Laga ting i Järna 31 januari 1597 (KLHA Serie I AI:5 f 161v-162v)
[f 161r]
Nämnden:
Olof Andersson i Storbyn
Nils Eriksson ibm
Erik Byrilsson i Noret

Pål Eriksson i Västergården
Per Eriksson i Skålö
Olof Jonsson i Storbyn

Halvard Jonssons hustru Karin i Ut[by?]? hade beskyllts av Erik Perssons hustru Kerstin
ibm för att ha klippt rumpan av sin ko, friades av rätten och menige man, [”hon henne dedh
för uiser böt 40 mark”, kan betyda att hustru Kerstin dömdes till böter]
[f 162r]
Per Jonsson och hans son Anders Persson i Storbyn bjuder upp två systerdelar ibidem, en
vardera köpt av Per Larsson i By, Norrbärke socken och Per Jönsson i Kråklånga, Bro
socken för 5 daler, en ko, en tre års kviga, halv äng 4 alnar, vadmal 10 alnar och 300
osmundsjärn.
Olof Larsson i Utsälje bjuder upp ett hemman ibidem som han hade köpt av Per Olofsson
och hans broder Erik Olofsson, bägge i Gärde i Grangärde socken, för 300 mark konung
Gustafs mynt.
Gussorm Larsson i Snöborg bjuder upp en systerdel ibidem som han hade köpt av sin syster
Anna Larsdotter för 1n ko, 1 kåpa för 2 daler en __ kjortel, än en systerdel som han hade
köpt av Brita Larsdotter för en ko, ”lärot” 25 alnar, än en systerdel av köpt av Marit
Larsdotter för 2 skedar om 6 lod, en mässings ”ketil”, än en systerdel köpt av Kerstin
Larsdotter för en ko, en oxhud, en stekpanna och en ”bustör”, än en systerdel av Gunnil
Larsdotter
[f 162v]
För 1 tunna korn, 2 trö ärtor, 2 skedar om 6 lod, en båt för 2 daler, än en systerdel av Elin?
Larsdotter för en ko, en oxe för 4 daler, 1 daler penningar, en båt så god som 2 daler samt 1
spann korn.

Sammandrag av Järna tingslags domböcker, av Stefan Jernberg, Gustafs sept 2007.

