Broby, Matts i 
Stensbo, Erik i Långnäset, Oluff i Rämen och Halfvard hemma i 
Kyrkbyn på fäderne hemmanet. Pähr i Broby var svärfader till 
Christoffer Mårtensson vilken 1676 köpt ovannämda skogsparti i 
Botåsen av sin hustrus syskonbarn, Halfvard Mattssons son Matts 
Halfvardsson i Kyrkbyn och av Matts Mattssons i Stenbos måg Matts 
Larsson. Matts Halfvardsson uppträder först i längder i Gränge 
1584 (tiondelängden). Tidigare har där funnits Halvar Mattsson ( 
1571-85 ) och Halvar Persson ( 1571-80 ). Matts Halvardsson finns 
ännu med 1606 men saknas 1608. År 1611 omnämns på nytt en Matts 
Halvarsson i Kyrkbyn. Denne finns kvar t o m 1617. I Älvsborgs 
Lösen finnrer man att Matts Halvarsson är gammal och skröplig och 
avlider mellan 4:e och 5:e terminen, dvs 1617-18. Han efterträds 
av sonen Erik. Hustrun överlever honom. Fr. o m 1624 är det Halvar 
Matsson som är skriven för hemmanet."  
 
 
 
Barn: 
XI:1845 Per Matsson. Född 1572 Grangärde Kyrkbyn. Död 1657 Grangärde Kyrkbyn.  

 
 

 
 

XII:3691  mm mf fm mf mf mf 
Mats Olofsson. Död Grangärde Sunnansjö. Far: XIII:7381 Olof Pedersson. 
 
Årlig ränta1583 
 
Laga ting i Gränge socken 16 oktober 1600: Kom Erik Olofsson i Gäle samt Mats Olofsson i Sunnansjö och talade till sin 
broders hustru hustru Ingeborg s. Peder Olofssons i förenämnde Gäle om de hus som förenämnde P efter sin fader ärvt 
hade deslikest om den jord som han till sig köpt hade att förenämnde P måtte ej vara mäktig att giva sin hustru samma hus 
och jord och ville ej räkna det för avling då rannsakas om samma ... och i sanning fanns att de hus som han efter sin fader 
och dem satt på annat rum sig till handa räknades de och för avling samt den jord som han fasta påkommit hade räknas för 
allting och dem skulle hustru Ingeborg behålla 
 
Laga ting Gränge 22 januari 1607 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 3580 / 
sid 345: Kom Mats Olofsson i Sunnansjö och talade till sina brorssöner  som är Peder och Erik Olofssöner om en tredjedel 
i Giälli, förebärandes att han var där bördig till så väl som hans bröder Då framlade Simon Eriksson samt hans medarvingar 
i rätten ett Herrr Bengts Gyltas brev daterat Anno 1574 den 30 januari lydandes huru både Peder Olofsson och Erik 
Olofsson denna jorddel köpt hade av en benämnd Jon Pädersson för 80 mark och en ko som samma brev vidare innehåller 
vilka förenämnde Jon ärvt hade efter sin dotters barn och hans dotters barn ärvt hade efter sin fader Simon Pädersson 
vilken Simon Pädersson var Päder, Erik och Mats Olofssons faderbroder 
Peder 
son Olof Pedersson– söner Peder Olofsson – Erik Olofsson – Mats Olofsson 
son Simon Pedersson g m Ingegärd Jonsdotter (hennes far var Jon Pedersson)– dtr Marit  Simonsdotter gift med Erik 
Jåpson – dotter , denne Erik Jåpsons dotter ärvde sin fader och moder sedan dödde ... ärvde så Jon Pedersson sin dotters 
barn 
 
 
 
Barn: 
XI:1846 Marit Matsdotter. Född 1585 Grangärde Sunnansjö. Död 1635-12-01 Grangärde Sunnansjö.  

 
 

 
 

XII:3817  mm mf mm mf mf ff 
Lars Nilsson. Se XII:2789. 

 
 

 
 

XII:3845  mm mm ff ff fm ff 
Erik Olofsson. Se XII:1757. 

 
 



 
 

XII:3846  mm mm ff ff fm fm 
Marit. Se XII:1758. 

 
 

 
 

XII:3849  mm mm ff ff mf ff 
Olof Andersson. 
 
Årliga räntan 1602- 
 
I Älvsborgs lösen 1617 
 
 
 
Barn: 
XI:1925 Anders Olsson. Död omkring 1665 Odensvi Barksta.  

 
 

 
 

XII:3860  mm mm ff fm ff mm 
Karin Halvarsdotter. Född Norberg Bastmora. Far: XIII:7719 Halvard Persson. 
 
Gamla Norberg 8 augusti 1640 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län (D) EXIe:1106 (1640) Bild 1830 / sid 175 
H Karin i Bastmora på den ena sidan och Jöns Larsson i Åvestbo //hans hustrus syster klandrade en hemmansdel i 
Bastmora tå befanns att dessa kvinnspersoner är av broder och hustru Karin av systern, item haver hustru Karin inlöst två 
systerdelar, avsades att hustru Karin skall lösa tredingen och den andra tvådelarna 
 
Lagmansting Wik 13 september 1642 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIa:4 (1627-1645) Bild 2270 / sid 236 
Erik Persson i Bastmora beviste huruledes han på sins barns vägnar haver köpt en tredjepart uti bemälte EPS hemman 
nämligen en systerdel av Olof Hermansson i Emoth vilken systerdel eller tredjepart bemälte Olof haver varit fullmäktig att 
försälja på hustru Karins vägnar i Emose som gården tillhörde uti Bastmora, nämligen för 18 skp tackjärn doch så 
förståendes det Erik Persson haver sålt sina barns mödernes jord i Naddebo och nedlag bemälte 18 skpd tackjärn igen på 
barnens vägnar i Bastmora// 
 
Västmanlands lagmansrätt 1642 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIa:4 (1627-1645) Bild 2260 / sid 235 (AID: 
v405249b.b2260.s235, NAD: SE/RA/42042202) Bevistes att Erik Hansson i Färna hade köpt av hustru Barbro sal Lars 
Hermanssons ... vilken de hustru Karin i Bastmora omsider för 30 skp igenlöst haver ... blev avsagt att hustru Karin behåller 
och nyttjar så länge bemälte broderdel till dess bemälte hennes broderbarn löse samma del igen. 
 
Gamla Norberg 19 januari 1649  // angående en brodersdel i Bastmora den hustru Barbro, salig Lars Hermanssons hade 
bortsålt till en benämnd Erik Hansson i Ferna för 27 skeppd takjärn vilken del h Karin i Bastmora omsider för trettio skp 
tackjärn igenlöst // samma hemmandel närmast är att tillträda och igenlösa, salig Lars Hermanssons barn varför och så 
erkänt blev att hustru Karin med sin barn behåller och nnjuter så länge bemälte brodersdel till dess bemälte hennes 
broderdotters barn löse samma del igen 
 
 
 
Barn: 
XI:1930 NN.  

 
 

 
 

XII:3861  mm mm ff fm fm ff 
Jon. 
 
Barn med Ingeborg Månsdotter (Född Malma Holmen.). 
 
Barn: 
XI:1931 Jöns Jonsson. Född Hed Nibbarsbo.  

 
 

 
 

XII:3862  mm mm ff fm fm fm 
Ingeborg Månsdotter. Född Malma Holmen. 
 
Skinnskatteberg 5 maj 1617 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2254 (1593-1632) Bild 230 / sid 716 



(AID: v420656.b230.s716, NAD: SE/RA/42042202) Kom för rätten Erik Hermansson i Nabbelsboda och gav tillkänna att 
hans hustru Ingeborg Månsdoter är arvtagande till en systerdel i Holmen i Malma socken och Lasse Eriksson som bemälte 
Holmen besitter vill tvinga honom och hans hustru där ifrån, och inrymmer sin styvson Jöns benämnd att bygga där uppå 
ett torp benämnd Bovallen. Avsades att efter bemälte Bovallen kan //hemman skall Erik Hermansson taga det för sin 
treding som henne tillkommer i samma hemman och göra kronan där av sin rättighet efter som det kan göra rätt före 
 
Sambo med Erik Hermansson. 

 
 

 
 

XII:3913  mm mm fm ff mf ff 
Hermannus Pauli Angermannus. Född Sollefteå. Död 1617-01 Malung. Pastor i Malung 1566 
 
Skrivelser till konungen Skrivelser till konungen, , SE/RA/1133/1133.05/~/2, bildid: R0000584_00031: .....jag fattig man 
haver i 25 år bott här i Malungs socken och haver vart år köpt spannmål både till fä och föda, likväl ingen hjälp av 
överheten begärt för de långsamligan krig som nu varit haver på det jag likväl icke bekymra skulle äntå nu haver jag i detta 
..... år icke ett korn bekommit varken av prästbordet eller av mina sockenbönder något mera än 200 man därför haver jag i 
denna vinter utgivit .... allt det jag haver kommit till ... penning, sölver, sängkläder och mycket annat ... och ...  nu platt 
intet igen utan boskapen och några hästar, varför nödgas jag nu i denna  hårda tiden begära hjälp av .....vad medel 
....synes göra mig fattig ...en gunstig och nådig undsättning, höra min ...bön för jesu namn skull uti vilket allsmäktige skygg 
och beskärm jag och .....älskliga hustru och barn uti all underdånigts ödmjukeligen till ett fridsamt roligit och långvarliga 
regemente vill befallat hava av Malung i Västerdalarna den 9 april 1602 / Hermannus Pauli pastor i Malung 
 
Kyrkoherde i Malung (W). 
"Född okänt när i Ångermanland, död som kyrkoherde i Malung i jan. 1617, bördig från Billsta i Sollefteå. 
Före 1564 blir han kaplan i St. Tuna, och får 1566.3.6 kgl kollation på Malungs pastorat, som han troligen tillträder vid 
Michaeli tid s.å. Han förblir där till sin död. 
 
1577 synes han ha varit kpt i VD:s prosteri, varifrån han troligen avsatts av konungen (Johan III), då han 1577 vägrat biträda 
denne i de mer avancerade religiösa formerna. 
 
I Stora Tuna äger han ett hemman i Gruvkarleby och i Malung ett dalkarlshemman i Gärdås." (Gunnar Ekström, Västerås 
stift herdaminne, II:1, 1600-talet, Västerås 1971, s. 363) 
 
"Herr Herman var troligen bördig från Billsta i Sollefteå socken. En Pål, troligen fadern, omtalas där 1542 men är död 1550, 
då hustru Karin sitter på gården. Troligen är även hon död 1564, då Peder Pålsson, tydligen en broder, är husbonde. 
Hit kom han från sacellanien i St. Tuna. Den 3 juni 1566 avger han å Svartsjö kungsgård sin obligation till konung Erik, sedan 
denne "confererat" honom Malungs prästgäll. Tillträde sker tydligen vid Michaeli tid, eftersom han 2 oktober s. å. övertar 
prästgårdsinventariet, utgörande 6 kor, 1 liten tjur, 2 tvåårs svin och 3 unga. Sängkläderna voro 1 gammal dyna med 
blaggarnsvar, 1 vepa, 1 lakan, 1 gammal rya och 1 gammalt huvudbolster. Redskap voro 1vagn, 1 ny harv, 1 plog, 1 båt och 
1 kanna om 2 fat. Dessutom fanns en bryggpanna om 6 lpd och 1 gammal utbränd gryta om 4 mkr vikt, båda av koppar. 
Säden, som var sådd, utgjorde 3 pd 2 spn. Dessutom hörde till inventariet 1 pd smör och 1½ pd fläsk. En del av 
inventarieboskapen fick han 1570 leverera till V. Silfbergs gård. 
Hans inställning till konung Johans religiösa reformplaner kan måhända utläsas ur aktstyckena. Föreningen om 
ceremonierna i mässan är i Stockholm 11 juni 1574 underskriven av honom liksom av domprosten Salomon Birgeri i 
Västerås. Detta tyder på, att han då var prost i Västerdalarnas kontrakt. Vid mötet i Stockholm i februari 1577 saknas 
emellertid hans namn. Möjligen har han liksom domprosten vägrat att gå med längre. Någon representant för kontraktet 
finnes i varje fall icke å denna urkund. Kanske ha vi här att söka förklaringen till att kollegan i Nås fr.o.m. påföljande år är 
kontraktsprost. Däremot underskriver han 1593 Upsala mötes beslut samt köper vid prästmötet i Västerås 1595 den 
tryckta upplagan därav. Uppsägelsen till konung Sigismund av 17 juni 1605 skriver han likså under. 
Sedan Vänjan 1607 blivit egen socken, lades genom kungl. brev 12 december 1608 även Öje by dit. Efter åtskilligt fram och 
tillbaka återkom denna by slutligen till Malung. Å andra sidan upphörde 1616 förbindelsen mellan Malung och Lima, då 
denna socken fick egen kyrkoherde. 
Vid biskop Ofeeghs visitation 1570 begärdes mer säd ur kyrkohärbärget till inköp av vin, vax och oblater. I skrivelse 22 maj 
detta år lovade biskopen å konungens vägnar 2 pd. Enligt stegeborgsbeslutet 1572 skulle 1½ pd av dessa utgöra vinkorn 
och resterande 4 spn gå till kyrkans byggnad. Biskop Erasmus bestämde 2 februari 1578 vid visitation, att 2 tnr skulle få 
tagas till hjälp att "spänna kyrkbalken och låta uppmura kyrkportarna". I februari 1584, vid tacksägelseringningen för 
drottning Catharina Jagellonica, gick storklockan såväl här som i Floda sönder. Genom kungl. brev 13 september 1588 
erhöll vardera kyrkan 10 lpd koppar till omgjutning. Denna kom till stånd först 1592 med bl a följande inskrift: "Klockan är 
därtill gjord till uppväcka människor att höra Guds ord". 
Kyrkans äldsta inventarieregister är troligen från 1570-talet. Enligt detta fanns då 2 kalkar, varav den ena förgylld, den 
andra oförgylld och med kopparfot. Vidare fanns "ett litet hus av vitt silver till att hava oblater (öflete) uti". Mässhakarna 
voro 3 (en rödblack blommerad av flogeld med krucifix, en blommerad av röd damast, en av silkessäterny), vidare 2 
korkåpor (den ena av rödbrun flogeld, den andra gammal och förnött), 5½ åkläden och 6 handkläden, 2 altarlister med 



antependier, 1 blått örngott och 3 hyenden. Av de fyra klockorna sutto två i "tornet", en under valvet och en (senare 
flyttad till prästgården) i bokstolen. En ljusstake var av koppar och en annan av järn. Av koppar voro även rökelsekar, 
ampel och monstrans. Böcker voro Officiale cum glorificationes, 1 antiphonal de festis och 1 de tempore "med gamla 
noter", missale, manuale och "unum exemplar liturgia". I marginalen äro dessutom antecknade postilla Spangenbergi på 
danska, 1 pergamentsbok in 4:o med hymner, breviarium och Nya Testamentet, 1 ny handbok och 1 gammal psalmbok. 
Skatterna, icke minst de extra med mångahanda gärder, voro tyngande, särskilt med hänsyn till att säden ofta blev skadad 
av otjänlig väderlek. För 1579 utgjorde her Herman endast halv brudskatt "efter bönderna äro så oförmögna, att prästen 
har så ringa uppbörd av dem". Den 3 januari 1588 anmälde "menige man i Västerdalarna", att deras säd vore fördärvad av 
frost och att redan 3 människor omkommit av svält. De, som voro rika, begärde hela 3 dlr tunnan "och somliga mer", 
varför hjälp måste lämnas. Fogdens marginalanteckningar om dessa socknar i detta och andra års räkenskaper lyder: "Ligga 
överst i Dalarna in emot de norska fjällen och deras säd plägar menligen förfrysa". Den 19 juli 1593 befriade ståthållaren 
Bengt Ribbing honom tillsvidare från 1592 års gärd, som han "för fattigdoms skull" icke förmått utgöra. Under 1602 måste 
han på nytt begära kungl. hjälp. I skrivelse 9 april meddelar han, att under de 35 år han varit i Malung, har han varje år 
måst köpa spannmål "både till frö och födo" och likväl icke velat begära hjälp, då det långvariga kriget tyngde kronan. Nu 
hade han emellertid för det gångna året icke fått ett korn varken av prästbordet eller av sockenbönderna. Han hade därför 
under vintern måst använda alla kontanta inkomster till spannmålsköp, "sålt sängkläder och mycket annat och haver nu 
platt intet igen utan boskap och några hästar", varför han anhöll om hjälp. Till det han måste göra sig pengar på, hörde 
även en del i Vallmora, som han troligen sedan tunatiden haft i pant och som nu tillförde honom 144 dlr pgr, 3½ tna spml 
och 38 pd plåtar. Under 1606 sålde han även en linda, Bergsvall (Bersuallen), i Lima för 4 dlr. 
Samtidigt med dessa privata svårigheter tillförde han prästbordet en fäbod. Den låg i Gilleråsen, nämnes första gången 
1589 och kallas "dalkarlshemman". Den besås med 4 spn och har äng om 4 sommarlass. Herr Herman hade uppröjt den 
direkt "av skogen". Han utökar den 1594 genom byten, varvid han giver Lasse Bondesson i Idbäck 1 lass äng i Vallerås och 
Halvard Persson i Åsbyn (Åsen) 1 lass därstädes. I gengäld får han av vardera 1 lass äng i Gilleråsen. Fr.o.m. 1604 har han 
skattefrihet häruppå. 
Förmögenheten utgjorde 1571, vid deklarationen för Älvsborgs lösen, 1 lod renskt guld, 95 lod silver, 80 mk pgr, 1 lpd tenn, 
2½ lpd mässing, 8 lpd koppar, 1 oxe, 1 kävlingsoxe, 16 kor, 3 treårs-, 4 tvåårs- och 3 ettårsnöt, 12 getter, 8 får och 8 svin, 
alltsammans värderat till 949 mk 2 öre, varmed han blev den adertonde i förmögenhetshänseende bland stiftets präster. 
Då man 1593 i Stockholm var angelägen om att få reda på, vad som berättades om Gustaf Vasas äventyr i Dalarna, blev 
även herr Herman anmodad att insamla uppgifter. I Lima skulle finnas en tall, som konungen använt sig av. Herr Herman 
ansåg sig ha kunnat konstatera, att så var fallet. Gösta Eriksson hade "vilat och fått sig mat på en tallåga, som då nedfallen 
var och rutten. Efter måltiden hade han gått till en källa och drukit samt givit den namnet Söta Påtta, och kallas hon nu än i 
dag så. Och vid samma källa stod på denna tid en stor alder (al) på vilken Salige konungen Gustaf skar en krona, ett kors, 
sitt namn och årtalet och stod hon en lång tid, sedan hon torr var, ty hon blev uppstödd, men nu är hon borta". 
Enligt en anteckning av sonsonen Hermannus Pauli i Lima skall herr Herman ha dött i januari 1617 "och begrovs i Malungs 
kyrka". Ännu 24 mars s.å. är han dock vittne å tinget. Även 1618 upptages han i räkenskaperna, varför det är tydligt, att 
han dött först detta år, troligen då i januari." (Gunnar Ekström, Västerås stift herdaminne, I:2, Medeltiden och 
reformationstiden, Västerås 1949, s. 393-397)  
 
 
 
Barn: 
XI:1957 Paulus Hermanni Vallensis. Född Malung. Död 1640-04-06 Lima.  

 
 

 
 

XII:3917  mm mm fm ff mm ff 
Laurentis Widichini. Född 1546 Munktorp. Död 1599-03-18 Bro. Far: XIII:7833 Widichini Johanni Grengius. 
 
Norrbärke 4 februari 1597: Kom för rätta Lasse Svensson i Hagge och inlade ett brev i rätten lydandes huru her Lars 
Vidiksson kyrkoherde i Bro socken som är Lasse Svenssons syskonbarn haver förenämnde Lasse dem delt som honom 
tillkom efter sin fader, då fanns i sanninga att (gosven) i Hagge som var Lasses fader haver köpt samma del av sin broder 
herr Vidik, herr Lasses fader för 17 fat osmunds järn och nu vill Lasses systers barn samt hennes broders barn hava sin del i 
samma broders del, efter att samma köp icke var stadgat efter lagen dömde jag arvingarna alla till bytes .... 17 fat järn alla 
till bytes igen och Herr Lars sin faders jord igen, så framt att Herr Lars icke haver .....?? 
 
 
 
Barn: 
XI:1959 Widichindus Laurenti Broensi. Född 1581-07-10 Bro. Död 1642-04-18 Bro.  

 
 

 
 

XII:3919  mm mm fm ff mm mf 
Olaus Petri Hedemorensis. Född Hedemora Vikmanshyttan. Död 1616-06-03 Bro. Far: XIII:7837 Peder Jönsson. 



 
Barn med Margareta Hansdotter (Född Hedemora. Död 1612-12-02 Rättvik.). 
 
Barn: 
XI:1960 Sara Dalekarlia. Född 1591-08-07 Rättvik. Död 1676-09-08 Malma.  

 
 

 
 

XII:3920  mm mm fm ff mm mm 
Margareta Hansdotter. Född Hedemora. Död 1612-12-02 Rättvik. 

 
 

 
 

XII:3969  mm mm mf ff ff ff 
Olof. Se XI:1593. 

 
 

 
 

XII:3970  mm mm mf ff ff fm 
NN. Se XI:1594. 

 
 

 
 

XII:3985  mm mm mf fm ff ff 
Lars Olofsson. Född Skinnskatteberg Övre Ugglefors. Far: XIII:7969, XIV:16233 Olof. 
 
Omtalad i årliga räntan 1539-cirka 1570 vid Övre Ugglefors Skinnskatteberg. Troligen därefter i Solmyra 1570-1591 
 
 
 
Barn: 
Per Larsson.  
XI:1993, XII:4059 Olof Larsson. Född Skinnskatteberg Övre Ugglefors. Död 1651-06-22 Odensvi Solmyra.  
Erik Larsson.  
Maria Larsdotter.  
Elin Larsdotter.  

 
 

 
 

XII:3991  mm mm mf fm fm mf 
Erik Svensson. Död Skinnskatteberg Gillbo. 
 
Fick Gillebo som förläning för tjänster på 1560-70-talet 
 
Skinnskatteberg 1606 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2253 (1593-1632) Bild 60 / sid 580b (AID: 
v420655.b60.s580b, NAD: SE/RA/42042202) Klagade Mats I Holsboda till sin måg Erik Svensson i Gilleboda att han hade 
slagit honom uppå kyrkväg. Då vittnade Lasse Persson i Gunnilboda med svornom ed att saken sig så tilldrog att efter några 
onyttiga ord dem emellan då sköt Mats i Holsboda, Erik Svensson och sade gack din kos, då grep Erik i sin sväras yxa och 
hölt och stötte honom så med henne uppå armen, då sprang Nils Halvardsson till och ville hjälpa sin svär Mats i Holsboda 
och slog Erik Svensson ett blånat uppå handen bleve alla tre sakfällta efter det 13 i edsöret dock benådde vardera skulle 
giva 20 mark penning. 
 
Skinnskatteberg 2 mars 1612 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2253 (1593-1632) Bild 890 / sid 657 
(AID: v420655.b890.s657, NAD: SE/RA/42042202) Uppsköts till nästa ting med Erik i Gilleboda vilken icke tillstädes och 
hade gjort enfalt hor är i löfte för honom Per i Gunnilboda, Olof i Flena och Anders i Kedieboda för 300 daler. 
 
Skinnskatteberg 17 februari 1613 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2253 (1593-1632) Bild 1130 / 
sid 681 (AID: v420655.b1130.s681, NAD: SE/RA/42042202) Kom för rätten Erik i Gilleboda vilken bekände sig hava gjort 
enfalt hor med Karin Björnsdotter vid Lindeshyttan och stod hans hustru och bad för honom, blev Erik i Gilleboda saker 
efter HKmajtts förklaring. Horkarlen 80 daler konan 40 daler. 
 
Västmanlands lagmansrätt 1651 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIa:6 (1643-1652) Bild 3900 / sid 383 (AID: 
v405260b.b3900.s383, NAD: SE/RA/42042202) /// insinuerade // konung Gustavi Adolphi den 12 mars 1615 till Sven 
Erikssons fader Erik Svensson utigvit donat- och confirmation uppå samma torp vilket såsom skattevrak av konung Johan är 
Erik Svensson och dess efterkommande arvingar donerat under skattemanna rättighet. // 
 
Barn med NN Matsdotter (Född Gunnilbo Holsbo.). 



 
Barn: 
XI:1996 NN Eriksdotter. Född Skinnskatteberg Gillbo.  
Simon Eriksson.  
Sven Eriksson. Född Skinnskatteberg Gillebo.  

 
 

 
 

XII:3992  mm mm mf fm fm mm 
NN Matsdotter. Född Gunnilbo Holsbo. Far: XI:1543, XIII:7983 Mats. 

 
 

 
 

XII:4001  mm mm mf mf ff ff 
Anders Olofsson. 
 
Osäker - är omnämnd 1625 i tiondelängd och kan vara fader 
 
 
 
Barn: 
XI:2001 Lars Andersson. Död 1670 Västra Skedvi Alvestaboda.  

 
 

 
 

XII:4017  mm mm mf mm ff ff 
Hans Schult. 
 
Hammarsmed vid Garpenbergs bruk. Kom till Sverige omkring 1607 
 
En Hans Schult är omtalad vid Finnhyttan 1641 då uppböds hans och Hans Hanssons egendom i löst och fast för 488 
stavrum (Folkare tingslag EXIe:2722 sid 25 
 
Garpenberg27 april 1646 Kopparbergs o Näsgårds län/Säters o Tuna tingslags häradsrätt (W) AI:1 (1646-1652) Bild 170 / 
sid 15 (AID: v222775.b170.s15, NAD: SE/ULA/10593 Noch kom för rätten Wäl:tt Simon Funck och kärade till Erik Eriksson 
uti Hedemora om en skog Görksand benämnd som Erik Ersson av Hans Skult i Finnhyttan köpt haver, Hans Schult var 
skyldig Erik Ersson 380 daler kmt och därför satt honom i pant sitt hemman Tyskegården i Finnhyttan, i samma pantgård 
uppdrog Erik Ersson sal Tomas Funck för ovannämnde summa, nu förmente Simon Funck samma Björksand skulle och 
förstås under obligation dock där uti icke ens nämnd som Erik Ersson av Hans Schult hade men efter Erik med köp och 
fastebrev brevist sig hava för lagligen köpt bemälte Björksand ty kunde den där under icke förstås Emedan Hans ej kunde 
andra gången förpanta, det han en gång haver sålt behåller därför Eriksson . 
 
 
 
Barn: 
XI:2009 Herman Schult. Född 1620. Död 1678-09-20 Fellingsbro Finnåkers bruk.  

 
 

 
 

XII:4021  mm mm mf mm fm ff 
Jaques Bayard. Död. Masmästare, Finnåkers bruk, Fellingsbro 1627-28 
 
 
 
Barn: 
XI:2011 Daniel Bayar. Död.  

 
 

 
 

XII:4023  mm mm mf mm fm mf 
Pasquien Rolant. 
 
Barn med Kristina. 
 
Barn: 
XI:2012 Karin Påkesdotter.  

 



 
 

 

XII:4024  mm mm mf mm fm mm 
Kristina. 

 
 

 
 

XII:4029  mm mm mf mm mm ff 
Bengt Persson. Född Linde Koverboda. Död Linde Koverboda. Koverboda, Linde Far: XIII:8057 Per Bengtsson. Mor: 
XIII:8058 Anna. 
 
Lindesberg 17 april 1638 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1782 (1637-1639) Bild 2540 / sid 247 Kom för 
rätten Bengt Pedersson i Koverboda och gav tillkänna det han haver satt sig i sinnet att bygga en hytta hemma vid byn 
begärandes sådant måste bliva efterlåtet av rätten, där icke han grannar ville med honom bygga, alltså emedan han nu 
tillbuder sina grannar bygga med sig därför blev det efter hans begäran i häradsprotokoll infört 
 
Lindesberg 2 juni 1642 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1784 (1641-1644) Bild 1490 / sid 607 (AID: 
v420575.b1490.s607, NAD: SE/RA/42042202) kom för rätten h Anna, Anders Bengtssons vid Linnesås och kärade till Bengt 
Pedersson i Koverboda om sin son hon haver sänt ill Bengt till tjänst, vilken är bortkommen åtta dagar för jul och åtta 
dagar för Michaelis kom han till honom i tjänsten, sedan hon ingen spordt av honom bekommit haver, därför hon och 
fordrade sin son igen av Bengt. Där till Bengt svarade det att gossen vande sig till att stjäla ostar, när han omsider fann 
honom på färska gärning, band han honom med ett tåg ifrån dagelmål till middagen hållandes honom bunde, sedan körde 
// sina kläder på sig, dem han hade till honom, där med han och körde honom av, med en ost och kaka, han stulit haver, 
när han kom mitt för hans grannars lada lade han ifrån sig både ost och kaka, där med han lopp sin väg och såg han honom 
aldrig mer. Uti denna sak vittnade Erik Eriksson i Koverboda, det gossen lade både osten och kakan ifrån sig mitt för deras 
lada, lopp och sig efter sig, gå ut han såg gossen kom på landsvägen sedan såg ej han honom heller mera, hustru Anna sade 
hon annorlunda intet klagar utan hon vill hava sitt barn igen. Denna sak sköts upp till vidare rannsakning 
 
Barn med Anna Jonsdotter (Död Linde Koverboda.). 
 
Barn: 
Lars Bengtsson. Född omkring 1619 Linde Koverboda. Död Linde Stackerud.  
XI:2015 Per Bengtsson. Född 1626 Linde Koverboda. Död 1713-10-17 Linde Koverboda.  
Jöns Bengtsson. Född 1639-09-22 Linde Koverboda.  
Anders Bengtsson. Född Linde Koverboda. Död före 1653 Linde Yxe.  

 
 

 
 

XII:4030  mm mm mf mm mm fm 
Anna Jonsdotter. Död Linde Koverboda. 
 
Är omnämnd som fadder 1639 - Anders Olofsson i Björka.....Anna, Per Bengts i Kofferbo (är sannolikt en felskrivning, ska 
vara Bengt Perss) 

 
 

 
 

XII:4031  mm mm mf mm mm mf 
Heden Gunnarsson. Död efter 1667 Linde Torphyttan. Far: XIII:8061 Gunnar. 
 
Finns i Kvarnbacken i Älvsborgs lösen första gången 1617 
 
Finns i Kvarnbacken Älvsborgs lösen 1618 med hustru. Kunglig majestäts hammarsmed 
 
Finns vid Kvarnbacken Linde 1617-1620 (mantal) Landskapshandlingar, LandskapshandlingarVästmanlands handlingar, 
SE/RA/5121/5121.09/1620: 8 (1620), bildid: A0050933_00048 
Samt i boskapslängden 1620 A0052683_00076 Hästar 1, oxar 2, kor 4, stutar 2, tjur 1, g svin 1, u svin 2 
 
 
Heden Gundarsson hammarsmed vid Kvarnbacken tillsmitt 1617 
Rörplåtar 12 sk 
Stål 14 sk 
Sken?järn 4 sk 
Spikjärn 1 sk 
Knoster 12 lp 
Bärgskylar 8 lp 
Stångjärn 36 ½ sk 



Löper förtjänsten penningar 365 3/4 daler 
 
Däremot bekommit 
Spannmål 16 ½ tunna 
Smör 2 lsp 
Kött och fläsk 11 lsp 
Sill 1 tunna 
Strömming ½ tunna 
Får 2 
Gäss 3 
Höns 10 
(Därefter flera poster med olika järn) 
Löper penningar 360 3/4 daler 
Haver att fordra till 1618 Penningar 5 daler 
 
1629 saknas Heden vid Torphyttan (överst står Nils Jonsson) 
 
Boskapslängd Boskaps- m fl längder, Närke och Värmland, SE/RA/5119/6/7 (1633), bildid: A0052681_00218 
Torphyttan Heden Gunnarsson: utsäde 2 spann, hästar 2, oxar 2, kor 6, kvigor 2, g getter 4, g får 3, g svin 1, u svin 1 
 
Lindesberg 6 oktober 1637 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1781 (1636-1637) Bild 1560 / sid 145 (AID: 
v420572.b1560.s145, NAD: SE/RA/42042202) Blev av rätten avsagt emellan Michel Hendriksson och Heden Gunnarsson att 
där Heden hemular Michel den ängen och hammardel som hans obligation förmäler skola de om den räkningen vara förlikt 
 
Lindesberg 23 mars 1641 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2722 (1636-1641) Bild 6790 / sid 677 
(AID: v420707.b6790.s677, NAD: SE/RA/42042202) Heden i Torp haver av hastigt mod och brådom skillnad slagit Hans 
Månsson emellan hälarna med en bokhammare, därför blev han efter det 13 cap S. B. sakfällt till sina 3 mark 
 
Lindesberg 8 juli 1641 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2722 (1636-1641) Bild 6820 / sid 680 (AID: 
v420707.b6820.s680, NAD: SE/RA/42042202) samma dag blev dömt och avsagt emellan Jacob Nilsson vid Linnesås kärande 
och Heden i Torp svarande anlangande något kol nämligen tjugu stigar som Jacob haver på Hedens och hans grannars 
vägnar betalt till arrendatoren att alldenstund Heden allena på allas deras vägnar haver handlat med honom, att Heden 
och // 70 stigar betala och söka sedan sin man. // 
 
Lindesberg 8 juli 1641 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2722 (1636-1641) Bild 6840 / sid 682 (AID: 
v420707.b6840.s682, NAD: SE/RA/42042202) efter såsom Peder Jönsson i Norrköping fordrar av Heden i Torp fyra 
skeppund och åtta lispund stångjärn som han skall vara hans fader Jöns lijnegjutare i Norrköping skyldig: och consilia  
Olof väntande att han på Hedens vägnar en resa fört till Arboga tre skeppund och ett lispund // och Heden vill göra sin ed 
att han aldrig haver handlat med Carl Månsson till det ringaste // 
 
Lindesberg  23 juni 1663 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1796 (1662) Bild 7860 / sid 813 (AID: 
v420587.b7860.s813, NAD: SE/RA/42042202)  Förliktes och Hedin Gunnarssons i Torphytta hu Margareta med sina 
styvbarn, sin mans Hedins köttsliga barn och arvingar om all den tvist de sin emellan nu någon tid haft hava, i så måtto att 
hustru Margareta skall här efter bo i Nora stad hos sin man och deras fader Hedin allenast honom efterlåtes bruka en 
halvpart uti hemmanet vid Torphyttan eller så mycket honom behagar sig till föda och uppehälle men sedan efter bägges 
deras död så skola intet Hedins barn ärva 77 stad utav hu Margaretas egendomm och icke heller hu Margaretas barn och 
arvingar ärva något vid Torphyttan. Desslikest emot //pgn på lösa som hu Margareta uti hemmanet inlagt haver, skall efter 
Hedins död hava 1 häst 2 kor en säng och intet mer efter honom behålla varken i ett eller annat, men om de bruka eller så 
till // någon säd så skall var njuta den del där av som honom med // bör: Begärandes fördenskull ödmjukelige av rätten att 
denna deras förlikning måtte uti härads dombok infattas och confirmerat bliva. 
 
Lindesberg 15 oktober 1666 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1800 (1666) Bild 6420 / sid 762 (AID: 
v420591.b6420.s762, NAD: SE/RA/42042202) uppböds ett testamente Hedins i Torp av den 29 juni 1661 vilket testamente 
alldeles intet kunde gillas utan haver hans något till att fordra som skulle hustru Margareta hava infört med sig i bo 300 
daler så fordra dem för gäld efter det är barnpenningar 
 
Lindesberg 18 februari 1667 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1801 (1667) Bild 6100 / sid 659 (AID: 
v420592.b6100.s659, NAD: SE/RA/42042202) Hedin Gunnarsson i Torphyttan steg upp och angav för rätten sin långliga 
tjänst uti rådmansämbete, varutinnan eftersåsom att han för ålder och sjuklighets skull icke längre var mäktig kontinuera 
begärde han sitt redeliga avsked från rätten vilket såsom det honom icke vägras kunde blev både honom beviljat och han 
för sin gjorda tjänst fliteligen betackat 
 
Är möjligen bror med Bengt Gunnarsson i Arboga som äger något i Torp 



 
Barn med Margareta Johansdotter (Född omkring 1595. Död 1660-04-01 Linde Torphyttan.). 
 
Barn: 
Barbro Hedensdotter. Född omkring 1620 Linde Torp.  
XI:2016 Anna Hedensdotter. Född 1624 Linde Torphyttan. Död 1686 Linde Koverboda.  
Pär Hedensson. Född omkring 1627 Linde Torphyttan.  
NN. Född 1632-08-05 Linde Torp.  
NN. Född 1633-12-28 Linde Torphyttan.  
Karin Hedensdotter. Född Linde Torphyttan.  
Bengt Hedensson. Född Linde Torphyttan.  
Johan Hedensson. Född Linde Torphyttan.  
 
Äktenskap med Margareta Nilsdotter. Vigsel 1661 Lindesberg. 

 
 

 
 

XII:4032  mm mm mf mm mm mm 
Margareta Johansdotter. Född omkring 1595. Död 1660-04-01 Linde Torphyttan. Far: XIII:8063 Johan Jönsson. 
 
Dopvittne 1633 Lindesberg (T) CI:1 (1632-1641) Bild 14 (AID: v53499.b14, NAD: SE/ULA/10851) 
Dopvittne 1639 Lindesberg (T) CI:1 (1632-1641) Bild 73 (AID: v53499.b73, NAD: SE/ULA/10851) 
 
Lindesberg 3 september  1638 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1782 (1637-1639) Bild 2580 / sid 251 
(AID: v420573.b2580.s251, NAD: SE/RA/42042202) efter såsom Hedens hustru i Torp haver av hastigt mod och med 
förslagna ord beskyllt Hanses hustru i Torp för en bola  hoo, det hon nu själv gör henne fri för, svarandes sig intet annat 
veta med henne än det ära och gott är, därför belv och Hanses hustru för sådant tal fri erkänd 

 
 

 
 

XII:4053  mm mm mm fm fm ff 
Anders Påvelsson. Se XI:1577. 

 
 

 
 

XII:4059  mm mm mm fm mf mf 
Olof Larsson. Se XI:1993. 

 
 

 
 

XII:4081  mm mm mm mm ff ff 
Christoffer Jönsson (Eriksson). Se X:533. 

 
 

 
 

XII:4082  mm mm mm mm ff fm 
NN Eriksdotter. Se X:534. 

 
 
 
Generation XIII 
 

 XIII:2049  fm ff ff ff ff ff f 
Jöran Jönsson. Död Möklinta Nordankil. Far: XIV:4097, XIV:5249, XIV:8033 Jöns. Mor: XIV:4098, XIV:5250, XIV:8034 Margit. 
 
Omnämnd i årliga räntan 1540-1573 - 6 öre 16 penningland 
 
 
 
Barn: 
XII:1025, XII:1313, XII:2009 Anders Jöransson. Död 1622 Möklinta Nordankil.  
Sigrid Jöransdotter. Född Möklinta Nordankil. Död Möklinta Nordankil.  

 
 

 
 

XIII:2067  fm ff ff ff mf fm f 
Mats Eriksson. Se XII:1929. 



 
 

 
 

XIII:2071  fm ff ff ff mf mm f 
Per Eriksson. Död Möklinta Forneby. 
 
Omnämnd i årliga räntan 1550-1582 står för 9 ½ öresland i Forneby 
 
 
 
Barn: 
XII:1036, XII:2004 NN Persdotter.  

 
 

 
 

XIII:2103  fm ff ff fm mf mm f 
Per. Död By Laggarboda. 
 
 
 
Barn: 
XII:1158, XII:1402 Brita Persdotter. Född By Laggarboda.  
XII:1052, XII:1340, XII:1552 Elsa Persdotter. Född By Laggarboda.  
Pelle Persson. Född By Laggarboda.  

 
 

 
 

XIII:2109  fm ff ff fm mm mf f 
Johan Engelbrektsson. Se XII:1997. 

 
 

 
 

XIII:2131  fm ff ff mf mf fm f 
Lars. 
 
Barn med Karin Persdotter. 
 
Barn: 
XII:1566, XIII:3306, XIII:3326, XIV:6246 Brita Larsdotter. Född Kila Jungfrubo.  
XII:1066, XII:1290 Karin Larsdotter. Död Västerfärnebo Hedbo.  

 
 

 
 

XIII:2132  fm ff ff mf mf fm m 
Karin Persdotter. Far: XIII:3713, XIV:4263, XIV:5159, XIV:6263, XV:13223, XV:13303, XVI:24983 Peder Bengtsson. 
 
Bosatt i Hede, Möklinta socken 

 
 

 
 

XIII:2137  fm ff ff mf mm ff f 
Olof Michelsson. Död Möklinta Leckenbo. 
 
Känd 1551-(1582) 
 
Västmanlands handlingar 1569:3b bild 271 Item haver länsmannen Olof Mickelsson i Lekneboda fritt 2 hela skattehemman 
för sitt omak. Ränta eftergäldspenningar 1 öre 16½ penningar mattupenningar....etc 
 
Länsman fortfarande 1576 
 
Barn med NN. 
 
Barn: 
XII:1069, XII:1293, XIII:3321 Olof Olofsson. Född före 1560 Möklinta Leckenbo.  

 
 

 
 

XIII:2138  fm ff ff mf mm ff m 
NN. 



 
 

 
 

XIII:2143  fm ff ff mf mm mm f 
Lars Johansson. Se XII:1077. 

 
 

 
 

XIII:2144  fm ff ff mf mm mm m 
Margareta. Se XII:1078. 

 
 

 
 

XIII:2153  fm ff ff mm fm ff f 
Johan Bengtsson. Född Möklinta Forneby. Far: XIV:4305, XV:8569, XV:10361, XV:12457 Bengt. 
 
Omnämnd i ett fastebrev från 1547. Löste ut sina syskon och fick fastebrev på hela hemmanet 
 
I årliga räntan från 1550-1585 
 
 
 
Barn: 
XII:1077, XIII:2143, XIII:2591, XIII:3115 Lars Johansson. Född Möklinta Forneby.  
Agneta Johansdotter. Född Möklinta Forneby. Död Möklinta Kilen.  
Kerstin Johansdotter. Född Möklinta Forneby. Död Kolbäck.  

 
 

 
 

XIII:2201  fm ff fm ff mm ff f 
Anders Eriksson. 
 
Tionde och årlig ränta 1540-1556 
 
Barn med nn. 
 
Barn: 
Hans Andersson. Född Möklinta Kanikebo.  
XII:1101 Karl Andersson. Född Möklinta Kanikebo.  
Per Andersson. Född Möklinta Kanikebo.  
Erik Andersson. Född Möklinta Kanikebo.  

 
 

 
 

XIII:2202  fm ff fm ff mm ff m 
nn. 

 
 

 
 

XIII:2204  fm ff fm ff mm fm m 
NN Nilsdotter. 
 
 
 
Barn: 
XII:1102 Brita. Född 1570. Död 1658-02-21 Möklinta Kanikebo.  

 
 

 
 

XIII:2211  fm ff fm fm ff fm f 
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.  
XII:1106 Margareta Månsdotter. Född Möklinta Nässelbo. Död Möklinta Nässelbo.  

 
 

 
 

XIII:2225  fm ff fm fm mf ff f 
Peder Mickelsson. 
 
I årliga räntan 1540 
 
 
 
Barn: 
XII:1113 Mats Persson. Född omkring 1530 Möklinta Nässelbo. Död Möklinta Nässelbo.  

 
 

 
 

XIII:2233  fm ff fm fm mm ff f 
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: 
XII:1117 Erik Andersson. Död omkring 1603 Möklinta Klinta.  

 
 

 
 

XIII:2237  fm ff fm fm mm mf f 
Olof. 
 
 
 
Barn: 
XII:1119 Per Olofsson. Född före 1570. Död Möklinta Forneby.  

 
 

 
 

XIII:2239  fm ff fm fm mm mm f 
Erik Andersson. Död Möklinta Forneby. Far: XIV:4477, XV:12493 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: 
XIII:3124 NN Eriksdotter.  
XII:1120 Brita Eriksdotter. Död före 1602 Möklinta Forneby.  

 
 

 
 

XIII:2281  fm ff fm mm fm ff f 
Mårten Matsson. Far: XIV:4561 Mats Månsson. 
 
Dombok 1558 Tjurbo härad: Mårten Finne i Forneby i Möklinta socken för döljsmål blev saker 8 mark 



 
Årliga räntan 1550-1562 Forneby 11 ½ öresland 
 
 
 
Barn: 
XII:1141 Mats Mårtensson. Död omkring 1620 Möklinta Forneby.  

 
 

 
 

XIII:2283  fm ff fm mm fm fm f 
Lars. Död Möklinta Norrvad. 
 
 
 
Barn: 
Anders Larsson. Född Möklinta Norrvad.  
XII:1142 NN Larsdotter. Född Möklinta Norrvad. Död före 1610 Möklinta Forneby.  

 
 

 
 

XIII:2297  fm ff fm mm mm ff f 
Mats Larsson. 
 
Övertjurbo häradsrätt 3 februari 1666 Blev uträknat arvtagarna emellan a 7 öresland i Ösby Östergården efter 1623 års 
dombrev var av 5 öresland voro 3 bröder och 2 systrar till arvs efter gamle Mats Larsson nämligen och 2 öresland ägde 
Grytnäs släkten 
Mats 5 öresland 
son Lars 1.6 – löst av Marit .9 = 1:15/  Lars son Mats 11 1/7 penningland löst av Påvel 1.6 löst av Anna 15 pl Erik löst 11 pl 
= 2.19 Anders 11 pl Brita 5 pl 
Son Jöns 1.6 –löst av Grytnässläkten 2, löst av Marit 2.6 / jöns son Erik dtr Brita dtr Anna 
Son Påvel 1.6 
Dtr Anna 15 pl 
Dtr Margita 15 Pl 
Androg Anders Larssons barn och arvingar i Bennebo ägor efter uträkning ägande i Ösby till 11 1/7 pl det inräknas 
Ingeborgbo /  / och såsom Mats Larsson bevisar sitt laga fång på 3 öresland i byn och ingen kan de 12 pl ifrån Mats 
Larssons hemmandel skilja // 
 
Barn med NN Larsdotter. 
 
Barn: 
Jöns Matsson. Född Sala landsförsamling Ösby.  
Anna Matsdotter. Född Sala landsförsamling Ösby. Död Huddunge Holsjö.  
XII:1149 Lars Matsson. Född Sala landsförsamling Ösby.  
Marit Matsdotter. Född Sala landsförsamling Ösby.  
Påvel Matsson. Född Sala landsförsamling Ösby.  

 
 

 
 

XIII:2298  fm ff fm mm mm ff m 
NN Larsdotter. 

 
 

 
 

XIII:2305  fm ff mf ff ff ff f 
Jöns Larsson. Död By Västanhede. 
 
1550 Jöns Larsson Västanhed skattebonde 10 öresland, länsman är skattefri i alla parzeler Landskapshandlingar, 
Västmanlands handlingar, SE/RA/5121/5121.09/1550: 1A (1550), bildid: A0050527_00279 
 
 
 
Barn: 
XII:1153 Olof Jönsson. Död By Västanhede.  

 
 



 
 

XIII:2307  fm ff mf ff ff fm f 
Mårten. 
 
Ägde Horndal  Hela Dalarnas tingslags häradsrätt (W) AI:2 (1591-1593) Bild 1830 / sid 173 (AID: v222729.b1830.s173, 
NAD: SE/ULA/10391) 
 
Hela Dalarnas tingslags häradsrätt (W) AI:2 (1591-1593) Bild 940 / sid 84 (AID: v222729.b940.s84, NAD: SE/ULA/10391) 
Släkttavla  
 
Barn med Ursilia. 
 
Barn: 
Olof Mårtensson.  
Barbro Mårtensdotter.  
XII:1154 Ursilia Mårtensdotter.  

 
 

 
 

XIII:2308  fm ff mf ff ff fm m 
Ursilia. 
 
Ting i By 6 mars 1594 Hela Dalarnas tingslags häradsrätt (W) AI:4 (1594-1595) Bild 190 / sid 15 (AID: v222731.b190.s15, 
NAD: SE/ULA/10391) Kom Nils Hansson i Horndal och talade till Olof Jönsson i Västanhed om en brodersdel till lösning i ( ) 
som linjen utvisar då sköts till breven skulle rannsakas i Västerås ho som gården sålt hade finnes att Mårtens hustru Ursilia 
i Horndal, haver varit  i råd med sin son Olof Mårtensson att sälja samma gård i Västerås då skall Hans Nilsson, Nils 
Hanssons son lösa en broders del efter Barbro och Olof (Jonssons) förde på sin moders vägnar en systerdel. 

 
 

 
 

XIII:2311  fm ff mf ff ff mm f 
Jon Finneson. Född Hedemora Åsen Brunsjöåkern. 
 
Ting i Hedemora 29 januari 1599 Hela Dalarnas tingslags häradsrätt (W) AI:6 (1598-1599) Bild 1650 / sid 160 (AID: 
v222733.b1650.s160, NAD: SE/ULA/10391) Kom för rätta Hans Andersson på Åsen och gav till känna huru hans halvsyskon 
Erik ägna sig en jordedel efter allas deras moder Ingeborg benämnd, vilket så fallet är att en benämnd Jon Finneson han 
åtte samma hemman i Brunsjö åkern, Denne Jon han åtte 3 döttrar Malin, Marit och Elin. Marit åtte en man benämnd Olof 
Staffansson. Olof och Marit åtte en son benämnd Anders Olofsson, vilken var Hans Anderssons fader, nu satte Jon 
Finneson samma jord bort i pant för manslag, till Olof Sebjörnsson i Fors i Tortuna socken och Bengt i Åserstad i Sevalla ... 
Anders Hansson i Nybbele skall inskrivas som finnes i domboken 1598 22 mars för halvt annat hundrade mark nu löstes ej 
samma jord igen i börden förr än Anders Olofsson henne nu löste vilken var Johans dotterson och samma penningar som 
han löste med tog han till låns av sin modersyster Elin Jonsdotter, Detta vittnade Anders Erikson i Fullsta i By socken, Nils 
Giolsson och Erik Matsson på Prästhyttan, när som nu Anders Olofsson död var gick så hans hustru förenämnde Ingeborg 
på annat gifte och fick en man benämnd Mickel Matsson. Mikel och Ingeborg avlade och barn samman som nu ville ärva 
inne med förenämnde Hans Andersson, en benämnd Brita Mikelsdotter som linien varder ut i ... på andra sidan efter här 
fanns laglig vittnen att Hans Anderssons faders moderfader hade ått samma hemman och så när bekommit kunde ej de 
barn som Mikel Matsson och hustru Ingeborg åtte tillsamma här uti räkna någon börd men efter Anders och Ingeborg 
inlöste samma hemman dömdes då ...med sina syskon så mycket dem tillkommer i samma penningar. 
 
 
 
Barn: 
Elin Jonsdotter.  
Marit Jonsdotter.  
XII:1156, XII:1346, XIII:2554, XIII:2766 Malin Jonsdotter.  

 
 

 
 

XIII:2313  fm ff mf ff fm ff f 
Lars Månsson. Död By Djup. 
 
Omnämnd i årliga räntan 1558 
 
 
 
Barn: 



XII:1157, XII:1401 Jöns Larsson. Född By Djup.  
Brita Larsdotter. Född By Djup.  
Måns Larsson. Född By Djup.  

 
 

 
 

XIII:2315  fm ff mf ff fm fm f 
Per. Se XIII:2103. 

 
 

 
 

XIII:2357  fm ff mf fm mf mf f 
Lasse Västgöte. 
 
Landskapshandlingar Dalarnas handlingar, SE/RA/5121/5121.10/1611: 1 (1611) -Kyrktionde 
 
 
 
Barn: 
XII:1179 Bengt Larsson.  

 
 

 
 

XIII:2553  fm ff mm mm mm ff f 
Erik Olofsson. Se XII:1155. 

 
 

 
 

XIII:2554  fm ff mm mm mm ff m 
Malin Jonsdotter. Se XII:1156. 

 
 

 
 

XIII:2579  fm fm ff ff mf fm f 
Lars. Se XIII:2131. 

 
 

 
 

XIII:2580  fm fm ff ff mf fm m 
Karin Persdotter. Se XIII:2132. 

 
 

 
 

XIII:2585  fm fm ff ff mm ff f 
Olof Michelsson. Se XIII:2137. 

 
 

 
 

XIII:2586  fm fm ff ff mm ff m 
NN. Se XIII:2138. 

 
 

 
 

XIII:2591  fm fm ff ff mm mm f 
Lars Johansson. Se XII:1077. 

 
 

 
 

XIII:2592  fm fm ff ff mm mm m 
Margareta. Se XII:1078. 

 
 

 
 

XIII:2625  fm fm ff mf ff ff f 
Jöran Jönsson. Se XIII:2049. 

 
 

 
 

XIII:2679  fm fm ff mm mf mm f 
Per. Se XIII:2103. 

 
 

 
 

XIII:2685  fm fm ff mm mm mf f 



Johan Engelbrektsson. Se XII:1997. 
 
 

 
 

XIII:2691  fm fm fm ff ff fm f 
Jon Finneson. Se XIII:2311. 

 
 

 
 

XIII:2765  fm fm fm mf fm mf f 
Erik Olofsson. Se XII:1155. 

 
 

 
 

XIII:2766  fm fm fm mf fm mf m 
Malin Jonsdotter. Se XII:1156. 

 
 

 
 

XIII:2801  fm fm fm mm mf ff f 
Lars Månsson. Se XIII:2313. 

 
 

 
 

XIII:2803  fm fm fm mm mf fm f 
Per. Se XIII:2103. 

 
 

 
 

XIII:3089  fm mf ff ff mf ff f 
Olof. 
 
 
 
Barn: 
XII:1545 Lars Olofsson. Född Möklinta Österbo.  

 
 

 
 

XIII:3103  fm mf ff ff mm mm f 
Per. Se XIII:2103. 

 
 

 
 

XIII:3115  fm mf ff fm fm fm f 
Lars Johansson. Se XII:1077. 

 
 

 
 

XIII:3116  fm mf ff fm fm fm m 
Margareta. Se XII:1078. 

 
 

 
 

XIII:3121  fm mf ff fm mf ff f 
Olof Persson. Född Möklinta Valsätra. Far: XIV:6241 Per Nilsson. 
 
I årliga räntan från 1551 till 1574 
 
Sakören 1547: Olof i Valsätra för såramål han gjorde Jöns Persson där samma stad 
 
Landskapshandlingar, Västmanlands handlingar, SE/RA/5121/5121.09/1551: 4A (1551), bildid: A0050536_00106 - Anno 
1551 den 24 juli stod ting i Sala socken blev Olof Pson i Valsätra i Möklinta socken saker till 40 mark för det här tala på sått 
och bott emellan ett ängestycke i Leckenboda som H Udde Smidt fogde med häradshövdingens brev … icke uppå med 40 
mark unt haver hade anno 1491 blev för sin fattigdom förskont K M  penningar ----------------10 
 
 
SDHK-nr: 38534 1523  maj  7 Kumla klockargård 
Lasse Västgöte, häradsdomh. i Tjurbo härad på riksföreståndaren herr Gustav Erikssons vägnar, ger fasta, då besk. man Per 
Nilsson i Valsätra och hans syster Margit upplåter 6 öresland i Kanikbo (i Möklinta socken) för 45 mark till besk. man Erik i 
Kanikbo. 



 
 
 
Barn: 
XII:1561 Peder Olofsson. Född Möklinta Valsätra.  

 
 

 
 

XIII:3123  fm mf ff fm mf fm f 
Erik Mickelsson. Död Möklinta Forneby. Far: XIV:6245 Mickel Eriksson. Mor: XII:1566, XIII:3306, XIII:3326, XIV:6246 Brita 
Larsdotter. 
 
Ärvde 2 öre 8 penningland 
 
Övertjurbo 13 maj 1639 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1783 (1639) Bild 1150 / sid 109 Erik 
Mickelssons barn i Forneby framsteg för rätten och klandrade någon jord 7 öre och 9 penningland i Hede och Möklinta 
socken som efter deras fadermoder h Brita dem arvfallen var och deras halvsyskon efter Johan Knutsson nu … uppsattes 
till nästa ting att alla arvingarna eller deras fullmäktige framkommer att släktlinjen kan uppräknas 
 
Barn med NN Eriksdotter. 
 
Barn: 
Johan Eriksson. Född Möklinta Forneby.  
XII:1562 Elisabet Eriksdotter. Född Möklinta Forneby.  
Erik Eriksson. Född Möklinta Forneby.  
Anders Eriksson. Född Möklinta Forneby.  
Olof Eriksson. Född Möklinta Forneby.  

 
 

 
 

XIII:3124  fm mf ff fm mf fm m 
NN Eriksdotter. Far: XIII:2239, XIV:6247 Erik Andersson. 
 
Var arvtagare till jord både i Forneby och Östervad / C0104927_00013 Sonen Erik Eriksson visar byte- och köpebrev från 
1649, 1663 och 1665 

 
 

 
 

XIII:3131  fm mf ff fm mm fm f 
Lars. Se XIII:2131. 

 
 

 
 

XIII:3132  fm mf ff fm mm fm m 
Karin Persdotter. Se XIII:2132. 

 
 

 
 

XIII:3273  fm mf fm mf fm ff f 
Hans Persson. Född före 1540 Möklinta Västankil. Död efter 1599 Möklinta Västankil. Far: XIV:6545 Per Jacobsson. 
 
Årliga räntan 1560-1599 Möklinta Västankil 6 öresland 
 
 
 
Barn: 
XII:1637 Lars Hansson. Född Möklinta Västankil.  
Erik Hansson. Född Möklinta Västankil.  
Malin Hansdotter. Född Möklinta Västankil.  

 
 

 
 

XIII:3297  fm mf fm mm ff ff f 
Lars Persson. Död Möklinta Österbo. 
 
Årliga räntan 1573 
 
Möjligen gift med en dotter till Narve Jönsson som förekommer i Österbo 1550 



 
 
 
Barn: 
XII:1649 Anders Larsson. Död Möklinta Österbo.  

 
 

 
 

XIII:3305  fm mf fm mm fm ff f 
Knut Persson. Se XII:1565. 

 
 

 
 

XIII:3306  fm mf fm mm fm ff m 
Brita Larsdotter. Se XII:1566. 

 
 

 
 

XIII:3313  fm mf fm mm mf ff f 
Olof Persson. Född före 1535. Död omkring 1605 Möklinta Lisselbo. 
 
Årliga räntan Möklinta Lisslebo 1555-1605 4 öresland 
 
 
 
Barn: 
XII:1657 Erik Olsson. Född omkring 1574 Möklinta Lisselbo.  

 
 

 
 

XIII:3321  fm mf fm mm mm ff f 
Olof Olofsson. Se XII:1069. 

 
 

 
 

XIII:3325  fm mf fm mm mm mf f 
Knut Persson. Se XII:1565. 

 
 

 
 

XIII:3326  fm mf fm mm mm mf m 
Brita Larsdotter. Se XII:1566. 

 
 

 
 

XIII:3491  fm mf mm fm ff fm f 
Erik. Död Forsa Fränå. 
 
 
 
Barn: 
Laurentius Erici.  
XII:1746 Brita Eriksdotter. Född Forsa Fränå.  
Olof Eriksson. Född Forsa Fränå.  

 
 

 
 

XIII:3505  fm mf mm fm mf ff f 
Jöns. 
 
Älvsborgs lösen 1571, SE/RA/5116/19, bildid: B0001018_00075 
 
 
 
Barn: 
XII:1753 Erik Jönsson. Död Norberg Rabbatsbenning.  

 
 

 
 

XIII:3507  fm mf mm fm mf fm f 



Olof Gudmundsson. Född Norberg Rabbatsbenning. Död efter 1605 Hedemora. Far: XIV:7013 Gudmund Pålsson. 
 
Militieräkenskaper 1 juli 1576 A0063752_00033 Mönstring – gemene knektar Överste rotemästare Olof Gudmundsson 
11½  mark 
 
Militieräkenskaper A0063752_00062  Mönstrad i Tuna socken 23 augusti 1578 
 
I årliga räntan från 1577 till 1589. På 1580-talet omnämnd som knektshövitsman. 
 
Militieräkenskaper 1579-80 A0063824_00007 register och besked här uppå säger han äre bortkomne för Narva anno 81 
när de drogo över ån på 1 ½ mil när Narva och sedan till Västeberg, det Mårten Larsson och flera vittna 
A0063824_00033 mönstring i Viborg 3 oktober 1580 
 
 
Militieräkenskaper 1581 A0063872_00004 till minnes uti Olof Gudmundssons räkenskaper anno 81, 82, 83, 84, 85, 86 och 
87, haver Olof Gudmundsson mindre i uppbörd av per posts anno 81 än som hans levering förmäler vilket Olof 
Gudmundsson hårt nekar till och håller Per poitses reversal lika med Olof Gudmundssons uppbörd och där Olof 
Gudmundsson säger sig intet mera hava bekommit än som reversalen förmäler, därför är där om till minnes antecknat uti 
Per poitz räkneskap  till vidare rannsakning, löper som finnes / Giörlisk 18 (str) Lemper 14 (str) 
sammaledes haver Olof Gudmundsson intet uppbörd 6 (str) Giörlisk som herr Pontus haver i leverering till honom anno 81, 
vilket herr Pontus haver givit de knektar som voro i sjönöd anno 81 och miste sina kläder och värjor löper Giörlisk 6 (str) 
Och Olof Gudmundsson bekänner väl att hava det bekommit och strax utdelt det ibland knektarna, dock är registret där 
uppå förkommet 
Sammaledes haver Olof Gudmundsson mindre i uppbörd av Lasse Olsson proviantskrivare och tullskrivare i Narva anno 83 
än som Lasse Olssons leverering förmäler och Olof Gudmundssons kvitterat haver Giörlisk 3 () 
så haver Olof Gudmundsson mera i uppbörd över huvud efter alnetalet kläde 36 alnar 
Haver Per Poitz i leverering till Olof Gudmundsson anno 81 5 () munsterlakan men Olof Gudmundsson haver icke mer än 
som 110 alnar och vet man icke vad vart stycke håller i alntal utan är vägt vart stycke för 36 alnar 
Är Olof Gudmundsson tillsagt att han skall förskaffa sin skrivare hit benämnd Carl Bengtsson som haver sig försett i 
skrivandet om samma kläde till att berätta vart samma kläde är blivet. 
////ytterligare räkenskaper redovisas från Räfle slott 1583 och Narva 
A0063872_00007 Uppbörd med olika personer: Olof Hisson fogde i Gästrikland, Göstaf Johansson i Stockholm 81, Per Poist 
räntmästare i Livland 81, Eskil Jönsson Stockholm 81, Jöns Danielsson fogde på Kopparberget 82, Lasse Holgersson 
räntmästare i Finland 82 
A0063872_00009 Stormningspenningar som följt översten herr Pontus delagardie haver uppå k majtt behag över land 
knektarna för det de bestormade Narva och löp som längden vidare förmäler hövidsman 10 daler etc. 
A0063872_00016 Räkning över knektar – 1580 knektar med befäl 296, döda på resan 8, döda vid stormningen av Narva 11. 
– 1582 knektar med befäl 433, dödskjutan vid Nöteborg 14, döda vid Nöteborg 8, döda i Finland 36, döda på Ivangorod 
slott 90 
A0063872_00020 Item haver k m gunstligen skänkt och givit Olof Gudmundsson knekthövitsman till en äreklädning för det 
han var med i stormen för Nöteborg och bekom där skada i huvudet och ett söndrigt axleben och bekom såsom andra 
hövidsmän där på K:M. brev till mäster Philip datum 22 juni 83 – Penningar 36 daler 
A0063872_00021 // som blev över efter Olof Gudmundssons knektars löning i Stockholm när de drogo till Narva ao 84 
A0063872_00022 1585 – är blivit Olof Gudmundsson till kort uppå de 121 tunna spannmål som han haver i uppbörd av M 
Philip d 84 först fördenskull att han fick ringa mäld sedan att spannmålen blev förd till Hedemora och låg där länge förr än 
han blev försåld och blev förspilld och av ohyra uppäten – spannmål 5 tunnor för 5 daler 
A0063872_00027 // 20 juni 1581 mönstras Olof Gudmundssons knektar i Gävle 
A0063872_00032 register över de knektar som var med och intog Narva – 23 september 1581 
A0063872_00040 register över knektar vid mönstring i Helsingfors 12 augusti 1581 
A0063872_00045 register över knektar vid mönstring i Gävle 2 juli 1582 
A0063872_00074 register över knektar vid Nöteborg 15 februari  1583 
A0063872_00079 register över knektar vid Ivangorod 4 maj 1583 
A0063872_00091 register över knektar i Narva 11 augusti 1583 
A0063872_00134 undertecknar ett brev i Hedemora 13 november 1587 
 
 
Militieräkenskaper 1581 A0063866_00007 Knektarnas årslön i penningar pro anno 80 – Olof Gudmundssons fänika 109 
daler, haver fått besked på sin lön till Väsby gårds län – kläde – till 5 fänikor knektar som nu äro hema och haver varit på 
krigsresan förlidet år 81 / Olof Gudmundssons fänika 
 
Militieräkenskaper 1581 A0063865_00033 Till Olof Gudmundssons fänika – Storme penningar vid Narva dat den 23 
september anno 81 – oppluper till 369 ½ daler / skenke penningar och () Kexholm för ( ) dat den 3 februari 81 
 



Militieräkenskaper 1582 A0063892_00008 Olof Gudmundsson knekthövitsman 
 
LandskapshandlingarVästmanlands handlingar, SE/RA/5121/5121.09/1583: 4A (1583), bildid: A0050711_00038 Till Olof 
Gudmundsson knekthövitsman över Dalaknektarna /// 
 
Militieräkenskaper 1583 A0063929_00006 Uppbörd på kläde till Olof Gudmundssons fänkia 1583 
 
Dalarnas handlingar 1584:13 bild 249 Jag Peder Olsson kyrkoherde till Nås prästegäld gör vitterligt att Jag haver hållit en 
(bergligz) knekt hos mig uti bergslagen av Olof Gudmundssons knekter i detta år anno 84 alltsedan förbemälte Olof 
Gudmundsson hem kom ifrån Narva och ännu faller uti bergelega hos mig för min Taxe att så i sanning är under mitt signet 
given i förbemälte Nås anno 1584 den 22 oktobris 
 
Militieräkenskaper 1585 A0063968_00006 Uppbörden på Olof Gudmundssons och Lars Jönssons knekter som varit haver 
på Ivangorod anno 84 och till anno 86 till den 28 september uti deras mat och kost den förste månaden ifrån den 23 juni 
och till den 21 juli anno 85 // Här efter en uppräkning av råg, malt gryn, torrkött, strömming, salt, smör och humle till åtta 
befäl och 114 gemena 
 
Militieräkenskaper 1588 A0064014_00026 Uträkning till Olof Gudmundssons fänika Dalaknektar detta års lön i penngar - 
Hövidsmannen 30 daler // förutom något som dem tillbaka står för Ao 85 och man icke vet vad det är förr än Olof 
Gudmundsson haver gjort räkning för de penning han ännu haver inne med sig av kopparhandeln 
 
Dalarnas handlingar 1590:5 bild 113: Olof Gudmundsson fordom knekthövitsman, haffuer oloff gudmundsson som war 
knektehöffwesman haffa fritt then gård som han besitter och halff partten af ett skatte heman i Brundsjö och et torp 
nemligen Silleboda huilken rentta skall afrechnas i hans lön som honom står till rest effter cammererarens befalning 
 
Militieräkenskaper 1592 A0064149_00006 resterande löner 1586-1588 Olof Gudmundssons fänika - kan tolkas som om de 
var i Polen dessa år. 1592 verkar Olof Gudmundsson inte längre vara knekthövitsman. 
 
Strödda domböcker och rättegångshandlingar 6 (1550-1621) Bild: 530 1593-06-27 Folkärna  Kom Jöns Andersson // och 
lade fram ett Olof Gudmundsson brev på en gruva (han såldt haver öster bergsmän?) vilken Erik Jönsson i Ribbansbenning 
klandrar och efter han var stämder till rätta? Och icke kom tillstädes blev bergsmännen tillsagt bruka gruvan så länge dem 
med någon laglig skäl kan gå dem ifrå 
 
Gamla Norbergs tingslag 19 februari 1596 Hela Dalarnas tingslags häradsrätt (W) AI:5 (1596-1597) Bild 560 / sid 52 (AID: 
v222732.b560.s52, NAD: SE/ULA/10391): Olof Gudmundsson i Hedemora och Knut Andersson i Rabbatsbenning hade bytt 
jord i det måtto att Olof gav Knut ett hemman i Rabbatsbenning där till 3 fat järn och Knut gav Olof igen i Grytnäs 
Skräddarbotorp västra gården skriven givit 
 
Lagmansting 3 februari 1596 Strödda domböcker och rättegångshandlingar 6 (1550-1621) Bild 1050 (AID: v797269.b1050, 
NAD: SE/RA/130) Arvid Andersson i Svedje uti Hedemora socken klagade över Olof Gudmundsson fordom knekthövitsman 
att han gör honom förfång och // på hans ägor, hugger och kolar bort hans skog in om hans bolstad rår, svaranden sade 
det var hans hytteskog belägen ovanför hans hytta och efter han gjorde större hytteskatt än Arvid Andersson mente han 
sig och skola hava skogen därefter, och emedan de på ingen sidan hade någon skäl till deras tilltal och svar blev dem 
tillsagt en utsocknes syn och rannsakan på deras ägor näst tillkommande vårdag. 
 
Strödda domböcker och rättegångshandlingar 6 (1550-1621) Bild 1060 (AID: v797269.b1060, NAD: SE/RA/130) Hustru 
Karin Jöran Larssons på Gerikehyttan klagar att hennes moder haver sålt Olof Gudmundsson och undan henne ett 
torpställe benämnt Billeboda, begär få lösa det igen, helst emedan hon och hennes man gör skatten där av och det är 
hennes möderne jord, lade så Olof Gudmundsson här emot ett Tomas Simonssons dombrev i rätten, utgivit den 20 januari 
år 1589 att han lagligen köpt hade samma torp för 10 fat osmundjärn, sade och sig skulle vara där till så nr skyld som 
hennes moder, det han icke bevisa kunde, eljest gav han och före det var nybygge och han därför så när som hon till att 
behållat // 
 
Lagmansting 3 februari 1596 Strödda domböcker och rättegångshandlingar 6 (1550-1621) Bild 1050 (AID: v797269.b1050, 
NAD: SE/RA/130) Arvid Andersson i Svedje uti Hedemora socken klagade över Olof Gudmundsson forfom knekthövitsman 
att han gör honom förfång och // på hans ägor, hugger och kolar bort hans skog in om hans bolstad rår, svaranden sade 
det var hans hytteskog belägen ovanför hans hytta och efter han gjorde större hytteskatt än Arvid Andersson mente han 
sig och skola hava skogen därefter, och emedan de på ingen sidan hade någon skäl till deras tilltal och svar blev dem 
tillsagt en utsocknes syn och rannsakan på deras ägor näst tillkommande vårdag. 
 
Dombok 29 februari 1596 Hela Dalarnas tingslags häradsrätt AI:5 (1596-1597) Bild 560 / sid 52 Olof Gundmundsson i 
Hedemora och Knut Andersson i Rabbansbenning hade bytt jord i så måtto att Olof gav Knut ett hemman i 
Rabbansbenning där till 3 fat järn och Knut gav Olof igen 



i Grytnäs Skräddarbotorp västra gården skriven givet 
 
Dombrev 2 februari 1596 Strödda domböcker och rättegångshandlingar 6 (1550-1621) Bild 2030 (AID: v797269.b2030, 
NAD: SE/RA/130) ////kom för rätten Olof Gudmundsson i Hedemoraby och lade fram ett Tomas Simonsson 
häradshövdinge dombrev lydandes att han hade lagligen köpt tu pundeland jord där till hus och äng liggandes i Brunsjö 
anno 1589 den 20 januari utav Anders Persson i Brunsjö för sextio daler reda penningar eftersom Tomas Simonssons 
dombrev utvisar, varför efter ingen nu sedan haver med lagen drivit samma köpt tillbaka, ej heller är nu någon funnes här 
tillstädes som där på klandrat heller emot mig vadt haver. Därför stadfäster jag det samma köp för Olof Gudmundsson och 
hans efterkommande arvingar förbjudandes någon här åtala med sina sex mark för min lagmansdom. 
 
Laga ting i Hedemora 25 juni 1597: Olof Gudmundsson på Åsen är nämndeman. 
 
Laga ting i Hedemora 22 maj 1598: Olof Gudmundsson på Åsen bjuder upp ett äng liggandes på Brunne öö i pant av Olof 
Andersson i Gråda för 100 minder järn 7 skeppund 
 
Mantal i Hedemora 1604 Olof Gudmundsson A0051559_00115 
Mantal i Hedemora 1605 Olof Gudmundsson A0051566_00062 
 
Laga ting  Garpebergs gård  maj 1614 :  Erik Jönsson i Skräddarbo bjuder upp nu första resan halvannan brodersdel i 
Skräddarbo i Grytnäs som han köpt hade av sinom moderbroder Olof Gudmundsson för stångjärn 9 skp // Även Svea 
Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIa:12 (1591-1679) Bild 14970 / sid 563 (AID: v405286c.b14970.s563, 
NAD: SE/RA/42042202) 
 
 
 
Barn: 
XII:1754 NN Olofsdotter. Död Norberg Rabbatsbenning.  
Abraham Olofsson.  

 
 

 
 

XIII:3509  fm mf mm fm mf mf f 
Anders. 
 
 
 
Barn: 
NN Andersdotter. Död Moltarbo??.  
XII:1755, XII:2095 Knut Andersson. Död Norberg Rabbatsbenning.  
Lars Andersson. Död Norberg Simbla.  
Jon Andersson. Död Norberg Norbergs by.  
Anna Andersdotter. Död Tortuna.  

 
 

 
 

XIII:3513  fm mf mm fm mm ff f 
Olof Larsson Potka. Död Norberg Karsbo. 
 
Årlig ränta 1539-1563 
Gamla Norbergs tingslag 31 mars 1549: Kom för rätten Olof Uggla och talade till Olof Larsson i Karsboda för det han slog 
honom .... i Ugglans egna stuga , vid nämndens rannsakan blev Olof Larsson fälld vid edsöret för ...efter som föreskrives uti 
edsöresbalken uti det första capitel 
 
1535 Karsboda Olof Pottra 
 
1545 Olof i Karaboda 4 öresland Landskapshandlingar, LandskapshandlingarVästmanlands handlingar, 
SE/RA/5121/5121.09/1545: 2 (1545), bildid: A0050496_00097 
 
Barn med Marit. 
 
Barn: 
XII:1757, XII:3845 Erik Olofsson. Död Norberg Karsbo.  

 
 



 
 

XIII:3514  fm mf mm fm mm ff m 
Marit. 

 
 

 
 

XIII:3713  fm mm fm ff ff ff f 
Peder Bengtsson. Död Kila Jungfrubo. 
 
I årliga räntan 1540- cirka 1575 
 
 
 
Barn: 
XIII:2132, XIII:2580, XIII:3132, XIV:6612, XIV:6652, XV:12492 Karin Persdotter.  
XII:1857 Johan Persson. Född Kila Jungfrubo. Död Kila Jungfrubo.  
Jöns Persson. Död omkring 1619 Sala Ulfsbo.  
Agneta Persdotter. Död Folkärna Sonbo.  
Barbro Persdotter. Död Kila Gulvala.  

 
 

 
 

XIII:3793  fm mm fm mf mf ff f 
Bengt Esbjörnsson. Död omkring 1560 Tortuna Nortuna. 
 
Landskapshandlingar Västmanland 
1539-1540 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0050469_00189 Nortuna hamna 
Bengt i Nortuna 26 öresland 8 penningland 
 
Västmanlands handlingar, SE/RA/5121/5121.09/1553: 11B (1553), bildid: A0052818_00367 Item uti Tortuna socken är 2 
hela skattebönder benämnd Bengt Esbjörnsson och Erik Persson i Nortuna som är skattefria uti alla partseler 
undantagande föringen för en halv: ( ) gruvodel de hålla till Sala gruva ( ) det de fritt hava 
 
Årliga räntan 1551-1559 Bengt Esbjörnsson 3 markland 2 öresland 8 penningland 
 
 
 
Barn: 
XII:1897 Christoffer Bengtsson. Född före 1540 Tortuna Nortuna. Död omkring 1600 Tortuna Nortuna.  

 
 

 
 

XIII:3885  fm mm mf fm fm mf f 
Mats. 
 
 
 
Barn: 
Erik Matsson. Död 1629 Västra Skedvi Bessbergshyttan.  
XII:1943 Olof Matsson.  

 
 

 
 

XIII:3893  fm mm mf fm mf mf f 
Per Olsson. Död Folkärna Västanberg. 
 
Årlig ränta 1557 4 öresland i Västanberg Folkärna 
 
 
 
Barn: 
XII:1947 Bengt Persson. Född Folkärna Västanberg.  

 
 

 
 

XIII:4003  fm mm mm fm ff fm f 
Mats Eriksson. Se XII:1929. 

 



 
 

 

XIII:4007  fm mm mm fm ff mm f 
Per Eriksson. Se XIII:2071. 

 
 

 
 

XIII:4017  fm mm mm fm mf ff f 
Jöran Jönsson. Se XIII:2049. 

 
 

 
 

XIII:4097  mf ff ff ff ff ff f 
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: 
Olof Hinsesson. Född Norberg Livsdal.  
 
Barn med Karin. 
 
Barn: 
XII:2049 Per Hinsesson.  

 
 

 
 

XIII:4098  mf ff ff ff ff ff m 
Karin. 

 
 

 
 

XIII:4099  mf ff ff ff ff fm f 
Per Jonsson. Död Norberg Ingolsbenning. 
 
I årliga räntan 1539-1558 
 
 
 
Barn: 
XII:2050 Ingeborg Persdotter. Född Norberg Ingolsbenning.  

 
 

 
 

XIII:4113  mf ff ff ff mf ff f 
Jon Pedersson. Död Västerfärnebo Nyhyttan. 
 
 
 
Barn: 
Lars Jönsson.  
XII:2057 Jon Jonsson. Född Västerfärnebo Nyhyttan.  

 
 

 
 

XIII:4189  mf ff ff mf mm mf f 



Anders. Se XIII:3509. 
 
 

 
 

XIII:4905  mf fm mf fm fm ff f 
Bengt. 
 
 
 
Barn: 
XII:2453 Lars Bengtsson.  
Jon Bengtsson.  
Mats Bengtsson.  

 
 

 
 

XIII:5009  mf fm mm ff mf ff f 
Lars. Död Sura Ståltorp. 
 
Löser in hela hemmanet 12 öresland 13 juni 1582 
 
 
 
Barn: 
XII:2505 Hans Larsson. Död 1606-04-15 Sura Ståltorp.  

 
 

 
 

XIII:5507  mf mf mm ff ff fm f 
Anders Olofsson. Far: XIV:11013 Olof Hansson. 
 
Belagd 1539 (Jordebok) till 1549 (Dombok). 
Anders Olsson i Starbo är nämnd i livet åtminstone 1539-1549. 
 
18/2 1547 (f 80r) hade Anders Olsson köpt hemmanet Kolviken av Hans Unge i Starbo och dennes systersöner Peder 
Larsson och Jöns i Starbo. Av domboken 1549 (f 137v) framgår att Anders Olsson sedan bytt bort 1/3-del i Kolviken mot en 
brorsdel i Starbo och Skenshyttan av sin kusin Jöns Bengtsson i Västansjö, säkert samma 1/3-del som sedan Anders Olssons 
svärson Rasmus inlöste av Jöns Bengtsson 1557. Anders Olsson bytte vid samma tillfälle också bort delar i Kolviken mot en 
systerdel i Starbo av Gosven Hansson i Hagge. 2/3 1548 sålde Anders Olsson sin hustrus rätta fäderne i Halvarsbenning i 
Norberg till Hennike Bengtsson i Vad. Samtidigt sålde också Hans Persson i Vik sin hustrus arvslott i Halvarsbenning till 
Hennike. 18/2 1547 uppbjöd Anders Olsson sin farbroder Bengt Hanssons del i Starbo, som Anders far Olof Hansson hade 
köpt av sin bror Bengt, men tydligen inte sökt fasta på. (Torbjörn Näs) 
 
1548 säljer Anders Olsson (Starbo, Norrbärke) sin hustrus rätta fäderne i Halvarsbenning, Norberg till Hennike Bengtsson i 
Vad. Samtidigt sålde också Hans Persson i Vik, Söderbärke sin hustrus arvslott i Halvarsbenning till Hennike. 
 
 
 
Barn: 
XII:2754 Mertila Andersdotter. Född omkring 1525 Norrbärke Starbo.  
Anna Andersdotter. Född Norrbärke Starbo.  
Olof Andersson. Född Norrbärke Starbo.  

 
 

 
 

XIII:5521  mf mf mm ff mf ff f 
Anders Finne. Född omkring 1500. Död omkring 1570 Norrbärke Övre Starbo. 
 
Haplogrupp M231 mutation Y31254 
 
 
 
Barn: 
XII:2761 Jon Andersson. Född omkring 1540 Norrbärke Övre Starbo. Död omkring 1610 Norrbärke Övre Starbo.  

 
 



 
 

XIII:5533  mf mf mm ff mm mf f 
Erik Mickelsson. Född omkring 1510 Norrbärke Nordanå. 
 
 
 
Barn: 
XII:2767 Jöns Eriksson. Född omkring 1540 Norrbärke Nordanå.  

 
 

 
 

XIII:5593  mf mf mm mf mm ff f 
Anders Dagekarl. Född omkring 1520. Död Norrbärke Dagkarlsbo. 
 
 
 
Barn: 
XII:2797 Erik Andersson. Född omkring 1550 Norrbärke Dagkarlsbo.  

 
 

 
 

XIII:6039  mf mm mm ff mf mm f 
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: 
Kristina Persdotter.  
XII:3020 Karin Persdotter. Död Sörbo.  

 
 

 
 

XIII:6117  mf mm mm mm ff mf f 



Jon Persson. 
 
Årliga räntan 1559 -1562 - 10 öre 16 penningland 
 
 
 
Barn: 
XII:3059 Tomas Jonsson. Död omkring 1585 Kumla Ransta.  

 
 

 
 

XIII:6877  mm fm fm mf mm mf f 
Olof Eriksson. Död Ramnäs Fermansbo. 
 
Ägde ensam Fermansbo Svea Hovrätt, Huvudserie [Liber causarum], SE/RA/420422/01/E VI a 2 aa/81 (1636), bildid: 
A0068000_00468 
 
Svea Hovrätt, Huvudserie [Liber causarum], SE/RA/420422/01/E VI a 2 aa/81 (1636), bildid: A0068000_00449 
 
Känd från 1576 redovisas för 5 öresland 
 
Älvsborgs lösen 1571, SE/RA/5116/15, bildid: B0001014_00398 / Olof i Fermansboda 
 
 
 
Barn: 
XII:3439, XII:3575 Måns Olofsson. Född Ramnäs Fermansbo. Död omkring 1635 Ramnäs Fermansbo.  
Jöns Olofsson. Född Ramnäs Fermansbo.  
Erik Olofsson. Född Ramnäs Fermansbo. Död före 1621 Ramnäs Näs.  

 
 

 
 

XIII:6879  mm fm fm mf mm mm f 
Torsten Hansson. Död Gunnilbo. 
 
Känd 1544-1581 (årliga räntan och tionden Dalarnas handlingar) 
Företrädaren på hemmansdelen var Ingevall. Denne är möjligen Torstens svärfar. 
 
Landskapshandlingar, LandskapshandlingarDalarnas handlingar, SE/RA/5121/5121.10/1572: 11 (1572), bildid: 
A0051414_00033 - Torsten i Gunnilboda 2 öresland 
 
Landskapshandlingar, LandskapshandlingarDalarnas handlingar, SE/RA/5121/5121.10/1575: 14 (1575), bildid: 
A0051434_00026 - Torsten Hansson 
 
1538 Gunnilbo P 5 mark VH 1538:3 A0050462_00052 
1538 Gunnilbo Ingvall 5 öre VH 1538:3 A0050462_00052 
1539 Gunnilbo Ped  VH 1539:5 A0050465_00168 
1539 Gunnilbo Ingevall  VH 1539:5 A0050465_00168 
1540 Gunnilbo Peder 2 öresland VH 1540:3 A0050471_00139 
1540 Gunnilbo Ingeval 2 öresland VH 1540:3 A0050471_00139 
1541 Gunnilbo Ingevall 2 öresland VH 1541:5 A0050476_00145 
1542 Gunnilbo Ingvall 2 öresland VH 1542:3 A0052993_00202 
1544 Gunnilbo Peder och Torsten ½ markland  VH 1544:2 A0050492_00130 
1545 Gunnilbo Peder 2 öresland VH 1545:7 A0050498_00155 
1545 Gunnilbo Torsten 2 öresland VH 1545:7 A0050498_00155 
1546 Gunnilbo Peder 2 öresland VH 1546:3 A0050505_00074 
1546 Gunnilbo Torsten 1 öresland VH 1546:3 A0050505_00074 
1553 Gunnilbo Peder 2 öresland VH 1553:4 A0050551_00144 
1553 Gunnilbo Torsten 2 öresland VH 1553:4 A0050551_00144 
1566 Gunnilbo En gård 2 öresland VH 1566:1 A0050626_00148 
1566 Gunnilbo En gård 2 öresland VH 1566:1 A0050626_00148 
1540 Sk-berg Gunnilbohytta Peder Hansson VH 1540:3 A0050471_00178 
1541 Sk-berg Gunnilbohytta Peder Hansson VH 1541:5 A0050476_00178 
1544 Sk-berg Gunnilbohyttan - 2 hund VH 1544:2 A0050492_00156 



1539 Sk-berg Gunnilsbohyttan P Hansson VH 1539:5 A0050465_00190 
 
 
 
Barn: 
XII:3440, XII:3576 Brita Torstensdotter. Född Gunnilbo Gunnilbo by.  

 
 

 
 

XIII:6889  mm fm fm mm fm ff f 
Olof. 
 
 
 
Barn: 
Kerstin Olofsdotter. Död efter 1605 Gunnilbo Gunnilbo by.  
XII:3445 Ragvald Olofsson. Död mellan 1605 och 1609 Odensvi Busta Norra gården.  
Elin Olofsdotter. Död efter 1605 Odensvi Slite.  

 
 

 
 

XIII:7149  mm fm mm mm fm mf f 
Olof Eriksson. Se XIII:6877. 

 
 

 
 

XIII:7151  mm fm mm mm fm mm f 
Torsten Hansson. Se XIII:6879. 

 
 

 
 

XIII:7177  mm mf ff ff fm ff f 
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: 
Herman Henniksson. Född omkring 1519 Söderbärke Vad. Död omkring 1595 Norberg Halvarsbenning.  
XII:3589 Per Henekasson. Född omkring 1530 Söderbärke Vad. Död omkring 1593 Söderbärke Vad.  
Marit Henekadotter. Född Söderbärke Vad. Död omkring 1577 Norrbärke Stimmerbo.  
Rigmor Henekasdotter.  

 
 

 
 

XIII:7179  mm mf ff ff fm fm f 
Godsven Hansson. Född omkring 1490 Norrbärke Hagge. Död omkring 1565 Norrbärke Hagge. 
 
Barn med NN Olofsdotter (Född Norrbärke Starbo.). 
 
Barn: 
XII:3590 Karin Svensdotter. Född Hagge.  
Lasse Svensson. Född Hagge.  
 



 
 
Barn: 
Olof Svensson.  

 
 

 
 

XIII:7180  mm mf ff ff fm fm m 
NN Olofsdotter. Född Norrbärke Starbo. 

 
 

 
 

XIII:7181  mm mf ff ff fm mf f 
Hans Olofsson. Född omkring 1490 Norrbärke Moren. Far: XIV:14361 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: 
XII:3591 Torsten Hansson. Född omkring 1515 Söderbärke Moren.  

 
 

 
 

XIII:7247  mm mf ff mf fm mm f 
Hans Persson. Död Skinnskatteberg Långviken. 
 
I årliga räntan 1555-1593 
 
1572 är han omnämnd som bergsfogde 
 
Skinnskatteberg 31 oktober 1614 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2254 (1593-1632) Bild 500 / sid 
742 (AID: v420656.b500.s742, NAD: SE/RA/42042202) Västanhed i Malma socken uppbudes tredje gången, som Ingemar 
Matsson köpt haver utav Hans Persson i Långviken och Joen i Alesta i Odensvi socken  för osmundjärn 8 fat 
 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIa:12 (1591-1679) Bild 14120 / sid 478 Anno 1619 den 4 februari 
hölls lagmansting  Skinnskatteberg: Kom för rätten Mårten Knutsson i Fantebo och ... Erikssons underhäradshövdings 
dombrev daterat anno 1601 lydde att han och hans hustru hade köpt ett torp benämnt Fantebo obördig jord av en vid 
namn Hans Persson i Långviken och givit därför en .. läst järn och nu var han död bliven då steg fram hans hustrus systers 
dotters man, Nils i Långviken och sade att hans hustru var förenämnde Hans i Långvikens doters dotter dotter därför ville 
han det igen lösa så efter Mårten ville icke sälja utan besitta kunde han där icke igen lösa. Sedan före.. han på sin hustrus 
vägnar måtte det få lösa igen efter Mårtens hustru stadde det till sig förr än ... kom i Mårtens våld, men för hade hon där 
intet påkostat eller givit ty dömdes nu honom och hans med arvingar allenast tredingen till jord . efter henne, ty hon var 
barnlös, för penningar och betalning och förbemälte Mats behålla allt Fantebo, när han dem det betalar, där om de sade 
sig vilja förlikas och förenas 
(här följer en antavla) 
 
Kommer för rätten Nils Gunmundsson och Per Jönsson i Långviken i Skinnskatteberg socken på sina hustrurs vägnar samt 
och hustru Ingeborg där sammastädes och gav tillkänna att det hade varit på många häradsting och till ingen ända kommit 



med sin träta, och haver det sig så, att en vid namn Hans i Långviken han hade två döttrar och ett hemman efter sig ärvt 
Södergården i Långviken, var hans arv och eget, och där blev hans dotter Elin sittandes, och den andra gården Norrgården 
köpte hans dotter Karin med sin man Nils Månsson, och där bodde hon, hon hade 3 döttrar, den ena Brita vid namn fick en 
man benämnd Per Joensson och de hade ett barn samman, fadern dödde först sedan h Brita och så barnet, ... ärvde hustru 
Ingeborg sitt sonbarn och det är 1/3 del i den Norrgården, sedan skall h Ingeborg låta sig lösa för betalning som här 
sedvanligt är, att betala, Den andra gården är förbemälte Nils Månssons döttrar barn alla till arvs fallen och är lika många 
delar på var sidan, som .... är av släktlinjen förtecknat, och löper halvparten Karins barn till och Elins barn den andra 
halvparten. Uti den halvparten kommer h Ingeborg till 1/3 del och bör det ??? och betalning anamma som här pläglid är, 
och icke någon del i dågot detta hemmanet besitta, dock hennes son var här inkommen med sin hustru i hennes livstid, så 
var det fast annorledes än nu är efter han haver icke barn, och nu vill h Ingeborg det än behålla där på hon haver satt den 
andra sin son  den skall hon uppplåta börden igen och taga betalning för vad hon redan ärvt efter sin sons barn, och det 
som dess moder hava till arvs fallit och när .... hennes son som nu sitta där .. är, och sedan då hon betalningen bekommer, 
vill hon leverera det från sig  // 
 
Möjligen gift med Karin Wilkensdotter  Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 
5880 / sid 575 
 
 
 
Barn: 
XII:3624 Karin Hansdotter.  

 
 

 
 

XIII:7377  mm mf fm mf mf ff f 
Halvar Matsson. Född omkring 1515 Grangärde Kyrkbyn. 
 
 
 
Barn: 
XII:3689 Mats Halvarsson. Född omkring 1540 Grangärde Kyrkbyn.  

 
 

 
 

XIII:7381  mm mf fm mf mf mf f 
Olof Pedersson. Far: XIV:14761 Peder. 
 
Bosatt i Sunnansjö Grangärde 
 
 
 
Barn: 
Erik Olofsson.  
Peder Olofsson.  
XII:3691 Mats Olofsson. Död Grangärde Sunnansjö.  

 
 

 
 

XIII:7689  mm mm ff ff fm ff f 
Olof Larsson Potka. Se XIII:3513. 

 
 

 
 

XIII:7690  mm mm ff ff fm ff m 
Marit. Se XIII:3514. 

 
 

 
 

XIII:7719  mm mm ff fm ff mm f 
Halvard Persson. 
 
Bosatt i Bastmora, Norberg. Känd 1578-1612. (Dalarnas landskapshandlingar, årlig ränta och mantal) 
 
 
 
Barn: 
XII:3860 Karin Halvarsdotter. Född Norberg Bastmora.  



 
 

 
 

XIII:7833  mm mm fm ff mm ff f 
Widichini Johanni Grengius. Född 1491 Grangärde. Död 1574-07-28 Bro. Pastor i Munktorp 1545 
 
Älvsborgs lösen 1571; 70 lod silver 3 lpd tenn, 6 lpd koppar, 4 gilla oxar, 2 kävlingoxar, 14 kor, 17 stutar, 4 kvigor, 10 får, 20 
getter, 10 svin och hästar värda 100 mark därtill barnaarv på 40 lod silver 
 
Kyrkoherden Widichinus Johannis (Videke Hansson) var en bror till Gosven Hansson i Hagge, Norrbärke,  Kyrkoherde i 
Söderbärke sn 1539-1545,, kyrkoherde i Munktorp sn 1545, kontraktsprost och riksdagsman. Han är samtidigt bergsman 
och skrivs 1540 å N. Moren (Söderbärke), där han i skatt utgår 4 hdt järn. På V Moren (Norrbärke) står han antecknad 1542 
och utgör där ½ hdt 30 osmunder. Han äger ock Näsbyn med tillhörande äng Gräsmyra. I Skenshytta hade han även del. 
Ägare av en hammarsmedja vid Lyftingströmmen, Malma sn 
 
 
 
Barn: 
XII:3917 Laurentis Widichini. Född 1546 Munktorp. Död 1599-03-18 Bro.  

 
 

 
 

XIII:7837  mm mm fm ff mm mf f 
Peder Jönsson. Död. Vikmanshyttan, Hedemora 
 
 
 
Barn: 
XII:3919 Olaus Petri Hedemorensis. Född Hedemora Vikmanshyttan. Död 1616-06-03 Bro.  

 
 

 
 

XIII:7969  mm mm mf fm ff ff f 
Olof. 
 
 
 
Barn: 
XII:3985, XIII:8117 Lars Olofsson. Född Skinnskatteberg Övre Ugglefors.  
Sven Olofsson.  

 
 

 
 

XIII:7983  mm mm mf fm fm mm f 
Mats. Se XI:1543. 

 
 

 
 

XIII:8057  mm mm mf mm mm ff f 
Per Bengtsson. Född Linde Vedevåg. Död efter 1638 Linde Koverboda. Far: XIV:16113 Bengt Andersson. 
 
Lindesberg 23 augusti 1611 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1776 (1612-1630) Bild 60 / sid 3 (AID: 
v420567.b60.s3, NAD: SE/RA/42042202) Måns Andersson i Wikargården giver Per Bengtsson lösen på nordesta gården uti 
Koverboda för vilken han haver bekommit stångjärn 12 skeppund 
 
Lindesås 3 februari 1613 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1776 (1612-1630) Bild 220 / sid 19 (AID: 
v420567.b220.s19, NAD: SE/RA/42042202)Olof Månssons styvbarn uti Löda tilltalade Per Bengtsson uti Koverboda och 
Anders Bengtssons efterleverska uti Vedevåg om en del uti Bengt Anderssons gård i Vedevåg, då kommo fyra vittne fram 
Bengt Anderssson i Lida, lasse Ersson i Djupedal, Erik Jakobsson i Korberget och Bengt Ersson i Löda och vittnade att Olof 
Månsson var tillsagt utav Bengt Andersson 4 skeppund stångjärn för deras del, blev sagt att det skall bliva därvid. 
 
Lindesås 13 augusti 1613 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1776 (1612-1630) Bild 270 / sid 24 Kom för 
rätta Erik Olofsson i Fryggesboda vilken haver överfallit Peder Bengtsson i Koverboda när de drogo hem ifrån Åsen och 
kommit efter honom med ett björnspjut och slagit honom tre slag vöer halsen så att Per haver fallit utav hästen, och ryckt 
och rivit illa Peders hustru i vägenom, varför han blev saker 40 mark 
 
Lindesås 15 februari 1614 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1776 (1612-1630) Bild 320 / sid 29 samma tid 



kom för rätta Per Bengtsson i Koverboda vilken haver med våldsverkan tagit ifrån Olof Persson uti Frögiesboda ett 
vinterlass hö vilket en torpare vid namn Erik bärgat haver. Blev dömd till fuller rånsman dock för gode mäns skull benådder 
och skall böta penningar 9 daler 
 
Lindesås 12 januari 1615 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1776 (1612-1630) Bild 440 / sid 41 samma tid 
kom för rätta Peder Bengtsson uti Koverboda och tilltalade sin borders s Anders Bengtssons i Vedevåg efterleverska och 
förmente sig vara närmare till att besitta sitt fädernes hemman, efter sin broders död än som hon med hans brodersbarn. 
Därtill hon svarade att hennes salige man och hon hava hulpit honom uppå den del som han var arvfallen till uti Vedevåg 
fem skeppund stångjärn till att betala Koverboda med och eljest haver Anders Bengtsson löst en systerdel utav Anders 
Persson på Gusslehyttan och givit honom stångjärn 4 skeppund 14 lispund. Sammaledes tillsäger och hustru Marit vid 
Kvarnbacken sin broders barn sin systerdel uti Vedevåg. Nu haver en brodersdel varit outlöst som deras fader Bengt 
Andersson icke haver inlöst uti sin livstid den haver Per Bengtsson löst till sig utav Olof Halstenssons söner uti Aspa, sedan 
som Anders Bengtsson död blev för stångjärn 4 skeppund. Var med han förmenar sig att vilja tränga Anders Bengtssons 
barn ifrån hemmanet. Blev sagt att barnen skola bliva vid hemmanet och giva Peder Bengtsson sitt utlagda järn igen och 
vad som han kan hava mera till att kräva utav dem 
 
Boskapslängd 1620 A0052683_00075 Hästar 3, oxar 1par, kor 8, kvigor 2, tjur 1, stut 1, g får 2, u får 2, g svin 1, u svin 4, g 
getter 8, u getter 1, risbitar 1, utsäde 1 ½ tunna 
 
Västmanlands lagmansrätt 1643 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIa:4 (1627-1645) Bild 1680 / sid 165 (AID: 
v405249b.b1680.s165, NAD: SE/RA/42042202) Petter Dräss beviste med goda skäl och utgivne fasta av Linde tingstuga Ao 
1638 den 16 april huruledes han lagligen haver köpt av Peder Bengtsson uti Koverbo ett halvt hemman uti  Vedevåg för 
stångjärn geent och // 31 skeppund item av Palne Siggesson uti Vedevåg hans hemman där sammastädes för tuhundra 
trettio daler 8 öre kopparmynt// 
 
 
Boskapslängd 1620 - Häst 3, oxe 1 par, ko 8, kviga 2, tjur 1, stut 1, får 4, svin 5, get 9, risbit 1, utsäde 1 ½ tunna. 
 
Boskaps- m fl längder, Närke och Värmland, SE/RA/5119/6/7 (1633), bildid: A0052681_00224 Koverboda Pär Bengtsson: 
utsäde 5 spann, hästar 2, oxar 2, kor 8, kvigor 3, risbit 1, g getter 9, u getter 6, g får 1, u får 1, u svin 1 
 
Barn med Anna. 
 
Barn: 
Brita Persdotter.  
XII:4029 Bengt Persson. Född Linde Koverboda. Död Linde Koverboda.  

 
 

 
 

XIII:8058  mm mm mf mm mm ff m 
Anna. 
 
Möjligen dotter till Nils i Koverboda // Landskapshandlingar, LandskapshandlingarVästmanlands handlingar, 
SE/RA/5121/5121.09/1539: 5 (1539), bildid: A0050465_00184 

 
 

 
 

XIII:8061  mm mm mf mm mm mf f 
Gunnar. 
 
En Jon Gunnarsson skräddare vid Åsen är dopvittne 1635 - Jon är gift med Brita 
 
 
 
Barn: 
Per Gunnarsson.  
XII:4031 Heden Gunnarsson. Död efter 1667 Linde Torphyttan.  

 
 

 
 

XIII:8063  mm mm mf mm mm mm f 
Johan Jönsson. Död Linde Torp. 
 
Älvsborgs lösen 1613, Kommissariernas m.fl. räkenskaper för den lokala uppbörden av Älvsborgs lösen, SE/RA/5117/IV/40 
(1613-1617), bildid: A0066044_00052 



1615 Torp Jan Jönsson 1 - dotter 1 
 
Älvsborgs lösen 1613, Kommissariernas m.fl. räkenskaper för den lokala uppbörden av Älvsborgs lösen, SE/RA/5117/IV/40 
(1613-1617), bildid: A0066044_00282 
1616 Torp Joen Jönsson förlamad, hustru måg dotter 
 
Älvsborgs lösen 1613, Kommissariernas m.fl. räkenskaper för den lokala uppbörden av Älvsborgs lösen, SE/RA/5117/IV/41 
(1618-1619), bildid: A0066045_00285 
1618 Torp Per Nilsson (troligen är detta den som är måg tidigare) 
 
 
 
Barn: 
XII:4032 Margareta Johansdotter. Född omkring 1595. Död 1660-04-01 Linde Torphyttan.  

 
 

 
 

XIII:8117  mm mm mm fm mf mf f 
Lars Olofsson. Se XII:3985. 

 
 

 
 

XIII:8163  mm mm mm mm ff fm f 
Erik. Se XI:1067. 

 
 

 
 

XIII:8164  mm mm mm mm ff fm m 
Malin Mårtensdotter. Se XI:1068. 

 
 
 
Generation XIV 
 

 XIV:4097  fm ff ff ff ff ff ff 
Jöns. Död omkring 1481 Möklinta Nordankil. 
 
Svenskt Diplomatarium  SDHK-nr: 31007 
Datering 1482 utan dag 
Lars Nilsson i Vad, häradsdomh. i Tjurbo härad, intygar att Olof i Österboda samt Per Johansson i Aby, Jöns i ”Litzlabodom”, 
Magnus Petersson i ”Fornaby” och Lars Johansson därstädes inför honom och nämnden erkänt att Nils i Nordankil erlagt 1 
läst järn, 1 silversked och 20 mark pgr i mansbot efter Jöns i Kil, vilka pengar sonen Anders Jönsson uppburit, varför nu Nils 
görs kvitt för denna mansbot. Dessutom erlägger Nils ”thw” fat järn i ”sängarån” till Jöns änka hu Margit. 
 
Barn med Margit. 
 
Barn: 
Brita Jönsdotter. Död Möklinta Vigelsbo.  
Anders Jönsson.  
XIII:2049, XIII:2625, XIII:4017 Jöran Jönsson. Död Möklinta Nordankil.  

 
 

 
 

XIV:4098  fm ff ff ff ff ff fm 
Margit. 

 
 

 
 

XIV:4263  fm ff ff mf mf fm mf 
Peder Bengtsson. Se XIII:3713. 

 
 

 
 

XIV:4285  fm ff ff mf mm mm ff 
Johan Bengtsson. Se XIII:2153. 

 
 



 
 

XIV:4305  fm ff ff mm fm ff ff 
Bengt. Död omkring 1545 Möklinta Forneby. 
 
I årliga räntan 1540-1543 
 
 
 
Barn: 
XIII:2153, XIV:4285, XIV:5181, XIV:6229 Johan Bengtsson. Född Möklinta Forneby.  
NN Bengtsdotter.  

 
 

 
 

XIV:4477  fm ff fm fm mm mm ff 
Anders Eriksson. 
 
Förekommer i årliga räntan Forneby Möklinta 1558-1568 
 
 
 
Barn: 
Anna Andersdotter.  
XIII:2239, XIV:6247 Erik Andersson. Död Möklinta Forneby.  

 
 

 
 

XIV:4561  fm ff fm mm fm ff ff 
Mats Månsson. Far: XV:9121 Magnus Petersson. 
 
Länsman Mattis Månsson i Forneby 1530 Gustaf I:s reg 7 s 145 
 
 
 
Barn: 
XIII:2281 Mårten Matsson.  

 
 

 
 

XIV:5107  fm ff mm mm mm ff mf 
Jon Finneson. Se XIII:2311. 

 
 

 
 

XIV:5159  fm fm ff ff mf fm mf 
Peder Bengtsson. Se XIII:3713. 

 
 

 
 

XIV:5181  fm fm ff ff mm mm ff 
Johan Bengtsson. Se XIII:2153. 

 
 

 
 

XIV:5249  fm fm ff mf ff ff ff 
Jöns. Se XIV:4097. 

 
 

 
 

XIV:5250  fm fm ff mf ff ff fm 
Margit. Se XIV:4098. 

 
 

 
 

XIV:5531  fm fm fm mf fm mf mf 
Jon Finneson. Se XIII:2311. 

 
 

 
 

XIV:6229  fm mf ff fm fm fm ff 
Johan Bengtsson. Se XIII:2153. 



 
 

 
 

XIV:6241  fm mf ff fm mf ff ff 
Per Nilsson. Död Möklinta Valsätra. 
 
SDHK-nr: 38534 1523  maj  7 Kumla klockargård 
Lasse Västgöte, häradsdomh. i Tjurbo härad på riksföreståndaren herr Gustav Erikssons vägnar, ger fasta, då besk. man Per 
Nilsson i Valsätra och hans syster Margit upplåter 6 öresland i Kanikbo (i Möklinta socken) för 45 mark till besk. man Erik i 
Kanikbo. 
 
 
 
Barn: 
XIII:3121 Olof Persson. Född Möklinta Valsätra.  

 
 

 
 

XIV:6245  fm mf ff fm mf fm ff 
Mickel Eriksson. 
 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län (D) EXIa:1 (1620-1671) Bild 860 / sid 82 (AID: v405239a.b860.s82, NAD: 
SE/RA/42042202) Mickil Erikssons barn och barnbarn uti Hede och Möklinta socken beviste med d 21 juni 1652 utgivna 
häradsdom att de äga ibidem 2 öre 8 penningland jord den de begära själva att besitta som bliver tillåtet så framt de eljest 
icke godvilligen sig utav de andra deras halvsyskon vill utlösa låta 
 
Övertjurbo häradsrätt 10 februari 1652 Övertjurbo häradsrätt, Domböcker vid ordinarie ting, SE/ULA/11839/A I a/2 (1628-
1653), bildid: C0104925_00118  Såsom sal Michel Erikssons sonsöner Johan och Erik Eriksson på sina och sina bröders 
Olof och Anders samt systern Elisabets vägnar förmena deras fader sal Erik Michelsson hava i sin livstid med deras 
fadermoder hustru Brita på hennes //mans Hede tillökning tre öresland av nederlagt arbete efter revning och mätning äger 
och angives bemälte hustru Britas andra man Knut Persson hava arbetat sedan han kom i äktenskap med hustru Brita och 
köpte fem öresland hus och jord i Hede de Ao 1615 d 17 augusti utvisa, därför vilja Erik Michelssons barn vara lika 
delaktiga med Knut Perssons barn, Herr Anders i Gryt, Per Knutsson samt Anders och Olof Johansson och deras tre systrar 
Margareta Karin och Brita om möderne arvjord och tillökning såsom och Knuts barn bekomma tvådelarna i 
inlösningsjorden. Fördenskull avsade rätten att gode män skola nästa valborgsmässo rannsaka Hede hemmans tillökning 
och röjning antingen Erik Michlesson eller Knut Persson hava upptagit och röjt samma jord och de bägge barnkulla det in 
loco icke förenas kunna så komma med de gode mäns rannsakning till nästa ting att avhända dom 
 
Barn med Brita Larsdotter (Född Kila Jungfrubo.). 
 
Barn: 
XIII:3123 Erik Mickelsson. Död Möklinta Forneby.  

 
 

 
 

XIV:6246  fm mf ff fm mf fm fm 
Brita Larsdotter. Se XII:1566. 

 
 

 
 

XIV:6247  fm mf ff fm mf fm mf 
Erik Andersson. Se XIII:2239. 

 
 

 
 

XIV:6263  fm mf ff fm mm fm mf 
Peder Bengtsson. Se XIII:3713. 

 
 

 
 

XIV:6545  fm mf fm mf fm ff ff 
Per Jacobsson. Död efter 1559 Möklinta Västankil. 
 
Årliga räntan Möklinta Västankil 1543-1559 6 öresland 
 
 
 
Barn: 



XIII:3273 Hans Persson. Född före 1540 Möklinta Västankil. Död efter 1599 Möklinta Västankil.  
 
 

 
 

XIV:6611  fm mf fm mm fm ff mf 
Lars. Se XIII:2131. 

 
 

 
 

XIV:6612  fm mf fm mm fm ff mm 
Karin Persdotter. Se XIII:2132. 

 
 

 
 

XIV:6641  fm mf fm mm mm ff ff 
Olof Michelsson. Se XIII:2137. 

 
 

 
 

XIV:6642  fm mf fm mm mm ff fm 
NN. Se XIII:2138. 

 
 

 
 

XIV:6651  fm mf fm mm mm mf mf 
Lars. Se XIII:2131. 

 
 

 
 

XIV:6652  fm mf fm mm mm mf mm 
Karin Persdotter. Se XIII:2132. 

 
 

 
 

XIV:7013  fm mf mm fm mf fm ff 
Gudmund Pålsson. Död Norberg Rabbatsbenning. Far: XV:14025 Pål Finne. Mor: XV:14026 Ingeborg. 
 
I årliga räntan från 1539 - 1558 
 
 
 
Barn: 
NN Gudmundsdotter.  
XIII:3507 Olof Gudmundsson. Född Norberg Rabbatsbenning. Död efter 1605 Hedemora.  

 
 

 
 

XIV:8033  fm mm mm fm mf ff ff 
Jöns. Se XIV:4097. 

 
 

 
 

XIV:8034  fm mm mm fm mf ff fm 
Margit. Se XIV:4098. 

 
 

 
 

XIV:11013  mf mf mm ff ff fm ff 
Olof Hansson. 
 
Nämndeman i Starbo, Norrbärke (Dalarna). 
Belagd i dombok AI:1 p 81r och 137v. Han var nämndeman 1518 när han beseglar ett pergamentbrev i Norrbärke (DDal nr 
232). (Torbjörn Näs) 
 
 
 
Barn: 
XIII:5507 Anders Olofsson.  

 
 

 
 

XIV:14361  mm mf ff ff fm mf ff 



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: 
XIII:7181 Hans Olofsson. Född omkring 1490 Norrbärke Moren.  

 
 

 
 

XIV:14761  mm mf fm mf mf mf ff 
Peder. 
 
 
 
Barn: 
XIII:7381 Olof Pedersson.  
Simon Pedersson.  

 
 

 
 

XIV:16113  mm mm mf mm mm ff ff 
Bengt Andersson. Född Linde Vedevåg. Död Linde Vedevåg. Vedevåg, Linde Far: XV:32225 Anders Nilsson Skräddare. 
 
1569 Vedevåg Bengt Andersson Bondeskatt 6 öresland VH 1569:10 A0050643_00110 
1569 Vedevåg Bengt Andersson Tomtöre för bod i Lindesås VH 1569:10 A0050643_00118 
1569 Vedevågshytta Bengt i Vedevåg Bergsskatt 1 hundrtt VH 1569:10 A0050643_00104 
 
 
 
Barn: 
NN Bengtsdotter. Född Linde Vedevåg. Död Linde Gusselhyttan.  
XIII:8057 Per Bengtsson. Född Linde Vedevåg. Död efter 1638 Linde Koverboda.  
Marit Bengtsdotter. Född Linde Vedevåg. Död Linde Kvarnbacka.  
Anders Bengtsson. Född Linde Vedevåg. Död Linde Vedevåg.  

 
 

 
 

XIV:16233  mm mm mm fm mf mf ff 
Olof. Se XIII:7969. 

 
 
 
Generation XV 
 

 XV:8569  fm ff ff mf mm mm ff f 
Bengt. Se XIV:4305. 

 
 

 
 

XV:9121  fm ff fm mm fm ff ff f 
Magnus Petersson. Född före 1453. Död efter 1482 Möklinta Forneby. Far: XVI:18241 Peder Jopsson. 
 
Magnus i Fornaby 29/1 1473 
 



Magnus Paederson i Fornaby , Larens Joenson där sammastädes 1482 Västm fm årskr 3 1884 s91-92 
SDHK-nr: 31007 
Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven 
 
Lars Nilsson i Vad, häradsdomh. i Tjurbo härad, intygar att Olof i Österboda samt Per Johansson i Aby, Jöns i ”Litzlabodom”, 
Magnus Petersson i ”Fornaby” och Lars Johansson därstädes inför honom och nämnden erkänt att Nils i Nordankil erlagt 1 
läst järn, 1 silversked och 20 mark pgr i mansbot efter Jöns i Kil, vilka pengar sonen Anders Jönsson uppburit, varför nu Nils 
görs kvitt för denna mansbot. Dessutom erlägger Nils ”thw” fat järn i ”sängarån” till Jöns änka hu Margit. 
 
 
 
Barn: 
XIV:4561 Mats Månsson.  

 
 

 
 

XV:10361  fm fm ff ff mm mm ff f 
Bengt. Se XIV:4305. 

 
 

 
 

XV:12457  fm mf ff fm fm fm ff f 
Bengt. Se XIV:4305. 

 
 

 
 

XV:12491  fm mf ff fm mf fm fm f 
Lars. Se XIII:2131. 

 
 

 
 

XV:12492  fm mf ff fm mf fm fm m 
Karin Persdotter. Se XIII:2132. 

 
 

 
 

XV:12493  fm mf ff fm mf fm mf f 
Anders Eriksson. Se XIV:4477. 

 
 

 
 

XV:13223  fm mf fm mm fm ff mm f 
Peder Bengtsson. Se XIII:3713. 

 
 

 
 

XV:13303  fm mf fm mm mm mf mm f 
Peder Bengtsson. Se XIII:3713. 

 
 

 
 

XV:14025  fm mf mm fm mf fm ff f 
Pål Finne. Död omkring 1544 Norberg Rabbatsbenning. 
 
Barn med Ingeborg. 
 
Barn: 
XIV:7013 Gudmund Pålsson. Död Norberg Rabbatsbenning.  

 
 

 
 

XV:14026  fm mf mm fm mf fm ff m 
Ingeborg. 
 
Förekommer i årliga räntan till 1555 
 
KLHA Hela Dalarna A1 Hedemora 17 maj 1549 Hela Dalarnas tingslags häradsrätt (W) AI:1 (1544-1559) Bild 1740 / sid 151 
Kom för rätta h Ingeborg i Rebbansbenning och talade till Staffan i Nås om 20 penningland jord dock hade hon ingen 
(tyngd) med sig utan det fanns att hemmanet hade gångit uti 3 eller 4 köp, detta för den skul det ärende upp till vidare 
rannsakan och bättre vittnen 



 
 

 
 

XV:32225  mm mm mf mm mm ff ff f 
Anders Nilsson Skräddare. Död omkring 1570 Linde Vedevåg. 
 
1539 Vedevåg Anders skräddare  VH 1539:5 A0050465_00188 
1540 Vedevåg Anders skräddare 2 öresland VH 1540:3 A0050471_00172 
1541 Vedevåg Anders Nilsson 6 öresland VH 1541:5 A0050476_00172 
1542 Vedevåg Anders Nilsson 6 öresland VH 1542:3 A0052993_00225 
1544 Vedevågs by Anders Nilsson 1 fat VH 1544:2 A0050492_00150 
1547 Vedevåg Anders Nilsson                  VH 1547:7 A0050513_00063 
1547 Vedevågshytta Anders Nilsson VH 1547:7 A0050513_00083 
1551 Vedevåg Anders Nilsson 6 öresland VH1551:1 A0050534_00079 
1557 Vedevåg Anders skräddare Domare fri VH1557:9 A0050585_00122 
1559 Vedevåg Anders Nilsson                    VH 1559:2 A0050598_00102 
1565 Vedevågshytta Anders i Vedevåg VH 1565:5 A0050624_00159 
 
1546 Kungens bergsfogde i Lindesberg 
 
1558 Brukar ensam Vedevågs hammarsmedja. Ska också ha grundlagt  densamma.  
 
 
 
Barn: 
XIV:16113 Bengt Andersson. Född Linde Vedevåg. Död Linde Vedevåg.  

 
 
 
Generation XVI 
 

 XVI:18241  fm ff fm mm fm ff ff ff 
Peder Jopsson. 
 
Känd 1469 
 
 
 
Barn: 
XV:9121 Magnus Petersson. Född före 1453. Död efter 1482 Möklinta Forneby.  

 
 

 
 

XVI:24983  fm mf ff fm mf fm fm mf 
Peder Bengtsson. Se XIII:3713. 
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Källor 
 

1) Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/107 (1757), bildid: A0028081_00057 
 

2) Skinnskatteberg (U) F:1 (1721-1755) Bild 28 / sid 47 
 

3) Kila (U) F:2 (1722-1755) Bild 71 / sid 68 
 

4) Kila (U) F:2 (1722-1755) Bild 130 / sid 127 
 

5) Kila (U) F:2 (1722-1755) Bild 146 / sid 143 
 

6) Sala stadsförsamling (U) AI:5 (1736-1746) Bild 160 
 

7) Kila (U) F:2 (1722-1755) Bild 9 / sid 6 
 

8) Kila (U) F:2 (1722-1755) Bild 134 / sid 131 
 

9) Kila (U) F:1 (1702-1722) Bild 46 / sid 43 (AID: v72723.b46.s43, NAD: SE/ULA/10524) 
 

10) Kila (U) F:1 (1702-1722) Bild 35 / sid 32 
 

11) Kila (U) F:2 (1722-1755) Bild 135 / sid 132 
 

12) Kila (U) F:2 (1722-1755) Bild 72 / sid 69 
 

13) Kila (U) F:1 (1702-1722) Bild 48 / sid 45 
 

14) Kila (U) F:1 (1702-1722) Bild 32 / sid 29 
 

15) Tärna (U) F:1 (1726-1729) Bild 58 (AID: v74527.b58, NAD: SE/ULA/11614) 
 

16) Gunnilbo (U) C:1 (1660-1683) Bild 70 / sid 65 (AID: v72161.b70.s65, NAD: SE/ULA/10346) 
 

17) Gunnilbo (U) C:1 (1660-1683) Bild 78 / sid 73 
 

18) Odensvi (U) C:1 (1680-1720) Bild 7 / sid 4 
 

19) Hed (U) C:1 (1683-1689) Bild 67 / sid 129 (AID: v72418.b67.s129, NAD: SE/ULA/10382) 
 

20) Odensvi (U) C:1 (1680-1720) Bild 87 / sid 84 
 

21) Västerås Domkyrkoförsamling (U) C:1 (1622-1669) Bild 73 / sid 68 (AID: v74772.b73.s68, NAD: SE/ULA/11727) 
 

22) Tärna (U) F:1 (1726-1729) Bild 59 (AID: v74527.b59, NAD: SE/ULA/11614) 
 

23) Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2282 (1678) Bild 6770 / sid 639 
 

24) Husförhörslängd 
 

25) Möklinta AI:1 (1656-1667) Bild 151 / sid 146 (AID: v73308.b151.s146, NAD: SE/ULA/11089) 
 

26) Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2739 (1675-1677) Bild 6300 / sid 601 (AID: 
v420724.b6300.s601, NAD: SE/RA/42042202) 
 

27) Skinnskatteberg (U) C:1 (1623-1677) Bild 90 / sid 86 (AID: v74049.b90.s86, NAD: SE/ULA/11336) 
 

28) A0066055_00485 
 

 


