Laga ting i Järna 27 mars 1618 (KLHA Serie I AI:11 maskinf. 362v – 363v)
[maskinf. 362v]
Närvarande: fogden Mats Mårtensson.
Nämnden:
Halvard Jonsson i Nordanåker
Lars Nilsson i Storbyn
Henrik Persson i Skålö

Lars Olofsson i Storbyn
Elian Jonsson i Utsälje
Hans Olofsson i Skålö

Kom Nils Nilsson i Storbyn gav till känna att hans fader Nils Eriksson hade köpt en systerdel
i Storbyn, som han hade köpt av hustru Kerstin Olof Jonssons hustru i Sunnanbyn, Floda sn
både för koppar och annat värde. Nu har Nils givit hustru Kerstins barn, som är Jöns
Olofsson och Erik Olofsson, penningar 14 daler och fick fasta på detta köp.
Kom Olof Staffansson i Uppsälje samt Halvard Larsson ibm och vore förente med Jon
Jönsson ibm om den arvejord som de var till arvs efter Halvard Larssons broder Lars
Larsson, som var Olof Staffanssons och Jon Jönssons faderbroder. Jon har brukat jorden i
några år och skall därför ge Olof Staffansson en daler.
[maskinf. 363r]
[Kom nu Olof Matsson i Utby i Järna socken och gav till känna huru hans moder Ingeborgs
syskonbarn Mats Olofsson i Mockfjärd hade sålt, den brodersdel som han hade ärvt efter sin
fader Olof Nilsson, till Jon Tomasson i Skålö och Olof Halvardsson i Mossel, Floda sn för 30
daler och detta köp gjorde Jon Tomassons farfar Halvard Halvardsson i Skålö. Han uppbar
först en häst och två fat järn. Nu har Jon Tomasson på nytt givit Mats Olofsson 3 daler och nu
ville Olof Matsson lösa samma jordedel igen. Hela detta är överstruket]
Kom Jon Tomasson i Skålö samt Olof Halvardsson i Mossel, Floda sn och begärde att det
gamla köp som Jon Tomassons farfar samt Olof Halvardssons farfar Halvard Matsson
hade gjort [möjligen för mer än 50 år sedan] med sin broders Nils Matssons sonson Mats
Olofsson, vilket var en brodersdel i Skålö, vilket Mats Olofsson hade ärvt efter sin fader Olof
Nilsson. Halvard Matsson hade givit Mats Olofsson först en häst och 2 fat osmundsjärn. Nu
har Jon Tomasson och Olof Halvardsson givit Mats Olofsson ytterligare penningar 30 daler
på detta köp och begärde nu fasta på detta köp. Då framkom förnämnde Nils Matssons
sondotterson Olof Matsson benämnd, boendes i Utby och sade sig vara närmare till denna
brodersdel i Skålö. Då rannsakades att Tomas Halvardsson hade länge bott på
[maskinf. 363v]
samma brodersdel och Jon Tomasson efter honom. Köpet skulle gå tillbaka så att Jon
Tomassons hemman skulle i många delar skivas.

Sammandrag av Järna tingslags domböcker av Stefan Jernberg Gustafs 25 nov 2007.

