Har funnit nya uppgifter angående Britta Larsdotter (den fjärde systern i Persbo) som enligt Anders
Winroth skulle ha varit gift med Hans Jönsson från Torberbo. Inte någon dålig gissning men kanske inte
helt rätt.
Hans Jönsson i Torberbo var gift med Kerstin Hansdotter och deras första dotter Britta född 1620, får namn
efter farmor.
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1632 juli. Denna Juli samma år höls laga ting i Sörberke, medh allmogen af samma S: Norberke, Grängie,
Skinnskatteberg, Wååla och Gamla Norberg osv…
Ärende angående Hennike i Persbo
Hennike i Persbo uthi Gränge socken (bör vara Hennike Spielbosson f. 1603, sonson till Anna Larsdotter)
inladhe ett dombref på Johan Olsson den 21 febr 1631, utgifuit anlengende all den anpart i huus och jord,
som hafuer kommit Hans Jönsson i Torberbo (bör vara den Hans Jönsson som innehar mant. Där 16141631, given fader finns ej i Torberbo.), samt hans modher (bör vara Britta Larsdotter den 4: systern som
anges på sidan 182 i första boken om Bergsmännen) till i Benempte Persbo hwilken anpart benempte
Hennike af honom för 10 faat osmundjärn än för jord ib: för 16 faat pch 200 osmundjärn kiöpt hade
begärde därpå lagmans confirmation blef uppläset, sanferdigt befinnes och ratifierat.

Här verkar affären ha gjorts upp år 1631.
Hennike Spielbosson vars mormor var systern Anna Larsdotter, syster med Britta Larsdotters. Den senare
vars son skulle vara Hans Jönsson i Torberbo. Hans Jönsson lever fortfarande och man får väl anta att 1632
lever ingen av de 4 systrarna Larsdöttrar eller deras fäder.
Samt se sidan 181 - 182 i Nya Bergsmännen under ting 1686 den 7 sept. (Min P:s anm? Måste vara den
4:de dottern Brittas dotter för H. Barbro finns ju fortf. I Hemmingshyttan Söd.ting 1608 s. 156) … står att
systern Barbro (här minns man kanske inte helt rätt efter alla år) … wore sedan gift till Bergs socken uthi
Upsala By. Den Karin Ersdotter vars rätt i Persbo man räknar, var då dotter dotter till Britta Larsdotter.
Britta Larsdotter vars dotter Marit var gift med Erik, Far till Karin Ersdotter. Marit bör även ha varit en
Jönsdotter liksom hennes broder Hans Jönsson.
Från första utgivna Bergsmännen.
Här har forskaren Anders Winroth i Släktforskaren nr 1 (1981), s 4 – 7 sammanställt av Persbos äldsta
kända befolkning … s. 182 och hans skriver att Britts Larsdotter var gift med Hans Jönsson…
Om Hans Jönsson skulle leva vid tidpunkten skulle hans moder vara gift med fadern Lars Persson i Persbo,
men mer troligt är att Hans Jönssons moder var systern Britta Larsdotter. Britta Larsdotter bör ha varit gift
med en Jöns förstås och alltså senare omgift, eller om Jöns kanske var hennes första och ende make. Sonen
kommer i alla fall till Torberbo och han efterträder där Pehr Olofsson och H. Anna, viket kan betyda att
Hans Jönsson var gift med en Persdotter från Torberbo, någon given Jöns som far finns där inte.
Om detta stämmer har Anders Winroth nästan träffat rätt. Och som jag sagt tidigare ligger ofta
sanningen i närheten.

