Laga ting i Järna 24 februari 1612 (Kopparbergs läns renoverade domböcker I, f 471r –
471v)
[f 471r]
Närvarande fogden Per Andersson
Nämnden:
Per Eriksson i Skålö
Lars Nilsson i Storbyn
Måns Olofsson i Skålö

Lars Matsson i Bisarvet
Nils Nilsson i Storbyn
Hans Jonsson i Snöborg

Erik Larsson i Skålö talade till Jon Tomasson om 16 snesland jord som hans morbror
Tomas Halvardsson ägt och Eriks moster Ingrid Halvardsdotter återköpt och bortbytt hade
med Jon Tomasson. Denne Jon Tomasson och Tomas Halvardsson var syskonbarn. Avsades
att Erik Larsson var närmare sin morbrors jord än vad Jon Tomasson är.
Per Eriksson i Skålö gav till känna att han hade bytt jord med fyra (4) stycken systrar som är
hustru Ingeborg i Grimsåker och en hennes syster, hustru Ingeborg i Buska, Malung sn,
hustru Gudsala och hustru Kerstin i Yttermalung alla fyra Nils Anderssons döttrar födda i
Skålö. Per Eriksson gav dem 11 snesland jord i Storbyn, Malung sn och de gav honom lika
mycket jord i Skålö samt 2 lass äng som Per hade köpt av dem för 29 daler samt 4 spann korn.
Olof Nilsson i Nordanåker, Olof Larsson i Skålö samt Nils Jonsson i Skålö bjuder upp tredje
gången en systerdel i Skålö som de hade köpt av Olof Olofsson i Jämmertuna samt en
kornalada för penningar 6 daler, osmundsjärn 2 fat 300.
Hustru Marit i Noret bjuder upp andra gången en systerdel i Skålö som hon hade köpt av
Erik Knutsson och hans hustru som är Marits syster hustru Ingeborg för 2 ”vallmarskiortlar
och 2 linkiortzlar”
[f 471v]
Anders Jonsson i Storbyn gav till känna att han hade bekommit några skogsmyrar ifrån Floda
socken ”Flodamyrar” benämnda och vill där bygga sig en fäbod men Jon Andersson i Noret
vill detta förhindra.

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

