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Lasse Persson i Fragg/Persbo och Gläfse
Att det fanns två intressenter i Persbo med namn Lasse Persson (förstod jag, dels av den från 1615 gjorda
utredningen angående Persbo, och antavlan från år 1595 denne ätte Persbo.
Norrbärketinget Anno 1548 den 2 Martii.
Kom för Retta Peder Larsson i Starebodha kungörandes huru han hade för några år sedan medh sine
måghar Lasse Andersson på Gudsalehyttan i Skedwi sochen och Erich Nilsson i Knallensbenning i
Grytnäs, sålt beskedlighe mannen Lasse Pedersson i Pedersboda alle them dehlar the åtte uthi den
nedersta gården i Fragg liggande på Gamla Norebergh, for 2 leste och 4 faat jern, hvilket jern the kende
wederlighe uppburit haffva sigh till fulla nöje och godhe betalningh. Affhende the forre sigh samma
hemman och ifrån sinom arwom under Lasse Pedersson och hans arwom till ewerderlighe ägho medt hans
jord tekter, Hytto, Smedje, Lejeqvarn och Qwarnestädhe i wattn och wattuwerkom i wåteoch torre,
näärby och fierran unnan gårds utan i skogh och skyuul, ingen undantagno, som ther wid aff ålder
tillegadt haffver och än häär efter medt någon rett till finnes kan, och är samma hemman laagbudit och
laagståndit som Jordebalken betygar i thet 20 Cap. Wittnen som kallade war om thet kööp som nu häär
för retta the bestodhe äre Anders Olsson i (nedre)* Starebodha och Peder Pålsson i Holenom, efter
Sweriges Lags medtgiffte och Nemndens jaa och wittnande, dömde jach samma kööp stadigt och fast,
forbyendes allom häär på kwaal giöra efter denna dagh.
– Ovanstående Peder Larsson som enl. Kjell Wadfors skall vara född ca: 1625 son av Hans Larsson
Unge kan inte stämma. För under antavlor står det sedan …
Peder Larsson f. ca: 1525 i Starbo
Hustru: Okänd
Barn:
1. Dotter f. ca: 1550 i Starbo gm Lars Andersson i Skedevi
2. Dotter f. ca: 1555 i Starbo gm Erich Nilsson i Grytnäs.
– Ja, här ser man att något är galet.
Jag tog för givet (viket man förstås aldrig skall göra) att Peder Larsson var Hans Larsson Unges
styvson, vilket inte kan stämma här. Inte heller stämmer datumen med domboken.
s. 172 i ”Bergsmännen”
Dombrev: 1550 d. 22 Januari Gränges n. Häradshöfdingen Jöns Perssons Dombref hvar i genom en
Bergsman i Pedersbodha, Vdj Grenge Sokn, Tingtades, 22 Januar i j Anno etc, 1550, vader denna
Nemden, Peder Nijlsson, Joghan Andersson j Södergudwijka, Enbyörn Scomakere, Joghan j Rödshagha,
Swen Henricksson och Jugewall j Sunnansyö, Beient och Lasse Persson i Pederbodha (P:s från fam.
beskriven 1615), Eskell j Lodwijkom, Erick Laarsson jbidem, Ödgård, Lasse Perssonn.
– Här ännu ett bevis på att det fanns 2 Lasse Persson i Persbo, fast den ene Lasse Persson gård står öde
för han finns ju skriven i Fragg 1539 – Vet nu att det bör ha varit den Lasse Persson vars son Jon Larsson
övertar/ ärver Persobo/ Fraggdelen och vars broder Anders Larsson övertar Gläffsedelen. Detta efter att
ha sett följande från Billberg.info.
Att jag sökte här var för att Anders Winroth önskade ha bevis för att Sara Joensdotter verkligen var gift
med en Jöns Larsson i Hörende Färnebo socken. Sara som var Sigrid Joensdotter mor till Holsten
Andersson i Kallmora. Och då fann jag också följande…
Skattelängdernas brukare av gårdarna i Norr Hörende by, Västerfärnebo socken
Gärder och hjälper 1535 Jöns och Lasse i Hörende
Östergården 12 öres land

Wästergården 6 öreslan

Lasse Persson 1539 (1)
1547-1573 Jöns Larsson
1579-1604 Lasse Jönsson

1547-1564 Hinze (2)
1568-1588 Oluff Hinzesson
1592-1604 Pär Oluffson

Lasse Persson från 1539 bör vara densamme från 1496 i brevet. Lasse Jönssons farfar.
På s. 53 i ”Bergsmännen” nämns Laurens Persson i Hörende i Fernaboo Sockn i brevet.
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Läser vidare i Billberg.info sidan 79, dombrev från 1593 att Saras far Jon Larsson då var salig… Vidare
från samma domboken strödda domboks- och rättegångshandlingar 1596 …
RA: Strödda domboks- och rättegångshandlingar, volym 6
Ting juli Anno 1593 hade Edla Wälborne herr Bengt Ribbing lagmansting vid Sala bruk Dhit församlats
allmogen från Norbergs, Skinnskatteberg med Söderbärke socken.
Hustru Sara i Norr Hörende vid Wästerfärnebo socken klagade att Ingel Ericksson i Floda socken hade
såld någon jord som hennes salige fader köpt uti Gläfse i Söderbärke socken. Efter svaraden icke var
tillstädes så ville herr Bengt i hole med thenne dom sammeleds om then del dhe äge tillhopa vid Persboda
och Grenze socken.
RA: Strödda domboks- och rättegångshandlingar, volym 6. Den 27 februari 1596
Hustru Sara i Hörende uti Fernebo socken, talade efter någon jord i Gläfse som hennes fader Jon Larsson
och hans broder Anders Larsson köpt hade af en benämnd Wilken Hansson, (noterad i den årliga räntan
för Gläfse åren 1562-1563) (P:s år 1571 står Wilken Hansson för Amundsbenning), och bytt så jord sig
emellan (Billbergs anm: ej att förväxla med Widich Hansson). Förenämnde Joen Larsson behölt deras
arfjord i Fragg och Pedersbo, och Anders bekom för sin del köpeiorden i förenämnde Gläfse. Blef och
derpå besittiandens alt emedan han lefde och hans dotter Anna erfde thet efter honom och hade thet
hafwandes mehra till dhess att en benämnd Mats Nilsson, som är förenämnde Wilkens faders broders
benämnd Germund dotters dotters dotter man som släktlinjen utvisar. Köpte de af förenämnde Wilkens
dåtters man Per Larsson Helsing. (P:s Här har jag en annan uppfattning angående antavlan. Anser att
Germund var far till Wikens moder NN Germundsdotter s. 183 allt tom sidan 190 som var gift till
Amundebenning. Alla Germund Bengtssons barn, Bengt Germundssons syster och brodersbarn kan ni
läsa om här i boken.
Sidan 190 i Bergsmännen: Anno 1551 den 19 augusti på Norbergetinget.
Kom för retta beskedlige man Benct Germundsson i Liffsdaal, gaff till kenna huru han hade lööst ut sine
medarffe från Liffsdaal. Först löste han uth Nils i Snytebodha (Fernebo sn) och gaff honom 3 faat jern för
sin brodersdeel. Än hade han giffuit Jöns Jerwastesson (här kan ni själva se vad där står) i Djupkärra för
sin brodersdeel 3 faat jern. Så gaff han Herman i Westanfors för sin moders systerdeel 7 ½ hundt jern. Än
gaff han Wilkens modher i Amundsbenning (Här skall då modern vara en Germundsdotter) för sin
systerdeel 7 ½ hundt jern. Så gaff han Peder Mattsson (28242+28442) på Höyen för sin moders
systerdeel 7 1/2 hundt jern. Än gaff han Lasse Larsson på Löthen i Fernebo socken för sin moders
systerdeel 7 1/2 hundt jern.
Sidan 176 i Bergsmännen.
Grangärde ting 1550, kom ffor Retta Lasse Rawelsson (han var bergsfogde) och kungiorde huru han foor
hem till Beinet i Pedersboda och skulde wågha hans Jern som han och giorde, vdj thet första pund wåre,
27 osmunder, nåår han skulde wågha deth andra, kom Beinetz Hustrv och spaann omkull wåghen och bad
honom pijnta sigh dädhan, eller han skulde fåå någhet annad deth witnade Lasse Persson i Pedersbodha,
och Beinet stoodh deth sielffwer till, adt han hadhe och tilförende smitt ogilt Jern, badz då fföre, Deth
ransakade Nemden och Beinet feltes till 40, Marsc effter Bergz Preuilegierna.

Familj I.

Familj II.

Rafvald Mattsson

Nils Jonsson i Persbo

Lasse Rafvalds:s Lasse Pers:s (Fragg)

Bengt Nilsson i Persboda
(osmitt jern)

Måg Jon Larsson, Kirstin Larsd, Anders Lars.
gm NN Larsdotter

Lars Andersson i
Lerendebo

Lasse Persson broderson (Vittne)
a) Karin gm och kvar i Persbo gm Jon Lars:s
1. Kirstin Larsdotters dotter var gm Nils Persson i
b) Barbro gift till Hemshyttan m Hans Lars:s
Westerby Söderbärke. Son Mats Nilsson rätt till
c) Anna gift till Sundbo med Per Mattsson
del i Gläfse, son Per Nilsson gm Karin Ersdotter
d) Britta skall enl. släktutredn. vara gm Hans
2. Jon Larsson gm NN Larsdotter tog Fragg och
Jönsson i Torrbo (P:s men här kan jag inte finna
Persbodelen
henne) trol. var det hennes dot. Karin Ersdotter gm
3. Anders Larsson tog Gläfsedelen
Per Nilsson.
– Se hela domnotisen om dessa två Per Nilsson och Karin Ersdotter i Persbo II
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Åter till Billberg.info…
RA: Strödda domboks- och rättegångshandlingar, volym 6. Den 27 februari 1596
Thesligens af hennes brylling (Sara Jonsdotter) förenämnde Anders Larssons dotter och dått man
thagandes der faste bref på oachtendt att han i förenämnde byte samma hennes fader och faderbroder sins
emellan giordt hafver icke är fullbytt eller bekommit fullt wederlag för then kiöpejord. Swaraden,
förenämnde Mats Nilsson, föregaf dhet wara hans bördeiord och dherföre rätten till att lösa henne igen.
För dess och här en ytterligare beswärning utaf förenämnde hustru Saras medarfvingar om att skifta them
emellan hvilken förorsaket är af the förste byte som giort är emellan förenämnde broder Joen och Anders
Larssöner med then jord i Gläfse Thesliges Fragg och Persbo och parterna nu har för rätta icke wara als
tillstädes therföre det uppskutits till häradsting att rannsakas om then jord i Gläfse udgifven är i wedlagh
för then i Fragg och Persbo. Såsom och elliest huru dhetta ärende sig hafver.
– Här är allt alltså ej helt klarlagt.
Återgår nu till Fragg
Från brevet 1496 står Unge Tidiche, Anders Jönsson i Fragg. S. 53 i ”Bergsmännen”.
Vilket jag tror stämmer bra med att Unge Tidiche (Tidiche Tidichesson) var gift med Anders Bruces
dotter Cecilia Andersdotter, för deras dotter Marit Tidichesdotter och hennes man Hänniks Bengtssons barn byter sina delar i Fragg. Det finns många ting i ”Bergsmännen” som bevisar det. Samt har ju
också Halward Hermansson som var Nils Jonssons i Persbos son sons dotter(Britta Persdotter) son
del i Fragg. Fragg delen ärver han av sin far Herman Hännikesson från Halvardsbenning, vilkens mor var
Marit Tidichesdotter.

Foto Peggy, från orginaldomboken
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Söderbärketinget 1595.
Stodh Pär Nilsson i Fremundshyttan på Skinnskatteberg och vittnade huru hustru Karin i Gläffse (Mats
Nilssons) hade bytt jord med sin broder, Lasse Persson i Pärsboo så att hustru Karin fick jord aff sin broder för sin dehl uti Bomersboo, och lade neder samma jern igen i Pärsboo sinom broder tillhanda, och hon
fick jord efter honom igen i Gläffse.
– Karin Persdotter, då var H. Britta i Gläfse gift med en Per. En H. Britta står ensam i Gläfse enl. Mntl.
1571. Hennes dotter Karin är sedan gift med Mats Nilsson i Gläfse. I samma hemman har också Nils
Persson i Westerbys son Per Nilsson del. Per Nilsson vars mormors far var Lasse Persson i Persbo. Se
vidare nedan extra Ordin. Ting Söderbärke 1683 angående Gläfse.
Min teori hur det kan ha varit:
Lasse Persson i Fragg/Persbo
Kerstin Larsdotter
Hennes dotter gift med Nils Persson i Westerby
Son Per Nilsson gift med
Son Mats Nilsson gift till Gläfse med … Karin
som var dotter dotter till Anders Larsson som var
Lasse Perssons son som ärvde Gläfse delen.

Lasse Persson i Persbo
Britta Larsdotter 4: de dotter
Dotter Marit Ersdotter gm Erich i Mortsbo
Karin Ersdotter de bosätter sig i Persbo

Här har både Per Nilsson och Karin Ersdotter del i Persbo.
Germund Bengtsson i Gläfse
Lasse Persson i Fragg/Persbo
Dotter Marit Germundsdotter
Dotter Kerstin Larsdotter
Dotterdotter Britta gm Per
Dotterdotter NN gift med Nils Persson i Westerby
Dotterdotterdotter Karin gift med Mats Nilsson.
Dotterdotters son Mats Nilsson gift till Gläfse med
Karin.
Sonen Per Nilsson var gm Karin i Persbo. Denna
Karin skall ha varit Lars Perssons dotter gm Erik i
Mortsbo dotter Karin Ersdotter, de bosätter sig i
Persbo
Här har både Mats Nilsson och Karin del i Gläfse. Mats Nilssons broder Per Nilsson gifter sig till Persbo
med Karin Ersdotter, var mor var en Larsdotter gift med Erik i Mortsbo, mets troligt var det dottern
Britta.
1597 på Söderbärketinget
Nils P.son i Wästerby biuder upp en brodersdehl ibidem köpt aff sinom broder Hans P.son.
Kom hustru Anna i Munketorp och talade till Nils P.son i Wästerby om en jordedehl i Gläfse. Då fants i
sanning att en benämnd Lasse Raffualdsson (Lasse i Norgovik) sålde samma dehl i Gläffse till Nils
Pederssons hustrus moderfader Lasse Persson i Gläffse. S. 186
– Som jag tidigare antagit är Lasse Persson i Gläfse densamme Lasse Persson i Persbo. Hans dotter
Kirstin Larsdotter var svämor till Nils Persson i Westerby.
Lasse Perssons i Persbos söner var de som köpte del i Gläffse av Wilken Hansson (För han hade ju,
hemmet i Amundsbenning att ärva efter sin far Hans Bengtsson mor NN Germundsdotter). Samt enligt
Söderbärketing 1604 bjuder Peder Nilsson (son till Nils Persson) i Westerby upp en brodersdel i Gläfse.
Här anser jag att antavlan från Pärsbo 1596 inte är helt rätt. Se min syn på saken på s. 184 i ”Bergsmännen” kan ni läsa där.

