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1700
Studerande Petter Bürsell inställde sig i Rätten då han blivit anmäld enligt ett rykte att ha haft olovligt
umgänge med Högvälborna Jungfru Stina Leijonhufwudz Kammarpiga Kerstin Bram på Ådö. Detta lär
skall ha skett för 1 ½ år sedan, men man har inte fått saken till ett slut, då man inte känt till var personerna
befunnit sig. Bürsell nekade att ryktet skulle vara sant och anhöll att Kerstin Bram skulle plikta för att hon
spritt det. Då man inte vet var hon finns kan man inte instämma henne till Rätten. Bürsell bad att bli
befriad från ryktet, då han innan vårtinget tänkte sig till armén. På fråga om någon visste var hon fött
barnet, svarade länsman Brant, att det skett hos trädgårdsmästaren vid Ådö, Eric Andersson.
Trädgårdsmästaren som var närvarande i Rätten sade sig inte ha något med saken att skaffa. Man sände
bud på hans hustru Karin Jönsdotter i torpet Hackholmsund, Låssa socken, som utan att svära eden
berättade följande.
     För ett år sedan 6-7 veckor före jul bad Hans Nåde Herr Axel Leijonhufwud och Hennes Nåd att pigan
Kerstin skulle få bo hos hustru Karin åtta dagar. Hon såg att Kerstin var havande och flickan grät och
sörjde mycket. När hon tillfrågades vem som var barnafadern, skyllde hon på praeceptoren, men om
honom vet hon inget.
     När hon verkade friskare gick hon tillbaks till herrgården, där hon bodde i ett valv med spis och där
hon födde barnet. Efter en tid hade hustru Karin gått till henne och frågat hur det stod till med henne. Hon
svarade att hon fött ett barn och visade på ett litet gossebarn, som hon lagt i en låda. Det hade full skapnad
och Kerstin bekände att det levt i några veckor i hennes liv. Hustru Karin kunde inte säga om det levt  vid
födseln. Benen var tillbakaböjda för att få rum i lådan och konan (?) sade att barnet varit länge dött i
moderlivet.
     Ladugårdspigan Anicka hade burit lådan till klockaren i Låssa, Jöns Jönsson, som satt det under ett
ror. Hustru Karin har varit hos kyrkoherden i Bro, Herr Anders Schonfelt, som sagt att eftersom barnet
levt får man sätta det på kyrkogården. Därefter har Kerstin rest till sin släkt i Stockholm.
     Bürsell hade besökt henne på herrgården åtta dagar efter barnets födsel och då hade hon inte skyllt
honom. Första eller andra advent hade han rest till Hammarskog och där fått ett brev från kammarpigan
Sara, där det stod att Kerstin skyllt honom. Han lovade att skaffa fram brevet. Man kunde inte komma
vidare just nu.

1701
Drängen Johan Svensson, Frösunda, Kalmar socken, tillät att drängen Johan Andersson från Väppeby
avlade sin vittnesed vid Bro ting, angående det lägersmål han begått med tjänstepigan Margareta. När han
avlade eden, sade han, att han inte ville betala de böter som kunde bli. Fördenskull blev han allvarsamt
förmanad, att tänka sig för om han kunde säkert och tryggt vittna om han antingen sett eller hört Johan
Svensson ha något att beställa med Margareta. Han avlade eden och berättade, att båda drängarna legat
tillsammans i en säng. När elden släkts hade Margareta lagt sig vid kanten. Då hade Johan Svensson haft
köttsligt umgänge med henne. Om hon blev havande den gången, vet han inte.

1701
Landbon på frälsehemmanet Spånga i Bro socken, Anders Ersson, visade rätten det frihetsbrev på 6 år,
som han fått av landshövding Mauritz Posse den 16 januari 1701. Han skall bygga upp berörde hemman,
som genom elaka åbor råkat i ödesmål. Nu begärde han Rättens bevis därom. Enligt landshövdingens och
häradsfogdarnas givna instruktion skall först hållas husesyn och besiktning. Till det förordnades länsman
Brant, tolvmännen Erich Jönsson och Erich Olsson i Härnevi.
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1701
Specifikation på behållna bördsrätter eller skattehemman, där jordägaren betalar räntan till ridderskapet
och adeln. De kommer därför att betala dubbelt mot frälse. Det befanns att bönderna, som är uppsatta på
dessa skattehemman betalar räntan till frälseman, vilket attesterades under häradets specifikation, som
häradsskrivare Paul Larsson visade.

1701
Kamrer Albert Reben anklagade gårdsfogden vid Lejondal, Erich Ersson, för att han begått sabbatsbrott
den 6:te Trinitatis. Han hade kommit i träta med smeden på gården och försökt hugga honom med lyan.
Hans principalinna, Christina Maria Lejonhufwud, hade förmanat honom, att inte bära sig så oskickligt åt.
Det hade han inte brytt sig om, utan fortsatt i sin galenskap, att försöka skada smeden. Trots att
friherrinnan Lejonhufwud samma dag tagit natt varden, var hon tvungen att springa ut och ta Ersson i
armen för att avböja sår och livsfara. Hon hade med största besvärlighet dragit honom från smeden som
säger att han inte trätt mot honom utan velat tala om ängsslåttern, som hustrun Annika Pärsdotter önskat.
Ersson protesterar att stämningen kommit för sent. Han är stämd för slagsmålet, ett sparlakan och att
redogöra för sin tjänst. Det vill han gärna göra om han får komma i frid till gården och det fullborda.
     Beslutet blev, att man accepterade att stämningen kommit för sent, varför man inte kunde ta upp saken
denna gången.
     Sist protesterade kamrer Reben mot den städsla, kyrkoherden i Bro, Herr Anders givit Erich Ersson,
som var given av friherrinnan till kronans tjänst.

1701
Kammarpigan vid Ådö gård i Låssa socken, Kerstin Bram, som 6-7 veckor före jul 1699 fött ett gossebarn
i ett valv på gården. Saken var uppe vid senaste vinterting där trädgårdsmästaren Erik Anderssons hustru,
Karin Jönsdotter berättat, att födseln skulle skett i enslighet.
Nu tillfrågades Kerstin om detta var sant och med ängsligt mod svarade hon, att hon varit i sin frökens
kammare och där blivit besoven av praeceptoren Petter Bürsell. Fröken hade dock sovit. Kerstin hade
blivit havande och i förtid fött ett gossebarn i ett valv på gården. En utgammal piga, Anika, som passade
hönsen hade varit närvarande. Nu var gumman död och andra vittnen hade Kerstin inte. Hon berättade att
barnet varit kvickt i henne en 6 veckor, men sedan fötts dött och ofullgånget. På fråga, om hon känt
barnet röra sig sade hon, att hon inte visste riktigt. Hon hade bett alla på gården att känna på hennes mage
för att säga om hon vore med barn. Gamla pigan Anika hade klippt av navelsträngen med en sax, men
som barnet varit dött i moderlivet hade det varit något ruttet och skinnet något förstört, så man kunde inte
säga hur det sett ut.
     Nu upplästes hennes förklaringsskrift att hon blivit lovad äktenskap av Bürsell. På eftermiddagen
inställde sig både Bürsell och Kerstin i Rätten. Han svarade att det aldrig kunde bevisas att han besovit
henne och att han skulle vara far till barnet nekar han till. För det första därför att, hon bekänt inför både
frun och fruns kammarjungfru, Sara Viktoria, att han inte var far till barnet. För det andra har hon för ett
par dagar sedan förnekat, som frun säger, att han varit far till barnet. Hon har nämnt någon annan på fruns
fråga, vem vet han inte. Han begär därför att någon skall sändas till Ådö, för att fråga jungfru Sara, vem
Kerstin bekänt vara barnafadern. För det tredje åberopar han brevet av den 21 november 1699, som
jungfrun sände honom, när han var på Hammarskog, att hon fött ett barn, som hela gården också visste.
     Rätten erbjöd honom att svära eden, att han skulle vara far till barnet hon fött. Han svarade att han inte
inom de 40 veckorna hävdat henne. På fråga om han hävdat henne utom de 40 veckorna, svarade han att
det får hon bevisa. Han har inte med den saken att göra. Rätten påminde honom att han inte skulle stå och
le inför dem, då svarade han att han inte haft samma medhåll i Rätten som hon. Han nekade till att legat
varken naken eller klädd i säng med henne.
     Kerstin Brem androg å sin sida att när hon en gång skulle fara till Wåsa?, hade han talt med
gårdsdrängen och sagt att han inte behövt skaffa en fruntimmerssadel, eftersom hon skulle bli hemma.
Hon fick alltså lov att rida med  en karlsadel och när hon kom till Säby kvarn i Täät, hade hästen kastat av
henne och hon fastnat med foten i stigbygeln och släpat efter hästen. Väl framme fick hon ett brev, som
började Min lilla Aldrakäraste Hustru och där han beklagar att hon blivit avkastad och fått släpa efter
hästen så länge. Detta brev hade jungfrun kastat på elden.
     Sedan lästes hennes skrift upp och när man kom till orden, att han ville äkta henne, sade han att det
inte var sant. Kerstin kallade då trädgårdsmästarhustrun hustru Karin, som berättade att när Kerstin låg
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sjuk hade Bürsell kommit med en förlikningsskrift och läst upp den och hustru Karin mindes ordet
fästekvinna.
     När rätten frågade varför han skrivit en sådan skrift, berättade han att friherrinnan fru Maria
Gyllenstierna skickat kammarjungfrun Sara Viktoria till honom, med en begäran att han skulle upprätta
en förlovningsskrift. Hon lovade att den inte skulle vara till någon skada för honom, det gick friherrinnan
i god för. Hon sa att om pigan dog skulle han få böta 900 daler. Som han var ung och enfaldig skrev han
en skrift, men hörde sig ännu en gång för att han inte skulle råka illa ut. Man försäkrade honom att så inte
skulle ske, om han skrev en skrift, visade den för Kerstin, men inte skrev under den och sedan tog den
tillbaka. Han skrev skriften där han lovar att taga henne till hustru, när han blivit karl och visar henne
skriften, vilken är densamma som hustru Karin minns.
     Kerstin förklarar under tårar att om hon skall dömas till döden för barnet, skall hon alltid framhärda att
hon aldrig haft någon annan man än Bürsell.

Andra dagen frågade Rätten åter, om Bürsell inte vill tillstå, det han är anklagad för. Han svarar, att det
där har han inte med att göra. På Rättens fråga om han svarar nej till anklagelsen, svarar han absolut ja.
Då upplästes kyrkoherden i Bro, Herr Schonfeltz brev till häradsdomare Dykman med innehåll, att
Bürsell begärt att få gå till Herrens Heliga nattvard, från vilken han varit avstängd i 2 år för ryktet att han
skulle begått lägersmål med pigan Kerstin. Efter hans uträkning kan han inte vara far till barnet.
Kyrkoherden gick hem för att leta upp brevet. Det var skrivet den 8 december 1700. I brevet ber Bürsell
att få salighetsmedlen. Han erkänner att han felat, men detta har skett för att stå väl i det högvälborna
huset och att han bara är en fattig gosse, som ännu ej gjort sin lycka.
     Sedan avlade trädgårdsmästaren hustru Karin vittneseden och berättade vad hon visste om både
lägersmålet och barnafödseln. När herrskapet på Ådö upptäckte att Kerstin väntade barn befallde de att
hon skulle bege sig till trädgårdsmästaren i Håkelsundh. Hon dröjde dock ett par veckor och blev sjuk på
Ådö. När man förstår att hon skall föda kommer hennes Nådes kammarpiga jungfru Sara Viktoria och ber
hustru Karin ta emot henne, ty man kan inte försvara sig inför herrskapet att hon är kvar på gården. Det är
mitt i natten och man lyfter upp Kerstin på en häst. Pigan Annika Matzdotter leder hästen och drängen
håller om Kerstin. Hon blev kvar på Hackholmssund och hustru Karin gick och talade med hennes Nåd
om Kerstins tillstånd och födseln. I närvaro av hennes Nåd, kammarpigan och hustru Karin steg Bürsell in
till den sjuka, där hon låg, med en skrift, där hon minns att det stod att han erkände henne som sin
fästekvinna. Han frågade om hon ville ha skriften, men när han gick tog han den med sig. Hon stannade
på Hackholmssund 10 dagar men därefter gick hon tillbaka till Ådö och bodde i ett valv med spis. Gamla
Anrika låg där om nätterna, troligen insläppt av Sara Viktoria, som också låg där några nätter. Annat folk
var där inne på dagarna och hade sett Bûrsell gå och spatsera på golvet. Själv säger han, att han endast
varit där, när han blev kallad.
     Där vistades Kerstin tills hon fött barnet. Hon vet inte vem som varit hos henne under födseln. Hustru
Karin betygade att när Kerstin 10 dagar före födseln, hämtades från herrgården, hade hon blött kraftigt
och varit så svag, att de måste lyfta henne av hästen.
     När frun sedan skickade hustru Karin ned i valvet för att fråga hur det stod till med henne, hade hon
sagt, att hon fött fostret nu. Det var på aftonen och en eld brann i spisen, men det var mörkt. Då låg redan
fostret i en fyrkantig låda med lock. Det var Anrika som lagt dit det, då hon själv var så svag att hon inte
kunde röra sig. Man skulle dock hålla händelsen hemlig, så att frun inget fick veta. Men när Kerstins efter
två dygn visade innehållet i lådan för hustru Karin, blev hon förskräckt och talade om det för frun. Hustru
Karin synade barnet, som inte var navelbundet, inte hade hår och naglar. Kerstin menade att det varit dött
i moderlivet. Hon hade talat med andra kvinnor, som sagt, att man kunde bära ett dött foster 3-4 veckor.
     Hustru Karin tillade att Bürsell i hennes hus frågat Kerstin om hon vill låta göra en ring av sitt eget
guld. Hon visste inte riktigt vad som sagts, då hon uppfattade allt detta som lappri.
På Bürsells nya begäran, frågades hustru Karin, om han talat mer med Kerstin, när han hade varit i hennes
stuga, än att han läst upp skriften att han i framtiden ville erkänna henne som sin fästekvinna. De hade
talat om en ring, som Kerstin skulle låta göra av sitt eget guld, något Bürsell sade var osanning.
Alla dessa omständigheter i denna mörka sak överlades, men närmare information från Ådö måste
inhämtas. Främst från tjänstefolk, som tjänat där då och kunde vittna att Kerstin varit havande. Först skall
jungfru Sara Viktoria bli förhörd.
     Sedan tillfrågades kyrkoherde Schonfelt om hustru Karin kommit till honom och begärt att barnet
måtte få sättas i kyrkogården och om han givit klockaren tillstånd. Han svarade ja, eftersom hustru Karin
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kom från Kerstin Brem och omständigt berättat om födseln och tillståndet för födseltiden samt att hon sett
barnet. Vidare kunde man inte göra i målet just nu.

1701
Nils Johansson i Husby, Bro socken, kärade till Pär Johansson från Kongsberga i Färentuna socken, att
han den 28 oktober förledet år, när han varit brudgum mottagit 18 silverskedar. När han lämnade igen
dem fattades en. Den vill Nils nu ha betalt för. Däremot har Pär stämt Nils för rykte att han skulle stulit
skeden. Nils nekar att ha satt Pär i vanrykte, utan vill bara ha tillbaka den saknade skeden. Han åberopar
sig på sitt vittne pigan Justina.
     Pär säger att han endast mottagit 17 skedar, vilka han sedan levererar till tolvman Erik Olofsson i
Härnevi, som var en gammal skaffare. Han var inte drucken och hade inte tappat den.
     Pigan Justina Perdotter berättade under ed följande. På morgonen kom Nils Johanssons svärmor in i
stugan och ropade: - Skedarna, skedarna. Pär gick två gånger till skåpet innan han fick fram den rätta
nyckeln. Han låste upp och tog ut skedarna, som han räknade till 18.  Det är rätt, så skall det vara, sa
svärmodern. Mer visste hon inte, utom att han tagit skedarna i höger hand och en korg på vänster arm.
Därifrån gick han till gäststugan och lämnade den till tolvman.
     Pär Johansson drog fram sin kyrkoherde Herr Svens syneattest av den 19 maj 1701 att han var en ärlig
man, som väl tjänat sina husbönder. Rätten frågade Pär hur han ville bevisa att Nils fört honom i
vanrykte. Han svarade att det fanns inget bevis, annat än att han sagt honom mellan fyra ögon att han varit
hos en viss kvinna, samt att han skulle betala skeden.
Eftersom pigan Justina under ed berättat att han tagit 18 skedar ur skåpet, måste han med ed befria sig, att
det endast fanns 17 skedar, De lovade han.
Rätten fann något äventyrligt att göra fred då Pär Johansson var något drucken. Men man erbjöd dem
förlikning, vilket de gick med på och delade skadan av skeden med 12 daler var. Dock satte rätten ett vite
på 40 mark silvermynt för den som ofredar den andra.

1701
Bonden Nils Matsson i Finsta och Isak Johansson i Råby, båda Bro socken, förliktes om löftesbot,
barberarlön och sveda, så att Isak giver Nils i ett för allt 15 daler och ett lass sommarhö. De skall därmed
vara årskilda och goda vänner, vilket de tog varandra i handen på.

1701-05
Landshövding Hans Clerks utskickade Måns Lars Hasselblom fordrade av landbönderna på
skattehemmanet Råby, Bro socken, Isak Johansson och Erich Andersson flera års rest på skatten för en
utjord kallad Råby. Enligt Hasselbloms uträkningar skulle räntan vara 12 daler 16 penningar silvermynt
årligen. Landshövdingens förfäder och släkt av den Skyttiska familjen hade erhållit den räntan många år
tillbaka, men nu var räntan inte betald på 13 år. Så hade bönderna hört och att utjorden kallats Salta
utjord. Nu vet de inte längre var i Råby jorden finns. Dessutom hade inte Isak Johansson bott länge på
gården och kunde väl inte behöva betala för åren han inte haft med Råby att göra.
     Stämningen till Rätten hade kommit i fredags genom länsman i Tibble gästgivargård och på lördagen
hade de visat den för sin husbonde Landshövdingen Mauritz Posse, vilken är jordägaren. Han fullgör
rustningen för gården. De ville inte svara denna gången. Hasselblom visade Reduktionskommissionens
brev av den 20 maj 1696 till Landshövdingen Hoghusen att utjorden skulle indragas till kronan. Vidare
visades Kommissionens brev av den 20 januari 1700, där det stod att jorden skulle vara under ägarens fria
disposition, vilket ärende denna gången blev avgjort.
     Då bönderna på skattehemmanet i Råby, Bro socken, föregiva sig inte vara jordägare, utan
skatterättigheten tillhör Landshövding Posse och de inte fått stämningen förrän i fredags i Tibble
gästgivargård av länsman Brant vill de inte svara landshövdingens fullmäktige. Länsman medger att
stämningen inte kommit dem tillhanda förrän sent.
I anledning av lag och rättegångsprocessen, kan Tingsrätten inte upptaga detta mål till rannsakning och
dom denna gången.

1701-05
Så framkallades konan Karin Johansdotter från Wi herrgård i Övergrans socken. Hon har två gånger varit
kallad till tinget för att svara för en barnafödsel. Fjorton dagar före jul skall hon ha fött ett flickebarn, som
ännu lever, i torpet Örboda, under Örnäs gård i Ryds socken. På rättens fråga, varför hon inte inställt sig i
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rätten tidigare, svarade hon att hennes husbonde, löjtnant Axel Bure, lovat att företräda hennes sak i Norra
Förstads Kämnärskammarrätt i Stockholm. Lägersmålet hade skett där i en kvarn på Kungsbacken av en
båtsman Lennart Olof Larsson Berg, som i fjol vår rest bort med ett skepp. Hon säger att hon inte är
trolovad med honom.
     Rätten förhåller henne att tala sanning, då hon anger en obekant person. Men hon vidhåller sin
berättelse, att när hon tjänat hos en trädgårdsmästare på sal. Assessor Strobills tomt på Norrmalm, fordom
kallat gamla Canullerens tomt, har det skett. Hon nekar till något olovligt umgänge med någon annan,
vilket hon är villig att gå ed på. Men då lägersmålet skall ha skett på Norrmalm i Stockholm remitteras
ärendet dit.

1701-05
Överräckte häradshövdingen Petter Dykman till domaren Hans Staffansson i Berga, häradsskrivaren Paul
Larssons räkning av den 2 maj detta år. Räkningen gällde Bro härads tingsgästningspengar, där nämnden
får 10 daler 13 öre silvermynt. Häradshövdingen låter förstå att han inte vetat att tingsgästningen varit så
liten. Han har dock betalt dem 1 daler om dagen. I fortsättningen får de hälften mot häradshövdingen.

1701-05
Friherrinnan Fru Maria Leijonhufwud lät inför Häradsrätten uppläsa sin skrivelse, där hon meddelar att
hon vid ett syskonskifte efter sin sal Fru Moder Friherrinnan Christina Banér fått på sin lott och därefter
gjort ett byte med sin Käre Broder Axel Gabriel Leijonhufwud, bland annat ett hemman i Kvista och ett
halvt i Hernevi, båda i Bro socken. Det ena är alldeles öde, fast hennes broder försökt att upprätta det och
därför njutit frihetsår. Dessa är snart slut och hon anser sig inte kunna bygga upp hemmanet utan att
frihetsåren förlängs. Hon begär 4 år.
      Nämnden frågade om båda hemmanen är öde. Svarades att ett är brukat och bebott. Men det i Hernevi
legat öde i 20 år. Ängen är bärgad till soldatens lön, hus finns inte en knut.

Kronobefallningsman Litz ansåg det vara illa att kammarherren som haft friheten inte dragit försorg om
uppbyggandet. Det finns skog till gärdsel och ved, men ingen timmerskog. Däremot mulbete, men inget
fiske. Jorden skall upplöjas med plog. Nämnden betygar, att Friherrinnan i år låtit draga fram en del
timmer till byggnader. Beslutades att häradshövdingen reser till hemmanet, som ligger strax invid kyrkan
och själva skaffar sig en uppfattning innan någon attest utges.

1701-05
Vid sitt syskonskifte med brodern Axel Gabriel Leijonhufwud hade Friherrinnan Eva Leijonhufwud fått
tvenne hemman i Kvista och halvt marklands hemman i Härnevi, Bro socken. De är mycket svaga och
förfallna, särskilt ett av Kvistahemmanen. Rättens attestdatum av den 26 maj 1696 och landshövdingens
den 12 maj 1697 givna resolution för frihetsår är snart till ända. Då inget är uppbyggt ser sig friherrinnan
ingen annan råd än att begära förlängning av frihetsåren.
     Det var välbekant för Rätten att hemmet var ruinerat och genom ödesmål helt fördärvat, men kunde
Tingsrätten inte utan besiktning ge ny frihetsattest. Då hemmanet ligger nära Tingsplatsen begav sig
häradshövdingen dit och fann att husen mestadels var borta, utom en gammal bod och ett stycke av en
lada. Ingen människa kunde bo där förrän nya hus var på plats. Det fanns timmer till mangårdsbyggnad
och ladugård på tomten, ditfört av friherrinnan. Åkrarna ligger i hård linda, ängen är bärgad till soldaten.
Det finns ingen skog till byn, knappt mulbete och inget fiskevatten. Flera år av missväxt och fattiga åbor
är orsaken till att detta hemman flera år varit öde
     Baron Axel Leijonhufwud har inte kunna få någon åbo, som varit kapabel att uppbygga hemmet förrän
Friherrinnan tar på sig kostnaden. Rätten inser att här behövs 4 frihetsår, som blir om Landshövdingen
godkänner 1702, 1703, 1704 och 1705. Här sätter jag mitt och Häradsrätten sigill.
     Friherrinnan Eva Leijonhufwud, vilken blivit ägare till två frälsehemman i Kvista by, Bro socken,
anhåller om laga rev och mätning av byn, för att se om något under ödesmålets tid kommit under andra
byars hävd. Denna gången kan inget beslutas, utan skriftligt meddelande går till Fru Funk, som också är
ägare av hemman i byn. Man måste utröna om hon har något att påminna.

1701-05
Torparen i Philipstorp, Bro socken, Mats Staffansson kärade till torparen i Bastbrinken, Gösta Pärsson, att
han fjorton dagar i går, när Gösta kom för att köra upp åkern, hade Mats kommit och bett honom inte
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börja köra. Mats ville först veta av sin husbonde Landshövdingen Maurits Posse varför inte han, som bott
på torpet i 25 års tid, alltsedan Siettingarna skrevs, skulle få bo kvar. Gösta hade då börjat slå honom med
en ensveg, som han hade i handen. Mats var den tjockare och Gösta den smalare. Gösta tillstår att han
slog Mats i huvudet, så att där gick hål, vänstra ögat blev blått och han fick många slag över ryggen.
     När Mats barn såg Gösta slå deras far sprang de till modern. Hon ger sig ut på åkern för att hjälpa sin
man. På åkern är redan Göstas hustru Margareta Ersdotter. Nu blir det fullt slagsmål, där Mats barn också
är inblandade. Det är två pojkar, 14 och 12 år gamla.
Gösta tillstår att han slagit, men att de slagit tillbaka. Han berättar, att första dagen han körde var det
ingen som sade något. Andra dagen kom Mats hustru ut och frågade, vem som givit honom lov att köra.
Han svarar, att det har fogden. Hon går in och hämtar Mats och sonen, som kommer med varsin yxa och
påkar i händerna. Själv har han bara en stör. Hustrun ryckte tömmarna av honom, så att de visserligen
gamla och knutiga, gick av. Sedan lämnade han åkern och körde hem till Bastbrink. Han går till
befallningsman Måns Hultman, och frågar om han skall fortsätt att köra, som han fått lov till.
     Han börjar för tredje gången köra och när han hunnit ett trekannors land, kommer Mats ut och bad
Göstas hustru att inte köra, då hon inte hade gagn av det. Har inte jag, mindre du, svarade hon. Till vittne
kallades skytten Erich Johanssons syster hustru Brita Johansdotter från Skyttorpet. Hon avlade eden och
berättade, att Göstas hustru på måndags morgonen kom till henne. Hon hade en blånad på vänstra armen,
som hon smorde med droppar, en blånad i pannan och skinnet avskrapat på högra handen. Vem som
slagit, visste inte hustru Brita. Göstas hustru hävdade att der var Mats gossar som slagit henne, och inte
gubben och gumman.
     Tolvman Anders Johansson i Stora Ullevi, avlade följande edliga berättelse. Mats hade samma dag
slagsmålet ägt rum, skickat efter tolvman och smeden mäster Wellam. De gick till Philipstorp och synade
gubbens och gummans sår. Gubben hade ett blodsår i huvudet och ett blåslaget vänsteröga. Gumman hade
ett blodsår i huvudet, ett på kinden, ett på armen och en blånad i vänster sida stort som en barnsko. Två
tvärfingrar högre upp en svullnad, med  blod och på vänstra axeln en blodsvullnad.
     Rätten frågade efter Landshövdingen Maurits Posses fogde, Hultman, för att få veta, vad han gjort för
disposition på Philipstorp, på Landshövdingens vägnar. Hade Mats Staffansson varit rätteligen tillsagd, att
upplåta torpet åt Gösta Pärsson? Man vill också få klarare besked om slagsmålet. Hultman hade rest bort,
så Rätten lät saken bero till nästa ting, då fogden skulle vara närvarande.

1701-05
Drängen Johan Svensson är stämd till Håbo ting för att ha lägrat konan Margareta i Låddersta, Kalmar
socken. Hennes vittne Johan Andersson kom inte. Johan Svensson menar att om Johan Andersson kan gå
ed vid Bro ting, att Svensson haft umgänge med henne i Låddersta säng, skall han erkänna sig som
barnafadern.
     Så framkallades Johan Andersson inför Häradsrätten Bro och blev förmanad att tänka på sin själs
salighet och vittna sant. När han avlagt eden ville han säkert och visst säga att Svensson haft sådan
beställning med henne i Låddersta säng. Det hade han hört under natten och visste att han flera gånger
legat under fällen med henne. I höladan hade han dock föst henne ifrån sig, men det är dagsens sanning
att han hävdat henne. Därmed tog han avträde.

1701-05
Kronans befallningsman Mårten Litz begärde att få avkortningslängderna på Kongl Maj:ts och kronans
räntor för år 1700 upplästa och examinerade. Därefter antecknades varje bonde, som befriats.
Därpå examinerades 1700 års Mantals avkortningslängd. Likaledes häradernas förseglingslängder för år
1700, då Ridderskapet och Adelns betjänter blev påminda om att säterierna skall vara bebyggda på
vederbörligt sätt.
Således var rannsakat och dömt, vilket betygas med mitt namn och sigill samt Häradssigillet. På Bro
Häradsrätts vägnar Petter Dykman.
Vid detta ting har inga sakören fallit. Petter Dykman.

1701-09-27-28
Anno 1701, den 27 och 28 september, hölls ordinarie Höstting med allmogen i Bro Härad, i närvaro av
kronobefallningsman Mårten Litz och underskrivne nämnd.
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Tolvman Bengt Johansson i Torrista, Erik Jönsson i Jursta. Mårten Johansson i Giällsta, Per Andersson i
Tuna, Mats Bengtsson i Österröra, Anders Johansson i Stora Ullevi, Erich Olsson i Ernevi, Jacob
Staffansson i Tuna, Erich Hindersson i Tibble, Mats Larsson i Sanda, Johan Andersson i Ernevi.
     Domare Hans Staffansson i Berga är sjuk och hans hustru har just dött, varför han inte kan bevista
tinget denna gången.
Kungl Hovrättens brev av den 19 juni upplästes, angående uppbud och inteckningar, som sänts in till
hovrätten efter förra tingets slut.
     Kungl Hovrättens brev av den 6 september angående utgifter avdömda parter emellan.
Häradshövdingen Petter Dykman förmanade allmogen för den klagan som ofta hörs, att den inte följer
Kungl Maj:ts Nådiga förordningar, när det gäller tjänstefolkets städsel. Blir någon angiven och övertygad
att ha städslat något tjänstehjon i otid, får han lagligen plikta.
     Landshövdingens brev av den 16 till Häradshövdingen, där han uppmanas att allvarligen förmana
allmogen att giva rätt tionde av årsväxten, så framt de vilja undvika böter.
Upplästes Landshövdingens brev av den 31 maj 1701 angående uppförande och klädedräkt vid kyrkplikt
samt begånget  hor och lägermål.
     I anledning av kyrkoherde Anders Schonfelts skrivelse av den 20 augusti 1700, framkallades framlidne
torparen Olof Matssons änka i Tätorp, hustru Brita Andersdotter och deras son Nils Olsson och hans
hustru Kerstin Jöransdotter i Tätorp. De senare är angivna för att de med ord och gärningar överfallit
modern och svärmodern.
     Hustru Brita hade besvärat sig hos kyrkoherden, hur sonen i vintras slagit en yxa i bordet framför
henne och hotat dräpa henne, när han inte fick som han ville. Han hade också stött henne för bröstet så att
hon fallit baklänges. Då ingen sett det, anklagade hon nu sonhustrun att ha retat sonen, så att han blev så
vidrig mot henne. Dessutom skall hon ha lärt pigan, Margareta från Närkie, att stjäla mat från gumman.
     På fråga om hon fått ont, svarade hon ja. Varför hon inte besvärat sig tidigare, då det varit lättare att få
kunskap om vad som hänt, svarade hon, att hon inte visste.
Nämnden, som kände gumman som orolig och trätsam, tyckte det var bäst att de skildes åt till hus och
hem, eftersom gumman alltid låter illa och vill regera i huset. Gumman svarar, att hon blir förtrytsam, då
de inte lyder henne som är gammal och vet hur det skall vara. Sonen ges lovord för sitt leverne.
     Att sonhustrun skulle stött gumman, så att hon fick ett sår på benet, fanns heller inga vittnen till.
Hustru Kerstin tog fram sin lille son, Olle 10 år. Han berättade, att farmor ville att några smågrisar skulle
vara kvar i stugan, men att mamma kört ut dem. Farmor hade då hällt ett ämbar vatten över mamma.
Hustru Kerstin tillstår att hon skjutit iväg gumman, så att hon stötte sig. Olle sa, att det var farmor som
stötte upp såret och inte mamma.
     Så skickade man efter torparen Jöran Andersson i Haga, som under ed betygade att när han i fjol höst
varit och tröskat hos gumman, tillsammans med sonen, hade gumman kommit med en yxa. Han tog ifrån
henne yxan och visste inte om hon tänkt slå honom.
Gumman sa att sonen inte givit henne något slag, utan skyllde allt på sonhustrun. När hon fick veta vilka
straff de kunde få om hennes anklagelser kunde bevisas, sa hon, att hon inte begärde något straff, utan att
hon bara önskar att sonhustrun lyder henne. Rätten förmanade med tjäniga ordformer både henne och
sonen och avgav följande utslag.
     Eftersom hustru Brita i Tätorp inte kan bevisa sina anklagelser mot sonen Nils Olsson eller sonhustrun
Kerstin Jöransdotter, om att de med ord och gärningar skulle överfallit henne och rätten inte kan får
vidare underrättelse om vad som hänt, befrias sonen och sonhustrun från svärmoderns tillmälen. De togo i
hand av gingo sin väg.
     Kronobefallningsman Mårten Litz levererade årets tingspengar 18 daler 3 öre silvermynt mot tolvman
Erich Jönssons kvittens av den 27 sept 1701.
     Sedan gjorde kamrer Reben, på friherrinnans fru Maria Christin Lejonhufvuds vägnar, begäran till
Rätten, om laga förbud, mot vederbörande att föröva olagligt skogshuggning på Lejondals herrgård. Både
på deras enskilte och underliggande frälsehemmans skog. Då denna begäran är skälig och laglig blev
dessa skogar lysta i frid och helgd för andras intrång och åverkan. 40 daler silvermynt i böter för den som
förser sig. Detta förbud skall publiceras i sockenstugorna allom till rättelse.
     Sedan begärde kamrer Reben att förbudet för illasinnade människor som utan lov högg skog på Kvista
frälsehemman, också skulle publiceras. Kvistas skog hörde under Lejondal. Under ödesmålstiden fick
ingen skada tillfogas. Härför blev den som förbryter sig 40 marker plikt och med annat laga straff försett,
så att vederbörande kan taga rättelse. Detta förbud skall uppsättas i sockenstugan.
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     Hustru Malin i Finstatorp, Bro socken, klagade på Lars Ersson i Elssbrotorp, Bro socken för att han
slagit hennes lilla dotter Maria, då hon i somras, veckan efter pingst kommit för att låna eld. Lars tillstod
att han slagit henne, men det berodde på att flickan lagt elden på gården, för att hämta en nyckel som hon
glömt vid spisen. Hustru Anna i nästa torp betygade, att hon släckt elden på gården och att Lars slog
flickan med en käpp. Lars reagerade för att flickan varit ohövlig och svurit, vilket han inte kunde bevisa.
Han fick plikta 2 slag med 6 mark silvermynt och ge modern, hustru Malin 2 daler kopparmynt för hennes
utgifter.
     Efter tingsrättens förra resolution inställde sig jungfru Sara Viktoria, Kerstin Brems vittne, för att
berätta om hennes lägersmål och barnafödsel. Trots att inte Kerstin var närvarande första tingsdagen tog
Rätten Sara Viktorias vittnesmål, som hon avgav under ed. Hon sa att alla visste att Kerstin var havande
och att det inte stod rätt till med fostret. Det hade både trädgårdsmästarhustrun och Kerstin själv berättat.
När det blev uppenbart efter tre veckor och Kerstin började ängslas gick Sara Viktoria till henne en afton,
där hon bodde i valvet. Kerstin var rädd och bad henne hämta trädgårdsmästarhustrun. Sara bad hustrun ta
med Kerstin och hjälpa henne. De fick drängen Erich vid Ådö att frakta henne, men hade bara en
karlsadel att låta henne rida på.
     Sara hade inte varit med vid födseln men sett att hon blött mycket innan och ju närmare födelsetiden
dess smalare blev hon
Andra tingsdagen var Kerstin tillstädes och berättade som tidigare, att hon inte fött i lönndom. Födseln
hade börjat på natten och gamla pigan Anika var hos henne. Anika är död, men under tårar bedyrade
Kerstin att fostret varit murket och hade föga skapnad. Pigan lade fostret i ett skrinoch bar det till Låssa
kyrkogård. Trädgårdshustrun Karin gick till kyrkoherden och fick en sedel till klockaren att nedsätta
fostret.
     Sara Viktoria inkallades och fick allvarsamma förmaningar med anledning av ärendets angelägenhet
och att hon skulle ha klart för sig farligheten av att vittna falsk under ed. Hon bedyrar på sin själs salighet
att alla på herrgården visse Kerstins belägenhet och att flickan sedan midsommar klagat över ont i magen.
Då hon ofta kräktes var det ingen tvivel att hon var havande. Med vem, visste man inte, men proceptoren
var misstänkt. Innan födseln förstod man att något var galet med fostret, då hon var sorgsen och ängslig
och hade stark blodavgång, som syntes på kläderna. Tre veckor efter det herrskapet fått vetskap om
hennes situation, kom Sara till henne i valvet, där hon bodde innan hon av trädgårdsmästarhustrun Karin
förts till Hackholmsund. Sara och Kerstin voro vänner och kamrater. Efter vistelsen på Hackholmsund
besökte Sara henne ånyo i valvet och fann henne mycket svag. Hon var inte närvarande vid födseln och
vet alltså ingen om barnets beskaffenhet.
     Rätten fann att Kerstin Brem inte dolt sitt havandeskap och inte sökt enslighet vid födseln. Man läste
noga igenom vad Kongl Maj:ts Påbud om Barnamord av den 15 november 1684 säger och med ledning
av vad de genom Kerstin själv och vittnen fått veta, anser de inte att hon mördat barnet eller undanstuckit
det. Hon frikändes. Domen underställdes i djupaste ödmjukhet Kungl Hovrättens omdöme.
     Företogs nu till äntligt slut lägersmålssaken mellan Kerstin Brem och studenten Petter Bürsell. Han
nekade nu som tidigare. Han försvarar sig med att det finns ett underskrivet projekt, där Kerstin vill binda
honom till lägersmål under trolovningslöfte. Detta har han skrivit för att undslippa de dryga böter, som
Frun på gården hotat med. Originalet är försvunnet, men han har hittat ett utkast som lyder:
     Alldenstund Kerstin Hansdotter Brem på olyckligt vis sig försatt, att hon alldeles må bliva utskämd,
utan som en ärlig människa kan ligga i graven, har jag i denna proforma uppställda förlovningsskrift velat
meddela, att jag erkänt henne som min fästekvinna. Dock med förbehåll att det inte nu eller framledes må
hända mig till skada, eller av henne dragas till något forum, medan detta varken kan eller bör anses för
någon förlovning efter Kongl Maj:ts Kyrkolag, utan endast är en handling av medlidande. Eftersom jag
inte är skyldig att detta ingå, då hon lämnat klara skäl, som mig nog från hennes tillmäle kan befria.
Kerstin nekade till att ha fått en underskriven kopia.
     När skrivelsen upplästs frågades Sara om hon hört den uppläsas av Bürsell och att han skrivit den. Hon
svarade, ja, men kunde inte svära på om något var tillagt eller borttaget.
I den andra skriften, som han på Fruns begäran uppsatt, stod att när hans år och villkor tillät ville han äkta
Kerstin. Ingendera skrifterna hade han givit ifrån sig.
     Sara avlade vittneseden på Bürsells begäran och berättade att Kerstin bekänt för henne att han var
barnafadern och ingen annan. Om hävdmälet och oärlighet de haft sinsemellan kunde hon inte vittna, men
eljest hade det varit mycket ränn och gasning med varandra. Varken hon eller någon annan i huset trodde
dem om något, förrän hon visade sig havande. Då gissade de och att även Fröken nämnde honom. Att
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skrifterna var så formulerade att han aldrig skulle ta henne till äkta. Hon hade givit Frun förslaget att han
på Fruns befallning skulle avge en skrift.
     Kerstin medgav att lägersmålet med Bürsell skett i Herr Knuts kammare sista gången i påskveckan och
första gången i Fröken Stinas kammare i fastan. Hon är dock tveksam om dagen och teg.
     Bürsell begär att jungfru Sara innan hon avreser och på sin avlagde ed skall berätta hur Kerstin svarat i
pigkammaren och i Frökens närvaro på frågan om Bürsell lovat henne äktenskap. Viktoria svarade, att
Kerstin nekat därtill. Sara sade, att hustru Chatarina Höök kan inte vittna mera. Kerstin sa att sista
lägersmålet skedde då Herr Axel Gyllenstierna var där annandag påsk. På fråga svarade Sara, varför hon
var så ängslig, att övertala honom till en sådan skrift, som ingen sanning var och mest synes underlig,
svarade hon att hon inte ville bli inblandad om det gällde någon vid Hovet eller Herrskapets anhörig.
Sedan avgick parterna. Efter noga överläggningar med alla omständigheter stannade man för efterskrivne
dom. Då man inte med säkerhet kan fastställa tiden för lägersmålet p g a att Kerstin födde barnet
ofullgånget, frikändes Bürsell från hennes tillmäle i detta fall.

1701-09
Landshövdingen Hans Klenks bokhållare Lars Hasselbom begärde att bonden Isak Johansson i Råby,
flyttar därifrån vid nästa midsommar. Han krävs på en del av en utjord, som han brukat något år. I år har
han endast 7 ½ tunna och 7½ daler i pengar, varför hans egendom till stor del måste intecknas. Bonden
protesterade, då det inte är bevisat att han har jorden. Även landshövding Posses, befallningsman
Hultman, protesterade för rustningsräntans skull, som bonden är skyldig för med förra årets rest.

1701-09
Fjärdingsman Johan Andersson i Härnevi, Bro socken, begärde avsked från fjärdingsmannatjänsten, som
han haft i 4 år. Han föreslår länsman Brant Anders Ambjörnsson i Härnevi under ett halvt år. Nämnden
ansåg att förslaget var gott, så att man fick tid att locka folk till tjänsten, som är mycket besvärlig.

1701-09
Att besiktiga frälsehemmanet i Gällöfsta, Ryds socken, som Olof Larsson upptagit på ett års frihet,
beordrades tolvman Matz Bengtsson och bonden Anders Ingemundsson. De blev tillsagda att i god tid
vidtala jordägaren och låta uppskriva allt i hans eller hans ombuds närvaro.

1701-09
Landshövdingen Hans Klenks utskickade, bokhållaren Lars Hasselblom, uppvisade rättens beslut av den
27 och 28 maj att bönderna i Råby, Bro socken, Isak Johansson och Erich Andersson, varit stämda till
tinget för att de hade en skatterest på en utjord, Råby utjord kallad. Då det befanns att de inte voro ägare
utan marken tillhörde Landshövding Posse och att stämningen kommit bönderna för sent tillhanda, hade
man ingen rannsakning gjort.
     Landshövding Posse hade kvitterat sin stämning på Stora Säby i Västergötland den 8 augusti. Efter
Klenks uträkningar är han skyldig 45 tunnor korn och 74 daler i pengar.
     Posses fogde, Måns Hultman, infanns sig, men hade ingen riktig fullmakt utan endast ett brev till
häradshövding Dykman från kommissarien Isak Arvidsson. Brevet är daterat 26 september och berättar
att Arvidsson fått Posses brev med instruktion att Hultman skulle protestera mot åtalet. Posse är sjuk och
kunde inte sända någon fullmakt, berättar Anders Hagelsten i brev av den 16 september. Men som
Hultman är Posses betjänt kan han betyga att landshövdingen menat att Hultman skulle företräda honom.
För egentligen kan varken principalen eller fullmäktigen agera, då hemmanet tillhör kronan och
innehades av Posse för rustningsränta. Så vill man återvinna något av ägorna här skall man vända sig till
Kungl Maj:ts Höga Rätt.
     Bönderna tillfrågades om de visste var utjorden låg och om de betalt ränta till Posse. De nekade och
Hultman bekräftade att det ingen ränta fanns i räkenskaperna.
     Häradsskrivare Paul Larsson har sett efter räntan på hemmanet och inte för utjorden. Enligt en gammal
räkning har bonden Erich Andersson i Råby levererar till Klenk från år 1671 till 1696, då hemmanet kom
under kronan.
     Hasselbom visade en räkning på 97 daler för utlägg, som Klenk haft för att återvinna utjorden.
Rätten ansåg att Posse var ägare av skatte och stamhemmanet Råby, och betalade rustningsränta till
Kungl Maj:ts Livregemente till häst. Då det svaras att en sådan utjord inte finns eller brukas till Posses
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tjänst och ingen ränta betalas, kan rätten inte definitivt göra slut i saken, förrän auditören för Råby Milice
kommer tillstädes. Under tiden skall ingen som har sin skatt i kronans jordebok oskyldigt krävas.

1701-09
Anders Andersson, som bor i Härnevi by i Bro socken, och Johan Ersson också i Bro socken, kärade till
varandra. Den förra för ohägn att svin och hästar kommit in genom Johans gärdsgård. Johan svarade, att
gärdsgården, som var gammal, hade blåst omkull. När tolvman Johan Andersson i Härnevi synat skadan,
låg 5 par stör omkull och en halv tunna havre var skadad.
     Däremot klagade Johan Ersson, att när de talat om gärdsgården, hade han blivit kallad skälm och ingen
ärlig karl. Anders svarade, att han i hastighet sagt, att du har lagat gärdsgården som en skälm och ingen
ärlig karl. Han visste att Johan var en ärlig karl. Anders ville ha ersättning för sädestrampet. Därför
begärde han tid till nästa ting, att visa att Johans gärdsgård varit gammal och att djuren kommit igenom,
utan hans förskyllan. Det var inte heller hans djur som trampat. Det vill han låta sin vederpart bevisa.
     Saken uppsköts till nästa ting, då parterna skulle ha sina skäl och vittnen till reds, eljest skulle det
dömas efter de bevis som fanns nu.
Så var rannsakat och dömt betygas med mitt namn och sigill, samt häradssigillets undersättande. På Bro
häradstingsrätts vägnar Petter Dykman.

Fil: sven9933.doc för att ernå kronologisk ordning har några stycken flyttats till föregående fil

1704-01
Ingavs en skrift av baron Axel Gabriel Lejonhufwud att alla hans 5 frälsehemman på Dävensö i Låssa
socken har stått för 5 hela mantal, så är de nu så försvagade att de hädanefter aldrig kan svara för så
mycket. De förmår inte betala hel ränta varken till kronan eller sitt herrskap
     Han åberopar svårigheter och knektförhållanden och begär att all utgifter skall räknas till ¾ för vart
hemman. Rätten kunde ingenting göra utan hänvisade till landshövdingen.

1704-01
Fogden på Brogård, Olof Ekeroth,  tilltalade torparen Mats Andersson i Roligheten, för att han utan lov
huggit en hop björkar på fru Funks skog. Han tillstår att han gjort det men försvarar sig med att han gjort
det efter gammal hävd. Då Silfwercrantz var ägare av några hemman i Tångby. Nu hade de delat skogen
och torparen hade hamnat på fru Funks del. Han bad om tillgift och lovade att aldrig göra så mer. Fogden
lade ner målet. Torparen blev varnad, att inte vidare göra åverkan, helst som den skogen vid vite är
förbjuden att hugga i.

1704-01
Anders Andersson, Kurbacka, kärade till Staffan Matsson och hans hustru Brita Jönsdotter i Ekeby
angående en säck med spannmål, som kommit bort, när de nu i vinter förde säd till assessor Ehrenbergh
på Södermalm i Stockholm. När de letade efter säcken, hade hustru Brita lagt den fram i Anders släde,
vilket Simon Tomasson skall kunna vittna. Eftersom hustru Brita velat lägga en skamfläck på honom
måste han stämma henne och göra sig fri.
     Staffan Matsson sade sig inte varit med, när säcken kom bort och visste inte hur det varit. Han nekade
dock till att hustrun skulle lagt någon säck i Anders släde.
     Anders åberopade sig på drängen Nils Nilssons vittnesmål. Han lär ha sett, att när hans och hustru
Britas slädar stod bredvid varandra, fann han säcken i sin släde med litet halm över. Då Anders nu vill
befria sig från misstakar om stöld, men händelsen passerat i Stockholm, hänsköts ärendet till Rätten på
Södermalm, där han sin vederpart må tilltala bäst han gitter.

1704-01
Besvärade sig kyrkoherde Schonfeltz änka, dygdesamma hustru Elisabeth Stake, genom sin fullmäktig
Johan Nobergh, att bonden Mickell Mickelsson i Skälsta överfallit hennes piga Brita Ersdotter och givit
henne en örfil. Detta hade hänt några dagar före jul, men för 4 veckor sedan, när pigan skulle uträtta
ärende åt sin husmor, hade han ånyo ställt sig i bakhåll för henne och slagit henne en stor blånad på
kinden med yxskaftet och en svullnad på ryggen. Tolvman Erich Olsson kan intyga skadorna.
     Även soldaten Robergs hustru Sara Jönsdotter blev anfallen, men lyckades springa undan. Senare hade
han dock passat henne i farstugudörren, när hon skulle släppa in kreaturen och trakterat henne illa med
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samma yxa. Hennes arm var helt uppsvullen. Både pigan och soldathustrun begär att Mickelsson skall
plikta. Mickelsson nekade enständigt till att ha slagit dem, men menade att de ofta överfallit honom med
skamlöst munbruk. Han vill  heller inte acceptera tolvman Erich Olsson som vittne, då han är dess
avundsman. Han hade hos änkan berättat, att när de bytt något , hade han tagit det bästa. Olsson nekade
och Mickel kunde inte överbevisa honom. Tolvman intygade att han suttit hos änkan, när Mickelsson och
pigan och soldathustrun trätt ute på gården, men inte sett när han slog till. Hustrun hade dock kommit in
och visat sin arm och på kvällen lät pigan syna sin kind. Mera vet han inte. Johan Ersson säger sig ha sett
hustruns skada samma afton hon blivit slagen men pigans blånad har han aldrig synat. Änkan anhöll att
han måtte påläggas en del saker, som inte är läsbara, men han nekar då han inte är stämd.
     Resolution. Mickel Mickelsson kan inte övertygas att han uppvaktat soldathustrun och då slagit henne
varför han befrias. Att han däremot slagit både pigan och soldathustrun, när de trätt sinsemellan på gården
kan han inte neka och för de såren får han böta 6 mark. Vad det övriga som änkan anför angår, kan man
inte ta upp, då han inte blivit stämd.

1704-01
Förordnades på kammarherre Axel Gabriel Lejonhufwuds ansökning tolvmännen Mats Larsson, Sanda,
och Erich Jonsson i Djursta att förrätta husesyn på två frälsehemman på Dävensö. Bönderna Mats Olsson
och Johan Persson hade åbott och för några år sedan flyttat därifrån.

1704-01
Besvärade sig tolvman Erich Olsson, Härnevi, att någon understått sig hugga på skogen inom hans
hagställe vid Sandboda. Han begär nu laga förbud, vilket rätten ansåg skäligt. Vitet sattes till 40 ….
Silvermynt och att gälda skadan. Detta förbud skulle publiceras, så att ingen kunde vara ovetandes därom.

1704-01
Föredrogs den rannsakning som landshövding Fägerschöld på begäran av landshövding Hoghusen sänt
Rätten vid förra tinget. Det gällde ryktet att Jacob Korp vid Segersjö varit vållandet till hökaren från
Stockholm, Erich Mickelssons, död. Det skulle ha skett, när Korp och hans hustru följt hökaren över
Stäkets färja. Korp nekar till anklagelsen. Drängen Erich Olsson, som rest med Korp och hans hustru och
moder från Stockholm, hade inte sett något slagsmål. Vid Järva krog, dit Korps två bröder och
systersonen Linsell följt dem, hade Korp skurit sig i handen på fönsterglas. Hur det gått till visste inte
drängen, då han varit ute och sett om hästarna. Med en näsduk om handen hade de sedan rest vägen till
Segersjö. Både Korp och Olsson är på fri fot, då ännu inga skäl finns att han begått något dråp. Härvid
kunde Rätten inget mera göra denna gången.

1704-01
Länsman Öhman lät uppläsa den besiktning som efter Rättens beslut var utförd på gärdsgården mellan
Råby, Finsta och Härnevi gärden den 11 november 1703. Då de inte ville komma överens skall han sig i
Rätten lagföra. (Fattas ord i översättningen).

1704-01
Per Erssons arvingar i Ullevi som påstår sig ärva, men Westfahl däremot njuta återstoden betald ränta till
Råby rusthållingsstam 416, pålades att innan nästa ting upprätta ett riktigt inventarium över lös egendom,
som funnits i boet vid Erssons död. När de visade inventarieförteckningen för Rätten skall utlåtande
lämnas.

1704-01
(Här är ofullständiga översättningar).
Befallningsman Stenning betalade 40 daler för två ting.
     Fjärdingsman Anders Ambjörnsson tillstod att Stenning fått sin lön oavkortad, vilket antecknades.
     Sammaledes tillstod närvarande tingsmän att de fått sin betalning.
     Blev landshövding Hoghusens order till inspektor Hofstedt av den 2 juni 1702, med remiss till
lantmätare Ketzling angående Husby hemmans rev och skattläggning. (Översatt till hälften). Verkar som
man inget hade att påminna, utan herrskapet hade inte uppgivet mer än ett mantal och med de
underliggande dagsverkstorpen krontorpet Karlholmen skall skattläggas till 3 ¼ mantal samt jordboks och
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mantalsränta. Husby som stått i kronans jordebok för helt mantal förmedlades till halva, och brukas under
rå och rörs rättighet, skattlades till 3 ¼ mantal.
     Sakören som betalts. Mickel Mickelsson i Skällsta för att han slagit hustru Sara Jönsdotter och pigan
Brita Ersdotter 6 daler kopparmynt. Kungen och målsägarna delade böterna. Tolvman Erich Olsson i
Härnevi för att han inte gjort något ? åt kronan bötar tredubbelt. 7½ skyl gör i ren säd 2 tunnor 6½ fl vete.
Halvparten betalas till kronan och andra halvparten till treskiphtes. Johan Ersson för 9 skylar efter
uträkning 3 tunnot 3 fl ren säd.
     Således vara felat, prövat, rannsakat, befunnit, angivit, slutit och dömt attesteras med egen hand och
sigill, så även häradssigill . Anders Wijnblad von Walter.

1704-05-16
Hölls ordinarie sommarting med allmogen i Bro härad i Bro sockenstuga i närvaro av länsman Johan
Ödman och nämnden.
     Domare Hans Staffansson i Berga, Erich Jönsson i Jursta, Bengt Johansson i Toresta, Per Andersson i
Tuna, Mårten Johansson i Gällövsta, Erich Olssson i Härnevi, Jacob Staffansson i Tuna, Ander Johansson
i Ullevi, Mats Bengtsson i Öströra, Mats Larsson i Sanda, Erich Hindersson i Tibble, Johan Andersson i
Härnevi.
     Efter tingspredikan upplästes några av Kongl Maj:ts förordningar för allmogen. Nr 1 om skogseldar av
1690, nr 2 om barnamord av 1684, nr 3 angående förbjudna grader i äktenskapsmål av den 2 december
1703.
     Frälsehemmanet Dävensö i Låssa socken, som kammarherre Axel Gabriel Lejonhufwud pantsatt för
ett lån i Kungl Maj:ts ständers bank, uppbjöds 3 gånger.
     Trädgårdsmästare Staffan Jacobsson lät genom sin fader tolvman Jacob Staffansson, som är hans
fullmäktige, uppbjuda 4 öresland i Skällsta andra gången.
       Angav länsman Johan Ödman drängen Mats Bengtsson, som är i tjänst hos tolvman Bengt Johansson
i Toresta och kvinnspersonen Karin Turesdotter, som vistas i ett torp på Toresta för olovligt umgänge.
Båda är ogifta, han 23 år och hon omkring 20. De erkände sammanlaget, som skett förra året på Toresta i
Lossa socken och att hon vid påsk i år fött en flicka som lever. De har inte haft med någon annan att göra.
Drängens fader Bengt Ersson och hennes moder Ingeborg Johansdotter är kusiner. De blev förlikta och
ville äkta varandra, varpå de räckte varandra handen. I och med det frikände Rätten dem från länsmans
tilltal.
     Länsman tilltalade torparen Hans Ersson i Lilla Lagmansboda i Bro socken och hans hustru Brita
Jacobsdotter för tjuveri av boskap i Bro socken. Han är över 60 år och hon 22. Brita anklagas för att hon
natten mellan långfredagen och lördagen stulit två gäss i fjärdingsman Anders Ambjörnssons fähus i
Härnevi. Annandag påsk om natten har hon gått in i Mikael Mikaelssons i Skällsta fähus och lossat en oxe
och lett honom till dörren. Där mötte hon bonden, som tagit fast henne i kjolen. Hon släppte kjolen och
kom undan. Bonden hade sett en karl upp vid boden, som han trodde var hennes man.
     Länsman berättade att åtskilliga i socknen mist boskap och att dessa två var skäligen misstänkta.
Befallningsman vid Brogård, Olof Ekerot, sade att på Bro gård hade tre gamla får kommit bort för fru
Elisabeth Funk. Trädgårdsmästaren hade förlorat ett får och ett som tillhört frun blev borta, när det låg
bundet på gärdet. Vem som gjort det visste han inte. Länsman berättade att en kostor kviga kommit bort
för Johan Andersson i Husby by. Johan Andersson, som var närvarande bekräftade att det var sant, men
visste inte vem han skulle anklaga. Kyrkoherden i Bro, Eric Arrenius besvärade sig att i höstas hade 4
kalkoner kommit bort i hans lider. Per Ersson i Prästtorpet klagade att han i höstas blivit av med en
gumse, men de visste inte hur det gått till.

Brita Jacobsdotter svarade, att de två gässen var hon skyldig till att ha tagit med hjälp av sin man. Han
hade mött henne på vägen och burit den ena gåsen. De hade sedan tillsammans ätit upp fåglarna. Rätten
förmanade Hans Ersson att erkänna att han hjälpt hustrun, men han nekade. Han hade inte heller ätit av
fåglarna. Hustrun hade den natten sagt att hon skulle besöka sina föräldrar, som bodde strax intill och dit
trodde han hon gått. Hustrun påstod att han både vetat om stölden och njutit av den, men hon hade inga
vittnen. De ha varken piga eller dräng, utan bor ensamma på torpet. Hon berättar att Hans Ersson sagt, att
han skall göra av med henne om hon säger något om hans deltagande. Han nekar till den anklagelsen.
Han har sagt det till hustru Kerstin i Snickartorpet och hustru Beata i Krogaretorpet. Båda kvinnorna blev
efterskickade. De vittnade efter ed att Ersson sagt, att han skulle bli hustruns dödsvållare för det hon sagt
hos sin fader Jacob Matsson, att han varit med när hon tog oxen i Skällsta.
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     Vad gässen angår hade han frågat henne på natten var hon varit. Då hade hon lagt ned gässen på golvet
och sagt, att det ser du.
     Beata Hemmingsdotter avlade eden och berättade att hon inget annat visste än att Brita Jacobsdotter
klagat för henne att mannen hotat henne med hugg, så hon inte vågat gå hem. Mera visste hon inte.
     Fjärdingsman Ambjörnsson menade att det var konstigt om mannen inte vetat vad hustrun gjort. Trots
upprepade försök från Rätten, att få honom att erkänna, nekade han.
     Angående oxen, som Brita Jacobsdotter anklagas för berättade Mikael Mikaelsson i Skällsta, att han
vid midnatt dagen efter påsk, sett Brita Jacobsdotter komma in på hans gård. Hon gick till fähuset och han
följde henne dit. Där såg han hur hon löste oxen och höll på att vända honom och föra ut honom. Hon
försökte komma undan, men han grep tag i kjolen och i hastigheten rev han den av henne. Han fick inte
fatt henne, men såg en karl upp vid boden. Brita Jacobsdotter nekade inte, utan sa att hennes man manat
henne att gå till Skällsta. Han hade varit med henne vid gården och gått av och till.
     Rätten förmanar honom att säga sanningen och han säger sig vara oskyldig och att hustrun ljuger på
honom. Domare Hans Staffansson i Berga framhöll att Hans Ersson för en del år sedan stulit säd från
Staffan Ersson i Sätra i Ed socken i Sollentuna härad. Det blev inte påtalt eftersom det varit endast en
spann säd och bonden strax fått igen det. Rätten säger att det är mycket troligt att han varit delaktig i
hustruns brott och att hon bekänt både för sig och honom. Dessutom är han skylld för liknande tidigare.
De bortkomna fåren på Bro gård nekar de båda till. Hustrun säger att om så vore, så hade det skett före
deras äktenskap. De gifte sig i julas. Däremot säger hon att mannen en gång sagt åt henne att gå till
Brogård och ta kalkoner. Det nekar hon till att ha gjort. Båda nekar till att ha slutlit den bortkomna kvigan
på Husby, kyrkoherdens kalkoner samt gumsen på Prästtorp. Mannen nekade och hustrun bad om
överseende och lovade bättra sig. Endast en gång tidigare hade hon tagit något. En flicka och hon hade
tagit en kjol från Husbytorpet, men strax lämnat den tillbaka.
     Rätten tog i betänkande att gässen voro värdefulla på våren och satte värdet till 6 daler kopparmynt.

Hur man skall döma, när någon stjäl och bortför egendom, men blir hindrad, visste man inte. Därför
kommer tingsrätten att i djupaste underdånighet fråga Kongl Hovrätten, vad som gäller. Sedan skall man
ta upp ärendet igen. Både Hans Ersson och Brita Jacobsdotter har anstånd till dess, men han får en
förmaning att han inget döljer av det han vet sig vara skyldig till.
     Länsman Johan Ödman tilltalade bonden Johan Staffansson och hans hustru Anna Ersdotter för att de
på påskdagen, försummat att gå i kyrkan. De hade varit i granngården under gudstjänsten. Anna hade
varit i Husby och tubbat Nils Johanssons styvdotter att ge henne litet mjöl, bröd, torrfisk och fläsk. Johan
hade haft svår frossa och till ottesången hade ingen varit hemma hos barnen. Sedan hade han tänkt gå i
högmässan men kommit för sent och sedan var där inga fler gudstjänster den dagen. Kyrkoherde Arrenius
berättade, att det berodde på att han hade frossan och därför bara höll en gudstjänst. Anna sade, att hon
hemma hade ett sjukt barn, som längtade efter fisk. Detta bekräftade hustru Anna Andersdotter, som var
närvarande. Eftersom hon ingen fisk hade, visade hon Anna Ersdotter till Nils Johansson i Husby. När
hon kom dit frågade hon styvdottern efter föräldrarna och fick veta att de var i kyrkan. Hon bad då om lite
fisk till sitt sjuka barn. Hon fick 2 små gäddor och lite fläsk. Nils Johansson visade ett litet stycke
knytning ungefär 2½ kvarter långt som hon gett flickan.. Anna påstod att flickan fått knytningen innan
hon givit henne matvarorna. Hon hade också fått 2 bullar bröd och litet mjöl.
     Den fjortonåriga dottern, Anna Ersdotter, framkallades och berättade att hustru Anna kommit till
henne, när föräldrarna varit i kyrkan. Hon hade begärt litet mat för sitt sjuka barn. Hon gav henne 2 torra
gäddor, 1 skiva fläsk. 2-3 nävar mjöl och 2½ kakor bröd. Knytningen hade hon fått tidigare. Nils
Johansson sade, att han inte fått veta detta förrän efter en vecka, medan hustrun visste det redan 3:dje dag
påsk. Nils hade angivit det hos kyrkoherden i Bro församling. Kyrkoherde Eric Arrenius sade, att de
aldrig tidigare försummat kyrkobesök. Så småningom förklarar Nils och länsman Ödman att de tar
tillbaka sin anmälan. Rätten låter sig därmed nöja. De varnas dock att inte försumma att gå i kyrkan.
     Kamrer Johan Brusell tilltalade på kammarherre Axel Gabriel Lejonhufwuds vägnar, frälsebönderna
Anders Andersson och Johan Bengtsson på Dävensö för att de givit skomakare Anders Håkansson lov att
hugga 56 granstockar, 8, 9 och 11 alnar långa på frälseägorna på Dävensö. Han visade ett brev från
kammarherrens kamrer Lorentz Ekman, daterat Stockholm den 26 april 1704, med innehåll att han skulle
stämma och inför tinget föra saken. Häremot svarade Anders Andersson att skomakaren utan lov huggit 4
stockar i hans hage, varav 2 låg kvar. Sedan hade han givit honom lov att hugga mer i hagen, då han ändå
skulle röja upp där. Han hade inte tagit någon vedergällning och skomakaren hade tagit 11 stockar till.
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     Johan Bengtsson svarade att han givit Håkansson lov att hugga några stockar nere vid sjöstranden,
eftersom han ändå tänkt röja där. Han hade inte tagit betalt.
     Brusell påstod att saken skulle avgöras och bönderna plikta, men Rätten ville ha en laga fullmakt innan
de tog upp ärendet.

(Ännu ett protokoll i samma ärende och från samma ting).
Kamrer Johan Brusell tilltalade sockenskomakare Anders Håkansson ifrån ett torp på Kongsberga ägor i
Färentuna, på kammarherre Lejonhufwuds vägnar, angående olaga skogshugge på Dävensö ägor. Han
hade i februari huggit 56 granstockar, som han fört dit han bodde. Uppvisades tolvman Erich Olssons i
Härnevi och fjärdingsman Anders Ambjörnssons i Härnevi attest, daterad Ådö den 16 mars 1704, att de
funnit 54 granstockar 8, 9 och 11 alnar långa hos skomakare Håkansson i ett torp på Kongsberga ägor på
Svartsjölandet. De påstår att han gjort åverkan och måtte plikta.
     Håkansson säger att han huggit några klabbar på Dävensö. En del har han fått av sina sockenmän de
övriga har han med böndernas Anders Anderssons och Anders Bengtssons lov och utan vedergällning
huggit på Dävensö. Han visste att Dävensö hörde till kammarherren och beklagade att han inte gått till
honom. Brusell krävde laga plikt, men Rätten lät ärendet anstå tills laga fullmakt för Brusell kunde
uppvisas.
     Kamrer Brusell tilltalar på kammarherre Lejonhufwuds vägnar, bonden Johan Persson i Bälby i Tibble
socken, Håbo härad angående att han i olaga tid flyttat från frälsehemmnet i Dävensö samt för utlagors
rest, som hans underskrivne räkning skall utvisa. Han anklagas för husröta och att åkern och
gärdsgårdarna inte är skötta, brukade och hanterade, som husesynsordningen pålagt honom.
Fiskal Nils Höök, som är Johan Perssons fullmäktige, säger att eftersom Bursell inte kan uppvisa formell
fullmakt och stämningen är för sent utfärdad så varken borde eller skulle han bestrida ärendet. Men
eftersom han vill få utslag i saken, vill han vara nöjd, om herr Bursell  ändå vill fortsätta i de mål han
tilltalar kammarherren. Först att hemmanet Dävensö är 6 öresland, som han uppdragit från öde, nu är
avstympat två vretar som ryttaren slagit. Är pålagt odräglig ränta och skatt. Inte fått husesyn och kontrakt
och inte njutit de utlovade frihetsåren. Kammarherrens betjänt har drivit honom från hans rågsäde och
bruk i olaga tid, tagit säd, halm och hö ifrån honom och all annan egendom och husgeråd ovärderat. Att
kammarherrens betjänt hållit egen syn tillsammans med två tolvmän, men att han inte fått vara med eller
någon från hans sida blivit kallad. En häst, som kammarherrens folk på Ådö alldeles skämt och förstört
för honom. Samma folk har en hel sommar haft två dragare och fördärvat samt för utgifter och
skadestånd.
     Brusell svarar att då kammarherren inte är stämd, kan han inte svara, utan protesterar på det högsta.
Fiskalen, som bondens fullmäktige vill inte han heller ingå i aktion, men tror inte kammarherren vet alla
svårigheter bonden fått utstå från folket på gården. Detta bör han få veta innan nästa ting. Bonden, som är
en oförmögen och enfaldig man, bör få detta till protokollet.
     Beslöts att eftersom stämningen kommit för sent och Brusell inte har någon fullmakt kan ärendet inte
tas upp. Det som bonden vill ha till protokollet räcker inte för en stämning och eftersom ingen å
kammarherrens vägnar blivit hörd och Brusell i överflöd sig utlåter att han inte kan svara, får bonden
Johan Persson rätta sig efter lag och laga process.
    Fru Elisabet Funk, kammarherre Axel Gabriel Lejonhufwud samt dess dotter fru Christina Ebba
Lejonhufwuds obligation och förskrivning på 4000 daler silvermynt är till laga säkerhet intecknat.
Bevittnat av fru Christina Gyllenstierna och daterat Ådö 23 februari 1704.

     Begärde kammarherre Axel Lejonhufwuds fullmäktige, kamrer Johan Brusell, att all olaga åverkan på
Ådö och Dävensö ägor skall vara förbjuden. Detta beviljade rätten och varnar alla och envar att vid laga
plikt gör åverkan på egendomarna.
     Togs upp den sak, som vid sista tinget Jacob Staffansson erinrat mot fru Elisabet Funk, Han klagar
över att hon i 11 års tid låtit hugga på hans hemmans skog i Finsta. Det gäller timmer, gärdsel, stör och
ved. Hon har försäkrat att det skall dras av på ett lån han tagit hos henne. Han uppvisar en attest av den 15
maj 1704, där Olof Olofsson berättar, att han av sin salig far hört, att frun låtit hugga i fyra fogdars tid
nämligen Sven Svenssons, Anders Sifferssons, Brinks och Förjogens. Han har tagit både timmer, gärdsel,
stör och årsved, som skulle räknas från hans skuld. Den attesten har fogdeänkan Kerstin Nilsdotter och
Anders Ersson i Spånga skrivit under.
     Därtill uppvisades en skrift till tingsrätten, som fältmarskalkinnan och grevinnan fru Beata
Wittenbergs, kamrer Petter Wennerman uppsatt på hennes vägnar. Där står att Jacob Staffansson är
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skyldig 213 daler 18½ öre kopparmynt. Wennerman framhåller att det lånet skall betalas före andra
krediter.
     Fru Funks fullmäktige, Johan Frondberg säger att den första attesten är ogiltig, då den endast berättas
efter andras utsagor. Vad gäller Wennermans påstående att lånet skall gå före andra har det inte med
denna saken att göra nu. Det ingår inte i stämningen heller. Frondberg visade Staffanssons lån, den 7
oktober 1686 120 daler till 8 %, den 10 november 1687 90 daler á 8 % och den 22 mars 1688 100 daler á
6 %, tillsammans 310 daler. I första och tredje obligationen ges frun tillstånd att hugga på skogen. Hur
mycket och hur länge vet han inte. Han visade också Staffanssons förskrivning att han den 26 mars 1689
lånat 4 tunnor korn. Han skulle betala med 45 daler eller ge lika igen plus bytarlön 2 fjärdingar på varje
tunna. Staffansson svarar att den skulden är betalt i spannmål och den tredje obligationen med hygge på
hans skog. Staffansson varken äger eller bor på Finsta sedan 9 år tillbaks, men så länge han bott där har
frun låtit hugga.
     Rätten frågar om det finns skog på Brogård. Frondberg svarar, att där finns inte stor skog och frun har
köpt både timmer och skog från andra platser och inte endast huggit i Finsta. Staffansson säger att man
tagit timmer till ett stort stall och plank runt trädgården.
Rätten beordrar länsman Johan Ödman och två nämndemän Mats Larsson i Sanda och Anders Johansson i
Ullevi att besiktiga och nästa dag redogöra för synen.

Nästa dag redovisade synemännen, vad de besiktigat på Brogård. Där fanns ett stall av 99 stockar och 5
gamla plank gjorda av 40 stockar samt 10 stycken plankstickor gjorda av stockar. Alltsammans tagna på
Finsta skog. Dock var det osäkert om planken är de som det talas om. Frondberg frågar om alla gamla
fogdar är döda, vilket bägge parter svarade ja på. Man frågade Frondberg, om han kunde bevisa var frun
skulle låtit hugga på andra ställen under den här tiden. Det visse han inte. Staffansson vidhåller att frun
har huggit 300 stycken timmer á 1 daler styck = 300 daler, 200 lass gärdsel á 16 öre = 100 daler, 100 lass
stör á 24 öre = 75 daler, 150 lass årsved á 16 öre = 75 daler, samt plankvisrke för 30 daler. Summa 500
daler. Vill frun efterge sin fordran, skall han inte tala vidare om detta. Frondberg svarar, att vad som kan
bevisas skall frun sig inte undandraga och vad som står i obligationerna håller han sig strikt till. Stallet
byggdes för 18 års sedan, minns tolvman Erich Olsson i Härnevi, som varit med och satt upp en knut.
Han visste att timret kom från Finsta hage. Frondberg ville inte antaga Olssons blotta berättelse. Rätten lät
Olsson och parterna avträda en stund.
     Därefter vittnade Olsson under ed att timret till stallet på Brogård blivit byggt av träd som växt på
Finsta skog. 1687 hade han mellan pingst och midsommar varit med och huggit upp till stallet. Folk från
Husby hade också varit med , men han visste inte vad de hette. Frodberg godtog inte Olssons vittnesmål
att stallet blivit upphugget 1687.
     Rätten finner nödvändigt att ha den exakta tiden för när stallet byggdes, så man ger saken anstånd till
nästa ting. Staffansson får höra med folket på Husby om någon vet tiden för bygget. Fru Funk får skaffa
bevis att hon fått timmer från annat håll under tiden hon huggit på Finsta skog. Parterna skulle utan
stämning infinna sig till nästa ting.

Kärade torparen Erik Andersson Asp på torpet Högholmen, Säbyholm i Låssa socken, till
trädgårdsmästaren Carl Erichsson på Bona gård, Munsö, på Svartsjölandet för 2 gamla och 3 unga får,
som han några dagar före påsk avhänt honom för en silversked. Aspens son hade lånat skeden av Carl
Erichssons hustru och förskingrat den. Hustrun Karin Andersdotter hade hämtat fåren, då endast hans
dotter Sara, 22 år gammal, varit hemma. Först hade det varit 2 gamla och 2 unga får. Men dagen efter
hade ena fåret lammat. Nu ville han ha sina får igen.

Trädgårdsmästaren Carl Erichssons hustru, Karin Andersdotter, infann sig med en skrift från maken, där
han berättar, att Aspens son kommit och lånat en silversked av 4 lod, samt på Sigtuna marknad utan deras
tillstånd sålt den. När hustrun hade förstått detta och Aspen givit sig till soldat hade hon påtalat detta och
han lovat skaffa skeden tillrätta. Han sa, att han hade fåt hos sina föräldrar, som de kunde ta medan han
skaffade fram skeden. Hans hustru och 2 pigor hade begivit sig till Högholmen för att höra sig för om
fåren. De mötte två av Asps döttrar, vilka tillstod att fåren tillhörde deras bror. Det var en resen tacka
samt en tacka med två utsvultna lamm. Hustrun hade fått fåren utan våldsamheter. Nu vill han inte släppa
fåren förrän han hade pengarna för skeden, vilken sonen lämnat hos fadern. Därför blev Asp stämd till
valborgsmässotinget vid Svartsjö, dit han inte infunnit sig. Rätten där hade svarat, att de kunde behålla
fåren tills de fått betalt för skeden. Karin Andersdotter hade inte det beslutet med sig, men erbjöd sig
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skaffa fram den till nästa dag. Man frågade om döttrarna samtyckt. Erich Andersson svarade att när hustru
Karin varit hos honom och tog fåren hade hon sagt till hans 22-åriga dotter, att om hon inte fick fåren,
skulle hennes man komma och skjuta ihjäl både folk och får. Flickan blev rädd och lät henne ta fåren.
Hustru Karin nekade att hon uttryckt sig så. Hustru Karin sade att den andra dottern följ med till
Högholmen och sett att där inte skett något under hot. Erich Andersson säger att han inte har därmed att
göra och att sonen inte haft några får hos honom.
     På fråga var sonen Asp finns nu, svarar fadern att han är i fält under Upplandsregementet och Överste
Löjtnantens Kompani. Hustru Karin medger att Aspen inte precis sagt att hon skulle ta fåren, men att han
haft dem och att han skulle kunna betala med dem. Karin säger att hon inte kunde vänta till föräldrarna på
Högholmen kommit hem, då isen var svag och kanske skulle gå upp. Hon säger att hon fått fåren av
dottern utan hot, vilket pigan Brita Ersdotter på Bona kunde vittna om. Hon var närvarande nu , men
Aspen ville inte godkänna henne som vittne, eftersom om varit med och tagit fåren.
Rätten beslöt att Aspen till i morgon skall ha med sin dotter Sara och att hustru Karin skall visa upp vad
Svartsjö rätten svarat henne.
     Kärade bonden Måns Nilsson i Ålsta till gästgivaren i Tibble, Adam Persson, för en ny oskodd
arbetsvagn, som gästgivaren tagit för resande, men som sedan kommit bort. Han vill ha betalt för vagnen.
Gästgivaren svarade, att det var Nilssons hålldag och han fått ut både hästar och vagn till en, som rest till
Grans krog. Enligt häradsfogde Mårten Litz den 18 mars 1698 underskrivna hållista borde han inställa sig
med hållhästar och vagn. Därför har gästgivaren inget ansvar för vagnen, men han vet, vem som tog den.
Det var kornetten vid Adelsfanan, Jöns Hall, som enligt madame Grubb hos fru Maria Hägerstierna,
visste att karlen fanns i Stockholm. Domare Hans Staffansson i Berga sade, att vid olofsmässotid hade
madame Grubb i Stockholm, bett honom säga till Måns Nilsson och gästgivaren att kornett Hall fanns på
Halvmånen i Stockholm. Nilsson berättade att han träffat Hall, som inte velat kännas vid saken., utan sagt
att det finns många Hallar. Nilsson sade, att han fått ut hästar och vagn samt pojke, men att han inte fått
igen vagnen efter resan till Gran. Därför gör han gästgivaren ansvarig. Han erkände att det varit hans
hålldag och att skjutpojken fått betalt.
Rätten beslöt, att eftersom det varit Nilssons hålldag och han fått hästar och vagn och skjutspojken fått
betalt för resan kan inte bevisas att gästgivaren skulle varit vållande till att vagnen kommit bort. Rätten
frikände honom.
     Samma dag berättade Erich Andersson Asp och hustru Karin Andersdotter, att de i deras sak angående
fåren är förlikta.
     Kärade rättaren vid Säbyholm, Erich Andersson, till torparen Jöran Andersson i Åsboda och Erich
Staffansson i Hårshagen angående ett rykte de spritt, att Erich Andersson skulle olagligt tagit en tunna
korn från Säbyholms loge. Erich Staffansson nekar. Jöran Andersson berättade att när han arbetat på
gården hade han beklagat sig att rättaren drev arbetet så hårt. Staffansson skulle svarat: - Än då när Claes
fick korntunnan av honom. Staffansson nekar.
     Rätten frågade, vilken Claes det handlade om. Det var Staffanssons måg, som nu tjänar soldat under
Sigtuna kompani. Han heter Claes Persson Wahlbom och är nu i fält.
Jöran Andersson säger att han inte vet annat än rättaren är ärlig och att han inte visste om korntunnan
varit stulen, bara att Claes fått den av rättaren. Jörgen säger att han endast sagt detta till rättaren och inte
spridit det vidare. Rättaren hade berättat om ryktet för bokhållare Niclas Westfahl, som sagt det till
ryttmästare Maurits Posse.
     Rätten undrade varför han stämt dem. För att Jöran Andersson sagt, att Staffansson sagt sånt om
honom. Rätten föreslog att parterna skulle förlikas. Bägge förklarade att rättaren var en hederlig man och
Jöran Andersson bad honom om förlåtelse och rättaren eftergav sin talan. De räckte varandra handen.
     Bonden Nils Johansson tilltalade bonden Mats Jönsson båda från Härnevi, för en vrensk häst som han
motat mot en gärdsgård. Den hade brutit lårbenet och strax dött. Härtill nekar Mats Jönsson och säger att
hästen hela året varit van att följa med in i hans hage. Nils Johansson medger att hästen varit van att vara i
den hagen och att han inte har några vittnen att övertyga Mats Jönsson med. Han har inte heller sett när
det skett.
     Rätten beslöt, att eftersom Mats Jönsson inte kan övertygas om att ha jagat hästen, så att den skadat sig
och djuret varit van att följa med i hagen befrias han från tilltalet enligt 10 kapitlet 5 § i L:L:.

1704-10-05
Togs åter upp saken om de stulna djuren, som länsman Johan Ödman angivit torparen hans Ersson och
hans hustru Brita Jacobssdotter i Lilla Lagmansboda för. Svar hade nu kommit från Hovrätten, vilket löd
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att saken skulle avgöras efter lag och process. I närvaro av de bägge åtalade, länsman Ödman,
fjärdingsman Anders Ambjörnsson och bonden Michel Michelsson upplästes protokollet från förra tinget.
Rätten förehöll de anklagade, att de skulle bekänna sanningen. De vidhöllo sin tidigare bekännelse. Brita
Jacobsdotter att plikta för de stulna gässen, som Anders Ambjörnsson mistat. Han skulle få ersättning.
Hans Ersson erbjuder sig, trots att han anser sig oskyldig, att han skall betala dem, då hustrun inte har att
något att vedergälla med
     Michel Michelsson tar tillbaka anklagelserna om oxen, bara de lovar att hålla sig därifrån.
Rätten beslöt att Brita Jacobsdotter skall ersätta Anders Ambjörnsson med 6 daler kopparmynt för de två
gässen. För sin gärning skall hon efter straffordningen av år 1698 böta tredubbelt, alltså 6 daler
silvermynt. Orkar hon inte betala böterna, skall hon sitta i Sigtuna stads fängelse. Då avräknas efter Kongl
Maj:ts förordning av år 1698, 6 daler kopparmynt och 24 öre silvermynt för varje dygn. Därefter skall hon
i stillhet i sakristian i Bro kyrka få absolution och avlösning. Detta efter Kongl Maj:ts resolution av år
1699. Vad Hans Ersson beträffar kan han inte övertygas om, att ha varit med vid stölden av gässen.
Därför blir han av rätten befriad. Dock skall han efter eget medgivande betala Anders Ambjörnsson för
gässen med 6 daler kopparmynt.
    Vad oxen anbelangar, som Brita Jacobsdotter låssat i Michel Michelssons fähus, men blivit av honom
hidrad att ta bort och Mickel sålunda inte mistat sin oxe och då han eftergiver sin talan, kan varken
kvinnan eller hennes man övertygas. De frikänns.
*****************************************************************************

fil: sven9434.doc
Bro Häradsrättsprotokoll 1705
Ursprungligen placerad under rubriken Diverse anteckningar i pärm 24

1705-05
Kärade tolvman Anders Johansson i Stora Ullevi till smeden Wellam Wellamsson och hans hustru och
dotter i Ullevi torp. De hade givit honom skällsord och slagit vatten över honom. I somras, när smeden
slagit sig väg genom hans äng, hade Wellamsson hotat att slå honom. Tolvman hade skickat sin dotter, att
hämta tjuren, som Wellamsson lånat. Då hade Wellamssons hustru sagt åt henne: - Fan ta dej, ha era svin
hemma och inte i vår badstuga om nätterna. Sedan hade smedens hustru tagit tillbaka tjuren. När tolvman
skickat sitt folk att ta vatten ur en källa, som är på smedens svinbacke, hade han sagt att de fick fuller taga
vatten där, då de är så ordentligt folk. Andra gången hade smeden kallat tolvmans dotter Kerstin, stornäsa
och fåttsa, du har en stor knöl på näsan och där sitter en pärla. Smedens hustru hade slagit vattnet över
henne och förstört hennes skinnkläder. Sedan hade hon stjälp omkull karet med vatten, så att de fått gå
därifrån vattenlösa. Tolvman har lika rätt till källan som smeden, vilket hans legoflicka Anicka
Andersdotter sagt honom. Smeden har skällt honom för skurk, skälm, ingen ordentlig karl, halsstrypare.
Häremot nekade smeden och hans hustru Marreta Erichsdotter. Hon berättade, att dottern Kerstin kommit
en dag i mars för att ta vatten ur källan, som ligger på smedens tomt. Samma dag skulle hon bränna och
behövde allt vatten som fanns. Kerstin hade svarat, att hon tänkte ta vatten mitt för näsan på henne.
Smedshustrun svarade, att gjorde hon det skulle hon slå vatten över henne. – Är du en ärlig hustru så slå
till, sade Kerstin. Då tog hon ett stop vatten ur källan och hällde över flickan två gånger. Det kom dock
bara några droppar på axel. Kerstin menade att hon hällde vatten över henne 3 gånger och kallat henne
fåttsa. Hustrun nekade. Smeden medgav att han slagit omkull ett kar vatten för henne, då dottern sagt, att
fadern skulle komma. Smeden nekade till att ha sagt att det är väl för hans stora skäggs skull och andra
skällsord.
     Tjänsteflickan Anicka Andersdotter vittnade att smeden kallat tolvman skurk, skälm och att han inte
var någon ärlig karl. När smeden fortsatte att neka, kallade tolvman femmänningsryttaren Erich Erichsson
hustru Kerstin Larsdotter i Ullevi till vittne. Häremot protesterade Wellamsson, då hon den tiden varit i
tjänst hos tolvman, vilket hon inte är längre. Rätten menade att det anförda jävet inte var av någon vikt
och skulle hindra henne från att vittna. Efter mera krångel från Wellamssons sida gav han tillåtelse att
Kerstin Larsdotter skulle avge vittnesed. Hon berättade, att när hon varit med tolvmans dotter vid
smedens källa för att hämta vatten, hade han mött dem och sagt åt henne: - Varför skall du gå efter vatten
din falskracka och västgötatacka. Samtidigt kallade han dottern stornäsa. Smeden medgav att han kallat
dottern näspärla och att han endast ville ha sin källa ifred, eftersom det inte var mer vatten i henne än vad
han behövde själv. Tolvman menade att även han hade del i källan. Smeden menade att om han bett om



18 D:\svenpärm\Hemsidan\Sv4-enskilda\Sv4-Sven9932-34.doc   (01-02-05)   Senast utskrivet 04-12-29 15:41

lov, hade han inte förolämpat honom med skällsord. Vitet som var satt den 10 februari 1703 mellan dem
bröts och Wellamsson kärade i sin tur till Anders Johansson.
     För det första för att tolvman tagit bort halvparten av två ängstegar för honom. För det andra att han
slagit honom i hans eget hus och slitit sönder en halsduk för honom. För det tredje att han beskyllt hans
hustru för att hon stuckit ihjäl en kviga för honom. För det fjärde att dottern med trug tagit vatten ur
källan på hans tomt. För det femte att dottern skällt på honom och hans hustru. Anders Johansson ville
inte svara förrän han var stämd.

1705-05
Angav Nils Johansson i Härnevi och hans hustru Kerstin Tomasdotter samt Erich Olssons hustru i
Härnevi, Kerstin Johansdotter, att tvisten dem emellan om någon hampa var förlikt. De förklarade på
båda sidor, att de inte visste annat än ära och gott om varandra. De räckte varandra handen. Rätten fanns
deras begäran att vite på 40 daler skulle sättas mellan dem.
     Samma dag förliktes också tolvman Anders Johansson i Stora Ullevi och smeden Wellam Wellamsson
och hans hustru Marreta Erichsdotter i Ullevi torp, angående tvistigheter de haft sinsemellan. Det gällde
skällsord, slagsmål och vattenkastning. De förklarade nu, att de endast visste gott om varandra. Men vad
deras ägotvister angår, vill de söka sitt herrskaps avgörande. Skulle herrskapet inte befatta sig med detta
skulle de begära lag och rätt. Därefter räckte de varandra handen, och smeden nekar inte tolvman att ta
vatten ur den tvistiga källan.
     Kärade för sin moder, änkan efter kyrkoherde Anders Schonfeldt hustru Elisabet Stake, sonen
bokhållaren Andreas Julin till bonden Mickel Mickelsson i Skällsta. Nr 1 rest på nådåret för 1702, 1703.
Han nekar och säger att han inte haft några lamm och endast 2 kor. Nr 2 rest för ett skåp han köpt av
henne för en tunna råg och humle. För skåpet har han lånat henne en bod och för humlen har hon fått
svinmat. Julin säger, att boden varit taklös och svinmaten har hon aldrig fått. Nr 3 har han fördärvat en
kärra som han lånat. Där svarar, Mickel att hon fått 6 kärvar korn, vilket Julin nekade. Nr 4 har han tagit
en järnvigg till ett värde av 30 öre kopparmynt. Han svarar, att han lånat den av pigan och lämnat igen
den. Nr 5 utdrivit en oxe, som dött. Han har inte kunnat ha den vid gården, då den låtit så förfärligt. Han
hade inte haft bort oxen, utan bett henne ta bort den, vilket hon vägrat. Nr 6 har han gjort ohägn på hennes
säd. Han svarar, att hon kört dynga genom sädesgärdet och att det var hennes egna svin, som kommit in
och gjort skadan. Julin påstår, att det är Mickelssons gärdsgårdar, som varit så förfallna att djuren kommit
in. Nr 7 hade hans oxe, som han haft i svinhuset i 12 ½ dygn dragit ner hö och ätit, vilket han bör ersätta.
Michelsson säger, att han haft oxen där om nätterna, eftersom det är hans hus, men vet inte hur oxen
skulle kunnat dra hö från skullen. Tolvman Erich Olsson i Härnevi, har värderat höet till ½ volm. Nr 8 att
han kallat henne Satans människa och andra skällsord, nekar han till och säger att de också svurit. Julin
begär för rättegångsutgifter.
     Nu kärade Michel Michelsson i Skällsta till hustru Elisabet Stake. Nr 1 att hon sått hans åker och lovat
honom halvparten. Julin svarar på moderns vägnar, att mot det hon fått bruka åkern har han fått 2
dagsverken med 1 par oxar, som pigan kört. Det påstår han var för rovlandet och kålgården, för det andra
har pigan kört ½ dag och blev sedan av matmodern hindrad. Nr 2 och 3 har hon lovat honom hälften av
ärter och bönor, rovor och kål,  som hon sått på hans åker, men han har bara fått ¼. Julin svarar, att
Michelssons hästar gjort skada och hon bärgat så litet att hon inte kan ge bort något. Nr 4 att hon kört
dynga och lämnat grindarna öppna, så att ohägn skett, vilket han inte låtit syna. Därtill skall hennes folk
brutit sönder grindarna. Nu protesterar Julin, att grindarna inte är sönder och att hans egen gosse är
oskyldig.
     Bägge parter inlade sin inlaga och Julin ville kalla som vittne hustru Sara Jonsdotter i Härnevi  att
förhöras under ed. Däremot protesterade Michelsson eftersom hon ibland arbetar hos kyrkoherdeänkan.
Till sist gav han med sig och hon berättade, att Michelssons egna kreatur har gått in och gjort skada både
på änkans och hans eget sädesgärde. De är alltid oense om detta och om husen och han brukar svära och
banna. Hon har aldrig hört honom kalla änkan satkärring. Grinden där dyngan blivit utkörd genom, har
änkan alltid stängt. Sedan hade vittnet inget mer att säga.
     På fråga, varför han svär och bannar, svarar Michelsson att hon inte stänger gärdesgårdarna, som man
bör. Här förliktes parterna i denna sak. Angående trätan om gärdesgårdarna och husen låter de bägge
lämna sådant till lag och rätt. Även här räckte de varandra handen och Rätten satte 40 daler i vite för den
som hädanefter förolämpar den andra.
     Samma dag kärade tolvman Anders Johansson Stora Ullevi till smeden Wellam Wellamsson
Ullevitorp för skällsord på honom, hans hustru och dotter samt att han slagit vatten över dem. Vid sista
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tinget blev de förlikta, men nu menar tolvman att smeden brutit förlikningen. Smeden anklagas för att ha
tussat sina hundar på tolmanens svin, så att de sprungit till skogs. Han har därför förlorat en gris och en
sugga. Smeden menar att han kört ut svinen från gården, där tolvman släpp in dem, men han vill veta om
någon synat att de skulle blivit bitna. Tolvman har inte låtit syna djuren, men påstår att de blivit så bitna
att de dött. För det tredje kärade tolvman till smeden för ett uttalande om att han ”slagit ben” på ängen vid
slåttern. Fogden hos ryttmästare Posses bokhållare Petter Brun hade varit med vid slåttern och när de kom
till ett korsvad var ett ben nedslaget. Smeden lär ha sagt, att det benet aktar jag inte utan ger Fanen, för
det har ni satt dit. Wellamssons vittne var tolvman Bengt Johansson i Toresta som aldrig hade hört honom
säga så. Några andra vittnen var inte tillstädes.
     Nästa anklagelse gäller att smeden sagt att tolvman skulle släppt in sina svin i hans badstuga för att äta
upp hans bönor. Smeden säger att svinen ätit upp en spann bönor, men att han inte beskyllt någon för det.
När Johan Andersson och Anders Ambjörnsson en söndag red ut för att syna gärdsgårdarna, hade de
kommit i tal med Wellamsson vid Vallby och han hade då sagt att Johans svin ätit upp en spann bönor i
hans badstuga och att det skett genom tolvmans vållande. Tolvman kärade till att smeden kallat honom
sakramentskade skurk och skälm och ville ha plikt på honom för det. Smeden nekade och tolvman hade
inga vittnen. Nästa punkt gällde att smeden i 8 års tid haft undan ett lass sommarhö från Ullevi äng och
brukat det under Spånga, Nu ville han ha betalt. Wellamsson svarar att både Ullevi och Spånga lyder
under ryttmästare Posse och att han aldrig tagit mer till Spånga än vad av ålder lyder. Han visade en skrift
från Posse av den 28 maj 1705, där han säger att de inte skall träta om hans egendom. Om det inte angår
hans egendom må de söka varandra lagligen. Emellertid beviljades Wellamsson att bruka de tegar som
kallas Spånga tegar och ligga i Ullevi skogsäng. Från gammal tid hörde de till Smedstorpet, vilka tegar
han befaller sin fogde att dela mellan två bofasta män, Bengt Johansson i Toresta och Anders Ersson i
Kurbacka De säger att vid utstakningen i år har smeden måst avstå något av ängen till Ullevi. De menar
att smeden inte inkräktat utan att han besuttit, vad förra smeden brukat. Tolvman vill också ha betalt för
utgifter för förra tinget, vilket smeden menar hört till förlikningen. Nästa punkt gällde att tolvman ansåg
att han blivit hotad. Däremot svarar smeden, vilket länsman Johan Ödman och tolvman Erich Jönsson i
Jursta vittnar, att Johansson sprungit på honom och slitit sönder hans halsduk. Tolvman försvarar sig, att
de stötte ihop, men att han inte smugit sig på honom, som smeden antytt. Här finns inga vittnen. Sedan
gällde osämjan utlägg för utgifter som de vice versa begär av varandra.
     Denna inlaga upplästes och som vittne, att Wellamsson tussat hundarna på tolvmans svin, åberopade
han femmänningsryttaren i Stora Ullevi, Erich Ersson. Han säger under ed, att han inte sett smeden tussa
hundarna på svinen, utan endast att hans barn som är små gjort det. Om svinen blivit skadade vet han inte.
Mer hade han inte att berätta. Tolvman vidhåller att smeden själv tussat hundarna efter svinen.
     Rätten lyssnar på anklagelserna och menar att det mesta var förlikt vid förra tinget. Vad svinen
beträffar kan man inte göra något, då skadan inte är bevisad eller synad. Beskyllningen att Anders
Johansson slagit ned ett ben vid huvudvadet i Ullevi äng, kan man inte utlåta sig om i dag, utan vill höra
bokhållare Niclas Westfahl och fogden Petter Brun, som lär ha hört vad smeden sagt. Wellamsson frias
både för svinen och okvädingsorden, då det inte kan bevisas. Att han skulle inkräktat på Ullevi äng
befrias han ifrån, då han bara gjort som tidigare åbor gjort. Anders Johansson har ju fått tillbaka sin del
efter nya utstakningen. Wellamsson befrias från att betala utgifterna för förra rättegången. Däremot får de
skaffa vittnen vad gäller de utgifter de fordrar av varandra.
     Emot denna dom protesterade tolvman Anders Johansson och betalar 3 daler silvermynt för att ärendet
skall tas upp i Hovrätten.




