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Mina anor från gruvbyn Rämsberget
Torgny Låås
Bilagor (efter texten):
- Komprimerad antavla för Anna Carolina Lönn (f. Jansdotter) 1871-1938
- Häradsekonomiska kartan över Rämmen/Rämsberget 1883-1895 (detalj)

Inledning: Rämsbergets historia i korthet
Först den geografiska positionen. Rämsberget är, eller snarare var, ett litet gruvsamhälle strax
söder om mittpunkten på en linje mellan Hagfors i östra Värmland och Fredriksberg/Säfsen i
sydvästra Dalarna.
Den första bosättaren i Rämsberget var sannolikt finnen "Kocke Hinrik", Hindrik Kukkoinen.
Vid ting i Färnebo 1639 antecknades han nämligen som boende vid Kocktjärn och hade då
sannolikt bott där några år. Bosättningen nära vatten är typisk för den första vågen av
skogsfinska bosättningar i Sverige. Platsen och tjärnen har med största sannolikhet fått sitt
namn efter den första som bodde där, Henrik Kukkoinen, och har alltså ingenting med kockar
och matlagning att göra. Som konsekvens därav borde namnet uttalas med "o" och inte "å".
Samme Kocke Hindrik sägs också vara den som fann järnmalmsådern i Rämsberget år 1647.
Malmådern löper i sydväst-nordöstlig riktning från Svarttjärn mot Rämsbergets topp.
Påföljande år, 1648, kommer brytningen i gång. Till en början i mycket liten skala. I total
avsaknad av allt som skulle kunna kallas väg, fick malmen klövjas därifrån.
Det är litet bestickande att den äldsta ana jag lyckats spåra på trakten, min mormors farfars
far, Carl Carlsson, föddes just i Kocktjärn 1751. Kanske var han ättling till Hindrik
Kukkoinen, som bodde där 100 år tidigare, som den förste på platsen?
Med tiden uppstod nya skogsfinska bosättningar högre upp på berget, närmare svedjorna.
Samtidigt började också gruvbrytningen komma igång.
Enligt hembygdsforskaren Albert Palmqvist "var den första finnbosättningen vid Rämsberget
jämngammal med gruvorna eller t.o.m. något äldre." Så småningom, men förmodligen långt
senare, uppstod också rena gruvarbetarbostäder, byggnadsnamn som "Kasern" tyder på det.
Rämsbergsmalmen var emellertid av dålig kvalitet och kunde endast användas i hyttorna
tillsammans med annan malm. Det sägs ändå att det var malm från Rämsberget som finnarna
Lång-Christopher och Älgsjö-Mattes använde i sin hytta vid Finnhyttetjärn.
I och med att gruvbrytningen upphörde 1889 och Näsrämshyttan nedlades 1896 försvann de
viktigaste förutsättningarna för överlevnad på trakten och avfolkningen började. En del kunde
hanka sig fram med skogsarbete som komplement till det magra jordbruket, men med
mekaniseringar och skogsbilvägar under 1900-talet försvann också dessa arbetsmöjligheter
undan för undan. Ingen har under någon tidsperiod i dessa trakter kunnat leva på enbart
konventionellt jordbruk!
På 1880-talet fanns här skola för de ca 200 personer som då bodde här. Ännu på 1930-talet
fanns här 16 arrendetorp och ca 75 personer. Rämsbergets skola lades ned 1940. I dag, 2016,
finns en fast boende i Rämsberget.
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Vy från Rämsberget med Vålberget i bakgrunden (Foto från Albert Palmqvist BoB nr 12)
Ännu på 1930-talet fanns det i det fortfarande väglösa Rämsberget gott om öppna
jordbruksmarker med storslagen utsikt mot de omgivande bergen. Så här skriver Albert
Palmqvist 1937: "När man efter en mödosam vandring tagit sig upp till Rämsberget, blottar
sig där en vid och vacker utsikt. Byns läge är det för äldre finnbosättningar typiska, högt och
fritt. Där ges även tillfälle att studera ett egenartat gammalt järngruvfält, ty med ett sådant
består sig denna avsides, glömda plats."
I dag (2016) växer granskogen tät på de gamla kulturmarkerna.
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Mina Rämsbergsanor
Kocktjärn 1751-1782
De äldsta rämsbergsanorna jag hittills lyckats spåra börjar i Kocktjärn, en gammal
finnbosättning några km väster om den egentliga gruvbyn. Den 8 oktober 1775 vigdes den då
24-årige drängen Carl Carlsson från Kocktjärn med pigan Britta Gullbrandsdotter från Nyed.
Paret bosatte sig i Carls barndomshem i Kocktjärn och där föddes barnen Olof 1778 och Lisa
1782, samt sannolikt också ännu en son något tidigare.
En notis i dödboken för Gåsborn för den 20 april 1780 förtäljer nämligen: "Kockkjärn Carl
Carlssons son bränd till döds i huse spisen" (Gåsborn EI:1 sid 173) Den så tragiskt omkomne
pojken kan inte ha varit Olof, eftersom han enligt husförhörslängden levde ännu 1792. År
1798, alltså då Olof är 20 år försvinner han ur längderna utan uppgift om vart han tar vägen.
Sannolikt flyttar han, som brukligt var, till drängtjänst någonstans i närheten.
Rämsberget 1782-1817
Någon gång mellan 1782 och 1785 flyttar familjen till det närbelägna lilla gruvsamhället
Rämsberget.
I den första husförhörslängden för Rämmen redovisas familjen Carlsson tillsammans med
bergsmannen Mattes Svensson och hans familj. Carl var därför förmodligen torpare under
bergsmannen på hans ägor. Mats Svensson hade stora ägor i de östra delarna av Rämsberget.

Karta äver Rämsberget från 1756-61, dvs ungefär från tiden för Carl Carlssons tid som
torpare där. Mats Svensson var välbeställd bergsman med ägor i de östra delarna av
Rämsberget. Han var anfader till Ragnar Stolpe i Göteborg (morfars farfars far) och även till
mig (farfars farmors morfars far). Mats Svenssons son, Sven Matsson (1768-1823) gifte
nämligen in sig i den välbeställda bergsmanssläken i Djuprämmen (Christophersläkten,
varifrån Låås-släkten härstammar) genom äktenskapet med Lisa Christophersdotter (17631846). Alliansen mellan bergsmanssläktena i Rämsberget och Djuprämmen förstärktes sedan
ytterligare genom kusingiftet mellan Svens och Lisas dotter Stina Svensdotter (1797-1875) i
Rämsberget och Lisas brorson Anders Pehrsson Hök i Djuprämmen.
"Nytorp" norrut i kartan måste vara torpet som senare skulle koma att kallas Baggtorp.
(Foto från Ragnar Stolpe, Göteborg)
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Ljuskronan i Rämmens kyrka som skänktes av bergsmannen Mattes Svensson och hans hustru
Cajsa Larsdotter till kyrkans invigning 1787. (Foto från Ragnar Stolpe, Göteborg)
I Rämsberget föds ytterligare 5 barn: Sara, Carl, Stina, Anna och Britta. Av dessa skulle sonen
Carl komma at bli min anfader. Vi följer hans öden och lämnar de andra därhän.
Efter fader Carls död 12 februari 1816 i lungsot vid 65 års ålder övertar sonen Carl torpet.
Han är då 27 år gammal. Äldste brodern Olof, som nu är 38 år, är ju sedan länge borta ur
familjen och har sannolikt redan eget hushåll på annat håll.
Tandfallet 1817-1818
Den nyblivne torparen Carl (d.y.) Carlsson i Rämsberget gifter sig på midsommaraftonen 23
juni 1816 med pigan Stina Hansdotter från Tandfallet. Hon skrivs också i Rämsberget år
1817, men det är osäkert om hon någonsin flyttade dit, för redan senare samma år (1817)
flyttar de nygifta till hennes hemort, Tandfallet.
Stina var född och uppväxt i Tandfallet, och härstammade med största sannolikhet från den
kände rämsfinnen "Store Måns", död 1694. Enligt vad jag funnit var "Store Måns" Stinas
farfars farfars far.
Dalkarlssjöhyttan 1818-1828
Vistelsen som "gift dräng" i Tandfallet blir inte långvarig. Redan året efter, 1818, flyttar paret
igen. Denna gången till Dalkarlssjöhyttan i Nordmark.
Under de följande tio torparåren i Dalkarlssjöhyttan föddes 7 barn, av vilka den först födde
pojken fick bära faderns och farfaderns namn, Carl. Lille Carl fick tyvärr leva bara i knappa 3
månader innan han dör i "bröstfeber" (samtidig lungsäcks- och lunginflammation).
Som nummer 6 föddes ännu en son som fick heta Carl. Men det var ingen tur med Carlnamnet. Carl nummer 2 får bara leva i 5 månader innan han dör i kikhosta. (Carl nr3, Carl
Carlsson Rust, född 1828, fick däremot leva ett, åtminstone nästan, normallångt liv. Han dog
1886 som 58-åring.)
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Några år innan familjen lämnade Dalkarlssjöhyttan hade vår anfader, sonen Jan, fötts 1825.
År 1828, efter tio år i Dalkarlssjöhyttan, flyttade familjen tillbaka till Tandfallet. Av de 7
barnen som Stina burit och fött var nu 4 kvar i livet: Stina, Eva, Jan, Hans och Carl (nr3).
Tandfallet 1828-1843
I Tandfallet föds ytterligare 6 barn, varav fyra dör som spädbarn. Anders i kikhosta, 1/2 år
gammal. Tvillingarna Anders och Gustav dör båda den 14 juni 1836 som knappt 2-åriga i
mässlingen. Ett halvt år senare föds lillasyster Inga den 10 december, men avlider i samband
med förlossningen.
Av de 13 barn Stina födde var det alltså bara 6 som uppnådde vuxen ålder! Av dessa sex
skulle sonen Hans komma att emigrera till USA. En av de få amerikafararna i släkten. De
övriga fem skulle samtliga komma att leva sina liv på trakten.
Rämsberget 1843-1854
År 1843 flyttar familjen till det lediga torpet "Rämsberget västerst", som blivit ledigt sedan
tidigare innehavaren Jonas Månsson flyttat till Baggetorp efter att ha varit "under rannsakning
vid Ferna Härads Rätt 1842 och 1843 i frågan om stöld från Inspektor Ek".
Familjen består vid flytten 1843 av Carl, 54 år, Stina 50 år, och sönerna Jan (18 år), Carl (15),
Hans (14) och lilla dottern Anna Maria, 4 år.
Sonen Jan lämnar Rämsberget 1846 för drängtjänster i Vålberget och Gumma fram till hösten
1849 då han flyttar tillbaka till föräldrahemmet i Västra Rämsberget.
Tillsammans med fadern har Jan nu huvudansvaret för skötseln av torpet. Den 3 år yngre
brodern Carl (Carlsson Rust) bor fortsatt kvar i föräldrahemmet, men försörjer sig mestadels
som "gruvdräng" och "arbetskarl".
Lillebror Hans drar från 18 års ålder från den ena drängtjänsten till den andra innan han till
slut som 36-åring emigrerar till USA.
Rämsberget 1854-1858
Från 1853 noteras den då 64-årige fader Carl som "sjuklig" och sonen Jan tar mer och mer
över skötseln av torpet, och definitivt så från 1854 då han gifter sig med pigan Stina Cajsa
Eriksdotter, som närmast kom från Näset, där även Jan är skriven en kort tid under 1854.
Stina var annars född och uppväxt i Nordmarkshyttan, men hade de senast 4 åren haft tjänst
som piga hos en syster och svåger i Tandfallet. Bröllopet stod den 12 augusti, men redan den
28 maj hade parets förstfödde son fötts, sonen Erik Johan. Det verkar som att paret bott
tillsammans i Stina Cajsas föräldrahem under hennes graviditet för att senare under 1854
tillsammans flytta till Rämsberget.
Två år efter födelsen av Erik Johan föddes ännu en son, Jan Petter.
Hustru Cajsa blir gravid igen, och i maj 1858 är det dags för nästa förlossning. Förlossningen
blir komplicerad och slutar i tragedi: Cajsa avlider bara 31 år gammal, men lilla dottern Stina
Maria överlever. Torparen Jan blir nu vid 32 års ålder änkling och ensam försörjare för 3 små
barn, varav ett alldeles nyfött.
Efter sonen Jans övertagande av husbonderollen får fader Carl 20 uppenbart tunga år hos
sonen. Omdömena i husförhörslängderna går från sjuklig till inhyses, vanför och
underhållshjon, innan han slutligen avlider "av ålderdom" 1874 vid 85 års ålder. Han har då
varit änkling i 16 år sedan hustrun avled 1858.
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Rämsberget 1858-1860
Vid den här tiden, 1850-60-talet, finns två familjer i Rämsberget "västerst" förutom Jans, även
torparen Olof Carlsson, bördig från Gustav Adolf. Där bodde även brodern och
"arbetskarlen" Carl Carlsson Rust.
Rämsberget 1860 - och släkten Waller
Hur Jan lyckades klara torparbondelivet ensam med en 4-årig och en 2-årig son samt en
nyfödd flickespädbarn förtäljer inte arkiven, men på något sätt har det ändå gått. Barnens
farmor, som hade varit den mest naturliga barnskötaren kunde inte heller hjälpa till. Farmor,
Stina Hansdotter hade nämligen själv avlidit bara två veckor innan den så tragiska
förlossningen. Tala om sorg!
Alla tre barnen överlever och når vuxen ålder.
Som om inte de dagliga överlevnadsproblemen skulle räcka, var inte heller ekonomin den
bästa. Vid första hustrun, Stinas död fanns en brist i boet på 357 riksdaler, huvudsakligen
beroende på en skuld till Räms Bolag på hela 740 Rd. Den värdefullaste tillgången
torparfamiljen hade var en häst som värderades till 390 Rd.
Efter två år ljusnar ändå hans situation då han 1860 gifter om sig med änkan Stina Larsdotter.
Litet anmärkningsvärt väljer han samma bröllopsdatum som för sitt första giftermål 6 år
tidigare; nämligen den 12 augusti.
Stina, som härstammade från Laggåsen och Uddeholmshyttan i Gustav Adolf, hade närmast
innan giftermålet med Jan levt hos Jonas Jansson i Granberget som inhyses änka. Med i
flytten till Jan Carlsson i Rämsberget var också hennes 7 årige son Lars Johan Jansson.
Jan och Stina får tillsammans 8 barn. Tillsammans med barnen från deras tidigare äktenskap
får paret alltså 12 barn. Av dessa uppnår samtliga utom en vuxen ålder. Det är bara lilla Anna
Carolina, född 28 april 1865, som endast får leva litet över 1 år innan hon dör av "swullnad".
Sex år senare, 1 juni 1871, föds nästa dotter, som då får överta den avlidna systerns namn,
Anna Carolina, min mormor.
Fem av sönerna tar under 1880-talet, av anledning som jag inte vet, släktnamnet "Waller":
Jan, (född 1825, från första äktenskapet med Cajsa), Carl (född 1860), August (född 1867),
Jonas (född 1869) och Alfred (född 1873). Namnet "Waller" uppträder första gången i
husförhörslängden 1881-1890, så namnet introducerades alltså under den tidsperioden.
Familjen sprids
Jan Waller, blev kvar i Rämsberget som arbetare till sin död 1892 som ogift 36-åring i
lungsot.
Carl Waller gjorde sig som gift en del turer till Stora Tuna och Äppelbo innan han ca 1900
som 40-åring återvände till hemtrakterna i Rämmen där han sedan blev kvar till sin död i
Oforsen 1944.
August Waller blev också hemtrakterna trogen hela sitt liv. Han dog 1947 i Östervik.
Jonas Waller gifte in sig i Låås-släkten genom giftermål med tre år äldre Christina (Kersti)
Persdotter Lås. Jonas var ickefyllda 19 år när han i Djuprämmen blev far till dottern Anna
Matilda (Tilda). Det skulle med tiden bli ytterligare 12 barn. Efter många flyttar på trakten
hamnar familjen i Vansbro där han dör 1934.
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Alfred Waller flyttade också till Vansbro.
Äldste sonen, Erik Johan Jansson, den ende av Jan Carlssons söner som inte tog namnet
Waller blev "sågarbetare" och också hemtrakterna trogen hela sitt liv; Rämsberget,
Granberget, Klostret Smedsnäset för att sluta sina dagar på Frihem Rämmen 1925.
Av döttrarna gifter sig Stina med Anders Magnusson Rak i Liljendal, Mathilda gifter sig med
Abraham Fagrell och kommer att bo större delen av livet i Holmsjön i Gåsborn där hon föder
inte mindre än 10 barn, varav 3 dör som små, medan 7 får normallånga liv.
Lillasyster Ida (född 1877) hamnar i Vansbro som hustru till Bror Axel Edlund. Även hon
föder 10 barn i sitt äktenskap.
Jan Carlssons och hustrun Stina Larsdotters ålderdom
Jan bor kvar i Rämsberget även på ålderns höst fram till sin död 1904 vid 79 års ålder, men
titeln ändras under första halvan av 1890-talet från torpare till dagkarl/arbetare. År 1894
flyttar skogsarbetaren Karl Johan Karlsson från Lafallet till Rämsberget som torpare, alltså
under samma tidsperiod som Jans titel ändras från torpare till dagkarl/arbetare. Sannolikt tar
Karl Johan med familj över ansvaret för torpets drift efter den nu rätt åldersstigne Jan. Alla
Jans och Stinas barn är nu utflugna ur boet, så sannolikt får Jan och Stina bo kvar på torpet på
någon sorts undantag. Antagandet stöds också av att Karl Johans familj och Jan och Stina står
upptagna på samma sida i husförhörslängden.
Efter makens död 1904 flyttar änkan Stina till sonen August Waller i hans torp i Rämsberget.
Vistelsen där blir inte långvarig. Redan 1905 flyttar August med sin familj och gamla mor till
ett annat torp i Holmsjöhöjden där Stina får tillbringa sina sista två år i detta jordelivet. Den 3
mars 1907 avlider hon vid 76 års ålder av ej angiven orsak.
Torgnys mormor Anna Carolina växer upp
Jan Carlssons dotter Anna Carolina ("Anna Carolina Jansdotter Waller" i släktdatabasen på
hemsidan)växer upp som torpardotter tillsammans med sina 9 syskon. Rämsberget var under
Annas barndomstid på 1880-talet ett litet torpar- och gruvsamhälle med över 160 invånare.
Räknar man in de närliggande bosättningarna i Kocktjärn, Ladfallet och Holmsjöhöjden blir
antalet en bra bit över 200!
Som 17-åring tjänstgör hon ett år som piga hos torparen Kristoffer Fallqvist i Långfallet,
Rämsberget men återvänder sedan till föräldrahemmet.
Annas make August Johansson/Bergström och deras äktenskap
August föddes 1869 i Utroten, Östra Baggetorp i Rämsberget som son till arbetaren Johannes
Pettersson. Som 6-åring flyttar August med familjen till "Rämsberget" där han växer upp som
torparson tillsammans med sina fyra syskon. Det verkar vara ont om arbete och svårt för
August att få någon ordentlig anställning och 1891 bokförs han som "lös arbetare". Han får
uppenbarligen stå till förfogande för att ta de påhugg som dyker upp.
Vid den här tiden börjar han och torpardottern Anna Jansdotter från Västra Rämsberget att
umgås närmare och på själva midsommaraftonen 1892 gifter de sig.
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T.v. August Johanssons och Anna Jansdotters bröllopsfoto. Den sittande Anna är gravid i 7:e
månaden. Men var är fotot taget? Inte hade man väl åkt ända till Mora? Hade månne
Hjalmar Klingvall ateljé även på närmare håll? Filipstad kanske, men även dit var det
åtskilliga mil!
T.h. porträtt av mormor Anna Carolina Jansdotter. Notera att ena örat är mera utstående än
det andra. ett släktdrag som även jag ärvt.
Bara två månader efter bröllopet föds sonen Harald. Kanske är det för att dölja att Anna är
höggravid som hon sitter på bröllopsfotot? Harald föds uppenbarligen i Annas föräldrahem i
Västra Rämsberget. Den nya familjen har ännu inget eget hem.
Under hösten flyttar familjen samman i eget boende i Rämsberget. Förhållandena är fortsatt
svåra med få arbetsmöjligheter, man kan ana ett nästan desperat läge. Ingen anställning, inget
eget torp - hur ska familjen försörjas? På hösten 1893 är familjen på väg till Järna (Vansbro).
Flytten registreras i utflyttningslängden, men redan en dryg vecka senare noteras inflyttningen
tillbaka till Rämmen. Det blev en mycket kort flytt, och som det verkar bara på papperet.
Något kom tydligen emellan.
Försörjningsmöjlighetrna i Rämmen är fortsatt minst sagt dåliga med bruksdöd och nedlagd
gruva, så något måste göras.
Två år senare, 1895, kommer så familjen slutligen i väg på riktigt till framtidsorten Vansbro
med alla sina arbetstillfällen i den snabbt framväxande sågverksindustrin. Enligt
flyttlängderna skedde flytten i november, men den verkliga flytten ägde nog rum långt
tidigare eftersom sonen Karl Sigurd både föds och döps i Järna (Vansbro) redan i början av
juli 1895. I Vansbro antar familjen gemensamt efternamnet Bergström.
Familjen hinner få ytterligare ett barn i Vansbro, dottern Aline, innan August omkommer
under tragiska och mystiska omständigheter på julaftonen 1899. Anna är då gravid med en
son, som får faderns namn, August, när han föds senare under våren.
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Som ensamstående mor med 4 små barn försätts Anna i en mycket svår situation, som hon
reder upp under stora umbäranden. Även hennes fortsatta liv kommer att bli omväxlande,
dramatiskt och tragiskt, men också med en del glädjeämnen. Efter några år gifter hon om sig
med min morfar, Jan-Olof Lönn, och får med honom en andra barnkull. Efter återflytt till
Värmland med boende i Rämmen (Slädsjötorp) och Gåsborn (torpet Asien, Yxtjärnshöjden)
och tiotalet år i Stenberget i Grangärde, där min mor föds, landar familjen till slut på 1920talet åter i Vansbro. Efter den första flytten 1895 till Vansbro kom Anna aldrig mera att bo i
Rämsberget.

Referenser
- Släktrelationer och personuppgifter är hämtade från mitt släktträd på hemsidan
http://torgnylaas.se/ .
- Uppgifter om Rämsbergets historia kommer till största delen från Albert Palmqvist
"Rämsbergs gruvor och Näsrämshyttan" Filipstads Bergslagsarkiv 3 1937.
- Mera att läsa om Rämsbergets gruvor, och Rämshyttan/Näsrämshyttan, spec. de senare,
finns på hemsidan om Filipstads Bergslag http://www.filipstadsbergslag.com/.
Appendix på följande sidor
Anna Carolina Lönns (Bergström/Johansson/Jansdotter) antavla i komprimerad form.
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Carlsson, Jan 1825-1904 (1:147) ...................................................................................................................................
Eriksson, Per (1:4840) ....................................................................................................................................................
Gullbrandsdotter, Britta 1753-1839 (1:528) ..................................................................................................................
Göransson, Hans 1761-1800 (1:616) .............................................................................................................................
Hansdotter, Stina 1793-1858 (1:524) .............................................................................................................................
Hansson, Göran 1739- (1:642) .......................................................................................................................................
Henriksson, Mattes 1733-1779 (1:3642) ........................................................................................................................
Håkansdotter, Elsa (1:4841) ...........................................................................................................................................
Jansson, Lars 1793- (1:3040) .........................................................................................................................................
Jonasdotter, Britta 1810- (1:3041) .................................................................................................................................
Jonsdotter, Annica 1739- (1:640) ...................................................................................................................................
Jonsdotter, Britta 1775-1833 (1:3054) ...........................................................................................................................
Jonsdotter, Chatarina (..1726)- (1:649) ..........................................................................................................................
Jonsdotter, Karin 1733-1804 (1:3641) ...........................................................................................................................
Jonsdotter, Maria 1653- (1:4762) ...................................................................................................................................
Jonsson, Gudmund (..1726)- (1:648) .............................................................................................................................
Jönsdotter (Eriksdotter?), Kerstin (1:4759) ...................................................................................................................
Jönsson, Per 1703-1790 (1:672) .....................................................................................................................................
Larsdotter, Stina 1832-1907 (1:146) ..............................................................................................................................
Lönn (Bergström/Johansson, f.Jansdotter), Anna Carolina 1871-1938 (1:61) ............................................................
Mathsson, Jan (1:3043) ...................................................................................................................................................
Mattsson, Jonas 1766- (1:3053) .....................................................................................................................................
Månsson, Olof 1640?-1731 (1:4756) .............................................................................................................................
Mårtensdotter, Maria 1700?-1773 (1:4838) ...................................................................................................................
Olofsson, Hans 1695-1763 (1:4754) ........................................................................................................................... 1
Persdotter, Elisabeth (Ellsa) 1741-1807 (1:645) ...........................................................................................................
Persson, Anders 1736-1831 (1:639) ...............................................................................................................................
Pettersdotter, Stina 1756- (1:3044) ................................................................................................................................
Töresson (Finne), Måns (Store Måns) -1694 (1:4758) ................................................................................................
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