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Nytt arbete om Sunderbyn
Föreningen har av Anders Sandström, som ju är medlem i föreningen, fått 
motta en mycket intressant utredning om Sunderbyn åren 1539-1721. Utred-
ningen är på 67 sidor samlade i en omslagsmapp med genomskinlig framsida 
och ett försättsblad med en vacker illustration. Utredningen inleds med en ge-
nomgång av den allmänna utvecklingen i landet med fokus på Västerbotten/
Norrbotten och Sunderbyn. Därefter följer en genomgång av olika typer av 
källskrifter som finns att tillgå för tiden före den allmänna kyrkobokföringen. 
Genomgången exemplifieras med utdrag för Sunderbyn. De avslutande si-
dorna upptas av en redovisning av ägarna till 30 gårdar/fastigheter som fanns 
i Sunderbyn under den aktuella tiden.

Häftet Sunderbyn åren 1539-1721 kan köpas i föreningslokalen om Kjell 
Nilsson, Gunnar Johansson eller undertecknad finns på plats. Du kan också 
beställa häftet via e-post info@lulebygden.se eller brevledes till föreningens 
postadress. Priset är 100 kr/häfte. Överskottet går enligt önskemål från förfat-
taren till Julius Sundströms Minnesfond. Vid beställning gäller förskottsbe-
talning till Plusgirokonto 36 64 01-8. Ange namn och postadress. Vid postför-
sändelse tillkommer 25 kr i porto och expeditionsavgift.
      PER WÄNKKÖ

MEDLEMSMÖTE
söndagen den 13 december kl 15.00
i IOGT-lokalen, Köpmantorget 7, 1 tr

Program:
	 l	 Medlemsmöte
	 l	 Utdelning av Julius Sundströms stipen-  
  dium
	 l	 Föredrag av Jan Wikström och Gunnar   
  Johansson: Altappen och dess befolkning
 l Fika

      Välkomna!
    STYRELSEN 
    Lulebygdens Forskarförening

Glöm inte
kvarvarande aktivitet

i december!
Se annons på sidan 3, 
längst ned till höger!
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Styrelsen 2008
Ordförande
Per Wänkkö
Tel 0920-22 62 76
E-post: per.waenkkoe@swipnet.se
Vice ordförande
Gunnar Johansson
Tel 0920-22 75 93
Kassör
Kjell Nilsson
Tel 0920-26 72 04, 070-218 56 41
E-post: kjell.erik.nilsson@telia.com
Sekreterare
Carin Vallgren
Tel 0920-22 86 13
E-post: carin.vallgren@ssab.com
Övriga ledmöter
Eivor Nordqvist
Tel 0920-25 61 20
E-post: nordqvisteivor@hotmail.com
Stig Åberg
Tel 0920-26 74 02
E-post: stig.aberg@telia.com
Kent-Åke Lundebring
Tel 0920-26 86 31
E-post: kent-ake.lundebring@nll.se
Suppleanter
Ingrid Vikström
Tel 0920-340 72
E-post: ingvik@telia.com
Kjell Mäki
Tel 073-040 31 64

Lulebygdens
Forskarförening
Besöksadress:
Residensgatan 6 E, Luleå
Telefon: 070/299 54 24
Telefontid: Måndag: kl 9-11
” Torsdag: kl 9-11
Övrig tid går bra att malia till
nedanstående e-mailadress
e-postadress:
info@lulebygden.se
Hemsida:
www.lulebygden se
Webbansvarig: Marita Lindell
e-post: webred@lulebygden.se
Post skickas till adress:
Lulebygdens Forskarförening
Residensgatan 6 E
972 36 Luleå
Öppettider:
Ytterdörren öppen kl 07.00-20.00 
alla dagar. Innerdörren låses som 
tidigare med egen nyckel .

Annonspriser
Åttondels sida 100 kr
Kvartssida 200 kr
Halvsida 300 kr
Helsida 500 kr
Sista sidan, enstaka nr 1.500 kr
Sista sidan helår (4 nr) 5.000 kr
Medlemmar får kostnadsfritt mark-
nadsföra sina alster i tidningen. 
Detta är begränsat till fem rader 
enspaltig text (på tvåspaltig sida) 
och under förutsättning att ett 
exemplar av alstret lämnas till 
föreningen.

Medlemsavgifter
Vuxen  150 kr/år
Ungdom tom 25 år  40 kr/år
Familj (samma hushåll)  190 kr/år
Vid inbetalning uppge alltid namn, adress, födelsedag, 
telefon, gärna mobil och e-post (inkl namn mm på famil-
jemedlemmar som omfattas av familjeavgiften).

Avgiften betalas till PG 36 64 01-8
Vid internetbetalning: Komplettera dina 
uppgifter genom att skicka dem med e-post 
till medlemsansvarig
e-post: lulebyfof@telia.com
Kom ihåg att meddela adressändring!

Föreningens syfte
Lulebygdens Forskarförening 
grundades 1989 för att främja 
och höja intresset för bygde-
person- och släktforskning 
inom gamla Storlule socken 
samt att arbeta för bättre be-
tingelser för sådan forskning.

Ge ett bidrag till
Julius Sundströms 

Minnesfond
Förvaltas av 

Lulebygdens Forskarförening.
BG 5862-5955

Stipendiegruppen/lulebygdens 
Forskarförening

Gerd Olovsson, tel 0920-25 44 64, 
e-post gerd.olovsson@telia.com
Sigvard Eriksson, tel 0920-22 25 24.
FONUS kan förmedla telegrammen.

2

Manusstopp
för

februari-
numret

14 februari
Påminner samtidigt om 
behovet av korta notiser/
artiklar, och även intres-
santa fristående bilder.
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Layout och produktion:
ÅKE ÖSTLING

Tel 0911-21 17 78
kea.ost@telia.com
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Ordföranden
har ordet

Höstens
aktiviteter
Påminnelse om kvar-

varande aktivitet

Tisdag 1 december:
Kl 18.30 i Forskarlokalen, 
Residensgatan 6 E, Luleå

Info om Soldatforskning, 
Gunnar Johansson

VÄLKOMNA!

Gunnel Blomberg
Trossvägen 36, 973 41 Luleå
Tel 070-340 01 85

Jan Erik Juhlin
Knektvägen 5, 730 71 Salbohed
Tel 070-285 53 73

Elsy Cederlund
Hagaviksgatan 28, 974 32 Luleå
Tel 0920-22 87 91

Barbro Sandberg
Burströmsvägen 22, 974 33 Luleå
Tel 0920-22 54 51

Sune Sandberg
Burströmsvägen 22, 974 33 Luleå
Tel 0920-22 54 51

Gunilla Hansson
Morkullegränd 15, 974 54 Luleå
Tel 0920-610 71

Christina Lindmark
Stationsgatan 53 A, 972 34 Luleå
Tel 0920-22 87 20

Kurt Kjell Lindmark
Stationsgatan 53 A, 972 34 Luleå
Tel 0920-22 87 20

Hej alla
Höstmörkret har sänkt sig över 
Luleå och då brukar också lusten 
infinna sig att gräva ner sig bland 
mikrofischkort och databaser av 
olika slag för att hitta en gammal 
anfader eller anmoder. Själv har 
jag hittills inte varit särskilt flitig 
men vid de tillfällen jag har varit 
i lokalen har jag slagits av att det 
har varit ganska få forskare där, 
förutom när någon kurs har pågått. 
Har datoriseringen inneburit att 
man sitter hemma framför datorn 
och forskar? Jag tycker att det 
vore synd om så är fallet.

Vi har nu avverkat två av 
höstens tre tisdagsträffar. Den 
första träffen lockade drygt 20 
deltagare som fick ta del av 
Kjell Mäkis stora kunskaper om 
skattelängder m.m. Till den andra 
träffen kom 17 deltagare som fick 
lyssna till ett mycket intressant 
föredrag om bygdeforskning 
av Gunnar Johansson. Båda 
träffana avslutades med en 
trevlig fikastund och fortsatta 
samtal kring bl.a. dagens ämne. 
Nästa träff blir tisdagen den 1 
december då Gunnar Johansson 

informerar om soldatforskning. 
Styrelsen kommer vid sitt nästa 
sammanträde att utvärdera 
träffarna innan man beslutar om 
en ev. fortsättning, men med det 
intresse som visats talar mycket 
för en fortsättning. Kolla därför 
på hemsidan om det blir någon 
träff tisdagen den 5 februari.

Som framgår av en notis 
på första sidan i tidningen har 
Anders Sandström överlämnat 
en utredning om Sunderbyn 
till föreningen. Utredningen är 
naturligtvis av speciellt intresse 
för alla med anknytning till 
Sunderbyn. Men den bör också 
vara mycket värdefull för alla 
som vill söka sig långt bak i tiden 
till andra källor än kyrkböckerna. 
För mig, som hittills nästan 
uteslutande använt mig av 
kyrkböckerna för min forskning, 
kommer Anders arbete att bli en 
värdefull handledning.

Höstmörker javisst – men vi 
närmar oss också advent och 
jul med upplysta fönster och 
julgranar överallt. Första advent 
(29/11) är också skyltsöndag då 
föreningen kommer att visa upp 
sig i Stadshuset tillsammans med 
en del andra föreningar. Ta med 
dig någon bekant som kan tänkas 
vara intresserad av släktforskning 
och titta in. Nästa begivenhet blir 
medlemsmötet på Luciadagen 
med stipendieutdelning och ett 
som jag tror mycket intressant 
föredrag om Altappen och dess 
befolkning. Hoppas många 
medlemmar ställer upp.

   PER
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Mer om släkten Kråkas äldsta led

Arvet efter hustru Anna Andersdotter (Kråka)
I Stockholms stads tänkeböcker finns ett mål 1590-05-13 angående Olof Knutssons hustru Annas arv och arvingar.3 

Talan fördes av Annas bröder Hans Andersson i Vitån och Nils Andersson i Söderby [Sunderbyn] samt hennes 
systers Brita Andersdotters man, David Elofsson i Bredåker å deras barns vägnar (alla i Luleå socken). Dessa får sin 
del i Annas säterhus [även Margit får en del i detta hus om Ulf Larsson tolkat texten rätt]. Annas syster Margits son 
Nils Torbjörnsson i Sjulnäs i Piteå socken talar för sin mor och för Sara Larsdotter och hennes systrar Gertrud och 
Anna. Dessa senare får Annas lilla korsvirkeshus i Skeppar Karls gränd.

Enligt Magnus Erikssons stadslags ärvdabalk ärvde broder lika som syster och syster lika med broder, till skillnad 
från landslagen där broder ärvde 2/3 och syster 1/3. 

Arvet var säkerligen ett bakarv efter Anna Andersdotters föräldrar. Då samtliga angivna arvingar var syskon till 
Anna Andersdotter, var systrarna Sara, Gertrud och Anna Larsdöttrar troligen döttrar till ett avlidet syskon till Anna, 
troligen till en nu avliden bror Lars Andersson, eller möjligen till en syster gift med en Lars. 

Om Jon Andersson eller Jakob Andersson hade tillhört syskonskaran, så skulle de ha varit med vid arvsskiftet eller 
senare klandrat det.

Kråksläkten härstammar alltså från Anders Larsson i Sunderbyn och hans söner Hans i Vitån och Nils i 
Sunderbyn

Av LEIF BOSTRÖM, Täby
Forskning av Ulf Larsson om Kråkättlingar i Stockholms stads tänkeböcker1 gör att 
några uppgifter i min tidigare artikel ”Släkten Kråkas äldsta led”2 behöver korrigeras. 
Varken Jon Andersson i Svartbyn eller Jakob Andersson i Sunderbyn var bröder till Nils 
Andersson Kråka. 

Anders Larsson
n 1539-1560
Sunderbyn

Hans Andersson
n 1546-1595

Vitån

Nils Andersson Kråka
n 1562-1613
Sunderbyn

Anna Andersdotter
Olof Knutsson

Stockholm

Brita Andersdotter
David Elofsson
n 1579-1604

Bredåker

Mariet Andersdotter
Torbjörn Olofsson

n 1543-1569
Sjulnäs, Piteå

Jon Anderssons släkt
Anders Nilsson som var landsköpman nämns i skattelängderna 1539-1546 i Sunderbyn. Han har två söner 1546. 
Gården tas över av sonen Per Andersson, nämnd 1549-1553. Han har en bror i bågskattelängden 1549 och troligen 
fler år. Brodern Henrik Andersson står för gården 1555-1596. Han har en bror 1558-1562. I tiondelängden 1562 
står hustru Brita för gården. Hon var troligen änka efter Anders Nilsson, eftersom det i bågskattelängden 1567 står 
att ”hustru Brita haffuer draget till sinn sonn Hendrich Andersson och lagett sinn iord tilhopa”. Den jord som varit 
avskild från gården bör vara den som Jöns Andersson står för 1563-1565. Han bör också vara den bror som nämns i 
bågskattelängderna 1558-1562 hos Henrik Andersson. Därmed bör Jöns Andersson vara son till Anders Nilsson och 
Brita. Han är säkerligen identisk med Jöns Andersson som är bonde i Svartbyn från 1566. Senare kallas han Joen/Jon 
Andersson, men i alla tidiga belägg står det Jöns Andersson. 

Från 1579 står Jakob Andersson för en gård i Sunderbyn. Jag tror att han står för den gård som hustru Brita och Jöns 
Andersson tidigare stått för, som åter kan ha brutits ut ur Henrik Anderssons gård, men det är osäkert. Anders Jönssons 
änka Brita står för en gård 1578, men inte 1579. Hustru Birgitta återkommer i tiondelängden 1580 och från 1581 har 
Hans Olofsson tagit över den gården. Jag tror att det är den gård som Anders Jönsson haft tidigare.

Jon och Jakob Anderssöner kan alltså vara bröder och söner till Anders Nilsson och hans hustru Brita.

Kyrkojorden
Under 1570-talet köpte Nils Andersson i Sunderbyn och Jon Andersson i Svartbyn kyrkojord som tidigare skänkts till 
kyrkan av barnlöst folk. De kunde inte förlika sig på hemmanet, så köpet gick tillbaka. Men Nils Andersson verkar 
ha behållit hemmanet och senare omtalas att hemmanet är löst under släkten igen. Det är möjligt att Nils Andersson 
kommer från den barnlöse mannens släkt och att Jon Andersson kommer från den barnlösa hustruns släkt, eller vice 
versa.
    1 Ulf H Larsson, 2009, http://ulfhlars.se/Genealogi/Borgare_2.htm
    2 Lulebygdens forskarförenings medlemsblad nr 49, februari 2005
    3 SST 1589 - 1591, sidan 166                                                        l
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  Sven Bjursson 
  Bensbyn 
 
 
  dotter 
  Jakob Östensson 
  Bensbyn 
 
 
 
  Nils Jakobsson 
  n 1539-65 
  Bensbyn 
 
 
 
Jakob Nilsson g hustru Kerstin  Knut Nilsson 
n 1563-1607 n 1611  n 1563-66 
Bensbyn Bensbyn  Bensbyn 
 
 
 
Nils Jakobsson   Hans Knutsson  g hustru Barbro 
n 1609-21   n 1586-92 n 1593-1604, 10 
Bensbyn   Bensbyn Bensbyn 
 
 
 
Jakob Nilsson g Sigrid Pålsdotter g Jakob Larsson Lille Knut Hansson 
n 1621-28 n 1629-31, n 1647-58 Anders Nilsson n 1606-48 
Bensbyn 36-44, 59-62 Bensbyn n 1630-35 Bensbyn 
 Bensbyn  Bensbyn 
 
 
Nils Jakobsson Elin Jakobsdotter Mareta Jakobsdotter Hans Knutsson 
Ruuth Hans Eriksson Jöns Jönsson  n 1637-81 
 n 1665-87 n 1663-87  Bensbyn 
 Bensbyn Bensbyn 
 
       7      3      11      5 

Några bensbysläkter
Av LEIF BOSTRÖM, Täby

I den här artikeln försöker jag reda ut släktförhållandena för en del av familjerna som 
bott i Bensbyn, med hjälp av källor från 1600-talet och tidigare. Jag har bl a använt skatte-
längder i Västerbottens landskapshandlingar, Älvsborgs lösen 1571 och 1613, jordeböcker, 
boskapslängder, mantalslängder, roteringslängder, mönsterrullor och domböcker. Jag har 
även haft stor glädje av en utredning som Nils Joelsson från 1989: Släkten Ruuth från Rut-
vik och Bensbyn.
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a Sven Bjurssons familj
Flera personer från Bensbyn nämns i 
Stockholms stads tänkeböcker.1 Det 
tidigaste omnämnandet är Östen i 
Bensbyn, som var vittne 1482 4/9. 

Jöns Nilsson sutor (= skomakare) 
i Bensbyn i Luleå socken fick 1489 
19/8 sin del i arvet efter Nils Kock, 
hälften av den gård, som Nils Kock 
skänkt till Krokeks kloster och som 
Håkan laxkar återlöst utan arvingar-
nas samtycke. Av ett brev som fram-
lades i ett senare mål framgår att 
Jöns Nilsson Skomakare var son till 
Nils Kocks brorsdotter.

Jakob Östensson i Bensbyn var en 
av dem som bevittnat ett intyg som 
framlades för rätten 1492 27/8.

Den 1498 27/8 upplät Anders 
Svensson, ”vor stadtz borgames-
tare”, med sin samborne broder Per 
Svensson, till Jöns Nilsson i Bensbyn 
hela sin brödradel, i skog och mark, 
åker och äng, kvarn och kvarnström, 
i ”watho och torro”, i deras fäders 
gård i Bensbyn som de ärvt efter 
sin fader Sven Bjursson, mot den 
fjärdedel som honom tillhörde och 
han hade ärvt efter Nils Kock här i 
Stockholm. Sven Bjursson i Bens-
byn var gift med en syster till Gun-
nild Öndesdotter.

Ett arvsskifte efter Anders Svens-
sons son Erik Andersson mellan Karl 
guldsmed och dennes (hustru Bir-
gitta Persdotters) medarvingar görs 
1519 19/9. Medarvingarna är från 
Norrbotten: Olof Torbjörnsson från 
Sjulnäs, Jöns Persson från Lillpite 
(båda Piteå socken), Lars Hinses-
son från Måttsund, Anders Håkans-
son i Måttsund, Per Jönssons hustru 
i Måttsund och hustru Sigrids son i 
Måttsund. De godkände det arvskif-
te som gjorts av Olof Torbjörnsson 
i Sjulnäs i Piteå socken och Nils Ja-
kobsson i Bensbyn på deras vägnar. 
Arvet torde vara ett bakarv via Sven 
Bjursson och norrbottningarna var 
troligen arvingar till hans döttrar.

Vid arvskiftet efter Per Svenssons 
dotter Birgitta 1570 4/4 uppträdde 
Sven Bjurssons döttrars barnbarn 
och barnsbarnsbarn som arvingar 
på Birgittas faders sida. Vilka de var 
framgår av senare mål i samma ären-
de 1574 20/9 och 1577 16/3. 

Enligt notis 1574 20/9 hade arkli-

mästaren Olof Anderssons släktingar 
Jakob Nilsson i Bensbyn, Anders 
Andersson i Härtsön samt Olof 
Hinsesson i Måttsund ärvt Birgitta 
Persdotter (Bjur) via hennes farfar 
Sven Bjursson. Arklimästaren Olof 
Andersson hade bytt till sig deras ¾ 
av ett hus på Kindstugatan mot jord i 
Luleå socken. 

Knut Håkansson, K. Mt:s sekrete-
rare och trotjänare gjorde 1577 16/3, 
på sin hustrus, Brita Torfastsdotter, 
och hennes medarvingars i Piteå 
socken vägnar arvsanspråk på ¼ av 
ett stenhus på Kindstugatan efter sa-
lig hustru Birgitta Persdotter (Bjur), 
Finved guldsmeds hustru. Jakob 
Nilsson i Bensbyn, Anders Anders-
son i Hertsön samt Olof Hinsesson i 
Måttsund hade ärvt resterande ¾ av 
samma hus. 

K.M:ts kamrer Knut Persson, gift 
med Olof Anderssons änka Kristina 
Andersdotter, anger att Jakob Nils-
son tidigare hade bett Per Olsson 
Torfast och ett år senare hade Olof 
Hinsesson bett Knut Håkansson att 
lösa in deras arvsparter i ovan nämn-
da hus men blivit nekade detta. Jakob 
Nilsson, Olof Hinsesson och Anders 
Andersson hade då använt andelarna 
i huset för ett byte mot Olof Anders-
sons och dennes hustrus (Kristinas) 
arvegods i Luleå socken (”theris 
fasta fädernes och mödernes jordh”). 
Jorden var skattad för 1600 mark 
och i reda penningar värd 680 mark.  
Olof Andersson kallas ”theris frände 
och rätte slecht”. Om jorden sades 
att de genom bytet ”kunde therföre 
igen bekomme theris föreldrers faste 
jordh och bÿrd, som them aldelis wäl 
war beläget, ” Vidare framhålls att 
bytet förhindrar att jorden kommer i 
en främmande släkts ägo.

K.M:ts kamrer Knut Persson hade 
tagit upp affären med Sven Pers-
son, som han kallar häradshövding i 
Västerbotten, samt med K M:ts be-
fallningsman Olof Helsing. Dessa 
intygar under deras sigill att saken 
behandlats på häradstinget i Luleå 
socken 1575 22/7. Hustru Kristina 
Andersdotter och hennes barn hade 
genom bytet erhållit ”en fullkom-
lig ägendom”. Domen blir att Knut 
Persson, som förmyndare för hustru 
Kristina och hennes barn, behåller 

sina tre fjärdedelar medan Knut Hå-
kansson (med medarvingar) behåller 
sin fjärdedel av huset mot ”en skä-
ilgh huselega”.

Av arvsskiftena framgår att Sven 
Bjursson i Bensbyn verkar ha haft 
fyra döttrar:

1) En dotter som var mor till Olof 
Torbjörnsson i Sjulnäs och till Jöns 
Perssons hustru i Lillpite.

2) En dotter som var mor till 
Anders Håkansson i Bensbyn eller 
Måttsund och hans systrar Sigrid 
(som 1519 hade en inte namngiven 
son) samt Mariet gift med Per Jöns-
son, båda i Måttsund. Anders An-
dersson i Hertsön som var arvinge 
1570 kan ha varit en son eller sonson 
till Anders Håkansson.

3) En dotter som var gift med Ja-
kob Östensson, far till Nils Jakobs-
son som uppträder som arvinge 1519 
samt farfar till Jakob Nilsson som 
uppträder som arvinge 1570, alla i 
Bensbyn. Jakob Nilsson hade själv 
nämnt sin farfar som levde på Jakob 
Ulfssons tid.

4) En dotter som var mor till (el-
ler gift med) Lars Hinsesson, far till 
Hinse Larsson och farfar till Olof 
Hinsesson, alla i Måttsund.

Skattelängder
Nils och Erik Jakobssöner var bön-
der i Bensbyn från 1539. Åtmins-
tone Nils Jakobsson var son till Ja-
kob Östensson, som troligen var gift 
med en dotter till Sven Bjursson. 
Möjligen var även Erik Jakobsson 
son till Jakob Östensson. De hade 
de två största gårdarna i byn enligt 
jordeböckerna 1543, 1546, 1561 och 
1562. Nils Jakobssons gård var den 
största gården av de båda. Enligt 
Älvsborgs lösen 1571 var Nils Ja-
kobssons son Jakob Nilssons förmö-
genhet värderad till 784 mark. Den 
näst största gården i byn ägdes då av 
Lars Henriksson som tagit över Erik 
Jakobssons gård. Hans förmögenhet 
var värderad till 365½ mark.

Den tredje största gården i Bens-
byn enligt jordeböckerna 1543 och 
1546 ägdes av Jöns Nilsson. Hans 
gård och Erik Jakobssons gård var 
nästan lika stora tillsammans som 
Nils Jakobssons. Den gård som Hans 
Eriksson äger 1561 och 1562 är troli-
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gen samma gård som Jöns Nilssons. 
Om den läggs ihop med Erik Jakobs-
sons och Per Erikssons gårdar blir 
de exakt lika stora tillsammans som 
Nils Jakobssons gård.

Ättlingar till Nils Jakobs-
son (Bensbyn 7, 11, 3, 4,5)
Nils Jakobsson var bonde 1539-1565 
i Bensbyn. Han hade en son 1546-
1555 och två söner 1557-1562. Nils 
Jakobsson var landsköpman 1543-
1562. I bågskattelängden 1563 har 
han efterträtts av sönerna Jakob 
Nilsson och Knut Nilsson. Enligt 
bågskattelängderna 1568-1570 fanns 
ytterligare en Jakob Nilsson i Bens-
byn, se nedan.

Jakob Nilsson var bonde 1563-
1607. Jakob Nilsson var landsköp-
man 1579. Hans hustru Kerstin 
nämns 1611. Jakob Nilsson var en 
gammal man 15962 och benämns 
krympling 1604 och lam 1605-1606. 
Sonen Nils Jakobsson efterträder 
honom som bonde 1609-1621. Han 
sägs vara krympling 1617. 

Sonen Jakob Nilsson var bonde 
1621-1628. Han var knekt 1628. 
Hustru Sigrid nämns i boskapsläng-
den 1623 och i alla längder 1629. 
Hon nämns även 1631, 1636-1644 
och 1659-1662, den sista perioden 
som Jakob Larssons hustru. Jag 
skulle tro att det är samma person 
vid alla tillfällen och att hon var Ja-
kob Nilssons hustru. Han avled tro-
ligen i knekttjänsten och hon gifte 
om sig med Jakob Larsson. Hustrun 
Sigrid hade patronymikonet Pålsdot-
ter. Hon var möjligen dotter till Pål 
Olofsson i Björsbyn.

Lille Anders Nilsson nämns 
1630-1635 och i boskapslängden 
1635 nämns Nils Nilsson. De var 
troligen bröder till Jakob Nilsson. I 
jordeboken 1635 sägs att lille Anders 
Nilsson är en husarm knekt. Gårdens 
storlek minskar från 26 skälsland 
1633 till 18 skälsland 1638. 

Knekten Jakob Larsson nämns i 
mantalslängderna och jordeböckerna 
1647-1658. Jakob Larsson och Sig-
rid Pålsdotter hade dottern Mareta 
Jakobsdotter som dog 1735 4/3. En-
ligt dödsnotisen var hon född 1640. 
Hon var gift med Jöns Jönsson som 
var bonde på gården 1663-1687. Han 

hade hustru redan 1663. Det tyder 
på att hustrun Mareta Jakobsdotter 
var född före 1647. Jag tror därför 
att hustru Sigrid gift sig med Jakob 
Larsson före 1647. Då hon gift sig 
med Jakob Nilsson före 1620 kan 
hon nog inte ha fått barn så sent 
som 1647. Mareta Jakobsdotter var 
kanske ändå inte född så tidigt som 
1640. Hustru Margeta stod för går-
den 1688, Johan Jönsson 1690-1692 
och Jakob Jönsson 1694-1696. Var-
ken Johan eller Jakob har hustru en-
ligt mantalslängderna. Jakob Jönsson 
blev soldat Flygare 1695. Han gick 
för fadern Jöns Jönsson, vilket tyder 
på att Jöns Jönsson levde 1695. Han 
bör då ha blivit 60 år omkring 1687, 
eftersom han inte finns med i man-
talslängderna därefter. Jöns Jönsson 
hade en son i mantalslängden 1687, 
vilket tyder på att Johan Jönsson var 
född senast omkring 1670. Hustru 
Margeta hade två söner 1688, vilket 
tyder på att Jakob Jönsson var född 
senast omkring 1671. Jakob Jöns-
son Flygare var gift med Sara som 
nämns i mantalslängden 1702. Jöns 
Jönsson och Mareta Jakobsdotter 
hade även dottern Mareta som enligt 
dödsnotisen 1745 26/12 avled som 
hustru i Bälinge och var född 1665 i 
Bensbyn. I husförhörslängderna från 
1708 och framåt står hustru Mareta 
Jöns Jönssons med dottern Mareta 
som inhyses i Bensbyn. Gården de 
bott på, Bensbyn nummer 11, är 
öde.

Nils Jakobsson tog upp en gård 
om 2 skälsland 1644.3 Den var på 2 
skälsland även 1645, men 1646 var 
den på 32 skälsland. Den kan ha satts 
samman av delar av de gårdar som 
senare fick nummer 11 och 8 samt 
hela gård nummer 3.4 Nils Jakobs-
sons gård varierade i storlek genom 
åren och var från 1667 på 28 skäls-
land, men hade minskat till 18 skäls-
land 1699. Gården fick nummer 7. 
Omkring 1667 verkar gård nummer 
3 ha brutits ut ur Nils Jakobssons 
gård. Troligen har den varit en egen 
gård som ägdes av Johan Jönssons 
änka hustru Sigrid fram till 1646 och 
sedan ingick i Nils Jakobssons gård 
fram till 1667. 

Ett intyg av Luleå tingsnämnd 
1646 talar om att Nils Jakobsson som 

haft tjänst söderut kom hem till Lu-
leå socken för att upprätta och bruka 
sin fars hemman som blivit i det när-
maste öde.5 Nils Jakobsson var där-
med troligen son till Jakob Nilsson, 
nämnd 1621-1628. Nils Jakobsson 
var gift med Anna Hansdotter som 
var dotter till Hans Jakobsson Ru-
uth och hans hustru Sigrid Persdot-
ter.6 Nils Jakobsson som också tog 
tillnamnet Ruuth var borgmästare 
1661-1669 i Luleå stad. Han var 
borgare från 1642 och avled 1703 
11/1. Nils Jakobsson ägde gården 
i Bensbyn från 1644 till 1690-ta-
let då sonen Jakob Ruuth tog över 
ägandet, men de var inte bosatta på 
gården utan i Luleå stad.

Nils Jakobssons dotter Anna var 
gift med Olof Johansson Hapsta-
dius, som var sockenskrivare och 
länsman samt tog över gården Bens-
byn nummer 1 från 1692.

Erik Jakobsson i Bensbyn utgår 
1642 som knekt för sin styvfader 
Erik Nilsson ibidem. Erik Jakobs-
son var alltså son till en Jakob vars 
hustru gift om sig med Erik Nilsson 
i Bensbyn. Troligen var antingen Ja-
kob Nilsson i Bensbyn eller Jakob 
Persson i Rutvik far till Erik Jakobs-
son. Om det var Jakob Nilsson i 
Bensbyn, så kan inte Jakob Larssons 
hustru Sigrid Pålsdotter ha varit gift 
tidigare med Jakob Nilsson. 

Elin Jakobsdotter som avled 
1709 5/1 i Bensbyn 79 år 2 månader 
och 14 dagar gammal var troligen 
syster till Nils Jakobsson Ruuth och 
därmed dotter till Jakob Nilsson. 
Hon var gift med Hans Eriksson 
som var bonde från 1665 på gård 3 
i Bensbyn. Han blev soldat Abbor-
re 1678 och avgick 1694. De hade 
dottern Marit Hansdotter, född om-
kring 1667, och gift omkring 1687 
med unge Erik Andersson som var 
bonde från 1688 i Bensbyn, på gård 
nummer 3. Han blev 1695 soldat 
Bonde. De hade troligen även dot-
tern Brita Hansdotter, född omkring 
1670, och gift omkring 1693 med 
Hans Hansson, bonde på gård num-
mer 10 i Bensbyn och son till Hans 
Larsson och hans hustru Brita. Hans 
Hansson blev soldat Vippa 1691 och 
avled 1701. Hans hustru Brita flyt-
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tade 1702 till Bensbyn 3 och deras 
son Lars Hansson blev bonde på den 
gården.

Knut Nilsson var bonde 1563-
1566 i Bensbyn. Knut var lands-
köpman 1564. Han följs på gården 
av Erik Larsson som endast nämns 
i bågskattelängden 1567. Han kan 
ha varit gift med en dotter till Jakob 
Nilsson eller möjligen med Knut 
Nilssons änka. Sedan skattar ingen 
på gården förrän 1586, när Hans 
Knutsson tillträder som bonde. Han 
nämns 1586-1592 och var troligen 
son till Knut Nilsson. Hans hustru 
Barbro stod för gården 1593-1604 
och 1610. Sonen Knut Hansson var 
bonde 1606-1636, 1640-1642 och 
1647-1648. Hans son Hans Knuts-
son som var född omkring 1615 var 
bonde 1637-1681. Han var troligen 
gift två gånger. Hans hustru åren 
kring 1660 hette Cecilia Olofsdotter. 
Sonen Knut Hansson gick soldat för 
sin fader Hans Knutsson 1658 och 
dog 1677 13/11 i Malmö. Knut Hans-
son var bonde på samma gård 1682-
1695 utan hustru. Han verkar vara 
en andre son till Hans Knutsson som 
hette Knut. Han avled 1710. Unge 
Hans Hansson var bonde från 1695. 
Gården fick nummer 5. I husförhörs-
längden från 1708 kallas Knut Hans-
son farbror till Hans Hansson. Enligt 
Hans Hanssons dödsnotis hette hans 
föräldrar Hans Hansson och Sissla 
Jönsdotter. Enligt mantalslängderna 
1674-1675 hade Hans Knutsson 
en gift son, som troligen var Hans 
Hansson.

Anders Eriksson var bonde 1588-
1628 i Bensbyn. Hans gård var troli-
gen en utbrytning ur Knut Nilssons 
gård. Anders Eriksson kan vara son 
till Erik Larsson eller möjligen gift 
med en syster till Hans Knutsson. Ja-
kob Andersson var bonde på gården 
1629-1631. Han blev knekt 1630. 
Olof Månsson tog över gården 1632 
och var bonde till 1656. Sonen Måns 
Olofsson var bonde 1657-1678. Han 
blev soldat 1679 8/2 och dog i sep-
tember 1679 vid Ystad. Hans änka 
hustru Sara stod för gården 1679-
1681. Deras son Olof Månsson var 
bonde från 1682. Han var gift med 
Karin som tog över gården från 
1704. Deras gård fick nummer 4.

Ättlingar till Erik Jakobs-
son (Bensbyn 8)
Erik Jakobsson var bonde 1539-

1568 i Bensbyn. Erik Jakobsson var 
landsköpman 1543 och 1557-1562. 
Hans hustru Karin nämns 1568. Erik 
Jakobsson hade en son 1546-1558. 
Per Eriksson var bonde 1559-1567 i 
Bensbyn. Han var troligen Erik Ja-
kobssons son.

Lars Henriksson som troligen var 
måg till Erik Jakobsson tog över går-
den 1569 och var bonde till 1623. 
Lars Henriksson var landsköpman 
1579-1593 och omtalas som birkarl 
av ålder 1606. Hans gård arrendera-
des 1624-1627 av Johan Svensson 
från Luleå stad. Knekten Nils Hans-
son och hans hustru Margeta tog 
troligen över den del av gården som 
Johan Svensson arrenderat. Deras 
gård minskade i storlek, medan den 
andra gårdsdelen ökade i storlek. Ef-
ter dem verkar de två gårdsdelarna 
ha lagts ihop till en gård igen. 

En son till Lars Henriksson var 
troligen Jöns Larsson som var bonde 
1609-1624 på en gård som troligen 
var en utbrytning ur Lars Henriks-
sons gård. Möjligen var knekten Lars 
Jönsson, nämnd 1621-1628 son till 
Jöns Larsson. Möjligen var istället 
hans hustru syster till Jöns Larsson. 
Lars Jönssons hustru Mariet nämns i 
boskapslängden 1629. Från 1629 till 
1656 var Henrik Jakobsson bonde på 
gården. Han ägde större delen av den 
ursprungliga gården. Sonen Jakob 
Henriksson gick 1640 knekt för sin 
fader. Henrik Jakobsson hade också 
sonen Erik Benzelius, se nedan. Hen-
rik Jakobssons måg Anders Eriksson 
var bonde på gården 1657-1681. An-
ders Eriksson och hans hustru hade 
sönerna Lars och Erik. De hade även 
dottern Anna som var gift med Knut 
Jönsson på gård nummer 9 i Änges-
byn.

Tredjemanssoldaten Lars Anders-
son stod för gården 1682. Han var 
soldat Abborre fram till omkring 
1696 och ersattes på roten 1697. Erik 
Andersson var bonde på gården från 
1683. Han kallas gamle Erik Anders-
son och hans gård fick nummer 8. 
Han var gift med Ella Andersdotter 
som var dotter till Anders Hansson 
och hans hustru Ella Hansdotter i 

Bensbyn, gård nummer 9. Möjligen 
var Ella Andersdotter Erik Anders-
sons andra hustru för i dottern Ellas 
dödsnotis står att hennes mor hette 
Kerstin.

Erik Andersson hade barnen: 
Anna som var i Stockholm enligt 
första husförhörslängden7, Ella född 
omkring 1693 och gift med soldaten 
Jöns Johansson Sund, Erik född om-
kring 1700 och död som dräng 1721, 
klockaren Hans Benzelberg född 
1703, Anders född omkring 1704 
som tog över gården i Bensbyn, 
soldaten Henrik Flygare född 1710 
samt Jakob född och död 1711.

Anor till Erik Benzelius
I ”Uppsala på 1600-talet” av K W 
Herdin finns en utredning om Erik 
Benzelius släktförhållanden.8 Med 
hjälp av den och skattelängder kan 
hans härstamning fastställas. Erik 
Benzelius växte upp hos sin fars 
styvbror Olof Persson i Uppsala. 

Erik Benzelius far Henrik Ja-
kobsson som var bonde 1629-1656 i 
Bensbyn kom från Hindersön där han 
var bonde 1615-1629.9 Han betalade 
testamentespengar på pingstdagen 
1629 för sin hustru10. Han gifte om 
sig med Margareta Jönsdotter som 
troligen var dotter till Jöns Larsson 
i Bensbyn. Troligen var hon orsaken 
till att han tog över gården i Bens-
byn. Möjligen var Henrik Jakobs-
son istället själv släkt med dem som 
ägde gården han tog över. Ytterligare 
en möjlighet är att Henrik Jakobsson 
gifte sig med Lars Jönssons änka 
hustru Mariet. Henrik Jakobsson 
var född omkring 159011 som son 
till Jakob Henriksson, bonde 1585-
1592 i Hindersön och hans hustru 
Barbro Eriksdotter. Hustrun Barbro 
nämns 1593. Hon gifte om sig med 
Per Olofsson som var bonde 1594-
1596 i Hindersön. Barbro gifte om 
sig igen med Jöran Nilsson12, bonde 
1618-1628 i Ryssbält, Nederkalix. 
Jöran Nilsson nämns i hjonelags-
längden 1609 tillsammans med Olof 
Eriksson i Ryssbält, Nederkalix. Det 
är därför troligt att Barbro Eriksdot-
ter var syster till Olof Eriksson och 
därmed dotter till Erik Mickelsson 
i Ryssbält. Erik Mickelssons gård 
delades också i Olof Erikssons och 
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var Per Olofssons son Olof Persson 
född 1580. Antingen var han son i 
ett tidigare äktenskap än det med 
Barbro Eriksdotter, eller så var han 
född 1594-1596. Jöran Nilsson och 
Barbro Eriksdotter hade sonen Nils 
Jöransson, som var född 1595 enligt 
åldersuppgifterna i roteringslängder-
na 1637-1639. Han bör ha varit född 
tidigast 1597. Enligt Herdin hade de 
även dottern Elisabet Jöransdotter.

Jakob Henriksson i Hindersön 
var son till Henrik Jakobsson, bonde 
1568-1584 i Hindersön. Henrik Ja-
kobsson var landsköpman 1579. Han 
var i sin tur son till Jakob Jönsson, 
bonde 1539-1565 i Hindersön och 
hans hustru Margit nämnd 1568.

Erik Benzelius hade minst två 
systrar som stannade i Luleå socken. 
Anna13 gift med Anders Eriksson 
som tog över gården i Bensbyn och 
Mariet som var gift med knekten Ja-
kob Torfastsson i Hertsön. Han var 
född omkring 1617 som son till Tor-
fast Andersson i Hertsön. De hade 
sonen Henrik Jakobsson som blev 
knekt för sin fader Jakob Torfasts-
son 1683 4/7 och avgick 1694 18/6. 
I Luleå rådhusrättsprotokoll, daterat 
1700 11/2, nämns Jakob Torfasts-
son i Hertsön med hustru Margareta 
Henriksdotter Benzelia. Hennes bror 
är doktor Erik Benzelius och hennes 
svåger är rådman Peder Pedersson i 
Uppsala.14

Anders Andersson i 
Hertsön
I Bensbyn nämns en Anders An-
dersson 1539. Anders Andersson i 
Hertsön nämns från 1546. Möjligen 
var det samme person. I bågskat-
telängderna 1564-1570 nämns An-
ders Anundsson i Hertsön istället 
för Anders Andersson. Han hade 
en son 1569. En Anders Anders-
son nämns i bågskattelängderna 
1568-1570 i Bensbyn, 1570 med 
tillägget i Hertsön. Han nämns inte 
i tiondelängder i Bensbyn. I tion-
delängderna i Hertsön nämns Anders 
Andersson varje år under hela tiden. 
Anders Andersson i Hertsön som var 
arvinge 1570 (se ovan) kan ha varit 
sonson till Anders Håkansson i Bens-
byn eller Måttsund, se ovan. Anders 

Andersson var bonde fram till 1594. 
Han efterträddes av Olof Andersson 
nämnd 1592, 1595-1628 samt Tor-
fast Andersson nämnd 1596-1633.

Möjliga ättlingar till Jöns 
Nilsson (Bensbyn 2)
Jöns Nilsson nämns i skattelängder-
na 1539-1549, han hade en son från 
1546. Hans Eriksson nämns 1552 
och 1557-1567. Hans Olofsson, som 
nämns 1555 och 1557, avser troligen 
samme person. I skattelängden 1553 
nämns istället Karin på gården. Möj-
ligen var hon änka efter Jöns Nils-
sons son, möjligen efter Jöns Nils-
son. Hans Eriksson var möjligen gift 
med en dotter till Jöns Nilsson.

I bågskattelängderna 1568-1570 
nämns en andra Jakob Nilsson i 
Bensbyn. Han nämns inte i någon 
tiondelängd. Han kan ha bott på 
samma gård som Hans Eriksson. 
Möjligen är han identisk med den 
Jakob Nilsson som efterträdde Jakob 
Olofsson i Björsbyn och var bonde 
där 1577-1579.

Erik Hansson var bonde 1574-
1591 på en gård som troligen är den-
samma som Hans Eriksson ägt. Tro-
ligen var Erik Hansson son till Hans 
Eriksson. Måns Jakobsson var bonde 
på samma gård 1592-1607. Han kan 
ha varit son till Jakob Nilsson. Möj-
ligen, men inte särskilt troligt, var 
han istället identisk med Måns Ja-
kobsson som var bonde i Persön från 
1609 och var son till Jakob Henriks-
son i Persön. 

Hans Eriksson var bonde på går-
den 1609-1642, 1647-1648 och 
1654-1656. Hans måg knekten Hans 
Jönsson stod för gården 1644-1646 
och 1649-1653. 

Nils Jakobsson lejde 1655 Hans 
Hansson som knekt. Hans Hansson 
var troligen son till Hans Eriksson 
och hade gift sig 1655. Hans hustru 
hette Karin Stensdotter. Han blev 
korpral 1668, rustmästare 1675, fält-
väbel 1677 och han avgick 1687 ef-
ter 34 års tjänst.

Hans Hansson Steen fanns på Kyr-
kobordet 1680-1687 och 1690-1701. 
Han var gift för andra gången före 
1697 24/3 (mtl) med Brita Anders-
dotter från Bensbyn (som var piga 
på Kyrkobordet i mtl 1695-1696). 

År 1701 var gamle fältväbeln Hans 
Steen över 70 år. Pigan Ella i hushål-
let övertog platsen i mtl 1702-1705, 
hustrun Brita i mtl 1706 och gamle 
Steens piga Brita i mtl 1707, vilket 
är det sista året. Brita gifte 1707 28/4 
om sig i egenskap av fältväbelsänka 
med borgaren och änklingen Johan 
Hansson från Staden.15

Jöns Hansson var bonde 1659-
1699 och han efterträddes av sonen 
Jöns Jönsson. Från 1703 tog dottern 
Brita Jönsdotter och hennes man 
Olof Nilsson över. Gården fick num-
mer 2. 

Johan Hansson Tysk blev soldat 
1666 1/7. Han gick för sin broder 
Jöns Hansson. Han var gift med Ka-
rin Andersdotter, som var dotter till 
Anders Hansson och Ella Hansdot-
ter i Bensbyn, gård nummer 9. Johan 
Hanssons och Karin Andersdotters 
son Hans Johansson blev 1694 bon-
de i Bensbyn på gård nummer 6 och 
från 1704 på gård nummer 9. Hans 
Jönsson Tysk blev soldat 1683 4/7 
och dog 1690 7/5 i Göteborg. Han 
gick för sin fader.

Hypoteser om Hans 
Jakobsson Ruuths anor
Hans Jakobsson var gift med Per 
Clemetssons dotter Sigrid. Han tog 
1613 över Per Clemetssons hem-
man i Rutvik. Han verkar även ha 
tagit över en del av Erik Olofssons 
hemman, som senare fick nummer 
10, och lagt till sitt hemman. Hans 
Jakobssons dotter Anna var gift med 
Nils Jakobsson i Bensbyn.

Hans Jakobsson Ruuth avled 
1660. Han bör alltså ha varit född 
efter 1570 och troligen mellan 1580 
och 1590. Han bör ha varit över 20 
år då han gifte sig med Per Clemets-
sons dotter och tog över hans hem-
man i Rutvik.

Ur dombok 166416: ”Jakob Jöns-
son i Biörssbyen, kiärade till Nillss 
Jakobsson i Bänssbyenn, om ett Lax-
efijskie, som af urminnes är kom-
met ifrån Bänssbyenn, och Jakob 
hade ärft ifrån bede Bänssbyen een 
Systerdeel, och Nillss Jakobsson på 
sin hustros wägnar hafuer een Bro-
dersdeel, elliest medh besitter Nillss 
Jakobssonn gambla hemmanet i 
Benssbyn, och Jakob Jönsson uti så 
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a långan tijdh aldrijgh här på klandrat 
hafwer, emedann Nillss Jakobssons 
Swärfader Hanss Jakobssonn lefde, 
alltså beslöts, det Nills Jakobsson, 
som hafuer Broders deelen i hemma-
net, behåller fijsket.” Domboksno-
tisen visar att Nils Jakobsson besatt 
det gamla hemmanet i Bensbyn som 
laxfisket av urminnes är kommet 
ifrån. Han har en brodersdel av fisket 
på sin hustrus vägnar. Det innebär 
att hans hustru genom någon ana bör 
härstamma från Bensbyn. 

Då Nils Jakobsson upptagit sin 
fars hemman bör hustruns ana ha 
kommit från gården i någon tidigare 
generation. Eftersom giftermål mel-
lan nära släktingar inte var tillåtet bör 
det vara flera generationer bakåt. 

En möjlighet är att Nils Jakobs-
sons svärfar Hans Jakobsson Ruuth 
var son till Jakob Nilsson nämnd i 
bågskattelängder 1568-1570. För 
att han ska komma från samma 
gård som Nils Jakobsson så behöver 
släktskap finnas längre bak i tiden. 
Den Jöns Nilsson som nämns 1539-
1549 skulle kunna vara Jöns Nilsson 
Skomakare, som visserligen bör ha 
varit en gammal man då. Enligt ovan 
hade Sven Bjurssons söner överlåtit 
sina brödradelar i hemmanet i Bens-
byn till Jöns Nilsson. Jakob Nilsson 
skulle kunna vara en sonson till Jöns 
Nilsson.

En annan möjlighet är att Hans 
Jakobsson Ruuth var son till Jakob 
Jönsson, nämnd åtminstone 1573-
1585 i Måttsund. Han var son till 
Jöns Persson, bonde 1539-1571 i 
Måttsund. Jöns Persson var troligen 
son till Per Jönsson och hans hustru 
Mariet i Måttsund. Hon var dotter 
till Sven Bjursson i Bensbyn. Per Ja-
kobsson tog över gården i Måttsund 
1586 och var bonde där till 1625. 
Därför var troligen Jakob Jönsson 
för gammal för att vara far till Hans 
Jakobsson.

En tredje möjlighet är att Hans 
Jakobsson Ruuth var bror till Hen-
rik Jakobsson i Bensbyn och där-
med son till Jakob Henriksson i 
Hindersön. Anna Björn i Närke sägs 
i Strängnäs stifts herdaminne vara 
en systerdotter till Erik Benzelius.17 
Anna Björn var dotter till Erik Påls-
son Björn och hans hustru, som var 

Elisabet Hansdotter Ruuth, dotter 
till Hans Jakobsson. Om uppgiften i 
herdaminnet är riktig måste Elisabet 
Hansdotter Ruuth ha varit en första 
hustru och Erik Pålsson Björn ha gift 
om sig med en syster till Erik Benze-
lius. Det finns inget i originalhand-
lingarna som tyder på det. Möjligen 
innebär notisen i herdaminnet istället 
att det finns ett släktskap, men att det 
är avlägsnare. Om Hans Jakobsson 
var bror till Henrik Jakobsson, så var 
Elisabet Hansdotter Ruuth kusin till 
Erik Benzelius. Hennes dotter Anna 
Björn var i så fall dotter till en kusin 
till Erik Benzelius. Enligt Svenska 
Akademiens ordbok var kvinnlig ku-
sin en betydelse av ordet syster, som 
finns belagd 1711.

Olle Malmsten har haft en hypo-
tes18 att Hans Jakobsson Ruuth var 
son till Jakob Nilsson, nämnd 1585-
1587 i Rutvik, son till kaplanen och 
skepparen Nils Jakobi, nämnd 1559-
1579 i Rutvik, son till landsköpman-
nen Jakob Jakobsson, nämnd 1549-
1565 i Bensbyn och Hindersön. I 
skattelängderna nämns ingen Jakob 
Nilsson i Rutvik 1585-1587 eller nå-
got annat år. Det nämns heller ingen 
Jakob Jakobsson i vare sig Bensbyn 
eller Hindersön 1549-1565, inte hel-
ler i någon köpmanslängd. En mo-
difiering av den hypotesen skulle 
kunna vara att Hans Jakobsson Ru-
uth var son till Jakob Nilsson, nämnd 
1577-1579 i Björsbyn och att han var 
son till kaplanen Nils Jakobi. Han 
skulle i sin tur kunna vara son till 
Jakob Jönsson, nämnd 1539-1565 i 
Hindersön, som skulle kunna vara 
son till Jöns Nilsson i Bensbyn, som 
ägde brödradelarna av Sven Bjurs-
sons gård i Bensbyn.

Om Hans Jakobsson Ruuth var 
född i Rutvik var han son till Jakob 
Persson, bonde 1581-1591 i Rutvik.

Andra möjliga fäder i Luleå sock-
en till Hans Jakobsson är: 

Jakob Andersson, bonde 1570-
1605 i Skatmark, far till Anders Ja-
kobsson, bonde 1604-1619 i Skata-
mark.

Jakob Antonisson, bonde 1586-
1620 i Smedsbyn, far till Nils Ja-
kobsson, bonde 1621-1655 i Smeds-
byn.

Jakob Hindersson, bonde 1585-

1610 i Persön, far till Måns Jakobs-
son Fordell, bonde från 1610 i Per-
sön, senare borgmästare i Luleå.

Jakob Larsson, bonde 1568-1592 
i Persön, far till Lars Jakobsson, bon-
de 1593-1620 i Persön.

Jakob Larsson, bonde 1590-1593 
i Hindersön.

Jakob Andersson, bonde 1579-
1610 i Sunderbyn.

Jakob Persson, bonde åtminstone 
1579 i Råneå.

Jakob Jönsson i Björsbyn
Jakob Jönsson var bonde 1611 och 
1620-1660 i Björsbyn. Han var son 
till Jöns Hansson, bonde 1579-1584, 
1588-1591 och 1593-1619 i Björs-
byn. Möjligen var Jöns Hansson gift 
med en syster till Hans Jakobsson. 
Möjligen var Jöns Hansson istället, 
om första hypotesen ovan stämmer, 
gift med en syster till Erik Hans-
son, bonde 1574-1591 i Bensbyn. 
Om tredje hypotesen stämmer kan 
Jöns Hanssons hustru ha varit dotter 
till Henrik Jakobsson, nämnd 1568-
1584 i Hindersön. Fjärde hypotesen 
innebär att Jöns Hanssons hustru kan 
ha varit dotter till kaplanen Nils Ja-
kobi. Det är alla möjliga fall där Jöns 
Hanssons son kan ha ärvt en syster-
del i fisket, enligt domboksnotisen 
1664, se ovan.

Enligt dombok för Nederkalix 
1668 hade länsman Jakob Jakobs-
sons faders syskonbarn pantsatt en 
äng till Johan Olofsson i Stråkanäs, 
Nederkalix.19 Jakob Jakobsson var 
son till Jakob Jönsson i Björsbyn 
och sonson till Jöns Hansson i Björs-
byn. Den som pantsatt ängen bör 
ha varit företrädaren på hemmanet 
Nynäs i Stråkanäs, Nederkalix som 
Jakob Jakobsson ägde. Företrädaren 
på hemmanet var Jöns Karlsson, som 
var borgare i Torneå och son till Karl 
Jönsson i Nynäs, Stråkanäs, Neder-
kalix. Det innebär att Karl Jönssons 
och Jöns Hanssons hustrur kan ha 
varit syskon. I så fall har det ha fun-
nits en syster till Jöns Hanssons hus-
tru. Det kan istället innebära att Karl 
Jönssons hustru var syster till Jöns 
Hansson eller att Jöns Hanssons hus-
tru var syster till Karl Jönsson. Sista 
fallet innebär att hon skulle vara dot-
ter till Jöns Karlsson i Nynäs, Strå-
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a kanäs, Kalix. I så fall måste nog sys-
terdelen ovan ha ärvts genom Jakob 
Jönssons far Jöns Hansson.

Mer om Hans Jakobssons 
hemman i Bensbyn
Nils Jakobsson argumenterar på 
extra ordinarie häradsting 1684-09-
16 för att han har rätt att ta ved och 
timmer till husbehov till 3/16-delar 
på Hertsön, enligt häradsdom 1679-
12-18.1 Alla motparterna från Bens-
byn och Björsbyn var inte på tinget 
varför saken sköts upp till senare 
ting. Nils Jakobssons tio argument:

Lagmansrättens resolu-1. 
tion 1663-07-08 att Nils 
Jakobsson får inlösa några 
ägor, som hans saliga svär-
fader Hans Jakobsson har 
ägt. En del var köpt och 
en del var i underpant av 
åtskilliga personer som han 
dock inte fått fastebrev på.
Av Mårten och Vibbe Lars-2. 
son i Börjelslandet (nr 2 
och 3) är fiskevatten och 
förland i Hertsön köpt 
1620.
Per Larsson i Ersnäs (nr 3. 
12) och Lars Jönsson i 
Avan (nr 4) har 1663 sålt 
till Nils Jakobsson deras 
andel i Svartö laxfiske be-
stående av 1 och 1/10-del 
av 1/16-del, som i förr i 
tiden ärvts från det hem-
man som borgmästaren 
Nils Jakobsson äger.
Nils Jakobsson har 1663 4. 
köpt 2/3-delar av 1/16-del 
i Svartö laxfiske av Olof 
Månsson i Bensbyn (nr 4).
Lars Olofsson i Bensbyn 5. 
(nr 6) har sålt 2/3-delar av 
1/16-del i Svartö laxfiske 
till Nils Jakobsson.

Nils Jakobssons salige 6. 
svärfader Hans Jakobsson i 
Rutvik har köpt 2/16-delar 
ifrån Börjelslandet, som är 
ärvt från Nils Jakobssons 
hemman. Nils Jakobs-
son intresserar i det till 5 
skälsland i vatten och land 
att skatta till kungliga majt 
och kronan.
Nils Jakobsson har, när han 7. 
kommit hem från tjänsten, 
tillika med förre kyrkoher-
den salige Magister Anders 
Canuti köpt för två tunnor 
salt och två tunnor råg av 
Hertsöborna en bäck med 
skog och mark, där de kan 
hugga sågtimmer. Gästgi-
varen Johan Andersson kan 
vittna om det.
Av sin grannpiga Sigrid 8. 
Nilsdotter i Bensbyn har 
Nils Jakobsson köpt någon 
åker som han skattar för, 
men ingen äng därunder, ty 
hon har efterlåtit sin del i 
Hertsön till honom, som ti-
digare är bevisat på tinget.
Kan ej annars vara än att 9. 
den delen i Hertsön som 
övrig är, sedan Björsbybor-
nas 1/3 och Hertsöbornas 
1/4 är avdragen, ju av ålder 
har tillhört Bensbyborna, 
varav en del kan vara ärvt 
därifrån, en del bortsålt 
och en del ännu under byn 
behållen. Därför har Nils 
Jakobsson aldrig hört av de 
gamla männen i Björsbyn 
eller Hertsön att de nå-
gonsin har klandrat därpå, 
att han där låtit hugga ved 
och timmer till sin nödtorft 
ifrån den tid staden först 
anlades.

Nils Jakobsson har inte 10. 
huggit något timmer en-
skilt på Björsbybornas lott, 
som är allenast 1/3-del, 
utan på samfäld och ode-
lad skog, på den plats, dit 
Björsbyborna aldrig behö-
ver komma efter timmer 
eller ved, emedan de har 
sådant närmare ytterst på 
Hertsöskatan, överflödigt 
och mer än de behöver.

I Luleå dombok 1689 13/11 kärar 
Jakob Jakobsson i Rutvik till borg-
mästaren i Nya staden Nils Jakobs-
son om inbördes tunga och knekte-
besvär utav de 5 skälsland jord som 
borgmästaren allaredan 1645 har 
ärvt på sin hustrus vägnar utur Ja-
kob Jakobssons salige faders hem-
man och lagt under sitt eget hemman 
i Bensbyn. Varken Jakobs far eller 
farfar eller någon annan hade klagat 
på detta då jordeboken renoverades 
1667. Jorden och skatten var 1667 
alldeles skriven under Nils hemman 
i Bensbyn och dessutom har varken 
Jakob, hans far eller farfar i 44 års tid 
anfört klander, så ej heller när 1686 
års jordebok upprättades. Vid målets 
behandling befanns att Hans Jakobs-
son inte hade velat igenlösa besagda 
jord utan han hade 1660 16/7 skriftli-
gen bebrevat och testamenterat Nils 
Jakobsson de 5 skälsland jord, som 
han redan 1645 ärvt ur Hans Jakobs-
sons hemman. Till dels hade Hans 
Jakobsson köpt dem från Nils Ja-
kobssons eget hemman som han allt-
sedan och tillförne skattat för både 
till kronan och vad eljest av en rök 
årligen plägar utgöras och i gemen 
kallas socknetungan.21

Fortsättning på sidan 15
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Homeros, Felice Vinci 
och Lennart Kankaanranta

Tänk dig att ha skapat två lit-
terära verk som fortfarande 
efter snart 3000 år uppskat-

tas och läses och så i minst 2000 år 
ständigt fått kritik av läsare, lyssnare 
och forskare för obegripliga fel i de 
världsberömda berättelser Iliaden 
och Odysséen. Det har Homeros verk 
fått utstå, men inte någon har tagit ett 
helhetsgrepp och gått igenom var-
enda en av de 27000 raderna skrivna 
på versmåttet hexameter. Inte förrän 
nu, då Felice Vinci placerat hela den 
grekiska berättarskatten i nordisk 
miljö. Även vi långt upp i norr får 
närhet till det som hände i de klas-
siska verken. Eden ligger här uppe, 
i närheten av källflödet till Kemi älv. 
Denna flod hette ursprungligen Tig-
ris. Floden väster om denna, Eufrat, 
är detsamma som Torne älv.

Du träffar även på många andra 
påstående, som du kanske hajar till 
inför. Men du får också allvarliga 
försök till förklaringar om varför det 
är så. 

Kärnfysikern Felice Vinci från 
Rom, Italien, stack verkligen ut ha-
kan, då han 1995 gav ut en bok, där 
han påstår att de platser, berg, öar, 

floder och sjöar, som Homeros näm-
ner alla finns och alla kan lokalise-
ras. Avstånden stämmer bra, öarnas 
förhållande till varandra likaså. To-
pografin är nästan exakt beskriven 
av Homeros. Till och med klima-
tet med dimmor och kyla stämmer 
mycket bra.

Men inte i Grekland, inte i Med-
elhavet. Dit har alla historierna kom-
mit med invandrande folk under 
slutskedet av bronsåldern. Hur det 
hänger ihop förklarar jag lite i en ar-
tikel härintill. 

enligt boken är det Norden, Nordens 
topografi och Nordens klimat som 
Homeros beskriver och Felice Vinci 
visar med övertygande argument hur 
den ena orten efter den andra stäm-
mer med Homeros beskrivning, bara 
det en spännande läsning. 

Nu uppkommer ett annat problem. 
Hur hamnade alla historier och även-
tyr i Medelhavet och landskapen 
däromkring? Folkvandringar, svarar 
Vinci. Egentligen grekernas, aka-
jernas, flyttning från norr till Med-
elhavsområdet. Nordens extremt 
varma period under tidig bronsålder 
under cirka 500 år, då medeltem-
peraturen låg 4(!) grader högre än 
dagens, klingade av och folket var 
tvunget att flytta sig för att över-
leva. (Idag anses en uppvärmning 
på 2 grader vara exceptionellt hög). 
Folket tog med sig sina myter och 
berättelser och precis som svenskar 
under emigrationsvågorna till Ame-
rika satte svenska namn på orter med 
mera gjorde grekerna det – inte alltid 
så lyckat då t.ex. öar i en del fall kom 
”fel” i förhållande till varandra.

Den här boken heter i svensk 
översättning SKANDINAVISKT UR-
SPRUNG FÖR HOMEROS DIKTER. 
Utspelade sig Iliadens och Odyssé-
ens äventyr i Östersjön och Nord-
atlanten?”  Boken har översatts till 
svenska av Lennart Kankaanranta, 
Luleå, som blev inspirerad att sätta 
igång med det digra översättningsar-
betet, efter att i Italien lyssnat på en 
föreläsning av Felice Vinci. Boken 
kom ut i september 2009.              l	

LENNART KANKAANRANTA

Av
LEIF LARSSON

Jag vet förstås inte hur Felice 
Vinci tänkte, då han började forska 
om två av de mest kända verken i 
världslitteraturens historien. Men 
jag kan låtsas på samma sätt som jag 
låtsades när jag ritade ett porträtt av 
Homeros.  Finns det någon annan-
stans i Europa platser, öar, floder och 
sjöar som stämmer bättre till de ho-
meriska verken? Han söker och han 
finner. Sedan läger han på punkt ef-
ter punkt fram det som för en lekman 
verkar vara hållbara och övertygan-
de argument. Ibland är de utmanan-
de spekulativa som t.ex. beträffande 
namnlikheter. Men teorier som inte 
diskuteras är inga bra teorier.

Felice Vinci var övertygad om att 
om man lade ut ”Homeros karta” på 
något annat ställe i Europa, så skulle 
alla bitar falla på plats. Hur han fick 
en utgångspunkt vet jag inte, men 
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Homeros och hans kritiker

HOMEROS

Jag har gjort ett porträtt av Homeros, en av världens mest 
kända poeter. Om det är likt eller inte har jag ingen aning 
om. Homeros levde på 700-talet före Kristus. Även om det 
finns antika porträtt av personer är de inte mycket att lita 
på, när det gäller hur personen i fråga verkligen såg ut. 
Porträtten var skulpturer och ofta fanns det idealbilder som 
de flesta gjordes efter. Ju mäktigare en avbildad person var, 
desto vackrare och kraftfullare gjordes han. Unga personer 
var alltid vackra och stilenliga, äldre män skäggiga med 
skarpare drag.

Homeros var en mästersång-
are och diktare, som trots 
att han anses vara författa-

ren till två av världslitteraturens mest 
kända verk, Iliaden och Odysséen, är 
nästan okänd. Enligt traditionen var 
han från ön Chios. I Grekland var 
det ytterst få som då kunde skriva 
och läsa. Viktiga episka, berättande, 
verk framfördes muntligt av särskil-
da sångare med mycket bra minne. 
Det är osäkert om Homeros kunde 
skriva. Det finns t.o.m. antika tradi-
tioner som påstår att han var blind. I 
vår mening har han då knappast skri-
vit Iliaden och Odysséen. Men han 
anses med stor säkerhet ha ordnat 
dikterna så att de blivit en helhet som 
snart levt kvar i 3000 år och det är 
han som fått dem nedtecknade av nå-
gon konungs skrivare. Tillsammans 
består de två verken av 27000 rader 
på ett versmått som kallas hexame-
ter. En stor del av de 27000 raderna 
är upprepningar och omkväden.

Iliaden är äldre och skildrar kri-
get mellan grekiska småstater och en 
liten stadsstat i nuvarande Turkiet, 
Troja. Krigsorsaken var att prins 
Paris från Ilion (staden i stadssta-
ten Troja) rövade bort den grekiske 
kungen Menelaos vackra hustru, 
sköna Helena. Efter krig i tio år och 

efter grekernas seger återvände gre-
kerna till sina egna stadsstater. Där 
börjar Odysséen, som berättar om 
den grekiska kungen Odysseus från 
Ithaka som behövde tio år till för att 
segla hem, en resa som borde ha ta-
git några dagar eller högst en vecka. 
Hans drottning Penelope fick således 
vänta i tjugo år på sin make.

De flesta av oss betraktar nog 
berättelserna i de klassiska verken 
Iliaden och Odysséen som grekiska 
skrönor, trevliga att läsa, men utan 
särskilt stor sanningshalt. Med milt 
överseende har vi accepterat att 
grekerna behövde 10 år för att be-
segra en liten stadsstat (Ilion/Troja) 
med ganska bräckliga murar av trä 
och att den grekiske kungen Odys-
seus behövde ytterligare tio år för att 
segla hem till Ithaka – en färd som 
möjligen borde ha tagit en vecka el-
ler på sin höjd ett par veckor i sämre 
väder. 

De flesta av oss reagerar inte hel-
ler på den mångfald av namn på or-
ter, berg, hav, sund och öar som finns 
i de båda verken och de många gång-
er mycket exakta mått- och tidsupp-

gifterna som anges. Vi vet att de inte 
stämmer. Forskarna har bevisat det 
gång efter gång. Redan den grekiske 
författaren Plutarkos på (c 46 – CA 
120 e. Kr.) som var en av romarrikets 
största skalder påpekade att Home-
ros var en strålande diktare men en 
usel eller mycket usel geograf. 

Homeros själv lär ha levat på 
700-talet före Kristus. Det finns de 
som ifrågasätter personen Homeros. 
En del menar att det mycket väl kan 
vara två olika personer. De menar 
att Iliaden och Odysséen har en del 
språkliga olikheter som skulle kunna 
tyda på att det egentligen var två 
olika personer. Andra påpekar att de 
kan vara från olika tidsperioder i Ho-
meros liv och likheterna är större än 
olikheterna. Det finns också de som 
hävdar – om det nu är två författare – 
att den ena är från Danmark! 
Det låter helt tokigt men det kan fin-
nas fog för det – eller rättare sagt

Av
LEIF LARSSON
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a en koppling till Danmark. Både Ilia-
den och Odysséen handlar om sådant 
som hänt för många tusen år sedan 
under bronsålderns varmaste period 
i Norden.

Det fanns gott om kungar i det gre-
kiska området. Det beror på att ”län-
derna” var små. De kallas numera 
för stadsstater, dvs. en stad med om-
givande landsbygd. Därför är många 
grekiska kungar inbegripna i kriget 
mot Troja i nuvarande Turkiet. Troja 
är staden Ilion plus landsbygden runt 
omkring. Bara de sista veckorna av 
det tioåriga kriget skildras i Iliaden.

Odysséen är inte heller kronolo-
gisk. Tillbakablickar och historiebe-
rättande talar om vad som hänt tidi-
gare. Kung Odysseus irrade omkring 
i Medelhavet under tio år och mötte 
under sina irrfärder både sagovä-
sen, gudar och gudinnor, kungar och 
vackra prinsessor. Ordet odyssé be-
tyder numera på de flesta språk just 
irrfärder.

De första muntliga versionerna 
av Odysséen kan ha uppstått i slutet 
på bronsåldern, dvs. omkring 1500 
f. Kristus. Då hade redan en klimat-
försämring börjat. Det är en viktig 
förklaring till ”alla fel” i Iliaden och 
Odysséen. Det är även ungefär vid 
den tid Moses tog med sig Israels 
folk på den långa ökenvandringen. 

Det är mycket som inte stämmer 
om man tror att Homeros berättelser 
utspelas i Medelhavet. Men det finns 
de som tolkat Iliaden bokstavligt. I 
slutet av 1870-talet trodde tysken 
Heinrich Schliemann fullt och fast 
på Iliadens anvisningar om staden 
Ilion i Troja. Han började utgräv-
ningar i den lilla turkiska byn His-
arlik och ”han fann Troja” precis där 
det borde ligga. Åtminstone trodde 
han det. Raserade städer byggdes 
under antiken upp på samma plats 

ovanpå resterna av den gamla staden. 
Ilion hade jämnats med marken flera 
gånger kunde Schliemann bevisa. 
Orsaken kunde vara jordbävningar, 
bränder eller krig. Schliemann kom 
fram till att det andra lagret av gamla 
Ilion var det som skövlats av greker-
na efter Odysseus list med trähästen. 
Det visade sig senare vara fel. Bara 
tre år efter Schliemanns död bevisa-
des att andra skiktet var från 2200 
f. Kr, och Schliemanns efterträdare 
Dörpfeldt fastslog att det var det 6:e 
skiktet som var Troja. Schliemann 
ledde också utgrävningar i Mykene, 
kung Agamemnons stadsstat och 
där hittade han 1876 ”Agamemnons 
dödsmask”. Även detta var förhas-
tade slutsatser av Schliemann. Döds-
masken var betydligt äldre än från 
Agamemnons tid. Men han hade gett 
en viktig vägledning för forskarna. 
Efter Schliemanns utgrävningar 
har många forskare medgett att det 
kanske i alla fall bakom Iliaden och 
Odysséen finns en viss verklighets-
bakgrund. Enigheten om vad som 
var vad har dock inte blivit bättre. 

Man kanske kunde hitta san-
ningen. Allt var kanske inte sagor, 
men man sökte fortfarande i samma 
område. Problemet med vilka nuva-
rande öar, berg, sund, hav och floder 
som var de gamla platserna i Ho-
meros verk fick många förklaringar, 
många ganska djärva. Engelsmannen 
Robert Bittlestone undersökte Odys-
seus Ithaka, ön där hans kungadöme 
fanns. Bittlestone kom fram till att 
”geografin måste ha förändrats sedan 
Homeros tid och att flera öar i när-
heten, bl.a. nuvarande Ithaka, måst 
ha bytt namn. Men hela tiden sökte 
man få geografin att passa ihop med 
texten bara i Medelhavet. Hur man 
än gjorde, vad man än kom fram till 
och vad man än föreslog så ”stämde 

det inte”. Inte beskrivningen av slät-
ter och berg, inte tidsangivelser, inte 
avstånd mellan platser.

Ser man allt som sagoskildringar 
så spelar dessa inte stor roll.  Tror 
man att det finns verklighetsbak-
grund till kriget och Odysseus resa, 
måste man tänka på annat sätt. Finns 
det någonstans i världen en geografi 
som passar till berättelserna. OM det 
finns – hur har då berättelserna ham-
nat i Medelhavets miljö och är det 
i så fall rätt att kalla dem grekiska 
berättelser? Svaret blir Ja på båda 
frågorna. 

Flytta hela händelseförloppet till 
norra Atlanten och de nordiska län-
derna, så stämmer allt. Danmark, 
Sverige och framför allt Finland 
blir liksom andra områden runt Öst-
ersjön skådeplats för dessa antika 
mästerverk. Troja skulle då ligga på 
finska kusten, alla grekiska fartyg 
som avseglade mot Troja startade i 
Sverige. Beskrivningen av stränder, 
öar och floder stämmer bra med Ho-
meros verk. Homeros var ingen usel 
geograf, han var istället mycket ex-
akt i sina beskrivningar. Om man nu 
tror på dem och flyttar undan de sen-
tida tolkningarna så finner man en 
annan värld. Till och med där man 
kan tycka att Homeros skrivit fel hit-
tar man trovärdiga förklaringar. T.ex. 
att en strid på stranden utanför Troja 
pågick två hela dagar i följd och hela 
natten däremellan. I nattens mörker 
kan inga strider pågå vid Medelha-
vet, däremot vid midsommartid i 
Finland.

Då akajerna, grekerna, under den 
varma bronsålderstiden bodde i Nor-
den, värnade de om sin kultur och 
sina minnen. Då klimatet kollapsade 
och det hastigt blev kallare, kunde 
folket inte livnära sig i norr. Via 
de väl kända stora floderna i öster, 
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a Dnepr och Volga, flyttade grekerna 
till Medelhavet. De tog med sig sin 
kultur, sina minnen och sina sånger. 
De kom till ett nästan helt ödelagt 
område efter jordbävningar och 
svåra vulkanutbrott. Där återskapade 
de med namnens hjälp det land de 
hade i norr för att känna sig hemma. 
Många gånger var likheterna inte så 
stora mellan hur det så ut i Norden 
och senare i Grekland. Men riktigt 
bra gick det inte alla gånger. Darda-
nellerna och Finska viken är ju t.ex. 
inte särskilt lika. Inte konstigt om 
det under minst 2000 år blivit många 
frågor som inte kunnat besvaras .	l

Några bensbysläkter
Fortsättning från sidan 11 
De 5 skälsland jord som omtalas 
1689 kan vara desamma som Nils Ja-
kobsson tar upp i sitt sjätte argument 
1684. I så fall hade de köpts ifrån 
Börjelslandet och hade ärvts från 
Nils Jakobssons hemman i Bensbyn. 
Möjligen avses samma vatten och 
land som nämns i andra argumentet 
1684. I så fall låg de totalt 8 skäls-
landen i Hertsön och hade köpts 
1620 från Mårten och Vibbe Larsson 
i Börjelslandet. De var söner till Lars 
Östensson, bonde åtminstone 1557-
1585 i Börjelslandet, som i sin tur 
var son till Östen Olofsson, bonde 
åtminstone 1539-1554. Både Mår-
ten och Vibbe hade söner, möjligen 
de äldsta, med namnet Jakob. Jakob 
Vibbesson tog från 1621 över gården 
i Börjelslandet och Jakob Mårtensson 
var 1627 borgare i Luleå stad. Möj-
ligen var Lars Östensson gift med en 
dotter till Jakob Östensson eller hans 
son Nils Jakobsson i Bensbyn.

Nils Jakobsson har ärvt de 5 skäls-
landen på sin hustrus vägnar och lagt 
till sitt eget hemman i Bensbyn. Är 
det möjligt om de låg i Hertsön? 
Samtidigt har de 5 skälslanden del-
vis kommit ur Nils Jakobssons eget 
hemman. Nils Jakobsson avled 1703 
och måste då ha varit för ung för att 
köpa mark 1620. Han föddes troli-
gen omkring 1620. Den som köpte 
8 skälsland 1620 av Mårten och 

Vibbe Larsson kan då ha varit Hans 
Jakobsson. De hade ärvts ur Nils Ja-
kobssons hemman och han gifte sig 
senare med Hans Jakobssons dotter 
och ärvde 5 av de 8 skälslanden.

Boskap
Enligt skattelängder var antalet kor 
på de behandlade gårdarna i Bens-
byn enligt följande under några ut-
valda år. Under 1620-talet var gård 8 
delad i två delar. Jag har valt att kalla 
den utbrutna delen för 8a.
Se tabell på sidan 11.
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