






Domboksutdrag från tinget i Bo den 28 november 1662 
 

Anno 1662 den 28 Nowembris wardt rätt Laga Ting 
hållit med allmogen af Carlskoga Sochn uti Bo, 
thersammastädes närwarandes Länsmannen 
wälförståndig Eric Påwelsson i Bo och the Tolf 
Bolfaste och edswurne Sochnens Nämndemän som 
woro: Jon Björnsson i Stråbergs-myran, Nils Ericsson 
i Låsseby*, Påwel Jonsson i Kärne, Håkan Andersson i 
Strömmetorp, Simon Ericsson i Stenswiken, Nils Gun 
narsson i Bredgården, Olof Ericsson i Ullfwetterstorp, 
Päder Pärsson i Immen, Matts Jordansson i Bryttjegår 
den, Eric Olofsson i Bredgården, Dan Bondesson i 
Backa, Nils Swensson i Strömed. 
 
Tå (då) upsteg dommaren Jon Björnsson i Stråbergsmy 
ran och så nu som å förre Tinget gaf tillkänna 
huru som han och hans hustru Karin Månsdotter wo 
ro Tu ålderstegne Folk, som intet orckade så 
bruka sitt hemman, som tillförene, utan sine 
Barns tillhjelp och förthy hade tagit intil sig the 
twenne yngre Sönerna Eskil- och Sal. Jonas Jonsöner 
med så skäl att the skola wårda och sköta them 
sine Föreldrar till dödedagar och sedan låta 
hederligen komma til grafwa, och therföre 
hafwa för sitt och sina Barns fasta Fäd= och 
Möderne bemte Stråbergsmyran med tillhörige 
hytte- och masugnsdel uti anseende at then tredje 
äldste Sonen Björn Jonsson hafwer af samma 
Stråbergsmyran med theras Föräldrars hjelp uptagit 
(sid 2) 
git sig ett så godt hemman som på honom kan falla 
och han wara behållen med meml. Björtorp. Then 
äldre dottern Marit Jonsdotter som nu är död och 
Barn efter henne hafwer ock på samma ägor med 
theras Föräldrarnas hjelp uptagit sig att så godt 
hemman som på henne kan falla och wara 
belåten med neml. Stråbergsmyretorp och efter in 
gen Lägenhet widare fans på the ägorne för then 
yngre Dottren Elin Jönsdotter, så hade the Föräl 
drarna köpt henne therutan om ett så godt hem 
henne kunde påfalla och hon wara nögd med 
nemligen Holmetorp. Men alla lösöron, som efter 
them Föräldrerna kunde finnas, wille the at 

samtelige Barnen skulle ärfwa efter Lag, 
Broder Broderslott och Syster Systerslott, begäran 
des att Rätten wille thenna theras af en Rättskaf 
fens Färäldraeligit Hjerta och Kärlek gjorde 
Disposition och Förordning barnen emellan 
gilla och stadsfästa på thet ingen Split och oenighet 
måtte them emellan härom komma efter the 
ras död så emedan thenne Jon Björnssons 
och hans hustrus beställning Barnen emellan 
efter theras död fans så wida skälig och god, som 
the på Stråbergsmyre ägor boendes kunde ock få 
weta och njuta hwar sin anpart i Skogen, thet 
Jon Björnsson också bejakade så dömde Rätten 
at therwid skulle blifwa, som Jon Björnsson och 
hans Hustru barnen emellan delt hade, nemli 
(sid 3) 
lig. Björn för sig och sina hafwa Björtorp med Skogen. 
Sal. Marits barn för sig och sina behålla Stråbergsmyre 
torp med ./7 i Skogen, Eskil och Sal. Jons barn för sig 
och sina blifwa wid Bohlbyn Stråbergsmyran med 
masugnsdelen och 4/7 i Skogen efter som Läns 
mannen Eric Påwelsson i Bo med nämnde 
männen Nils Gunnarsson i Bredgården, Matts Jordans 
son i Bryttjegården och Dan Bondesson i Backa them 
emellan delandes wordo och Elin med sine barn 
behållin wid Holmetorp alt utan qwal eller 
klander af någon, ewärdeligen, och thet wid La 
ga böter för dom brott tilgörandes. 
 
Actum ut supra (gjort på det sätt, den ort eller den tid, 
som förut nämnts) 
 
På Rättens wägnar 
Matts Plenningsköld 
 
Likheten med Original Fastebrefwet 
Intyge C. Holmberg, 
Tullnär. 
 
 
* Låssbyn i Bjurtjärn

 




