För er som vill veta mer om Johan Olofsson knekt i Kyrkbyn Söderbärke
Jon Olofsson Knekt från Skålö i Järna socken, gift med H. Ingeborg Olofs dotter i Kyrkbyn.
Håller som bäst på med min andra bok om bergsmännen ”Arvingarna” och studerar för närvarande Järna
socken. Och med hjälp av Stefan Jernbergs utlagda på nätet domböcker och min presentation av Kyrkbyn
i Söderbärke i min bok om bergsmännen har jag funnit följande angående Johan Olofsson knekts anor
från Skålö i Järna socken. Läs under Kyrkbyn i Söderbärke s. 128 i Bergsmännen.
Morfar Nils Nilsson
Mor Elin Nilsdotter gm Olof, denne Olof bör ha varit från Skålö Järna.
Joen Knekt kommer till Kyrkbyn 1570 och blir kvar till omkring 1580 då finns hans hustru Ingeborg
Olofsdotter kvar. Obs. Denna Ingeborg var hans hustru, Joen Olofsson hade även systern Ingeborg
Olofsdotter som var gift med Erik Knutsson i Westerby Söderbärke.
Jon Olofsson (knekt i Kyrkbyn Söderbärke ägde 1 broders del i Skålö Järna, och var den som även hade
syskonen …
Marit Olofsson gift i Noret hade en systerdel i Skålö
Ingeborg Olofsdotter var gift med Erik Knutsson från Westerby i Söderbärke
Elin Olofsdotter en systerdel i Skålö
Nils Olofsson en broders del i Skålö
Sven Olofsson, han är en av sexmännen i Skålö Järna från tinget 1593 d. 5 januari
Från Stefan Jernberg på nätet utlagda domböcker.
Vid laga ting Järna 5 januari 1593.
1:a, 2:a o 3:dje uppbudet: än av Jon Olofsson i Söderbärke en broders del i Skålö och av Ingeborg
Olofsdotter samt Elin Olofsdotter bägges deras systerdel för 11½ daler, en kviga om 4 år. Än en broders del köpt
av Nils Olofsson för 12½ mark konung Eriks mynt, 4 trö korn. Än 3 daler som Sven löste igen jord som Jon
bortsatt.
Vid laga ting Järna 1612.
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 ”ualmalskiortzlar” och 2 ”linnkiortzlar”.
Vid laga ting Järna 1 febr. 1613.
Hustru Marit i Noret bjuder upp 3:dje gången en systerdel i Skålö som hon hade köpt av sin syster
h Ingeborg i Västerby, Söderbärke sn för 2 ”ualmals kiortlar och ”lin kiortslar
Vid laga ting Järna 5 jan 1614.
Anders Persson i Utby, Gudmund Eriksson och Jon Andersson i Noret bjuder upp första gången en jordedel liggandes vid Järna kyrka som de hade köpt av Nils Jonsson och alla hans syskon i Kyrkbyn, Söderbärke
sn för osmundsjärn 3 fat.

Nils Jonsson var förstås med alla sina syskon barn till Jon Olofsson Knekt från Kyrkbyn i Söderbärke. Se
vidare på sidan 132 i Bergsmännen här finns alla Nils Jonssons syskon antecknade.
Dessa var släkt med släkten i Kyrkbyn Söderbärke.
Peggy Berglind
Källor: Stefan Jernberg, Kjell Wadfors, samt min egen forskning.
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