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Spridda tingsprotokoll 1708-1760.
Från Svenngårds pär 25 Diverse anteckningar 2 och UKF:s pärm Sv6

Domboken 1708.
Löjtnant Forsman och hustru Stina Forsman, Skälby.
Fru Faxens andra uppbud, den 5/10 1708 på Norrgården i Frölunda 14 öre 6 (?). Köpebrev 26 februari
1708. Köpare bokhållare i Kommers Kollegiet Anders Hök för 1100 daler kopparmynt.
     I oktober begärdes hos Rätten att få hugga timmer på Bro allmänning. Rätten ansåg att länsman Johan
Ödman och tolvmännen Erik Hindersson i Tibble och Nils Andersson i Tuna skulle undersöka om ej skog
fanns på gårdens ägor och sedan låta denna undersökningens resultat uppvisas för tinget. De fann att det
ingen skog fanns och tillstyrkte att skriva till Landshövdingen om tillstånd.
     Tillstod länsman att parterna var hans åbor Per Persson i Sylta och hans granne Lars Jönsson samt
pigan Kerstin Mattsdotter i Österröra. Dem hade korpralen låtit instämma till tinget angående en kjortel,
som tolvman Anders Ingemundsson i Österröra tillstod att hans granne Mats Bengtsson hade levererat.
Härvid inföll länsman: Jag ger vår herre vite och de som gav den ut säjandes då han på Rättens befallning
befalls taga avträde: -Eftersom jag inte får dom här, så får vi väl dom i himmelriket. Får se vilkendera tid
först kommer. Resolutionen finns inte.

1709-02-16 hölls ordinarie vinterting med allmogen av Bro härad i Bro sockenstuga, i närvaro av
kronobefallningsman Petter Stening och häradets edsvurne nämnd.

1709-06-02 hölls ordinarie sommarting med domare Hans Staffansson i Berga. Upplästes plakat angående
skogseldars och deras förekommande. (utfärdat 10 mars 1690).
     Samma dag angående 4 hemman i Tuna by ¾ jämte Frölunda hemman ½, som framlidne greve Clas
Flemings arvingar avstått till greve Fabian Wrede mot hans byte mot Norunda härad och Tensta socken
Odenslunda hemman. Tuna beboddes av bönderna Nils Andersson och Per Andersson, Erik Johansson
och Erik Mattsson.
     ½ Frölunda hemmanet besitts av Erich Persson. Utom dessa 4 hemman i Tuna by är och där
sammastädes 4 hemman, varav 3 tillhör baron Nils Posse och det fjärde ligger och lyder under
Lennartsnäs, som 4 torpare åbor. Det är således 8 hemman i hela Tuna by.

1710 Kyrkvaktare Lars Jansson bodde på Långsand. Domare Hans Staffansson i Berga, nämndemännen
Anders Indemundsson i Österröra och Olof Larsson i Gällöfsta.

1710-02-03 vid vintertinget uppbjöds 4 frälsehemman i Tuna by och ½ frälsehemman i Frölunda för
greve Fabian Wrede tredje gången.
     S d kärade gästgivaren Adam Persson till frälsefogden Måns Hultman och tolvman Anders Johansson i
Skällsta, bonden Hans Bengtsson i Vallby och bonden Olof Olufsson i Kvista angående att de försummat
sina hästhållaredagar med påstående av laga plikt. Hultman menar att rustningsstammen han sitter på bör
vara fri för hållskjutsning. Han säger att han inte vet om, att han finns på hållistan. Häruppå visade
gästgivaren landshövding Hoghusens förordning angående hållskjuts av den 19 april 1709. Där uppfördes
Hultman att varannan vecka hålla häst vid gästgivargården. Hultman nekar till att ha hört detta, som blev
uppläst i Bro sockenkyrka andra stora böndagen. Hultman hade inte varit kvar i kyrkan då, utan gått
hemåt.
     De övriga säger, att de försummat sin skyldighet, då de haft nog att göra med hästarna under
vårbruket. Gästgivaren uppläste listan, där de var upptagna att varannan vecka infinna sig med två hästar.
Vilket de lovade.
     S d kärade kronobåtsman Abraham Bengtsson Hielm på egna och broder Anders Bengtsson och
systrarna Annicka och Christins vägnar efter uppvisad fullmakt, angående att kyrkoherden innehållit
något av arvet efter deras fader bonden och kyrkvärden Bengt Bengtsson i Garpeboda. De fordra nu
tillbaka summan plus rättegångskostnaderna. Uppvisades en kopia av kyrkoherdens kvittens av den 17
januari 1704, att han fått 88 daler kopparmynt i Ryds kyrkas fordrans betalning, jämväl efter
häradsfogden Mårten Litz sedel eller kvittens av den 30 november 1700, men påstår att kyrkoherden
måste bevisa sin fordran och varför han låtit sig de penningarna betala. I vidrigt fall om han inte gitter
göra det anhåller han om återbetalning.
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     Kyrkoherden säger sig inte ha något av Bengt Bengtssons kvarlämnade egendom. De 88 dalerna har
han tagit för kyrkans fordran, men nu efter 15 år har han inget bevis. De 30 dalerna på Litz kvittens känns
han inte vid. Båtsman vill ha tillbaka pengarna, då kyrkoherden inga bevis har kvar.
     S d kärade båtman Abraham Bengtsson och hans broder Anders och systrarna Annicka och Christin
till gästgivaren Adam Persson i Tibble för det första, för 120 daler som han under 8 års tid uppburit för
deras moders jord och för det andra för faderns inventarier, för det tredje för ränta på pengarna och
rättegångskostnaderna.
     Adam Persson svarar att han för Kista(?) i Sollentuna härad uppburit köpeskillingen av 50 daler
öreslandet. Han minns inte hur mycket men det utvisas av köpebrevet. De 120 dalerna har han för några
skulder som han betalt för arvingarna. Gästgivaren menar att detta skall klaras ut innan något döms. Han
säger sig uti saldo att han betalt 7 daler och ett par knivar och en häst för 30 daler. Han säger att knivarna
har han tagit i avbetalning och hästen har han betalt till avlidne länsman Brant, som sedan sålt den till
Bengt Bengtssons avbetalning för kyrkskulden.
     Uti detta tings instämda sak mellan båtsman Abraham Bengtsson och hans syskon och Adam Persson
angående 120 daler som han under 8 års tid uppburit för deras moders bortsålda jord och faderns
inventarier samt räntan och rättegångskostnaderna. Rätten prövar för skäligt att gästgivare Persson skall
till syskonen Bengtsson betala det efter Kungl Maj:ts intresseplakat av år 1687 med en ränta av 5% om
året. Han skall för inventarierna betala 30 plus 7 daler.
     1720-06-08 Uppbjöds för tredje gången Tranbygge säteri i Ryd socken med underliggande hemman
och lägenheter för 15.000 daler kopparmynt kapital med ränta svara kan. Fru Maria Hägerstierna säljer
och fasta begärs för denna lägenhet för statskommissarien Georg Walrave.

1710-10-01 förliktes Adam Persson i Tibble med Bengtsson Hielm i Österröra.

1711-02-20 vid ordinarie vinterting upplästes Kungl Hovrättens brev av den 5/12 1710 där  personer från
besmittade byar förbjuds att inställa sig vid tinget.
     S d upplästes landshövding Johan Hoghusens fullmakt för länsman Knut Persson Ekman att vara
länsman i Bro härad efter avlidne Johan Ödman.
     S d blev hälftenbrukarna Olof Persson och Dan Larsson i Frölunda egendom intecknades för en skuld
av 90 daler 26 öre kopparmynt till bokhållare Anders Höök.
     S d blev friherrinnan Ursila Bielkes frälse- och arvinge hemman i Näs nämligen Berga hemman, ett
med stadgeutjord där och Skälby hemman som friherrinnan för 2000 daler silvermynt avkänt, uppbjuda
för bokhållaren i Kungl Kammarkollegie Anders Höök enligt köpebrev av den 14 februari 1710 till fasta
tredje gången.
     Häradsdomare Hans Staffansson påstod med stor protest att ej härigenom måtte honom som själva
jorden och skatterättigheten i Berga äger, något förnär ske i dess äganderätt av jorden därsammastädes.
     S d tilltalade länsman Knut Persson Ekman krögerskan vid Aspviks krog Maria Boudries omyndiga
son, Jan Jansson Bröms, om sina 10 år och inhyses Per Janssons  i Långsand  omyndige son, Erik Persson
om sina 8 år för att de skolat emellan ottesången och högmässan under skriftemålet å sistlidne första
dagen jul sinsemellan slagits, påstående därför laga plikt. Gossen Jan Jansson Bröms tillstod och vidgick
att domare Staffanssons dräng lockat honom mot klockarvägen. Där han skuffat Erik Person så att han
börjat blöda. Han hade blivit retad och förolämpad. Beslöts att då Jan Jansson Bröms begått sabbatsbrott
skall han av sin moder i närvaro av länsman risagas och näpsas. Modern blir allvarligen förmanad att ha
sitt barn under nogare uppsikt.

1711-02-20 Till följe av landshövding Hoghusens brev till Rätten av den 15 januari 1711,
 blev Stäkets färja utbjuden och allmogen tillfrågad om någon ville bjuda högre arrende.
 Avlidne Erik Carlsson hade haft arrendet för 700 daler kopparmynt om året. Ingen erbjöd sig
 att arrendera färjan.
     S d anmälde grevinnan Christina Stenbock, genom sin fullmäktige Johan Brant att arrendator Anders
Törngren på Lennartsnäs inte fullgjort sina skyldigheter. Bl a har han inte skött kvarnen vid Tuna utan
låtit den förfalla och förstöras. Slutligen har han flyttat vid midfastan från gården.

1711-09-18 problem med arv och ägande. Inga personnamn.
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1711-09-18 blev instämda till nästa ting av kronobefallningsman å ämbetets vägnar mot anställda
käromål, nämligen Adam Persson i Tibble för det han har tagit betalning för skjutshållet. Erik Jönsson i
Jursta för att han städjat 4 personer på olaga tid. Mats Matsson på Dävensö för att han har städjat änkans
dräng på olaga tid. Drängen för att han tagit städja på olaga tid. Arrendator Werner på Lejondal för det
han tagit från krögaren Daniel Persson. Ängsvaktaren Anders Ersson för att han städjat Erik Hinderssons
gosse i Tibble. Gossen Abraham för att han tagit städja. Adam Perssons dräng för begånget lägersmål
med en änka hos Erik Hindersson i Tibble. Änkan instämdes också.

1711-09-18 instämde kronobefallningsman Petter Stening å ämbetets vägnar, kamrerskan på Asker, Fru
Birgitta Göding, för att hon städslat drängen på Lennartsnäs, Per Ersson, mot förbud och hans husbonde
ovetande. Detta var emot landshövding Hoghusens förordning att man denna sommar inte fick byta
tjänstehjon, för den smittsamma farsotens skull. Senare hade pesten försvunnit och Fru Göding blev
frikänd och fick behålla drängen.
     Västra gården i Skälby hade att betala en årlig frälseränta av 8 tunnor spannmål och 16 daler 10 öre 16
penningar silver mynt. Markegångspriset för år 1709 var 70 daler och för år 1710 30 daler. Av tre år hade
arrendatorn bara betalt 3 tunnor råg och en tunna blandsäd samt skjuts och dagsverken. Trots detta och
den kullblåsta kvarnen, som arrendator Törngren haft ansvar för blev han frikänd. Han hänvisade till
inventarieinstrumentet av den 7 juni 1707, att kvarnen varit i dåligt skick. I pesttiden hade torparna Jacob
Jansson, Joanas Mattson och Per Jansson tagit virke från kvarnbyggnaden för att tillverka likkistor till
sina döda. Under denna tid låg Törngren med de sina sjuk i farsoten.
     S d lät kaplansänkan i Frölunda hustru Christina Örn hos rätten ingiva en skrift eller testamente, som
hon fått av sin avlidne man kaplan Nicolaus Betulius. Den var daterad 10 november 1710 och innehåller
ungefär detta: Såsom vi i denna tiden, då den ena efter den andra ryckes bort genom en hastig död. Hon
verkar ha fått allt som allt 14 öre kopparmynt. Det fanns en skuld på 392 daler 11 öre plus 8 tunnor
spannmål.
     Västra gården i Skälby var förfallen till hus, gärdsgårdar och diken. Hemmanet skulle besiktigas och
därtill utsågs häradsdomaren i Berga, Hans Staffansson, samt tolvmännen Nils Andersson i Tuna och
Anders Bengtsson i Skälby i närvaro av jordägaren och åbon.

1712-02-21 det av kamrer Anders Höök mot åbon Johan Ersson i Skälby instämda käromålet angående
husröta på frälsehemmanet Skälby, såväl som det begångna domkvalet med det. Jan Ersson hade inte följt
sistlidne tingsprotokollet och inte haft omsorg om Skälby hemmanets behöriga bruk, träda och hävd och
därför förvärrat skadan och förorsakat rättegångskostnaderna. Domare Staffansson och tolvmännen som
gjort syn där den 5 november 1711 uppläste syneprotokollet, där intygades att hemmanet var bofälligt och
en brist på 428 daler uppkommit. Eftersom Jan Ersson inte handlat efter senaste tingsbeslut, hade
kamreren måst lägga åkern i vinterfåror och uppsäga Ersson till Tomasmässodagen. Ersson hade inte
framfört stör och gödsel och inte heller stängt och byggt, vilket han erkände. Orsaken påstod han vara att
en annan man, vid namn Eric Persson i Frölunda skall ha antagit samma hemman. Kamreraren nekade till
detta och sade att han betalat för detta och därför inte skaffat egna djur eller vårdat hemmanet. Kamreren
begär 108 daler av Jan Ersson.

1712-02-23 kärade kammarförvanten Anders Höök jämte hans fullmäktige vice häradshövding Anders
Winblad von Walter efter stämning till länsman Knut Ekman för att han emot lagen utan att ha uppsagt
sin landbo Jan Ersson i Skäby till att bruka hans boställe i Sylta. De hade inte kunna träffats då länsman
inte förmedlat stämningen. Dessutom hade han olovligen filat av ett lås på ladudörren i Skälby fast det
varit kammarförvantens och förorsakat honom skada. Han fick också nya rättegångskostnader då länsman
inte följt hösttingets beslut utan tagit Jan Ersson från Skälby till att arbeta på hans hemman Sylta. Han
visar domen. Ekman nekar till att ha tagit Ersson från Skälby, men medger att han brukat Jan Ersson mot
lön att köra åkern vid Sylta, så och nedköra och annat tarvligt arbete. Han hade också vid
mantalsskrivningen den 20 januari låtit Jan Ersson inskrivas i mantalslängden i Sylta, som varande i tjänst
där.
     Man frågade om länsman inte vid förra tinget hört att Jan Ersson blivit pålagd att stanna vid Skälby
och förbättra hemmanet. Man frågade också om han inte visste att Ersson blivit instämd för att han inte
gjort sin skyldighet. Länsman svarade att det hade han hört och visste, men att det gjorde han likväl.
Tolvman Nils Andersson i Tuna berättade att han varit med Jan Ersson i Stockholm vid jultid, då Ersson
skulle uppsäga frälsearrendet på Skälby hos Höök. Jan Ersson hade då sagt att uppsägningen nu skulle
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gälla och utbrast: - Jag har sått i Sylta och antagits som hemmansbrukare hos länsman, vilket han nu vid
rätten tillstod.
     Fullmäktigen på kärandesidan Winbald von Walter  anhöll att länsman borde dömas enligt
tjänstehjonsordningen och böta, då han uppenbarligen tagit en annans tjänstefolk.
     För den andra stämningen angående låset för ladan, som länsman filat av, berättade tolvmännen som
gjort husesyn på Skälby, att ett sådant lås funnits där. Jan Ersson hade haft nyckeln och länsman befarade
att han skulle ta säd ur ladan. Länsman måtte här umgälla vad lag förmår. Länsman Ekman tillstod att han
med en fil, som han fått låna av smeden Olof Jönsson i Skrinhäll, filat sönder och borttagit i närvaro av
smeden och tolvmännen Eric Hindersson i Tibble och Anders Bengtsson i Skälby. Länsman säger, att han
den 29 augusti 1711 på kronobefallningsman Petter Stenings order, bytt låsen. Därefter har han med fyra
karlar tröskat säd i två dagar och jämte Jan Ersson farit till Stockholm och sålt de fyra tunnorna ren råg
som blivit för 8 daler kopparmynt tunnan. Han hade sedan köpt matvaror för 12 daler och resten av
pengarna har han fortfarande, vilket Jan Ersson bejakar.
     Länsman uppvisade Stenings order av den 26 augusti 1711 där det i § 6 stod: - Då Jan Ersson i Skälby
tvivelsutan inbärgat sin säd och sitt hö samt sått åkern med höstsäde och han på Kungl Maj:ts och kronans
räntor, soldatlöner och rekryteringsmedel  nu ånyo med sina rotekamrater kommer att uppsätta ny soldat,
så befaller jag att ni strax skall sätta lås för hö och säd hos honom. Inget får bortföras eller säljas förrän
kronan fått sitt för den nya soldaten. Skulle något ändå bortföras skall ni genast se till att det tas tillbaka
och meddela mig. Tredskas bonden skall fjärdingsman följa med.

1722-01-30 angav länsman Petter Westring efter kyrkoherde Sahlgrens begäran att avskedade soldaten
Måns Wång, som bor i Berga by i Näs socken, för att han inte vill leva med sin hustru Ingeborg, utan låter
henne bo i Stockholm. Dessutom har han inte på ett år begått sina salighetsmedel eller katekesförhör.
Westring ber rätten undersöka.
Samma sak gäller avskedade båtsmannen Börje Lund, som bor i Sundby i Ryds socken. Ärendet hänsköts
till Konsistorium.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Utdrag ur domböcker 1755-1760-talet från Sv2
1755-07-30 skrivelse till Kungl Maj:t att bl a Bro härad, Ryd och Näs socknar gått med på ett gemensamt
spannmålsmagasin.
1756-12-21
Landshövdingens brev till Kongl Maj:t den 21 december 1756 angående förbudet att bränna brännvin och
vad man skulle göra med pannorna
1758 Svea Hovrätts  angående fjärdingsman Johan Johansson och bonden Lars Johansson i Asker, som
släppt en fånge lös.

1759-01-26 ur domboken vid vintertinget. Nämnden bestod av 8 personer.
Nämndeman Johan Andersson i Näs Kyrkby begärde avsked på grund av ålderdom och avtagande krafter.
Fick avsked med lovord att han sig väl och skickligen förhållit. Länsman föreslog bonden Karl Andersson
i Tuna, Näs socken, som blev vald och avlade domareden.

1760 uppträder ordet landsfiskal för första gången i Bro härads Dombok den 23 juni 1760. Han hette Pehr
Frizel (Grizell?). Samma år ägdes Örnäs Säteri av hovrättsrådet Johan Gabriel Bergenstråhle
-----------------------------------------------------------------------------------------




