Laga ting i Järna 20 januari 1598 (KLHA Serie I AI:6 f 35r-36r)
[f 35r]
Nämnden:
Nils Eriksson i Storbyn
Nils Olofsson ibm
Jåp [Jakob] Persson i Moren

Hans Jonsson i Snöborg
Jon Andersson i Utby
Erik Byrilsson i Noret

[f 35v]
Sven Jonsson i Skålö (Anders Jonsson Hemming Perssons tjänare överstruket) bjuder upp en
systerdel i i Storbyn och Skålö som han hade köpt av hustru Ingeborg, Jon Tidikssons, för en
häst och 4 fat järn.
Gussorm Larsson i Snöborg bjuder upp en systerdel ibidem som han hade köpt av sin faster
Brita för en ko och ett ungnöt. Till detta hade Gussorms fader utlagt på samma del 12 mark
penningar, 2 st kor, en sal(?) så god som 2 daler, samt ytterligare en ko och ett ungnöt.
Jon Andersson i Utby gav till känna att han hade sytit sin faster Ingerd Olofsdotter och fick
i sytningslön 25 snesland jord i vart årssäde i Utby, ett lass äng samt 2 lass måsseslog.
Esbjörn Nilsson i Västergården bjuder upp två brodersdelar i Västergården som han hade
köpt av Jöns Eriksson på Skinnskatteberg samt Jon Eriksson i Gävunda för 63 mark.
Olof Nilsson i Nordanåker bjuder upp en brodersdel i Nordanåker som han hade köpt av sin
broder Mats Nilsson i Björskog socken för 17 daler penningar. Deras broder Lars Nilsson
samt (systrarna?) Brita och Elin Nilsdöttrar vara under samma köp.
[f 36r]
Mats Olofsson i Skålö samt Nils Persson i Äppelbo bjuder upp två brodersdelar jord
liggandes i Uppsälje som de har köpt av sina hustrus bröder Per Olofsson och Hans
Olofsson i Värmland för 1600 osmundsjärn. En rögning liggandes i Illemyra köpt av Erik
Olofsson samma rögning har Erik pantsatt till Jon Tomasson för 3 lod silver, 12 mark
penningar samt 1700 osmundsjärn, nu har Mats Olofsson samt Nils Persson löst samma äng
av Jon Tomasson.

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

