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Backnilsbo ar en grannby till, och belagen nordvast om Djorkhyttan He


demora socken. 

Nils Larsson byggde upp hemmanet, och vid Tinget den 14 oktober 1612 


fick han brev pa att han kunde behalla det som det inskrivet ar och gora 


sina kronoutskylder for det. 


Han salde det senare till sin styvson Erit Ericsson Kopparenspannare i 


Hedemora stad, vilken darefter maste lamna det som ersattning for koppar 


som han hade forsnillat for Profoss Lars Andersson i Sater. Denne over

lat hemmanet till sin bror Bengt Andersson som var gift med Nils Lars


sons dotter Sara. Hon var gift tre ganger, vilket gjorde arvsskiftet ef


ter henne ganska komplicerat. 


Om allt detta kan mera detaljerat lasas i de domboksprotokoll som ater

ges i det foljande. 


Bade min farfars far och min farfars mor harstammar fran Backnilsbo via 


Djorkhyttan. 


" SO~~: T HUSTRU T~···
oste~ osterby 

ERIC SONISSON LASSE A•• 
~evde 1532 L
Osterby ! 

j 
ANDERSANDERS ARVIDSSON1 KERSTIN ERICSDOTTER OLOF LARSSON----KARIN LARS DOTTER LARST:U.STRU-r-0LOF 

-1595 Davldshyttan _ 
osterby · ------' 

I ' I 
ERIC ANDERSSON ERICr ANDERSDOTT~R NILS LARSSON ERIC OLOFSSON 
osterby _ Backnl1sbo 

I 1: sta man . 2:dra man 3:dje man 
ERIC ERICSSON-MALIN OLOF ERICSSON NILSDOTTERT BENGT ANDERSSON HAKAN LARSSON LARS ANDERSSON 
-1635 Grantse -1669 Backnllsbo Backn11sbO Landsgeva 1d 1ger 
Kopparenspannare I Sater 
Hedemora stad 

~---------T------~ I
ELIAS OLSSON BRITA OLOFSDOTTER MATS LARSSONlKAR1N BENGTSDOTTER OLOF ANDERSSONTANNA HAKANSOOTTER 

Hedemora Moren - 1700 - 1713 Backn 11 sbo 


Djorkhyttan 

r-j---1...-----.,

ANDERS MATSSON LARS MATSSON JOHAN OLSSON 
-1739 -1715 Backnllsbo 
Djorkhyttan Djorkhyttan 

I I 
MARGARETA ANDERS DOTTER ANNA LARSDOTTER 
Djorkhyttan I Davldshttan 

OLOF ANDERSSON ERIK JOHANSSON 
Djorkhyttan Davldshyttan 

I I 
ANDERS OLSSON STINA ERSDOTTER 
DjOrk~yttan Ma1by I 

STINA ANDERSDOTTER CAlSA ANDERSDOTTER 
Bjurfors I Vlkmanshyttan 

ANDERS SOHLSTROM----STINA ~ILJEHOLM 
1811-1895 1811-1886 
Sjulsbo 
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FORSALJNINGAR AV HEMMANET I BACKNILSBO 


KLRD, 1, opag., 14 okt 1502 

Nils Larsson i Skomakarbo tillsa
des brev pa forbemalte Skomakarbo, 
SOQ han avsides mest uppbyggt 
haver, att han det skulle behalla 
som det inskrivet ar och gora Cro
nan darav sina arliga utskylder. 

KLHA, II, AI:2, f 35v, 3 juli 1533 

Hustru Sara i Skomakarbo klandrar 
pa benamnte hemman Skomakarbo, som 
henes fader Nils Larsson ibid ha
ver salt sin styvson Erik Eriks
son, och henne, som narmast i bard 
ar, det aldrig hembjudit. 

Sa efter hustru Malin, Erik Eriks

sons efterleverska, icke ar med 

sina arvingar tillstades, ej hel

ler stamd, och kanske hon haver 

fasta darpa, da bliver saken till 

nasta Ting uppskjuten. 


KUlA, II, AI:3, f 51v, 2 juni 1535 

Uppbjods andra gangen ett hemman, 
Skomakarbo benamnt, som Lars An
dersson Pro foss vid Sater haver 
fatt i pant av Erik Eriksson, for
dom Kopparenspannare, for 240 da
ler, det sedan Lars ar tillstatt 
pa Radstugan, och Bengt Andersson 
i Skomakarbo, Lasses broder, sedan 
av honom lost haver for sa manga 
penn1.ngar. 

KLHA, III, AI:1. f 88v, 17 nov 1548 

Hakan Larsson i Backnilsbo och 
hans hustru Sara Nilsdotter fingo 
fasta pa bemalte Backnilsbo, som 
de av Landsgevaldigern Lars An
dersson for 343 daler Kmt kopt ha
va, av vilken summa hustru Sara 
haver innan Hakan kom i aktenskap 
med henne betalt pa samma hemman 
125 daler Kmt. Hakan haver betalt 
138 daler Kmt. An Hakan rfter den 
forlikning dem emellan pa Lagmans
tinget skedd an 80 daler, av sum
man bliver som ovanbemalt ar 343 
daler Kmt. 

KUlA, II, AI:9, f 120, 17 nov 1543 

Mats Joransson pa Djorkhyttan be
rattade, att han for nagra ar se
dan, vid pass 1:1 eller 12, samt 
med Erik Andersson i Davidshyttan, 
Erik Olsson i Nas, Mats Olsson 
Brunna, Mats Andersson ibid, Olof 
Hansson 1. Grants~, av Landshov
dingen, Adle och Valbetrodde Per 
Knutssons befallning haver varit i 
Backnilsbo eller Skomakarbo, som 
Erik Eriksson fordom Kopparen
spannare haver lost av Nils Lars
son darsammastades, som kopebre
vet daterat den 11 februari 1625 
utvisar, men Erik icke hade latit 
lagfara sitt kop for 450 daler 
Kopparpenningar, och Lars Anders
son Profoss talade for de 145 H M 
och ny Katzlekoppar 1 skeppund 2 
lispund han haver att fordra efter 
den domen han haver fatt pa Rad
stugan i Staden den 14 augusti 
1628 och den 11 november 1630, sa 
lange Lars skulle fa sin betalnin& 
och protesterade nu Joran Hinders
son Faltvabel, vilken ager hust
run efter Erik Eriksson, att samma 
hemman ar mycket forbattrat, var
for han annu begarde mera uppskov 
till kommande var. 
Noch framkom Hakan Larsson vilken 
nu bor i samma hemman och ager 
till hustru, hustru Sara, Nils 
Larssons dotter, och vill det 
inborda, efter varken Erik Eriks
son eller Lars Andersson harpa ha
va fatt fasta, och sager Hakan, 
att Bengt Andersson, hans hustrus 
forra man, hemmanet med havdning 
mycket haver forbattrat sedan for
saljning skedde, da Lars Andersson 
straxt avstod hemmanet och det 
salde till sin forbemalte broders 
hustru, hustru Sara, som Lars An
dersson nu bekande, andock han 
icke haver utgivit nagot kopebrev. 
Samma skattningsman aro nu icke 
levandes mera an Mats Johansson, 
Mats Andersson och Olof Hansson. 
Namnden var veterligt, att samma 
hemman ar mycket forbattrat sedan 
Erik Erikssons efterleverska 
slappte det, och gavo de gode man 
sitt betankande, att samma hemman 
pa samma tid icke kan hava vari t 
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SAR,~ NILSDOTTERS ATTLINGARS TV~ST m\ ~ ARVET I .BAC~I~hll ~80" . ,,

Nils Larsson sa1de hemmanet till 
sin Cstyv-son. Eric '. Ericsson, som 
sedan maste lMmna det ' s6m ersMtt~ 
n i ng for koppar som han 01 ag 1 i gt 
konfiskerat. Brita Nilsdotter 
kbpte tillbaka hemmanet,. men hela 
kbpesumma~ blevirrc,e b~~~Ld. for
rMn under hennes sista akt~nskap. 
Genom ! d~tta hade ihte Brita nagon 
~r'vd jord titan endast av 1~nge'- som 
var benMmningen pa fast : egendom 
som forvarvats under MktehskaQet. 
I ett 'M ktenskap hade den ena par
ten i ngen ande 1 . i den andras Mrvda 
egendom,. men avlin'g'e ,fbrde1?-,des ' sa 
att tva tredjedelar t 'i II horde " man
nen och en treC!jede 1 hustrun. I 

. . detta ora II et f i ck . samt 1 i ga barnen 
ia11aMktenskapen de1a pa Britas 
tredjede 1 medan det bvf iga 2- for
deladeS~fter hur ' mjeket so~ IB~ta
latS i varje 'ai<tenskap. 

'1 :~ '-. ' 

. 
K LHA, ; IIt. :: AI:1J,f .38 v~ 21 maj 1699 

joen ' Svenssbn i ~~demora, fullmak
tigacl" av }~Mats Larsson pa Djork
hftta'n, t-i,ll 'tCilade' Matses hustrus 

' halvsyskon Eti~s Ohrfsson< i ,Hede
mora och hui'ty'u Brita Ol'Ofsdotter 

Lc.tT:i Moren om nagot arv ' i Backnilsbo 
.efter'L deras moder '- hustru . Sara 
' Nilsdot'ter, ~bm viiket :arv ' sat£des 
befanns e fter rann'sakan [ v1ara: ,' ;: 

n~K'tt EriE " E'ric s sorr kopp'H ensp-~tlna
: r'~ koptehemTIf'a'nee ' Backnils-b'Cf ( ,som 
"'-nll t\Tist~s " om) .orav sIn~1Jstyvfader 
~ils Liarsson. Hande ' 'sig e&' ~ t\ d 'dar 
eft'er a'tt bema ld~ Ertc : kon fi~kera
' de ' R]gon IC-'[oppar avo Landsgevaldi

. fge t' i La'r~ Andersson ' vid " Sater, 
' vI-'l'l{en 6ppa'r Lars ' sedan igenkom, 
' rrfen eftei : E~i'c" ick~ Rundebet:<i1a 

igen kopparen, al.1 t'sa fick -.Lars 

HEMMANcT 

, . For t s.- fran 

mera vart, 

, SP':I, r: 

I ' 'sACKN-r'LS'SO
• £ . . r" 

for eg. ',sida 
. , Il " " 

efter Eric Erlcsson me
dan han hade ~et namligen de sista 
aren avfor t arsva2tten, utan ' ~att 
Lars Ande'rsson 'detma ·behall'a- for 
samma gald, o,ch sedan uppUltl " o ch 
salja Hakan Larsson' efter hutiJ - ~de 
bast kuima ' forenas, darmed " iavo 
och Joran Hiridersson bch hus1t"ru 

" Malin sig tin freds, och j 'o'ran 
' och L'ilrs darefter togo ; i "hand. 

dom pa Erics hemman Backnilsbo. 
Denne Lars AnderssQns pre~entiQn 

loste ater Nils Lars ~~~s ' d~~~~r 
hustru Sara Nilsdotter tiU . sig.. 
Blive;,'al.ltsa ' fragan;,e~pm ( 'ql )a 
hennes ' barn av ' de., t~e . ~ll.irqa 

Lskola ,fa ~rva lika ')..It'{ B~ Ek'r: ~ ~i?o? 
Dennat·raga r resolve,rade. a t, t;en , sa

'lecles, ' 9 t '< a llden:stund, ~e~ if.or·st~ 
hustru Saras man Olof Er~csson ~ 

Grantse haver lost i Backnilsbo 
for l25 ,daler Kmt, . d~ ,haver .. .<?~ck 
den forsta kullen till att arva 
efter fade.rn: utaV,'.sainm'a" a mma t?V1!:

.. delarWa1. uti hemtm ne t, odf' tredJe,
-delen ·skift-a:S ' lika melt -n' a'1-l'i!. " 3 
'kullarna; e-fter' modern hust~!J. ~ Sifra . 
' Sedan, ' e:fter den and're ' hU"s>tru· rg a-
ras man Bengt' 0Anderssen c, iii:t:e '~:e

-ta: it, ~ nflge t pa : bema 1 t -e- ' B"'ac'K-ri11:'s Db
:tremmanet's} lose~ , :' varfor hava 1'Iatts 
barn intet~ aiv ii aHa narnndahem
\:nan efter fader'n, 'u-tan ' e ndaSt ef
t-er mo'<i-ern a t't f pretendei'a ~ ' , 
Den tredje hustrw ' Saras~ m~Hakan 
Larsson i Backnilsbo haver betalt 
pa hemmanets losen 138 daler Kmt, 
sedermera ~ efter" for-l·ikning 'o ch 

,dali1 .. o..> 0,?1n~ . Lagmans ~ .conf.iqnatwn 
d~n j3 j ec !r,lllber L6~5 , : salllt, co~fi,r

'!llation ,p:,~ l!a",ads fasta pa,.o,f,t-a 
,b~.mal.~cq,e:nman av~, den 1 -s,eptemper 
lit? 1" ' _80 ·.-cia ler '- K;~t, gort i ,Pl)QP:a 
2 .18_. dale.r .Kmt, ,sa att,he1a Ba~:k

~ ~ .... c . ' i . . 

ni1.sl:J"phemmanet kommer ina,l, ltes att 
j ~ a , <,~ fte'1f: : f(~r~em;{~~e '. Lag~.~ns:+con
.f.irmation,av den 1 septemqer .ti}l 
'3'43" ' daler'kmt, darfc5r tillborr; ¥~
kan Larssons dotter, nast sin del 
i tredingen efter modern, allt det 
ovriga till att arva utav hemma
net, oakta-t. vad utty'dning fullmak
tigen v~lle gora av Lagmansratt ~ ns 

1645· ari> .,confirmation: ov-er ~ .forlik
I)lngeI). ,,· -att ,Lars Ande r:ssons. bro-:: 
ders . bar-n i ;'amdeles skulle,hava ' 
deras ,ar'v och 'andel : at 4 til.1gilr ~ :b 
~eIDHlane ,t Backni.ll'!bo, . sa val ,som .de 
andra ~Aeras sys.kon ' : !, " b 

3' , . :' , :: ' "" 

Emot ,cienna r, dO¥l " haver ~ ;fu llmak t i gert 
ilaga tid lag t r vadpemRingar underj I _ • 

Lagmansratten,och ,cau.:t:,ion sfi:altt. 
,. ... f.. ! . j : ? J 

Lagma.nsrE:attemi ,prGtoko 11 · fran den
na tid finns inte bevarade~ , 
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NILS LARSSONS HUSTRUS FADERNE 


N41s Larssons hustru var dotter 
t411 Anders Arv4dsson 4 Osterby 4 
Hedemora socken. Har aterges nagra 
domstolsmal om hennes slakt. 

KLHA, I, AI :6, f 41, 29 jan 1:99 

Kom Olof Persson pa Davidshyttan 
och talade till Anders Arvidssons 
arvingar i as terby om nagon for
likning pa den del honom tillkom i 
Osterby pa sin hustrus vagnar, 
hustru Karin, den med vilken sa 
fallet ar, att en benamnd Lasse 
A .•• , han var hustru Karins fader
fader, och honom kom en del till i 
forenamnda Osterby efter sin mo
der. Nu kom ock Lasse A •.• s halv
broder Erik Sonisson benamnd ock 
en brodersdel till efter sin mo"'" 
der, ty de voro samsyskon om mo
dern. Vi lken Erik var Anders Ar
vidssons hustrus, hustru Kerstins, 
fader. Nu hade hustru Kerstin en 
mag benamnd Nils Larsson i Skoma
karbo, som givit forenamnde Olof 
1 1/2 skeppund stangjarn pa samma 
forlikning, det Olof och bekande 
sig hava anammat. 
Da domdes och samma forlikning 
fast och alla Nils Larssons medar
vingar skola giva Nils sa mycket 
igen som pa var kan lopa. 

KLRO, 1, opag., 15 dec 1602 

Kom Hans Nilsson i Grado och tala
de till Backe-Nils om en jordedel 
liggandes i Osterby, som hans 
hustrus faderfader, Olof Jonsson i 
Grado tillkom. 
Da lade Nils ett kopebrev lydandes 
huru det salder var till Erik So
nisson for penningar 15 mark, och 
nu Nils hustrus fader gifit i for
likning ... 
Kop skedde anna 1532, da domdes 
det nu samma kop fast och stadigt 
som sa lange okvalt haver. 

I DSTERBY, HEDEMORA SOCKEN 

KLHA, I, F 236v, 28 april 1617 

Kom Backe-Nils och talade till 
Erik Andersson i Osterby och hust
ru Margareta, som ar Erik Anders
sosns brodersdotter, om nagon gald 
som hustru Margaretas fader Olof 
Andersson skulle vara honom skyl
dig, namligen lop i en summa 11 
daler 1 mark. 
Da rannsakades och i sanning be
vistes, att dar fanns mer gald som 
forenamnde Olof Andersson skyldig 
var, an som hela boet kunde racka 
till att betala med, och sades ef
ter 22 Cap Jordebalken, att dar ar 

penningar tagna dar inga ar, 
efter och nu Nils ager Erik An
derssons syster till hustru, han 
icke kan hava sa val eget som det 

KLHA, II, AI:1, f 11, 1 sept 1623 

Uppbjods forsta gangen ett spann
land, som Erik Eriksson Kopparen
spannare haver salt Erik Andersson 
i Osterby for 33 daler. Denna jord 
ar belagen i Osterby och ar Eriks 
arvede 1. 
Reinholt l Halla, som ager Eriks 
halvsyster, sade att hans hustrus 
fader har fatt Eriks i betalning 
for sin hustrus jord, och det vil 
le barnen icke bryta. 
Svarade Erik att han ager en bro
dersdel och 3 systerdelar dar, och 
de allenast en systerdel. 
Avsades att Lansman skall forhjal
pa Reinholt och hans hustrus sys
kon till betalning av deras fader 
for den systerdel som Erik Eriks
son inrymt haver. 
Fragades Reinholt om han vill in
borda denna jord, sade han nej. 
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RATTEGANG OM KOPPARENSPANNARE 

N41 s Larssons styvson Er 4 k Er 4 ks
son var kopparensp~nnare, v41ket 
en14gt Svenska Akadem4ns ordbok 
over svenska spraket anges vara en 
"tj~nsteman som var forordnad att 
utova upps4kt over transporter med 
koppar". 

KLHA, II, AI:2, f 12, 26 sept 1632 

Den 26 september blev rattegang 

hallen i Hedemora sockenstuga, ve

dervarande Stathallaren utover 

Kopparbergs lan och Osterdalarne, 

Arborne och Manhaftige Peder Nils

son till ... , Befallningsmannen 

Forsiktige Bernt Larman. 

Och efter rattegangen sardeles ar 

fororsakad av de manga klagomal, 

som bade i Hedemora stad sa val 

som pa landet har omkring angivna 

aro om Erik Erikssons, tillforne 

Kopparenspannare, atskilliga onda 

forehavanden, varfor behoves och 

hartill Borgmastarens Rads i Hede

mora bivarelse, att sakerna bade 

av staden och landet kunna med ett 

slut tillika deciderade bliva. 

Erik Olofsson Borgmastare bliver 

av Erik Erikssons handrackte dit 

satt i hans rum, ... 

(Ytterligare 11 handrackte namns) 

Dessutom en namnd pa tolv personer 


Sa uppstod for Ratten Stathallaren 

over Saters och Nasgards lan, Adel 

och Valbordig Peter Cruse till ... 

och Ornas, skriftligen sig besva

rade over forbemalde Erik Eriksson 

for det han honom till ara och 

redlighet angripit, och hans goda 

namn och rykte forolampat hade. 

Vilket begynt och fororsakat ar 

som foljer, och Eriks tratobroder, 

en borgare i Hedemora benamnd 

Hindrich Stensson berattar. 

Att Erik Eriksson kom till honom 

dar han stod i vagboden om morgo

nen vid klockan 8, och tillsade 

honom 7 mark penningar i betalning 

for ett par skor. Dartill svarade 

Hindrich, jag far dem val nar jag 

far betalning for de tre kannor 

v~n I mig skyldig ar, och nar Erik 

till samma skuld nekade, begynte 
de trata och skalla varannan for 
tjuvar och skalmar. Da hade Hend
rich omsider sagt nar Erik skyllte 
honom, det ar icke lange sedan 

ERIK ERSSONS ONDA FOREHAVANDEN 

Stathallaren overtygade dig med 
dina egna skrifter pa Radhuset, 
koppartjuv. 
Da svarade Erik Eriksson, Stathal
laren ar en tjuv och skalm sa val 
som du, och nar Hindrich tog de 
narvarande till vittnen pa hans 
ord, sade Erik, tag fritt vittnen 
darpa, och iri terade pa samma 
skallsord nagra resor. 
Hartill framkallades efternamnde 
valda vittnen, som Erik intet hade 
till att beskylla eller emotsaga, 
vilka icke allenast utav Tingsrat
ten utan av Stathallaren, Valbe
stallde Peter Cruse sjalv, blevo 
flitigt formanade att beakta den 
ed de nu vid deras sjals salighet 
avlagga skulle, och utan avseende 
till personen beratta sanningen om 
vad de harom formarkt hava. 
Johan Matsson, en borgare i Hede
mora, vilken icke var dar tillsta
des nar tratan emellan Hindrich 
och Erik Eriksson begyntes, vitt 
nar efter avlagd ed, att nar han 

kom till vagen horde han Erik saga 
till Hindrich, du ar en tjuv och 
Stathallaren med dig, och mer hor
de han inte av deras trata, ty han 
gick strax dar ifran. 
Peder Pedersson, vagare i Hedemo
ra, betygar efter avlagd ed, att 
nar Hindrich kravde Erik for vinet 
och han nekade till skulden, och 
de begynte trata och skalla varan
nan, sa sade Hindrich, Stathalla
ren haver bevist dig pa Radhuset 
att du ar en tjuv, sa svarade Erik 
att Stathallaren ar en tjuv och 
skalm sa val som du, och nar Hind
rich tog kunskap pa de orden, sade 
Erik, tag du kunskap darpa, inte
rerandes skallsorden ut supra. 
Erik Olofsson i Girsan, Johan Mar
tens son i Lerviken och Lars Olofs
son pa Olofshyttan, alla i Hedemo
ra socken boendes, vilka icke hel
ler i begynnelsen tillstades voro, 
vittnade efter avlagd ed, att de 
horde Erik Eriksson saga till 
Hindrich, du ar en tjuv och Stat
hallaren med dig, och i det gick 
Erik ifran vagdorren sina farde. 
Erik Eriksson sager sig da hava 
varit sa drucken, att han icke 
minnes eller veta sig da hava sett 
Hindrich Stensson, mycket mindre 
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visste s~g hava talt med honom, 

eller sett nagon av dessa vittnen, 

och forebrar sitt huvuds svaghet, 

som av de manga hugg han bade i 

krig och eljest fatt haver ar for

orsakat, att nar han dricker ett 

stop 01 vet han icke vad han gor 

eller sager, bekanner sig och in

tet annat veta med Valbetrodde 

Valbordige Stathallaren, ej heller 

nagon tid om honom annat haver 

fornummi t an det som ar arl igt, 

dittsinnigt och for Gud och man

niskor forsvarligt vara kan. 

Sententia: 

Denne Tingsratten kan icke accep

tera och ej erkanna denne Erik 
Erikssons undskyllan for skalig 
och rattmatig, eftersom han med 
dryckenskap och fylleri mest all 
tid continuerar och sig inlater, 
och darigenom mycken obeskedenhet 
begar, av overmod och missbrukan
des den stallning han av H. K. M:t 
allas var nadigste Konung bekommit 
haver, formodandes sig nu hava 
fritt tillstand efter s~n egen 
vi l ja rasa och ... , varfor han ock 
overmodigtvis och utan all given 
orsak hava med arerorigt skallsord 
angripit, icke sin jamlike eller 
en privat person, utan H. K. M:ts, 
var allernadigste Konungs trogne 
och Valbestallde befalhavare och 
Stathallare over land och lan, 
vilken H. K. M:t igenom sitt oppna 
brev, det ar uti Va1bestallde 
Stathallarens fullmakt och ~n
struktion hava for alla fientliga 
och valdsamma inpass, evad namn de 
hava kan, allernadigast frikallats 
och under konungsligt hagn antagen 
Varfor domes Erik Eriksson till 
att underga det straff, som Ko
nungabalkens 32 Cap uttrycker, 
helst emedan malsaganden star pa 
sin ratt, och forbemalte svar och 
trovardige vittnen honom sadant 
skaligen overtygat haver. 
Darefter framtradde Vordige och 
Vallarde man Herr Anders Kyrkoher
de i Hedemora, anklagandes Erik 
Eriksson for det han hade kommi t 
till honom pa hans vret dar han 
var stadd hos sitt legofolk, och 
haver dar skallt honom for en oar
lig prast, tjuv och skalm, och 
sagt, du rna predika i helvetet, 
item giva dig tionde alla de tu
senden den och den, och undsagt 
honom med dessa ord, du korn icke 

fran Varmassomarknaden an. 
Harom bliver till vittne framkal
lad Olof Ersson i Kideviken, vil 
ken efter avlagd ed betygar s~g 

icke hava hort vad Herr Anders sa
de, men de t horde han at t Erik 
Eriksson svarade honom, du som en 
tjuv och skalm. 
Tvisten bekommer bade Herr Anders 
och Erik dem emellan darav kommen 
vara, att Erik var av Vasteras Ca
pital utsatt ifran kyrkan och Guds 
forsamling for det han och Erik 
Rasevill ihjalslapade drangen Erik 
Bjornsson, och darfor hade Herr 
Anders pa en solenn bonedag be
fallt klockaren att saga honom han 
skulle icke inga i kyrkan forran 
predikan begyntes, och strax hon 
andades skulle han taga avtrade 
utur forsamlingen, det haver honom 
fortretat sa han darfor talte ho
nom till pa vreten, och sager sig 
icke hava skallt Herr Anders utan 
hans broder Jons Eriksson for kop
partjuv. 
Men efter ~nnan harav fornimmer 
att Erik lange vrakt hat och avund 
och Herr Anders med forfarliga och 
arerorige skallsord overfallit ha
ver, och honom sadant likval icke 
overtygas kan eller vill, domes 
han av Guds lag, Mose Cap 19, vers 
16 och av 30 Cap i Radstuvubalken. 
Borgmastaren i Hedemora, Arlig och 
Forstandige Erik Olofsson, ankla
gar och Erik Eriksson for det han 
hade tillika med en benamnd Labbe 
Jons kommit hem uti hans gard och 
i hans franvaro begart fa kopa en 
kanna 01 av hans hustru, och nar 
han den utdruckit hade och fick 
efter sin begaran an en kanna 01 
till, sade han till Erik Olofssons 
hustru, var ar din man den tjuven? 
Dartill svarande, nej min man ar 
ingen tjuv, men du ar en mordhund. 
Da haver Erik kallat henne tjuv
kona och sedan gatt dar ifran. 
Formal te Lebbe Jons, som Erik da 
med sig inbjod till Borgmastaren, 
betygar efter ed sa sant vara som 
klagat ar, och att Erik hade yt
terligare sagt, var den lange 
hemma, sa skulle v~ stotas om 
hjarteblodet, och nar Jons sa 
foljde Erik hem, och han lade 
ifran sig sina skotska bossor, som 
han hemligen och fordolda bar hos 
sig, sade han, harav hade jag ar
nat Borgmastaren. 
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Det forsta ord som Erik Eriksson 
hartill svarar, da skyller han 
Erik Olofsson for koppartjuv, sa
gandes att Erik Olofsson berattade 
for honom och Carl Profoss, att 
Olof Gulichsson i Hedemora hade 
bjudit Erik Olofsson ett stycke H. 
K. M: ts kronta koppar, som kunde 
vaga over 3 skalpund, darpa voro 3 
kronor, och Erik Olofsson dar for 
det icke kopt, ej heller ville 
Olof Gulichssons tjuvehandel for 
nagon uppenbara. 
Vartill nekar Olof Gulichsson ho
geligen, begarandes att Carl Pro
foss matte framkallas darom att 
vittna vad honom veterligt ar. 
Vilken och, nar han framkom, bety
gar, efter avlagd ed, att han ald
rig hort Borgmastaren sadant saga, 
eller nagonsin av samma tal for
nummit haver. 
Da blev Erik an ytterligare till 
spord huru han kunde bevisa Borg
mastaren det tjuverirykte han ho
nom ... ? Svarar han och sager till 
Borgmastaren, du ar inte battre an 
de andra koppartjuvarna, och sager 
ytterligare, att Erik Olofsson ha
ver stulit koppar alIt sedan Erik 
blev ko~parenspannare; vilket ~y
nes otroligt efter han darmed ald
rig bes lagen ar, icke med mindre 
Erik Eriksson saken bevisar. 
Darfor bliver honom av Stathalla
ren Valbetrodde Peder Nilsson all 
varligen palagt ifran sig leverera 
en riktig och oforfalskad rakning 
pa all den koppar han beslagit ha
ver, och med kvitteringen bevisa 
vart han ar vagen tagen. Det han 
och utlovar. 
Sa efter han Borgmastaren Erik 
Olofsson med arerorige och obevis
lige skallsord overfallit haver, 
sakfalles han av 12 Cap i Konunga
balken, uti Stadslagen, och for 
hemgang av 5 Cap i Edsoresbalken. 
Samma dag framsteg och for Ratten 
Hindrich Stensson, borgare i Hede
mora, begarandes dom over Erik 
Eriksson for de manga arerorige 
skallsord han honom med overfallit 
hade, som alIa foreskrivne vittnen 
bevisa, allenast darfor att han 
kravde det Erik honom skyldig ar. 
Da tillspordes Hindrich Stensson 
huru det sig forholl med det tju
veri som Erik Eriksson pa Hedemora 
Radhus skall overtygad vara? Re
spondert, att Lars Andersson Pro

foss forde for nagon tid sedan en 

post fortullad och kront koppar om 

ljusa dagen igenom Hedemora stad, 

vilken Erik Eriksson sasom okront 

och ofortullad lat upptaga, och 

till sin egen nytta anvande, och 

nar de darom komna for Ratten, ar 

kopparn bliven Lasse tilldomd, och 

Erik som honom forkommit hade, gav 

Lasse sina handskrifter kopparn 

att betala, gav honom och falska 

anvisningar till sina galdenarer, 

av vilka han tillforne sjalv be

talningen uppburit hade, och Lars 

ar annu obetald. Dartill Erik icke 

neka kan efter Lars framlagger pa 

tingsbordet hans egna forseglade 

handskrifter. Da skallde Erik 

Eriksson Lars Pro foss och hans 

fordom husbonde Olof Eriksson i 

Alingsas for tjuvar. 

Men Lars svarar sig kunna med Pe

ter von bok bevisa a tt Erik 
Eriksson haver tagit ett credentz 
i mutor for 3 lass koppar han av 
Nils Matsson i Gavle uppdragits, 
och saken icke lagfort hade, utan 
H. K. M:ts rattighet darutinnan 
forsnillat och underslagit. 
Och alldenstund Erik Eriksson be
kanner sig intet annat veta med 
Hindrich Stensson an det arligt ar 
och likval icke kan neka sig hava 
skallt honom som forbemalt ar, 
varfor sakfalldes han av 30 Cap i 
Radstuvubalken. 
Darefter berattade Erik Eriksson 
att uti Hedemora stad skola vara 
tva pyndare, av vilka den ene 
skall vara sa gjord, att han kan 
sonderskruvas och skall halla ef
ter vagen 2 skeppund 18 lispund. 
Den han menar att koppartjuvarna 
kunna tillika med lodet uti sackar 
med sig fora till bergsmansgardar
na och saledes den stulne kopparen 
vaga. 
Han menar att om Karl skall hava 
gjort bada pyndarna, vilket rna be
v~sas at vern han den andre gjort 
haver. Varav provas kan vad harom 
sant ar. 
Olof Profoss klagar att Erik 
Eriksson tog bort utur Hedemora 
vag 3 skeppund stangjarn som Olof 
tillkom, och han annu icke haver 
igen bekommit, vilket sa hant ar, 
att Olof haver tagit en hast till 
kops av en benamnd Lange Mans, for 
penn~ngar 26 daler, sedan salde 
Olof samma hast till Erik Matsson 
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skeppund, ' vi1ket Erik Matssbn l 
 OCH DJORKHYTTAN , 	 vag~n inforde och Erik Eriksson 

d.et uttog ,for det som'Lange Mans ;. ~~ " 


KLRD, 30, f 794, 18 ma-j 1694 ~onom sky1digvai, ' och , bekanner 

I att 010f var honom intet sky1dig. For1iktes sinseme11an Mats Larsson 


'"_ _ .SJ:iger ..sig .och. hava haft' 010f· Pro pa Djorkhyttan och-:- dess svager, 
~ :: foss ' ; tillsage1se jarnet att anamma namndeman 010f Andersson l ·. Back
I , ·r det Olof inga1unda ti11star. ni1sbo, av vi1ken Mats Larsson, 

B1ev 'fordenskull avsagt, att nar som ar manta1sbonde pa Djorkhyttan 
010f ,P.rofoss inl1:igger hos fogden soker att fa tillbyca ' sig 010f An

, de 18 da1er ·han.· Mans ' pa - hasten ~erssons del ~~id emo{ Mai~ Lars
- -",sk..y.ldig ar, sa skall Erik Eriksson sons del igen i ' Backnils.~·~; som 

· bet'a1a och igen 1everera 010fs 3 han namndemannen i by~a'X 5\taiyill
I"~ 	 . 

skelPund ' stangja·rn. ,~ J • att sa1edes sam1a rna·n tl.aJ"enihop i 

bagges byar, dai~mot'" e;'j heller 


I 010f Andersson: "'s ig ,upp1agger, a1
I. 
'. 1enas than fors t 'Ui/l ika h'avdad'e 


Jordagor i :-Backnil$b'o somdem vi1ERIK ERtKSSONS GARD I STADEN 
.~ 

" ' 
/ka han i DjoIj5hy-t'tan av)trader, och 


'... ,~ . darti11 ef:l::e-r ' ma·tesmannaorder ve
- I Sifl bok Hedemora stads histor.i-a, dergallning -f~r det J'orden i 


skr.iver Karl Trot'Zig om 'hwr ADdersOd g . ' . H 'd" I Djorkhyttan' at,J battre an jorden ' iA dnerssons gar . pa 
0 

i'\Sen .1 e emora " "1 	 '.'.0'. 	 _ 

.t d d 16 "1 ' 162.7 .·.f" 1" d . . .\Backnl sbo. Sa1unda .att Mat~, LarsS a en apn . . or ana es , k 11 f" .. .... d h . , . " ..: '. ' . 'son s a on; t go-ra Sln Jor <iln
t111 Koppa,renspannareJnk Enks, .·1 __ • B · k '1 b to '11' .... d ' d 

- . ;j h'" Ok ,,-~- k k' . l ac nl s 0 avs a Vl Jamgo me 
son meu us, a er, ang, "s ogsmar" 0 1 fAd . D'" ''"h '~ 1 	 .. .' . k 

" 

'h 	 . ', " . " 0 n ersson's l Jor)'\. 'j t tan, e f1S evatten oe andra petmen:-. .. .. : . .. ,.' , I 
t · . °t h t' ... . b 'h 1er avsatta for dess . Jamgoda upp1er 1. va 0 OC orro · nar y ox: 	 . . ' .',' . . . '." ", \ . ' . , . brukande efter matemannen~, order
f Jarran. . " . _ 'llb" l' "ld ch'" " 'd -'1 h .
Oet for-etogs da er;jl,' s'Yr:l ~·' p..a garden . t~ or 19 g.a ' ,~.~. ~e .1' :-,-2..;0. ;" 

. ,8 rgm.. t h °d h,' d . i for bytet td1 .gtO a. 0"". u-Ju-ra, dock 	 '. 
" av t Ok 1as are .toe rad 'f"ole. " der.as, ..' med refusion, r'civensll ·· efter mates-

p~O 0 0 .. l° avs '1U as me o.. Jan e,: " mannens order. 

»11ken gard med Jesse benamnde-h~s 


-.: b1ev kattatAr l.ig oen ,ya 1a.ktad 

__ Eri -ErikssDnEnspanna-re; · scm 


KLRD, 30, 4'oh 1694•• rannsakar efter den okr.onte kop,,:, 

_ par, efter som H.' K. ·~M:jJs ir- MatE Larss'on iDjorkhyttan ' och 


" strukt ion inneha11er-, . i . hal'i"der ,.' 010f Anderssoni Backrli1sbo. hava 

skatiat. ,,.Att detta sa :<r annsak1't , ...:_den 2 juni 1694 ingatt: ett jorde~.~ 

ooh i : ~s.anntng ar lat-e,'<v'i tryck'a ~ , .,byte sa1unda., .ii(iO"\~ats Lar·ssor. i 
 • ••• 1 

allas vara signeter har \iootiEl~r;1 - Djorkhyttan ci'v1ater till O'loh,An

Av gardens 13 my~,~et forlallna hUS,I.." . d.~rsson i '"Ba~~n~}sb~. ~ll, den j0~d 
i

va'( 2 sta l.y. l _Ja llareoeh resten , med skog och tliltlOngh'eter,samt ';' . ~ ,.I · '. 
· bostadshuS", 'mefi' , inga eko.nomibygg- . .,.~ _ ';.e·n god1ada.. han~ da~, uppby.ggt,_ sa 	 • I' 

· 'nader', .vi lk~t (at.; Trotzi'g att tro ! . ,,-val det han pa sin -k~k~ ~ustrus·. \ - .' 
att det . ar den t"gamla: kungsgarden ' Karin Bengt~dotters va,g~'" ar-<l.t, ~ 
fran Gustav 'Vasa'S , ;t id,l: som det han dar iniost. . : 

. ! i ;/.' " ~.. ' '. • 0'-' . 
'(. l ' D~r emot Olof' Anders~p~Wv;pp1¥..~r 
1. .' t1,.ll Mats Lar1?'Son",all den Jordede1 

J.;{ .. .r i .·aker,~skog ; t. ang, och',. alla. til1- ~. 
'.: " ,~: ~L'J " "- '" ~o~igheter vai4e'~·7k unna .. vira be- ' 

, . 	 ~' . , ,:: " --,,' -, 'lgna, som h,an : i Djorkhytt_<!n efter 
" ' \ " Sln sal. mo'd'e't 'tni'sabeth MatsdiA-' · 

.., .J \ : " • 	 . . ~ ./ . .,. - \ - - ... .-· ter arvt. -- :,,:. . 
~, 41 	 .:\ ',.. • ,(	 " '. , )

't \ \ ,\ I ... ,'r, • • 
,L :.':•, ..'\ \ '.. ; ..•. .~ • ;j; 	 ?- f..J> 	 " " ) . I 

,I 
I 	 , 

. ~. ,I . '\' 

II 	
,>....' 

I 

; ~. :. ,'... • ' v ." \;n. 
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