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Laga ting i St Tuna 11 maj 1672 (KLHA Serie III AI.15 f 21v)
”Matz Knutzsson i Åssleby tahlade opå sin fadhers knut Anderssons i Broo wägnar till sin farbroders Sahl. Matz Anderssons i Sillnäs Enkia h. Brita Nilsdotter om
någon Jordh i Broo som hon på hemliget sätt och förmedelst understucken handel skall sökia at gå hans fader undan, frågandes b.de h. Brita om hon hade gifwit
Penningar för samma Jordh ? hwar till hon nekade , framgifwandes en skrift af d 16 Martij 670, dhess innehåldh war såsom skulle b.de h. Brita och Anders
danielsson i Hedemora /: som ähr hennes sahl. Mans systers senare man :/ hafwa giordt Jordebyte sin emillan, således at hon ___ hafwa gifwit honom all den huus
och Jordh som hon efter sin sahl. fader Nils Mårtensson i Jönwijk Garpenberg Sochn ärfft hade, och bekommit af honom igen all hans
[f 22r]
”hustrus Jordh i Broo, begiärandes dher widh blifwa handfaster. Matz Knutzsson blef ändå fast i sin meening och sade syn wedh witnen af twenne sine syskonebarn,
ofwanb. De anders danielssons stiufsöhner kunna bewysa det hon hade gifwit anders danielss. 200 d kmt för Broo Jorden, det han och så hårdt medh skähl deraff
emot henne at hon ändteligen omsydher måste bekiänna sig hafwa gifwit anders danielss. 200 d kmt såsom och sin Jordh i Jönwijk för Jorden i Broo, dock wiste hon
på tillfrågan icke ____ hwadh hennes Jordh i Jönwijk håller, eij heller den Jorden i Broo, men matz knutzsson berättade at Broo Jorden håller 1 ½ Spanl.d. Då nu h.
Brita fogeligen Underrättades at hon på detta sättet icke hade upricktigt handlat, uthan medh löst(?) sökt at gå undan sin sahl mans broder hans bördzrätt, gaf hon
äntligen upå matz knutzssons åstundan efter at hans fader knut anderss i Broo får löst hälftten uthaf dhenne Jordh af henne för 100 dal kmt. Dher medh och matz å
sin faders vägn.r gaf sigh till fredz medh, oanstdt det sträfwar emot ordningen sluten om Jordekiöp och lössn. # När han och söker anders danielsson i hedemora om
sin Jordh i Jönwijk, lofwade landsdommaren dher och räckia henne handen. # Dher widh skall h. Brita wara förplicktad at gynast(?) at emottaga af knut anderss i
Broo dhe 100 d kmt och öf.er låta till honom hälftten af Jorden.”

