
            Peggy Berglind 1 
 

Arvingarna del 1 
 

Fel sid 16 Lars Andersson (6202) fet stil plus nummer. 

Fel sid 17 Troligen måg i Östad… Anders Månsson (12608+(saknas)12646) står för hemmanet enl. Lh. år 1600  

Fel sid 28. Tredje stycket. Våla häradsrätts ting 1626, Erik Joensson, trolig far till Joen Eriksson (6316) länsman. Här 

skall det stå son istället. Se Joen Erssons barn på samma sida, samt Wåla häradsting 1668 d. 31 mars, sid 30. Bevis att 

fadern var Joen Ersson. 
 

Sid. 36 tolvmannen Grels Olofsson vars son var Erik Grelsson rådman i Sala 
 

Fel sid 49 första raden, Tomas dotter NN Tomasdotter skall ha nummer (25185) efter sig ej (12593)  
 

Fel sid 54 Länsmannen i Noor Söderbärke socken tag bort det understrukna.  

Fel sid 67 Här skall det stå gift med Esbjörn, skulle han vara död 1665, skall förstås vara 1565. Samt 1670:10 Bild 

11. Skall förstås vara 1570:10. 

Fel på sid 71 i boken om Bergsmännen vid Lars Persson ***) d. 1632 g. 1628 skall vara 1630 

   Detta funnet i RA Västervåla 1628-1730 Bild 53 

Fel sid 93 Här har ett l fallit bort i rubriken. 

Fel sid 151 och 152 här har Britta Knutsdotter fått fel nummer 12449 istället ska det vara (6225).           

Fel sid 188. Ingel Hansson (3732) skall vara Ingel Nilsson (3732). Men Ingel Nilssons andra hustru 

Catharina Columba som han gifter sig med 1653 i Husby socken var styvmor till Nicolaus Ingel Aspman 

(1866). Catharina Columbas mor var Elisabeth Thomasdotter Barchia, hennes bror var Per Tomasson 

(13454) och deras föräldrar var Tomas Hendrichi Barchius (26908) och Margareta Hansdotter 

Jonaedotter (26909). Så styvmor Catharian var ändå släkt med släkten.  
          Karin dör i Duvåker i Husby socken 1709 i augusti och efter henne finns ett långt test: Se min hemsida under  

         Otto Wilhelm Karlsson så kan ni läsa hela hennes test. där under Ingel Nilsson (3732) 
 

Fel sid 238 Lh.1702 Bild 13 skall vara 1602 

Fel sid 341 i första stycket står det Tönning, det skall stå Tönningen. 
               

Tillägg till Svärdsjöensis test: 

Mer nytt angående Per Svärdsjöensis i Gränge och hans barn och arv. 

Salige Anders Perssons barn uti Köping vars arv deras farbror Abraham Persson omhändertagit.  

Anders Perssons barn omnämns som Mats Carlsson och Hans Jonsson, vilket förstås betyder att det var 

hans döttrar som var gifta med dessa herrar. 
 

Embjörn Jonsson i Saxe 
 

Ingeborg Embjörnsdotter går på nytt gifte med Olof i Saxe. Men det är H. Ingeborg som har sitt fäderne 

i Saxe. Ingeborg Embjörnsdot gift med Olof Hindrichsson i hans 2:dra gifte med Ingeborg Embjörns-

dotter. 
 

De får tillsammans barnen: 

Son Christopher Olofsson H. var Anna Matsdotter 

Son Jöns Olofsson 

Dotter troligen är systern Anna Olofsdotter den som var gift med, då också brödernas svåger Anders 

Persson död 1619 i Saxe. Se punkt 2). 

    Anders hade även förutom dottern Margareta Andersdotter i Bastmora gift med Anders Olofsson i 

Bastmora 2 döttrar i Köping gifta med Mats Carlsson och Hans Jonsson.  
 

2) vidare en sedel under Christopher Olsson i (Wästansjö?), Jöns Olsson och Anders Perssons*) i Saxe 

namn och bomärke, af innehåld att hustru Ingeborg i Skarwiken hade invist bemälte Christopher Olsson 

till Anders Embjörnsson i Saxe att anamma af honom för hennes jordedehl i Saxe 2 faat osmundsjern. – 1/4 

dels systerdel. – Christopher och Jöns Olofsöner nämns ovan tillsammans med sin svåger Anders Persson. 
 

Källa: Gå in på Riksarkivet och sök under special sök, domstolsarkiv Grangärde och Dalarnas län. Vidare 

Grangärde tingslags häradsrätt, under bouppteckningar 1622 – 1757. Bild 13, Bild 12 samt Bild 14 på dito. 
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Tv. Bild 1. 

Dessa efterskrivne persedlar är nedsatte i Söderbärke 

Körkio af S. (salig) Anders Persson arv i Köping som är: 

 

   – Se persedlarna ovan bilden –  

   – slutar med dansk bibel --- 1. 

   

Salig Anders Perssons barn i Köping. 
 

Dessa efterskrefne persedlar hafve Knut Persson och 

Hans Persson i Gränge bekommit af salig Anders 

Perssons barns arf i Köping som wår (Per Abrahams-

sons) salig fader Abraham Persson tagit hafva som är. 
 

Ny koppar --- 17 Shilling 

Tennkanna --- 1 

Tennfat --- 1 

Flamsk åkläde --- ½ 

Osv… hafve de nu tagit till sig som de i arflag förmeler. 
 

Dessa persedlar have de nu werderat i penningar som 

wår Fader hafue tagitt: 

Tackjern 14 R ähr – 28 daler 

Osm jern – 1 fat 5 lp - 3 daler 4 öre 

Rede peng tagit – 10 daler 13 öre 

Så är detta och andra persedlar som i arflängden 

förmäletr från s. Abraham skulle gifv penningar. 

             
Och löper nu vår summa … 
Pennin--------- 15 daler 

På barnens deell i böckerna 

På 700 osm. Jern löp ----- löp 3 ½ daler 

På giälden som S. Abraham och af bergsmannen löper: 

Smed jern 6 fat ähr ---- 15 daler  

Men de  1 1/2 faten skole Knut och Hans Persson uttaga 

af dem som stå tillbaka. 

Löper detta i penningar 

----- 75 daler – 7 öre 

Besvär nu Knut Persson och Hans Persson uppå detta 

bekommit 

Credents för ---- 40 daler 

Flamskt åkläde ------ ½ --- 7 ½ daler 

Ny koppar 1# 3 S --- 7 daler 6 öre 

Half nött kopparkittel weg  

2 ½ lp 6 öre sh löper ---- 9 daler 12 öre 

2 sh gamall koppar öfr två gamla Kettsler (kittlar)---12 öre 

Dansk bibel – 10 daler 

Bekommit en kista för --- 2 daler 

Knut Persson hafue inne med sig 3 ½ osmund jern uppå 

barnens deell i stora stolpboden. 

   Löper nu detta i en saumma penningar – 76 daler 14 öre 
 

Hans Jonsson i Köping hafve tagit af arvet  

Spannmål ---- 4 Lr              smör ---- 13 lp 

Osm. Jern ---- 8 ½ fat         ost ----2 lp 

   Nykoppar 13 peningar        obankade kajfskinn 5 Penn 
 

Matts Carlsson i Köping tagit af arfwett osmund  jern --- 12 

Ähr nu uppå detta arwett inte mer obetalt än alenast 

spanmålet. Är derpå betalt 1 dal 7 öre. 

Hans Pärsson,  

Knut Persson,  

Hans Jonsson,  

Per Abrahamsson (Abraham Perssons son) 
 


