P Edvin Ehrlings läsfilm allmän serie nr 108, riksarkivet.
Handlingarna varav en del av de första lär finnas förvarade i original hos herr Anders Larsson i Wad, har
avskrivits och välvilligt ställts till förfogande av Herr Leonard Persson i Wad.
Så skriver P E Ehrling: I originalet till dessa kopiebrev lär vara skrivet endast ”Anno 78” vilket i
underskriften tagits till 1478. Jag tillåter mig betvivla om dett är rätt och ber att få hänvisa till Del 1 sid
113 där köparen Pehr Hennikesson (eller som han skriver sig också Peder Hendrichsson) är ägare av
jorden i Wad, vidare är vittnena Herman i Söderbärke, Per Hansson i Wik och Anders Embjörnsson i
Saxe uppförde som skattebönder i skattelängden för 1571. Det torde därför vara fastslaget att det avser
året 1578.
Jag, Peggy Berglind, som varit uppe i Riksarkivet och studerat dessa dokument, som finns på rullfilm i
Riksarkivet. Detta torde vara det närmaste man kan komma källan. Antar att det är härifrån man fått sin
information angående brevet från 1578. Och här finns mycket mer, av vilka jag skrivit om i boken om
Bergsmännen.
Att Pehr Hennickesson även skriver sitt namn Peder Hendrichsson kan stämma. För ser man i
originalboken från 1571 Älvsborgs lösen står det så, och vid avskrivningen från samma ÄL 1571 står han
med namn Per Hennikesson. Samt håller jag förstås med om att brevet måste vara från 1578.
Det är från dessa P E Ehrlings dokument jag angett alla mina källor.
Den Hans Teffrikesson är mycket riktigt sonson till Hennike Bengtsson i Wad.
Hans Larssons i Hemshyttans son Teffrike Hansson köper Elgsjöbo av …
Anno 1605 den 13 febr. på Söderbärketinget.
Effrik Hansson i Älgesjöboda biuder upp första gången ett torp ibidem, kiöpt aff Jon Pehrsson ibidem.
Namnet Teffrike finns sedan tidigare i denna familj…
Effreke Hanssons son Lars Teffrikesson bor kvar i Hemshyttan och här föds hans fyra barn vilka jag
redovisat i Bergsmännen. Denne Effrikes son, Hans Effrikesson finns i Årnebo Skinnskatteberg. Den
som övertar Elgsjöbo är sedan Teffrikes son Pehr, som sedan dör barnlös. Allt detta kan ni läsa på sidan
87 under…
Hans Larssons (51784) och hustru Barbro Larsdotters (51785) barn i Hemmingshyttan:

