
.l:"amilj XI : 487-488 . rruls Andersson - ngrid persdoHer t iledemora stad 

Ur Kopparbergs lans haradsratts arkiv 

Renoverade dom~oeker, volym 21 f 736 v. 13 oktabex lb85 

Avsades me lan Per Andersson i Grado och ans 0 cfsson i Brunna pa deras hust
rurs, bustru Anna oeh hustru brita Trulsdottrar, vagnar a en ena sidan karan e, 
oeh deras sv grar obao, feter, nders oeh Olaf Trulssener i Hedemora stad a den 
andra svarande, ang~ende arv uti latshytte abodar eller dess Yarde, darcrti 
systrarna ooh deras man soka att f~ l ika lott med broderna, att visa landslagen 
i detta mAl ar kl ar oeh tyalig, att broder bor ga broderslott ocg syster dar

mot ita i'ten alltsA bava de A bagge sidor en s dan uttryckt lag att efterleva. 

Serie III volym AI:3, f 905 . 11 nov 1659 
rule Andersson i Staden bekom fasta pA dessa lagstandna jord~delar, 80m hans 

sv8.l.'fader er lyres on pantsatta a.ro, namligen er Anders on 1, odigs tre 
kiaflingar ooh en ... . • .•. , oob Anders Anderssolls i Trollbo en angsteg pA 
Grasuddarna . 

Serie III, volym AI:1, f 786 . 14 maj 1652 

Oppbjods tredje gdngen ett angsstycke nedanfor Halmgrinden, pantsat t Truls 
Andersson i Staden av Per Joransson p ikmansb~an, item en 8.n~sslog pA 
Grasuddarna , som Truls av Danie Andersson i Sorbo kopt haver. 

8erie III, volym AI :1, f 739. 1) okt 1651 

~n gammal kornlada med dess rum, .... .. . 2 snesland, Born Truls Andersson i 
Hedemora stad av Anders Matsson i Gussarvet for 39 daler 2A ore. Item en del 
i humleg&rden, av 1 1/2 snesland, vilket bemalde Truls Andersson av Brita Jons
dotter i Gusearvet for 5 daler kmt kopt haver. 

~erie II, volym AI :1, f 738. 13 okt 1651 

rruls ndersson i Hedemora stad fick fasta pA en angsteg mellan Kallatzen och 
Dragzholmen gamle Olaf Erssons i meds 0, sam han av Olof Larsson i Sorbo for 
5 dnler kmt ooh hustru Elisabeth Andersdotter i Tro Ibo for 5 daler 16 ore kmt 
kept haver . 

enoverade dombocker, volym 4, f 989. 16 maj 1653 

Truls Andersson i Staden rick fasta pa en teg om 1 ~umnland pA Grasuddarna be 
lagen, kopt av Hans Gab'ie sson i ikbyn for 40 daler kmt 

enoverade dOIDoocker, volym 4, f 989 v. , 6 maj , 653 

rruls Andersson i Staden fick fasta pa 2 tegar pa Grasuddarna kept av Daniel 
Anders on i Sorbo . Item pA den tegen nedan.or ..... grinden sam han av f'e!' Jo
ransson pa ikmanshyttan i pant haver 

KLRD, 46, f 121, 14 maj 1702 

Johan Trulsson i Hedemora stad talade till Anders Matsson LIng anglende 

2 kaflingstegar pl Grasuddarna nedanfor Sorbotegen, som han brukat i 10 

ars tid, pastlendes att han visa mltte, med vad ratt han dem innehaver, 

erne dan Johan Trulssons moders moderfader 14 juli 1648 tillhandlat sig 

den ena av Gra Erik Pedersson neder i byen, och den andra skall Truls 

Anderssons svarmoders fader Olof Larsson den 1 november 1648 tillhandlat 

sig av Nils Hansson i Trollbo. Anders Matsson svarade, att hans styvfar 

Erik Olsson Garrman brukat den ena i 8 ar och for 2 ar sedan transpor

terat den pI honom, och att Johan Trulsson godvilligt overlati t den 

till hans styvfar. Den andra horde till Tialebo i Garpenberg, varfor han 

skulle svara infor annat tingslag. (Brunnback) 
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KLHA, III, AI:15, f 31, 14 maj 1672 

Daniel Persson i Trollbo talade till Truls Andersson i Hed e mora on nagon 
jord hans hustru och hennes syskon tillhorig, som deras farmoder hustru 
Elin i Trollbo skall hava olagligen salt till bem~lde Truls, och dem ef
ter deras fader var till arv fallen, for vilken jord Truls i cke heller 
skall uti 13 ars tid nagra utlagor hava gjort, beg~randes bem~lde Daniel 
pa sin hustrus och hennes syskons v~gnar att kunna fa deras jord igen. 
Truls Andersson beviste si tt laga fang med en pantskrift av den 18 feb
ruari samt d~ra efter 7 Cap Jordebalken givi ts fasta av den 14 november 
1659, d~ruti form~l tes att Daniels sv~rfader hade pantsatt till Truls 
sv~rfader Per Tyrisson en ~ngesteg pa Gr~suddarna vid Kalatsen emot 46 
daler kmt, dock emeda n samma pant icke var emot galden tillfy11est, ha
ver Truls efter uti fastebrevet n~mnda capital lati t sig tillskatta en 
jordeteg utmed sjon, som nu ka11as Sjohagen, den han sedan salt till 
g~stgivaren i Hedemora Erik Eriksson. 
Daniel formente det var oratt, emedan Sjohagen icke var namnd uti pant
skriften eller fastebrevet. Truls beropade sig pa l~nsmannens Anders 
Hansson i Hamre samt Daniel Olsson i Wikbyn, som efter davarande befall
ningsmannens sal. Jonas Jonssons order skola honom till fyllnad i Sjoha
gen tillskattas. For det ovriga i bemal te Sjonagen sade sig Rruls hava 
av Daniels hustrus fadermoder, hustru Elin ....... fordran att det occk 
var darmed betalt. Daremot protesterade Daniel och pastod att hans hust
rus farmoder hustru Elin icke ~gde nagot i Sjohagen, utan det skall ha 
varit hennes soners Per och Anders Anderssoner Modigs f~derne arv. 
Truls ......• att e medan Per Andersson Modig blev dod barnlos, tillfoll 
hans egendom hans moder hustru Elin och hans broder Anders Andersson Mo
dig, och alltsa fick hon egendom i Sjohagen. D~rtill svarades honom att 
d~r var efter Per Andersson Modig sn hop g~ld som skullr betalas, for 
det hade hans moder hustru Elin icke bort nagot ~rva forr~n de hade 
varit betalda, som dock ~nnu dels finnes sta obetalda. 
Resolution: Emedan det forv~ntas att uppa sal. Jonas Jonssons sedel till 
l~nsman om execution pa fastebrevet angaende Truls Anderssons fyllnad, 
skulle finnas antecknat vad tid det skett ~r, och vad till fyllnad ~r at 
Truls skattat vart, da befalldes honom samma sedel uppsta och framvisa. 

KLHA, III, AI:15, f 135v, 29 okt 1672 
Truls Andersson i Hedemora blev frik~nd for Daniel Perssons i Trollbo 
fordran, angaende sin hustrus arv ibm efter hennes farmoder hustru Elin 
darsammast~des, angaende den losen han, Truls, nu med sk~l denna ...•••. 
stallde, ...... de honom pa sista varting palagt blev. 

KLRD, 40, f 396, 25 sept 1700 

Olof Hansson i Nibble till talade sin morbror Johan Trulsson i Hed e mora 
stad om 2 ~ngestegar pa Grasuddarna, som han beg~rde fa inlosa, eftersom 
de fordom lytt under hans hemman och d~r ifran i fjol forsalts till mor
fad ern Truls Andersson. Johan Trulsson svarade, att dessa tegar for 
27 ar sedan var bland 2 andra honom i underpant satta, och hans svager 
Hans Olsson i Brunna hade fatt dem med sin hustru Brita Trulsdotter i 
stallet for nagra kreatur, som han utur fadern Truls Anderssons sterbhus 
hava skulle. 
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Truls Andersson, Hedemora stad 

VLRD, 49, fol 614v, 6 maj 1703 

Begarde 010f Persson ocg Hans Da
nielsson 1 Matsbo att fa inlosa 
ifran borgarna Johan och Olof 
Trulssoner i Hedemora det jord
stycke eller hage, som dem efter 
deras fader Truls Andersson till
fallit, belaget ibland Matsboagor
na och vid sista revningsverket 
aven Matsbomantalet sasom dess 
gamla bolstad underlagt, e~bjud~n
de sig for den anlagda melloratlo
nen efter rev och skattning dem 
att betala. 
Johan och Olof Trulssoer forevande 
sig ingen ... i detta malomed k~
randena bora contestera sasom dar 
en avgarde bys ratt av bolbynoBo~a 
allenast aga skola, och alltsa sa 
mycket mindre fog hava pa inlosen 
av ett for mer an 100 ar av sta
dens innevanare var efter annan 
innehaft jordstycke att tala, lik
val som de oansett slik protesta
tion en vidlyftig skrift sig till 
varjehanda defensioner och doku
menters aberopande i saken ... , sa 
inlade daremot av svarandena en 
haradsdomhavares a Valbordig mans 
Lasse Jesperssons vagnar Knut 
Perssons i Varggarden fastebrev av 
den 13 november 1573 pa Hedemora 
Tinf utfalit, varigenom upplystes, 
det Hindrich Nilsson i Matsbo kopt 
en hage liggande utmed hans takte
gard pa vastra sidan om bolbyn av 
Hans Olsson, som boendes var i He
demora by, och hans broder Per 
Olsson i Boda for 20 mark reda 
penningar, Konung Eriks mynt, va
randes ock sedermera Anno 1575 
lagmansfasta darpa foljt, varav 
larandena sin hjalpreda taga vill 
till att bevisa det samma hage 
lytt under Matsbo och alltsa dar 
under revades, den de fordenskull 
pasta jamlikt lag och Kungl. for
ordning till bolstaden aterlaggas 
bora. 
Svarandeparterna insinuerade sina 
paborjade skiften till styrko av 
deras urgamla havd a berorde hage 
sasom och Mats Joranssons i Hede
mora brev av den 15 apri 1 1604, i 
vilket han saljer till den tiden 
varande Capellanen i Hedemora Herr 
Olof en vret nedan om Lasseboda 
for 5 skeppund stangjarn, den han 
kopt hade av Mats Persson, den 12 
februari 1671 atersalt till sva

randenas fader Truls Andersson 
for 150 daler Kmt, som slall vara 
den samma nu tvistas om, ifran 
vilken tid fadern och de vid en 
opatald havd darav hallit. 
Resolution: 
Det ar klart att denna hage kommit 
ifran Matsbohemmanet och att den 
darmed vid sista jamkningsreven ar 
skattlagd vorden, uppa vilken del 
av mindre jordetal an 1/8 hemman 
Johan och Olof Trulssoner ej kunna 
besuttna bliva. Darfor skall de 
efter matesmannaorder och gode 
mans utsago darfor av Olof Persson 
och Hans Danielsson losen taga. 
Johan och Olof Trulssoner appelle
rade under Lagmansratten. 
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Serie I I, AI :8, f 350v, 8 dec 1641 

Befallningasmannen Erik Olsson i Staden, gift man vi l ken i skogen vid 
Norns bruk hade kammi t t ill skada for !-Ians GOransson ..:.. Staden , i det han 
hade rallt trad pa honam, sa att han darigenom har masr . . ... .. .. , och 
berattade Erik sa ti l lganget vara att Hans Iaiide ett trad, vilket fastna
de i ett annat trad , emmellertid gick Hans att marka det trad han hade 
fallt , vilket gick i tva stycken , dock gick det ena stycket ick~ alldeles 
atski lt fran det andra, darfor hogg Hans att skilja dem at ..... . ..... . 

Arne Sohlström: Hedemora Stad, Nordansjö i Hedemora socken 4/7



KLHA,I I I,AI:25,f 73,14 maj 1683 
Erik Larsson i Nordansjo talade 
till sin svarmoders syskonbarn 
sal. Hans Joranssons i Hedemora 
anka hus tru Malin Clasdotter, om 
104 snesland ang uti Ohrangaroa, 
som han skall hava i pant bekommit 
ifran hans svarmoder faders hemman 
i Nordansjo for en hast vsarderad 
for 40 daler kmt, jiimval oeh hans 
svarfader sa . Per Bengtsson pant
satt till bemalde sal. Hans Jo
ransson tvenne angstegar i bemalde 
Ohrangen om 32 snesland for 8 da
ler smt, dem han i forledne ar har 
igenlost, for vilken ang 136 snes
land ieke skall hava gjort mera 
utlagor an 1 daler kmt om aret, 
oeh dem varken hagnade eller 
stangde, utan han mast halla 
vid makt, oeh sal. Hans Joransson 
oeh hans efterleverska ha brukat 
angen. 
Haremot exeiperade sal. Hans Jo
ranssons iinka hustru Malin Clas
dotter i Hedemora 8al edes, a t t 
hennes svarfader Joran Andersson i 
Hedemora, som var Erik Larssons 
svarmoders farbroder, hade bemalte 
angetegar av 104 snesland iirftli
gen bekommit, oeh ieke varit honom 
pantsatta, dem han oek i allom sin 
livstid, som skall vart 104 ar 
gammal nar han dod blev, okval t 
akal! hava brukat, oeh hennes sal. 
man efter honom i 29 ar, for vi l
ket hon 1'oregav arligen efter ett 
urgammalt • ...•..•. i utl agor gi
vi t 1 daler kmt I oeh mera skal l 
aldrig nagon hava tii1'orne ford
rat . Oeh till att bevisa dessa 
angestegar uti Ohrangen vara arv
da, ingav hon ett gammal t brev da
terat anno 1629 den 8 januari. 
under sin svarfaders broders ovan
namnde Hans Anderssons i Nordasjo 
namn oeh bomarke. samt davarande 
lansmannens Erik Anderssons pa Da
vidshyttan oeh Erik 0101'650n8 
i Hedemora signeter till vi ttnen, 
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'amilj : ' 21-222 . Jdran naers' on - l'ordansjo Hedemora 

U r Ko p aI'bergs lans har dsra ttsarkiv 

Serie II , volym 1: 18 . Hedemara 25 muj 1676 

Aveades me Ian Ja an Idersson i ~o l'l1ans jo oell hans 5varr. Quers syshonoarnt 

suI . oh n J anssons ibm barn att Joran I:l sin hustrus v ' gnar skull njuta sin 
arvsandel eft l' sin Bvarruoders aye ter, sal. • a gare ta Johansa.o Her, s· yin 80m 
hans ht..strus syskonbarn 8 1. Jo an J'onseons arvingar dock. skall bemiilde Jo 

ans arvingar orst Atnjuta av lieoald sal . hus tru .l.arg-.....rethas e~ndom 10 ars 
sytning for aet bemald sal. Jo.ha.n Jonsson haver henne gett efter sytnini:'S 
f/lsta av en 28 maj 166 • lad vidk01.l1Wer Jarans oe, -tiran . at t kOlJlll1a till l osen 
av den jord, som efter sal . hustru ...argareta faller Johan Janssons arvin@:'El.r 
till, e ot sytningen, sa all en stund Johan J anssons barn aga 3 ysterdelar 
av detta Johan .,1Anssons llIant al i ordansjd och Jaran icka mer an 1 systerdel, 
Jahan Janssons, sal. Johan Johanssons, oeh .... . 

Sarie III , volYlfl 1:12. Hedemora 2~ maj 1668 

Johan Jonsson i ordans jo beviljades 10 daler smt arligen raknandes 4 AI' till
baka, for sin svagerskas argareta Jonansdotters sytning . 

Serie II , volym AI :1, f 7bO. 14 maj 1652 

--"mellan Eric Johansson i Nordansja Och hans hustru, hustru Anna , blev avsagt, 
emedan de for hordoms skull a t skilda aro , skall ric hava t illko aode host 
2 tunnor sad. 

J erie , vo l ym ; 11, f )28 . 10 april 1644 

Johan Jonsson i ordansja oega~de fasta pA Per 01ssons i sterby 1 1/2 spann
land Aker med tiL..ydande ang i samma J ohans hemman , som han kopt. clus t ru ,_a 1in 
sal . Anders Ja~ i samma by, vilken tillfarne harp gjort klander till 10
sen pA sina barns vagnar, . ...... aro syskonbarn med Fer Olsson. 

~erie I I, volym AI :11, f 4J2v. 14 mars 1645 

ustru lisabeth, Jon f....4r tens sons i Nordansja , beviljades confirmation pa det 
jordebyte hon hade ejott e sina mOdersy.stra~tr~rit och 'lisabeth Simonsdott
rar i Hamre . i}t. f! • M f " Jk. <.l",Jk;'l ",1+ ~ ,.,t r ft., 

Serle II , volym AI :11, 584 . 8 nov 1645 

oran Joransson i Persbodarna i ordansjo for .... stamning ...• att 8vara for 
Cronans utlagor for Juliushem ejr i ordansja. 
Hans i s 'on sk.ogvaktare skall oruka a lla sa 'garnas jord och aug uti ~ordansja 
oeb Juli ushemmanet till dess d.ar s ulle sig for Ratta som jorda. re ar ... .. . 

enoverade dombackel'na, volym 4, f 353 . 26 Ilaj 1654 

er 010f660n i Nordansjo angav Johan Jonsson ibid or Jet han baver instangt 
en vret, sam hans svarfolk har tillkommit och till daras hemman la s, Johan 
kunde inte neka d.artill, att icke vret n haver lagts till aaras hem an men 
sade honom i manga Ax raver legat for fiHot och darfor upus tanvae han den. 
Johan har ock Eib-t av skogen oc UP}) rukat samma vret, oen emedan ohan sjalv 
bekEinde summa vret hav lytt under Pers svarfolks hemman, sAsom och det maogen 
.. .. .... var, dock blev samma vret hustru alin Pers svarmoder t i lldomd . 
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J rie II, volym I110, f 450 . 28 nov 1 43 

~mellan hustru 1alin, nders Joranssons i Nordansjo pA Bina barns 
vtionar sfter sin forbemalde man, s som oeh sin mans syster, hustru Malins i 
steroy barn, vilka hava varit Annas i Hamre halvsyskon pA den ena sidan, 

oen Ingel i Brunna pa sin hustrus Brita Jonsdotters v~gnar, vilken varit sam
syster med Anna, blev avsagt att hustru ] alin pa. sina barns vagnar efter sin 
man skall hava 1/4 bAde av l ost oeh f~st efter 9 Cap Arvdebalken . Detta arv 
skall falli t for 7 e l er 8 ax sedan d remo t ~..(Ingel, att hans forbemal da 
hustrus halvsyster argareta Jonsdotter i Nordansjo ar f or 40 AT a.edan vid 
pass hlivit dod, ooh av hanem hava bart arva hans, .~e s, hustru oeh nas t 
for i .. ho('!-. . hennes sl.l.lJlsyster Anna, 0 h Ivargaretas{syskon Nils oeb Joran 
Jonasoner samt ~alin Jonsdotter, oeh att dessa sumsyskon tog arvet oeh att 
hans Ingels, hustru fick intet, or i a t t Ande r s Joransson ar Joran Jonssons 
son, dar or v ' ll nu Ingel korta ~ar Anders Joranssons son . ~huru val Ingel 
efter 15 Cap li.rvdebalken oeh efter hatrJ Q/: .1. tt,7/;:Iet ta arv pa sin hust rus 
vagnar ifrAn domas. j 
r,L(;t-A'-'- /), 11 e " " 1"1 (( 

~erie II, volym AI : 3, f 130 . 31 okt 1636 

Jppbjods AndLrs Jarans ons i Nordans j o h strus arv i Vasteroy, som ar ett tunn
land &ker oeh diirtill ang oeh hus i bemalte Vasterby. 

Serie II. volym I : 5, f 155. 10 maj 1637 
~nders Jorans~,onB i ~ordansjo hustrus faderne joro.. med hus i Eric Anderssons 
hemman i asterb31, som han har forskrivi t Anders Matsson i • ikbyn . 

~erie I, 1:3, f 18. 8 mars 1594 
om i'lAnS 0101's90n i Nordansjo och bsrattade huru han med fri vilja haver givit 

hats Persson andel ibidem i ang beniimnd Nack lig des i Soriingen oeh en teg 
ibidem, till en forlikning pA dess gamla kop ..... som uppbo ar skett, ooh haver 
lats Pers ons moderfader benAmnd Hans ers , on i Nordans jo oeh sAlt sinom broder 

Joran Persson oeh nu haver ....•..... 

KLHA, II, AI:6, f 196, 29 okt 1639 

Daniel Hansson i Ingevallsbenning pa sina oeh sin systers vagnar efter 
sin framledene moder hustru Margareta Olofsdotter i i'ran Sa .•••• hyttan, 
talte till efterskrivna: 
Pa unge eller Prasthytte Mats Olssons vagnar till 
1) Hustru Margareta framlidne Olof Matssons i Diusa i Huseby socken, 
vi lken i=ir foreskri vne Mats Olasons sonhustru, at t hans, Dani els, moder 
haft utlaht till samme Prasthytte Mats pa en vret bel agen vid Pungetjar
nen, nordan Nordansjo-akern, stangj arn 2 skeppund, 3 lispund, penningar 
7 daler 10 ore daribland, vilka penningar oeh jarn Mats haver brukat i 3 
ar forr an Daniels moder gick i jorden, sedan hans moder i eke njuti t 
samma jord mer an 1 ar, men Prasthytte Mats hustru oeh hennes barn haver 
tagi t samma j ord med trug i gen, oeh darpa likval ieke levererat mer 
an klade for 5 daler 24 ore kopparmynt, 1 par ••.•• byxor for 3 1/2 daler 
oeb 3 •• ••• • • for 3 daler. 

3} Till gmn1e Hans Andersson i samma by, som pa samma tomt .... , 
foreskrivne Mats Olsson ar Hans Anderssons hustrubroder. 
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