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UKF:s pärm Sv4 - Svenngårds hembygdssamling - Pärm 18
Diverse domboksblad 1712 - 1745
Sammandrag av Gudrun Sandén 1999
Protokoll ur Domboken 1712 finns 22 maskinskrivna blad och oöversatta kopior. Ingår i Svenngårdska
samlingen..

Den 13 augusti 1712 hölls extraordinarie ting i Bro Härad i tingstugan och i närvaro av domaren
Hans Staffansson i Berga, tolvmännen Bengt Jansson i Råby, Eric Hindersson i Tibble, Eric Jönsson i
Jursta, Matz Larsson i Sanda, Nils Andersson i Tuna, Anders Ambjörnsson i Härnevi, Anders Bengtsson
i Skälby, Olof Larsson i Gällöfsta, Jan Hansson i Klöv, Anders Ingemundsson i Härnevi och Hans
Bengtsson i Skällsta.
   Upplästes änkan i Tuna, Näs socken, hustru Brita Danielsdotters böneskrift, som var ingiven till Kungl
Hofrätten den 1 augusti. Hon berättar att hennes salige man Jacob Jacobsson lördagen den 28 juni arbetat
på kammarförvanten Hööks gård, Frölunda. Sent på söndagsnatten hade länsman Knut Ekman kommit
med en knekt, som han hängt sin kappa på, sägandes det var befallningsman Stenings skrivare, som hade
order att föra Jacobsson till Uppsala. Han ville inte godvilligt följa med. Han blev tagen med bara
byxorna på, barhuvad och barfotad, dragen i håret till länsmansgården i Sylta. Han blev slagen och illa
hanterad på vägen och fick handklovar på sig under natten. Dem slapp han på befallning av domaren och
arrendatorn på Lennartsnäs. Han fick dock arbeta hos länsmannen.
   Den 7 juli då han tillsammans med 2 legokarlar slagit hö på kammarförvantens äng i Frölunda, kom
länsman ånyo för att gripa honom. Han sprang till skogs. De båda legokarlarna fick order att gå till
Kungsängen.
   Jacobsson hade kommit fram ur skogen och gömt sig i stallet på Frölunda. Därifrån kom han
framkrypande, skälvande som ett asplöv, när kammarförvantens käresta gått dit. Hans hustru som också
hade arbetat på Kungsängen, hade jämrat sig och uppvisat blånader hon fått av länsmannen.
   Den 11:te hade Jacobsson hastigt avlidit och änkan beklagat sig för befallningsman Stening, att han
dött efter den svåra behandlingen länsmannen givit honom. Länsman säger, att han inte givit några order
till Jacobs gripande, helst som han vetat, att han inte haft någon tungspene.
   Änkan kan inte finna annat än att hennes man fått sätta livet till och har anhållit hos Kungl Hovrätten
att extraordinarie ting skall rannsaka och kalla vittnen, hon inte själv kan förmå framträda.
   Hofrätten beslutade att eftersom änkan angivit länsman Knut Ekman vara vållande till hennes mans
död, skall vice häradshövdingen Joachim Hallpap vid extra ordinarie ting lagligen rannsaka och döma.
   Häradshövdingen jämte nämnden var samlade till extra ting och änkan Brita Danielsdotter framförde
muntligen sitt klagomål på samma sätt som i böneskriften. Länsman Knut Ekman nekar till
anklagelserna, men medger så småningom att han tillsammans med ordinarie soldaten Anders Brunberg
gått till Jacob Jacobsson i Tuna natten mellan lördag och permässosöndag. Jacob hade varit avklädd och
satt och åt. De frågade om kammarförvant Höök vore på Frölunda och om Jacob arbetat hos honom.
Jacob svarade ja. Då sade länsman att han hade order från kronobefallningsman att taga Jacob som
lösdrivare till soldat. Jacob svarade att han inte var någon lösdrivare utan endast en bräcklig karl och
stretade emot och vill bli hemma över natten. Länsman tog honom i  skjortärmen och förde honom till
Sylta, där han satte handklovar på honom under natten.
   Brita Danielsdotter begärde nu att vittnen skulle inkallas, eftersom länsmannen inte talade sanning.
Grannhustrun Anna Ersdotter berättade, efter avlagd vittnesed med hand på bok, att hon natten mot
persmässodagen hört ett oväsen från Jacob Jacobssons stuga. Hon hörde länsman säga att du skall följa
med. Jacob svarade att han inte var någon tjuv eller skälm och måtte få stanna hemma över natten. Har
jag något illa gjort, vill jag tala med häradsfogen själv. Jag är sjuklig och kan inte gå utan måtte taga häst.
Vittnet hörde sedan hur Jacob med sin hesa röst ropat: Haij, haij, när han fördes genom dörren. Hon såg
länsman och Jacob gå förbi hennes fönster, men kan inte säga om länsman ledde honom eller ej.
   När länsman tillfrågades vid vilket tillfälle Jacob skrikigt haij, svarade han, att det var när han skulle ut
genom dörren. Han hade skrikit, sparkat mot dörren och stretat emot. Länsmannen tillfrågades också
varför han tagit soldat Brunberg med sig. Det hade han gjort för om inte Jacob velat följa med frivilligt,
skulle Brunberg lett länsmans häst tillbaka, medan länsman skulle ta Jacob med tvång.
   Vittnet Anna Ersdotter berättade, att hon och Hööks piga Lispeta Samuelsdotter dagen efter sett, att
Jacob varit blå efter fingrar under vänstra armen.
   Änkan åberopade som vittne pigan Annika Persdotter i Tuna. Hon berättade, att hon natten till



2   D:\svenpärm\Hemsidan\Sv4-enskilda\Sv4-9909-18.doc   Skapat den 04-12-28 18:43   Senast utskrivet 04-12-29 15:59  (1999-09-03)

persmässodagen hört folk gå genom grinden till sädesgärdet. Då hon skulle se till att grinden var stängd,
fick hon se länsman komma med Jacob och hålla honom i skjortärmen. Efter ett stycke hade Jacob fallit
omkull och länsman sagt: Kom upp Jacob. Hon vet inte om han sagt det onödigt hårt. Varken hon eller
det förra vittnet, har sett länsman slå Jacob eller hört honom klaga över att behandlingen skulle bli hans
död.
   Erik Matzons hustru i Tuna, Karin Larsdotter berättade efter avlagd ed, att grannens Nils Anderssons
piga kommit till henne på natten och undrat vem, som var i byn och far av med Hesa Jacob. Karin trodde
det var värvare och gick ut på backen. Där mötte hon Annika och frågade om hon sett Jacob. En man
kom ridande mot Annika och frågade om hon sett länsman. Hon berättade att hon sett honom och när
länman och Jacob kommit litet från Tuna, så lade sig Jacob och länsman slog honom och vart slag hördes
till Tuna. Det hade däremot inte Jacobs rop på hjälp gjort på grund av hans talsvårigheter. Annika
Perdotter förklarade att hustru Karin Larsdotter efter begäran fått henne att säga detta. I mörkret kunde
hon inte se slagen utan endast höra när det small. Att Jacob låg på marken såg hon eftersom han hade vit
skjorta.
   Soldat Brunbergs hustru, Margaretha Lydichsdotter Däfwensiö, berättade att hon vaknat på
persmässomorgonen i länsmannen stuga i Sylta av att hon hört handklovar, som skramlat. Där satt Jacob
Jacobsson i bara skjorta och byxor och suckade och gnydde. Han sade, att han blivit med orätt förd ur sitt
hus och fängslad, för att han arbetat hos Höök. Han hade inte velat arbeta hos sin fader Jacob Staffansson
i Tuna.
   Arrendator Törngren berättade att han kom till Sylta på söndagsmorgonen, därför att Brita
Danielsdotter bett honom hjälpa hennes man ur arresten. Han sade till länsmannen att giva honom lös,
vilket länsmannen vägrade, då han hade order att ta honom som lösdrivare till soldat. Så småningom
löste han handklovarna. Törngren undrade om inte länsman visste att Jacob var bräcklig till hälsan och
ena foten och var oduglig till soldat. Länsman försvarade sig med att han bara sett Jacob ett par gånger
tidigare. Han hade hört att han var hes. När han togs måste ändå länsman medge, att han förstått att Jacob
var sjuklig.
   Avskedade soldaten Måns Wång berättade att han på söndagen suttit i Sylta och druckit med Jacob.
Han hade då berättat att han blivit förd hemifrån och illa behandlad. Wång hade sett att hans högra hand
varit mycket svullen efter handklovarna.
   På änkans begäran kallades till vittne häradsdomaren och talmannen vid sista ständernas möte Hans
Staffansson i Berga. Parterna enades om att han inte behövde vittna under ed. Han berättade att den 28
juni hade hans dräng kommit till hans kammare om natten och sagt att hans broder Jacob Jacobsson i
Tuna var tagen av länsmannen och förd till Sylta. Han bad sin husbonde resa till Sylta och befria brodern.
Han lyckade få honom fri och den 9 juli hade Jacob arbetat hos arrendator Törngren och den 10 hos
Domaren i Berga. Där hade han dött dagen därpå. Han hade klagat över att han hade ont i hela kroppen,
dock inte sagt att det berodde på länsmannens behandling av honom.
   Nästa vittne var den 11-åriga gossen Petter Pettersson Viking i tjänst hos Per Jansson i Sylta. Han hade
kommit till Sylta, när domaren och arrendatorn var där och sett Jacob i handklovar. Dock hade han inte
sett länsmannen slå honom, som änkan påstår. Här uppvisade änkan Jacobs skjorta som var sotig bak och
blodig fram.
   Pigan Lispeta Samuelsdotter i tjänst i Frölunda, berättade att hon kommit till Tuna på
söndagseftermiddagen för att be Jacob komma till Höök. Jacob låg i sängen och sade att han inte orkade
komma till Frölunda, utan klagade över länsmans Ekmans hantering av honom. Han visade att han hade
blåmärken efter länsmans fingrar på armen. Han hade dock inte sagt att han blivit slagen eller att det
skulle leda till hans död. Lispeta berättade också att då hon arbetat på Kungsängen tillsammans med Brita
Danielsdotter, hade Brita satt sig ned, då hon kände sig sjuk. Länsmannen hade då sagt till henne: Varför
sitter du här din lösdriverska och inte arbetar? När hon inte svarade slog han henne med sitt spanskrör 6
slängar, så att holken nederst på käppen lossat. Han hade gått till gärdesgården för att slå fast holken och
sagt: Fanen far i den konan, som jag slog sönder käppen på. Detta hade Lisapeta sett och hört. Länsman
tillfrågades om han i ord och gärning förorättat Brita Danielsdotter, vilket han nekade till.
   Den avlidnes broder hade kommit med bud till Jacob om arbete i Berga den 9 juli och fått till svar, att
jag vet inte om jag orkar. Änkan berättade, att när hon kom till honom i Sylta och frågat om han blivit
slagen av länsman, hade han svarat: Så mycket har jag fått, att det räcker till döddagar.
   Länsman tillfrågades, om han fått kronobefallningsman Stenings speciella order att ta Jacob. Han
svarade att 4-5 dagar tidigare fått order att ta lösdrivare och halvårstjänare, men inte Jacob. Stening
omtalade att han givit denna order, att ta alla halvårstjänare. Men inte speciellt Jacob, som han inte velat
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ha, då han visste han var sjuklig. Törngren berättade att Jacob Jacobsson innan midfastan 1712 avhandlat
att bebo torpet mot att göra vissa dagsverken till sätesgården Lennartsnäs, som Törngren arrenderar.
Länsman Ekman tillfrågades om han hade Stenings order med sig, men de låg kvar i Sylta. Här upplöstes
nämnden för dagen. De skulle samlas vid Tibble dagen därpå för att höra flera vittnen. Länsman skulle då
visa upp ordern och mantalslängden, för att se var Jacobson varit mantalskriven.

Den 14 augusti fortsatte Extra tinget i Tibble.
   Länsman Ekman hade nu med sig pappren och där stod som följer.
   Baron Axel Gabriel Leijonhufvud skall i sin tjänst vid Ådö ha en mansperson, Niclas Westphal, vilken
är utesluten ur kontributionslängden för innehavande år. Han är förklarad som lösdrivare och skall
hämtas till soldat för dessa brevhavande bönders rote. Han skall med gott maner hit föras.   Kumla den 22
juni 1712 Petter Stening.
P S Westphal kan nu tagas och om han inte godvilligt vill följa med, skall han med tjänliga medel föras
hit den 29 juni. Vet ni fler som inte finns i mantalslängderna eller är halvårstjänare skall ni taga med dem
och vara färdig att marschera till Uppsala för mönstring på söndagsmorgonen. De som inte vill följa
frivilligt skall beläggas med handbojor och om flera motvilliga finns skall den under samma arrest föras.
Petter Stening
   Änkan invände att det inte stod något om hennes man i ordern och han fanns i mantalslängden. Alltså
var han inte lösdrivare och kunde inte bli tagen till soldat.
   Länsman påstår att han inte finns i mantalslängden och således var förfallen till soldattjänst. Hustrun
menade att hennes man på grund av sjukdom skulle vara oduglig till soldat. Nämnden intygade att Jacob
född 1681 var krokbent, surbent, blekhyad, och sjuklig från barndomen. Han hade sjukt bröst och en
bortruttnad tungspene. På grund av sin sjukdom och fattigdom har han blivit förskonad från att betala
mantalspengar till hösten 1710, då han gift sig. Länsman hade inte denna mantalslängd, som fanns i
Sigtuna hos häradsskrivare Träbohm. Beslöts att rätten skulle avträda för dagen och mantalslängden
hämtas till nästa dag.

Den 15 augusti fortsatte Extra tinget i Tibble.
   Framtogs i rätten den saknade mantalslängden för år 1712, där det står att Jacob Jacobsson och hans
hustru Brita Danielsdotter är skrivna för Tuna och har betalt mantalspengar. Länsman Ekman menar att
han är halvårstjänare. Bonden Per Jansson i Tuna berättar, att Jacobsson och han i maj månad kommit
överens om, att Jacob skulle tjäna hos Per ena veckan mot 2 tunnor råg och 1 lass hö. Andra veckan
skulle han få bli hemma hos sig. De hade inget skriftligt kontrakt och Per hade inte nämnt deras
överenskommelse för någon. Jacob arbetade 1 vecka och 4 dagar hos Per. Han hade istället arbetat i
Frölunda. Länsman kunde inte neka att han först nu hört om den överenskommelsen. Han hade tagit
honom för att han inte fanns i mantalslängden, vilket han nu överbevisats om.
   Änkan begärde, att man även förhörde hustru Ebba Ersdotter, som var halvsyster till den döda. Hon
hade frågat Jacob varför han lagt omkull sig och fått svaret att länsman ryckt omkull honom 4 eller 5
gånger mellan Tuna och Sylta. Hon såg honom i Berga kvällen innan han dog, då han haft ont i bröstet
och hostat blod. Han sade: Så mycket har jag fått i min kropp, att jag har mitt onda.
   Kallades Jacob Staffansson i Tuna att vittna, dock inte under ed, då han var den dödes fader. Han hade
varit hos sonen i Berga på aftonen den 11 juli. Den sjuke hade ont i bröstet och huvudet, var öm i fötterna
och ögonen stod ut ur huvudet. Han hade inte klagat över länsman.
   Änkan grät och beklagade att sanningen inte kom fram. Mannen hade inte blivit synad eller öppnad,
som det ålegat kronobefallningsmannen att göra. Han försvarar sig med att änkan, då hon kom och
anmälde dödsfallet och misshandeln inte begärt att han skulle syna liket och sätta länsman i arrest. Hon
menar att hon för sin stora sorg inte kom ihåg att begära det, utan han skulle gjort det ändå.
   Länsman tillfrågades hur han kunnat ge Jacob fri, när han tagit honom för lösdrivare. Han sade att det
vara på grund av domaren i Berga och arrendatorn i Lennartsnäs. Kronobefallningsmannen påminde
honom om ordern att föra de som tagits till soldater till Kumla och ej av egen myndighet lössläppa dem.
Kronobefallningsman påminte om att vid mönstringen i Uppsala hade länsman svarat att han ingen
trotskusk hade utom HesJacob i Tuna, men han är oduglig.
   Änkan menar att då Jacob var sjuklig, oduglig till soldat, inte varken lösdrivare eller halvårstjänare, så
det fanns ingen annan anledning av länsman att ta honom än avund. Man visste att länsman och Höök var
ovänner. Jacob hade arbetat hos Höök i andtiden. Kronobefallningsman menade också, att länsman tagit
Jacob ur arbetet till förtret för Höök. Länsman hade vid vintertinget fällts till böter och skadestånd för att
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han uppeggat några resande militärer att göra våld på Hööks folk och hästar. Höök kunde också visa att
hans ordinarie dräng lupit ur tjänsten och att han nu endast hade att lita till Jacob i andtiden.
   Då inte mera fanns att säga i saken sammanträdde rätten och stannade för följande utslag. Då bevis inte
finns att Jacobs död berott på länsman Ekmans hantering av honom frikänns länsman för hans död.
Däremot har han uppträtt mot lagen, när han våldfört sig på den oskyldige och sjuklige Jacob Jacobsson
och skall dömas härför av Kungl Hovrätten.
   Vad beträffar länsmans angrepp på änkan Brita Danielsdotter med käppslängar och skällsord på
Korsängen, skall utslag lämnas, när vittnet Lars Janssons dotter i Sylta har blivit hörd.

Ur Bro Härads Dombok 1715
Sammandrag av Gudrun Sandén.
Landshövding Ribbing anmäler till nämnden och allmogen, att länsman Knut Ekman av Hovrätten blivit
befriad från edsöre eftersom han suttit av straffet i fängelset. Han har blivit rekommenderad till länsman,
att återfå sin tjänst, där han anses skicklig. Men Ekman är också oflitig, försumlig och begiven på fylleri,
så landshövdingen föreslår att Ekman avsätts och Carl Lund, som uppehållit tjänsten på ett beskedligt sätt
förordnas. Allmogen klagade över Knut Ekman, men gav Lund gott vitsord. Han fick tjänsten.
   Vidare talade landshövding Ribbing om vägröjning samt tingstugans uppbyggande av häradsborna.

 12 maj 1715 anhöll löjtnanten vid Upplands Regemente Johan Ollberg om syn på sitt
löjtnantsboställe i Skälby, som beboddes av bonden Isak Johansson. Stället var mycket förfallet både till
hus och åker.
   Rätten ville underrätta landshövdingen och meddela översten, regementsauditören och
kronobefallningsman.

Den 12 maj 1715 tilltalade torparen Pär Andersson i Storhagen torparen Anders Bengtsson i
Tegeltorpet för att han låtit utså ett ryckte, att Anders kunde skaffa sjukdom på vem han ville. Pär, som
varit sjuk ett år med värk både invärtes och utvärtes säger, att det liksom far äppelstora kulor i benen på
honom. Han vill egentligen inte påstå, att Anders satt sjukdomen på honom, men vill få en undersökning
härom.
   Anders Bengtsson nekade, att han någonsin sagt sig kunna sätta sjukdomar på folk, än mindre varit
orsak till Pär Anderssons sjukdom. Han anhöll att Pär måtte plikta för sådant tal.
   Till vittnen kallades mjölnaren Jacob Ersson och mjölnaren vid Brogårds kvarn Salmon Jansson. Jacob
Ersson berättade, att Anders Bengtsson i fjol efter att ha fått hugg av fogen på Brogård och Jacob Ersson
varit hos honom sagt: - Fogden har tagit min hälsa ifrån mig, blir det intet förrän 15 år härefter, skall jag
slå en kula i honom. Jacob hade bett honom förlikas med fogden. Anders svarade nej, då hatar han mig
och mina kreatur. Pär Andersson i Storhagen slog mig, när han tjänade på Ådö och sådant skall fogden
också få, även om det tar 15 år.
   Anders Bengtsson sade, att han varit drucken och sagt, att han skulle slå en kula i fogden om de skulle
marschera mot fienden. Han hade inget sagt om Pär Andersson.
   Salmon Johansson berättade, att i vintras hade fogden på Brogård blivit oense med Anders Bengtsson
för hans otidigheters skull. Salomon hade hört honom en tid efteråt säga: - Fogden har tagit min hälsa och
slagit mig. Jag skall slå en kula i hans kropp, även om det tar 15 år. Pär Andersson slog mig på Ådö och
se hur han har det nu, så skall fogden också få.
   Anders Bengtsson nekade till sånt tal. Hans hustru Ingrid Matsdotter hotade vittnena, så de vågade
inget säga, då de fruktade att bli illa åtgångna av makarna Bengtsson.
   Ingrid Matsdotter fälldes att betala 10 daler silvermynt för sin ohövlighet mot sina motparter. Nämnden
sade, att det var ett allmänt rykte att Anders Bengtsson och hans hustru kunde bruka fullt signeri.
   Beslut.
   Man kan inte bevisa, att Bengtsson skulle utövat någon olovlig konst mot Pär Andersson. Men både
nämnden och allmogen intygade att han hade rykte om sig för signerier. Han skall vid nästa ting med ed
befria sig från misstanken att ha vållat Pärs sjukdom.

Den 15 september 1715 avlade Anders Bengtsson i Tegeltorpet under Bro gård ed på att han inte satt
sjukdom på Pär Andersson i Storhagen. Han hade blivit fälld i Rätten den 12 maj att undergå eden. Den
lydde:
   Jag, Anders Bengtsson, svär vid Gud och på Hans Heliga Evangelium, att jag inte varken genom
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signeri eller på annat sätt varit vållande till Pär Anderssons sjukdom. Efter eden blev han befriad från Pär
Anderssons anklagelse.

Den 15 september 1715 beklagar sig löjtnanten vid Upplands Regemente, herr Ålberg, att trots att
han har boställe i Skälby i Näs socken har han inte fått vederbörligt bänkrum i kyrkan. Församlingen vill
tränga ned honom i kyrkan bland den gemene allmogen. Han anhåller hos Häradsrätten att få en tjänlig
bänk, som anstår hans ställning.
   Beslut.
   Löjtnanten får antingen göra anmälan hos landshövdingen eller stämma dem, som han anser hindra
honom till hans rätt.

Den 15 september 1715 kärade länsman Petter Westring till bonden Lars Jonssons i Sylta hustru,
Maria Johansdotter Buddrei, för att hon stängt ut länsmanshustrun ur hennes kyrkbänk.
   Länsman skriver, att han blivit föranlåten att inge en inlaga, då hans hustru i somras blev utestängd från
sin kyrkbänk av Lars Johanssons i Sylta, hustru. Detta förorsakade stor förargelse i församlingen och min
kära hustru en stor skymf. Hon måste söka sig en bänk längre ned i kyrkan. Lars Johanssons hustru
påstod, att hon efter stångfallet ville ha den främsta platsen. Hon måste bevisa att något stångfall i så fall
skett i kyrkan. Jag avvaktar ett rättmätigt beslut.
   Häremot svarade Johan Erssons hustru, Maria Johansdotter Budderei, att hon alltid haft det främsta
stället i bänken och påstår sig få behålla det i anledning av stångfallet. Hon skall ha första lotten i byn.
Hon uppvisade attest härpå från Pär Andersson och Pär Johansson, som vittnade att hon i 40 års tid haft
sitt bänkrum främst vid gången i den bänk som hon brukat sitta i. Matz Eschellsons hustru, som bodde på
detta hemman tidigare hade samma plats, vilket vi om så påfordras med ed kunna bekräfta.
   Tuna den 11 augusti 1715 Pär Andersson, Pär Johansson.

Den 16 september 1715 finns en attest från Johan Ersson på Svartsjö, som dygdesamma hustru
Maria Budderi av honom begärt angående bänkrum i Näs kyrka. Jag har bott i samma by i 5 års tid och
ingen har försökt tränga ut henne ur hennes bänk. Så har det varit efter gammal hävd. Stolsrummet har
tillhört Lars Jöns hustru vilket om så påfordras, jag kan med ed bedyra.
   Tuna den 9 september 1715  Johan Ersson i Svartsjö trädgård.
   Hustru Budderi och hennes man Johan Ersson tilltalade vice versa länsman Westring för att han skulle
vilja avhända henne stolrummet i kyrkan, som hon haft i långliga tider. Länsman frågade om någon
förargelse skett i kyrkan med skällsord och trätor mellan hans hustru och hustru Budderi. Man svarade
nej.
   Kaplan Bure sade sig inte veta om något oväsen i kyrkan mellan dessa hustrur, endast att
länsmanshustrun inte sluppit in, för att bondhustrun var en högfärdig kvinna.
   Beslut.
   Häradsrätten anser att då länsmansbostället är i
Sylta by och äger plats i kyrkan i samma bänk som grannarna skall de samsas.

---------------------------------------
1715 års Dombok är mycket skadad.
45 handskrivna sidor av Herman Svenngård. Sammandrag av Gudrun Sandén.

Den 11 januari 1715 hölls ordinarie ting i Bro härad under ledning av kronobefallningsman Lars
Träbohm och häradets vanliga nämnd:
Domare Hans Staffansson i Berga
Erik Jonsson i Jursta
Erik Hindersson i Tibble
Anders Ambjörnsson i Härnevi
Nils Andersson i Tuna
Anders Bengtsson i Skälby
Anders Ingemundsson
Hans Persson i Skällsta
Johan Hansson i Klöv
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När gudstjänsten var avslutad och tingsfrid utlysts upplästes följande förordningar: Kung Maj:ts
Processionsordning av år 1695. Kungl Maj:ts förordning om oljud och förargelse i kyrkan. Kungl Maj:ts
förordning om mord av år 1684. Kungl Hovrättens rescreptern om tingsattester på timmerbygge från
1714. Om stöld och rån som begås på den undan fienden bortförda egendomen av 1714. Om äktenskap
med sin avlidne hustrus syskonbarn skall beviljas av Kungl Maj:ts dispensation av 1714. Huruvida de
excesser och övervålds saker, som förövas av militär i kvarter bör sortera och dömas av underrättelser på
landet av 1714. Huruvida äktenskaps- och trolovningssaker skall höra till världslig eller andlig rätt.
   Vid tinget var inga uppbud eller inteckningar.

 Den 11 januari efter middagen kom landshövdingen Per Ribbing. Då examinerades först
förseglingslängderna av år 1714 och befunnos riktiga efter vad annotationerna innehålla.
   Grevinnan Brita Kruus lät inleverera följande syningsattest: Genom bokhållare Arvid Empting på
grevinnan Kruus vägnar begärdes syn på skogen på Stäksön mellan färjestaden och torpet Stäksbacka.
Efter noggrann syning med farande av och an befanns största delen vara ung skog, som efter 12 - 14 år
inte duger till timmer. Den minsta delen kan innehålla 300 timmer. Detta är inte mer än vad som kan
behövas på Stäkets gård och Ladugård samt torpen. Där finns Kvarntorpet, Ön, Stäksbacka och ett
påbörjat ställe, där endast en stuga är klar. Där behövs lada, stall och foderhus. Grevinnan skall vara
sinnad att låta uppföra en stor byggnad, som svarar mot den som redan finns. Det finns inte timmer till
allt detta och inte till de torpen, som är belägna på andra sidan färjestaden i Eds socken och som tillhör
Stäkets gård. Detta är sannfärdigt attesterat och med våra namn och bomärkens undersättande bekräftat.
Stäkets gård 3 december 1714 Hans Staffansson, Anders Bengtsson.
   Landshövding Ribbing undrade vad en sådan attest var bra för. Grevinnans utskickade svarade, att
grevinnans ansökan att få hugga timmer på allmänningen till torpen i Eds socken, må anses skälig, när
den egna skogen inte räcker. Nämnden intygade att Staffanssons och Bengtssons attest är sann och av
häradsrätten blivit intygad.
Landshövding Ribbing föreställde nämnden och allmogen om länsman Knut Ekman, sedan han blivit
befriad från edsöre, efter det han suttit i fängelse, skulle återinsättas i tjänsten. Han hade blivit
rekommenderad av landshövdingen, som skicklig i sin tjänst. Men som han också är oflitig, försumlig
och begiven på fylleri, så finner landshövdingen, att han måtte avsättas. Carl Lund, som har uppehållit
tjänsten och gjort sig känd som beskedlig, måtte tillsättas istället. Allmogen klagade över Knut
Ekman och gåvo Carl Lund ett gott vittnesbörd. Lund blev utsedd till efterträdare.
   Landshövding Ribbing föreslog vägröjning i häradet och att tingstugan skulle byggas av häradsborna.
   Kronobefallningsman Lars Träbohm berättar, att bonden Erik Olsson i Härnevi och Johan Ersson i
Härnevi har angivit soldaten Erik Löth för det han skall i höstas gjort intrång och övervåld.
Befallningsman menade att detta måtte rannsakas och karlen straffas efter Kungl förordning.
   Soldat Löht var inte tillstädes då han var helt sjuk efter att ha blivit slagen av några båtsmän, som han
förfört.
   Anders Ambjörnsson, som är Löths rotebonde uppvisade en förlikningsskrivelse mellan Erik Olsson,
Johan Ersson och Erik Löth av följande lydelse: Vi undertecknade har varit med vid den förlikning
mellan soldat Erik Löht och hans rotebönder Johan Ersson och Erik Olsson. Ingen har någon fordran på
den andre, utan är i god förening, vilket vi med våra namns underskrivande bekräftar. Härnevi den 29
December 1714 Knut Ekman, Anders Ambjörnsson, Nils Johansson.
   Jag har inget att klaga över mina rotebönder, vilket kvitteras. Härnevi den 29 december 1714.
   Landshövdingen Ribbing sade, att vid denna förlikning intet bör ges akt på. När soldaten blir frisk skall
han anklagas och ställas inför tinget och undergå vederbörligt straff. Rotebönderna menade att
förlikningen inte innefattade deras sak, utan han skulle rannsakas efter förordningen att kriminalsaker
inte får nedtystas. Soldaten skall inkallas till första ting eller så fort han blivit frisk.
   Konan Kerstin Erlandsdotter, som tjänar som amma hos magister Floman, berättar hur hon vid förra
tinget blivit rannsakad och dömd för begånget lägersmål med fogden Daniel Chroström på Säbyholm.
Hon har också haft olovlig beblandelse med drängen på Säbyholm, Sven Andersson, nuvarande ryttare.
Hon blev lägrad Mikaeli 1713 i drängstugan på Säbyholm flera gånger. Hon hade blivit havande och fött
ett gossebarn 14 dagar före Olsmässan. Hon sade sig inte ha något skäl eller bevis att övertyga honom.
Det var endast hennes samvete som drivit henne till bekännelsen. Vid förlossningen hade hon berättat för
hustru Brita i Skysta, hustru Karin i Skysta, hustru Anna i Skystatorp och hustru Margareta i Kolartorpet,
att Sven Andersson var fadern. Hon hade namngett barnet efter fadern och kallat honom Sven Svensson.
Fogden hade lägrat henne 2 månader efter och kan inte vara barnafadern.
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   Sven Andersson sade sig tjänat på Säbyholm vid den tiden tillsammans med Kerstin. Han nekar att han
haft sängelag med henne. Drängarna hade legat i drängkammaren och pigorna i bagarstugan. Skulle
Kerstin varit så okysk att hon i drängarnas frånvaro kommit och lagt sig i deras säng?
   Kerstin påstår stadigt att Sven är barnafadern. Hennes far torparen Erland Claesson säger att han sett
Sven och Kristin sitta tillsammans i spisen i bagarstugan och sedan tillsammans gått till drängstugan och
där haft lägersmål tillsammans. Han hade sett det och sagt: Tvi ert horpack och velat skilja dem åt, men
blivit hindrad, vilket torparen i Kolartorpet, Gustav Persson kan intyga. Han var inte närvarande.
   Kronobefallningsman Träbohm menar att Gustav Persson skall vara tillstädes den 12 och vittna i denna
sak.
   Den 12 januari kom Gustav Persson som vittne och avlade vittneseden. Han berättade, att när han vid
jul 1713 varit och tröskat, sett att Sven Andersson tagit Kerstin från bagarstugan och lagt henne i sängen
hos sig. Hon kröp upp om morgonen från hans säng. Sven Andersson påstår att Gustav Persson vittnat
osant och tagit mutor. Gustav Persson begärde att Sven måtte plikta för sådant tal. Han kunde ju inte
neka att han legat till sängs med henne.

Beslut.
Då det är bevisat att Sven Andersson legat i säng med konan Kerstin Erlandsdotter och hon blivit
havande och fött barn samt i barnsnöden bekänt att Sven var barnafadern, skall han plikta 40 mark
silvermynt. Konan Kerstin skall plikta 20 mark efter Kungl Maj:ts förordning från 1696. Bägge skall
undergå en söndags kyrkoplikt enligt Kyrkolagens 9 kapitel. Sven Andersson skall årligen underhålla
barnet med en tunna spannmål och 6 daler kopparmynt. Han skall dessutom böta 3 mark silvermynt för
ohövlighet mot vittnet. Det är lika mycket som för okvädningsord.
   Kronobefallningsman Träbohm och komministern i Bro och Låssa berättade för landshövdingen och
tingsrätten om, att åtskilliga kriminal- och lägersmål varit angivna till tingsrätten. Man har inte fått
kunskap om häradsrättens utslag. Prästerskapet har inte kunnat avstänga dessa syndare varken från
kyrkan eller Herrens Nattvard.
   Här namngavs Mats Persson på Murartorpet i Bro, en gift man, som begått enkelt hor med Kertin
Ersdotter, ogift kvinna. Detta hade skett 1712 och delinkventerna samma år fått dom. Denna sak skall
blivit underställt Kungl Hovrätten, men därifrån har inget utslag kommit.
   Jacob Ersson i Sandboda, ogift man, har haft lägermål med soldat Zachris Ströms hustru, Karin
Persdotter. Deras dom kom 1712, men de har inte fått något straff.
   Anders Andersson i Låssa socken, ogift, har haft lägermål med soldat Nils Ekerots hustru, Annicka
Johansdotter, fått dom 1714 och fortfarande inte fått undergå något straff.
   Adam Perssons dräng i Tibble, Johan Mårtensson, ogift, har haft lägersmål med soldat Lustigs hustru,
Kerstin Tyresdotter. Han har även haft lägermål med soldatänkan Malin Ersdotter, Lars Nymans hustru.
De fick dom 1712.
   Soldat Anders Wiberg, ogift karl, har lägrat 2 ogifta kvinnspersoner och givit den ena äktenskapslöfte.
Nämligen Malin Ersdotter. Den andra var Ingeborg. De har blivit angivna och anklagade men inte fått
dom
Landshövdingen begärde att det skulle föras till protokollet och sedan meddelas honom, så att han kan i
Kungl Hovrätten söka få slut på sakerna vilket Häradsrätten samtyckte till.

Den 12 januari kärade Anders Dufwa, baron Nils Posses fullmäktig till Anders Eriksson i Korsängen
i Näs socken för att han inte efter landshövding Johan Hoghusens beslut och kronobefallningsman Pettter
Stenings order betalt resterande utskylder för Tuna hemman. För att han ingen reparation utfört på
samma hemman på 3 år. För att han fört foder från gården. För kostnader och skadestånd enligt följande
skrift:
   Till Häradshövdingen och Häradsrätten vill jag på uppdrag av baron Nils Posse andraga, att
ängsvaktaren Anders Ersson med sin son Erik Andersson, mottagit av kamreraren Petter Wennerman för
min nådiga herres hemman i Tuna för årliga utlagor enligt jordeboken 13 daler samt 6 tunnor 7 fjärdingar
spannmål varav ängsvaktaren skall att betala halvparten. Han har nu brukat hemmanet i 3 års tid utan att
bekymra sig om några utlagor. Han har inte gjort den ringaste reparation på 3 år. Dessutom har han utan
laga uppsägning 1708 fört allt fodret från gården.
   Jag har i godo anmodat honom att betala räntan för halva hemmanet och förmå sin son att betala mig
för fodret. Han svarar med otidigheter och försmädelse. Jag anser mig tvungen att med denna böneskrift
till landshövdingen få min fordran. Ärendet inlämnades den 26 november 1708 och remitterades till
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befallningsman Stening, som noga examinerade saken och fann att min herres fordran var 10 daler plus
ränta och 3 tunnor spannmål. Verkställigheten måste promt remitteras eftersom Lars Åkerman, vilken
hade ärendet omhand avlidit.
   För det andra bör denna ängsvaktare Anders Eriksson betala 5 daler om året, alltså 15 daler, för att han
inte gjort någon reparation, vilket varit hans skyldighet.
   För det tredje vill jag ha 8 daler i ersättning för de kostnader jag haft i samband med att han olagligt
tagit fodret från gården.
   Uppvisade Johan Hoghusens remiss till kronobefallningsman Stening av den 26 november 1708. Den
löd: att infordra kontraktet av Korsängsvaktaren Anders Eriksson, varefter han bör betala utlagorna för
Tuna hemman. I brist på godvillig betalning, bör med tjänliga ämbetsmedel ärendet lämnas till domare
att skärskådas och avgöras.
   Framvisades bokhållare Dufwa, befallningsman Petter Stenings befallning till länsman Johan Ödman
av den 7 april 1709. I anledning av landshövdingens order på bokhållare Dufwas å hans principals vägnar
angående de tre års utlagor på hemmet Tuna, som ängsvaktare Anders Eriksson och hans son brukat men
är skyldiga efter Dufwas räkning 50 daler och 3 tunnor säd. Till i dag har Anders Eriksson betalt 40
daler. Han måste visa sitt kontrakt och betala de resterande 10 dalerna och 3 tunnor säd inom 14 dagar.
   Anders Eriksson svarade att han inte skall betala mer än 80 daler årligen. Han visar en attest
underskriven den 21 april 1709 av Pär Andersson Tuna, Erik Jöransson Tuna, Nils Andersson Tuna,
gamle Pär Johansson Tuna, unga Pär Johansson Tuna, Erik Mattson Tuna. Den lyder: ängsvaktare Ander
Eriksson begär av undertecknade vittnesbörd om Tuna hemmans storlek. Samma hemman föll till kronan
omkring 1695-96. Där finns en uträkning av salig Paul Larsson. Strax därefter kom utlagorna till
grevinnan Wittenberg. Hennes betjänt fick hemmanet i livstids donation. Efter hennes död tillföll
hemmanet baron Nils Posse. Räntan skulle uppbäras av hans kamrer Petter Wennerman. Soldatlegor,
skjutsar och andra resor vart lovat efter förmedlingen till 3/4 mantal. Då man miste ängsmarken och
fiskevattnet lovade kamreraren en summa på årligen 80 daler kopparmynt. Man fick aldrig något kontrakt
vilket härmed attesteras med namn och egenhändiga bomärken.
   I anledning av den attesten beviste Anders Eriksson att han betalt 40 daler silvermynt, som Dufwa
kvitterat den 7 april 1709.
   Dufwa sade sig inte kunna godkänna den attesten, då de som skrivit under intygat i egen sak, som
grannar till Tunas andra hemman. Tillstod Anders Eriksson att han inte gjort någon ny byggning men väl
reparerat för 30 daler om året. Anders Eriksson tillstod att han sålt 2 lass hö, att sona soldaten med.
   Parterna förliktes vad gällde höet och kostnaderna och utfäste sig att betala 18 daler kopparmynt, vilket
Dufwa var nöjd med.
   Beslut.
   Emedan en avhandling är gjord mellan åborna vid frälsehemmanet Tuna och Baron Nils Posses kamrer
Wennerman, att i allt skulle betalas 80 daler kopparmynt årligen och Anders Eriksson för de 3 år han
brukat hemmanet betalat 40 Daler, som Dufwa kvitterat den 7 april 1709 har han således fullgjort sin
skyldighet. Han är fri från Dufwas tilltal. Vad husrötan och höet anbelangar, som Dufwa på sitt herrskaps
vägnar vill ha ersättning för, men Anders Eriksson bestridigt, så har parterna här vid tingsplatsen förlikts.
Anders Eriksson har lovat att för den fordran utbetala 18 daler. I och med den utfästelsen låter rätten det
bero.
   Samma dag kärade bokhållare Dufwa på baron Nils Posses vägnar mot torparen Pär Johansson i
Högtorpet i Näs socken. För det första för att han olovandes lämnat torpet i Tuna. För det andra för en
ansenlig rest på sina utlagor. För det tredje för att han fört bort foder från gården. För det fjärde för
rättegångsomkostnader.
   Dufwas klagoskrift lyder: Jag nödsakas på baron Nils Posses vägnar till rätten andraga hur min
instämda motpart, torparen på Tibble ägor, Pär Johansson, som i många års tid varit min herres bonde på
hans frälsehemman i Tuna i Näs socken, är skyldig efter räkning en ansenlig rest på utlagorna både i
pengar och spannmål. Han har 1713 utan laga uppsägning med all sin egendom lämnat hemmanet i
mycket dåligt skick. Hemmanet blev öde. Eftersom jag inte förmår hos honom något uträtta, ber jag
rätten att pålägga Pär Johansson, att betala sina innestående resterande utlagor enligt 1712 års ränta samt
25 tunnor spannmål. Tillsammans med gästgivaren i Tibble, Adam Persson betala 1713 års utlagor, som
är 13 daler silvermynt och 6 tunnot spannmål. Han skall stå för den husröta en syn i vår kommer fram
till. Han skall straffas för att han utan husbondens vetskap lämnat hemmanet med all sin egendom.
Återlämna hö och halm, som han bortfört från hemmanet.  Dessutom skall han betala 7 daler silvermynt
för kostnader, som han åsamkat genom att tredskas. Följer uträkningar.
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   Pär Johansson nekade inte att han var skyldig så mycket som restlängden visar. Han beklagade sin
oförmögenhet att betala, då han varit sjuk. Han nekade till att han skulle avflyttat utan uppsägning.
   Dufwa sade, att Pär Johansson sagt att han velat lämna hemmanet, men ändå fortsatt att bruka det. Han
måste plikta för att han flyttat med boskapen. Pär menar att han ingen egendom haft, utom en eller annan
kalv. Han nekar till att ha fört hö från gården. Dufwa eftergav den punkten.
   Beslut.
   Häradsrätten finner att bonden Pär Johansson, som bebott frälsehemmanet Tuna, som ägs av baron och
landshövdingen Nils Posse, har en rest på 107 daler silvermynt och 25 tunnor spannmål. Han bör erlägga
denna skuld till landshövdingen. Dessutom skall han ersätta jordägaren med 6 daler silvermynt för
kostnader han åsamkat, då han utan laga uppsägning avflyttat. Enligt 23 kapitlet Jordabalken står det
husbonden fritt att föra honom tillbaks med boskapen. Då Dufwa tillgivit honom punkten om
foderbortföringen låter rätten det därmed bero. Pär Johansson skall betala Dufwa 3 daler silvermynt i
rättegångskostnader.
    Samma dag kärade bokhållare Dufwa till gästgivare Adam Persson vid Tibble, på baron och
landshövding Nils Posses vägnar. Han begärde att gästgivaren skulle lämna besked om tillståndet att
disponera och bärga den vid Tuna befintliga egendomen och grödan. Han begärde en riktig räkning och
ersättning för omkostnader. Klagoskriften löd: Inför Häradsrätten och Tingsrätten anhåller jag på min
herres, baron Nils Posses vägnar, att gästgivare Adam Persson i Tibble, gör reda för sitt tillstånd att
disponera  en del av Pär Johanssons egendom, som min herre äger, nämligen frälsehemmanet i Tuna. När
Pär Johansson 1713 olovandes bortfarit, har jag bärgat den lilla säd som var kvar och drygt 20 lass
sommarhö. Detta har Adam Persson av egen auktoritet fört till gästgivargården tillsammans med 2
nötkreatur och andra egendomar. Jag begär att han skall dömas att plikta och tillsammans med Pär
Johansson betala 1713 års ränta och ersätta höet, som han bara trampat som vinterhö och menar att det
bara rör sig om 7-8 lass. Jag begär 7 daler i ersättning för de kostnader han åsamkat mig genom att
disponera en annans egendom.
   Adam Persson säger sig ha gjort detta efter order av befallningsman Petter Stening. Han har fått
skrivelsen den 7 november 1713, då han varit vice länsman. Den lyder: Då soldaten Petter Wettersteen
besvärar sig över att han inte fått sin lega av ödehemmanet i Tuna. Då gamle Pär Johansson avflyttat från
Tuna och nu bor i Tibbletorp, finns några kreatur och hö och halm kvar i Tuna. Jag befaller värdera detta
och använd till soldatens mundering och beklädnad. Det övriga ställes till mig för soldatlön, kronoräntor
mot mitt kvitto. Adam Persson kunde inget svara.
   Befallningsman Träbohm sade sig vilja svara för Adam Persson i detta mål och göra räkning, såvida
inte Adam Persson överträtt befallningsman.
   Beslut.
   Emedan gästgivaren Adam Persson år 1713, då han var vice länsman, handlat efter befallningsman
Petter Stenings order, att ta viss egendom från Tuna och då nuvarande befallningsman Lars Träbohm vill
svara för samma order, då finner rätten billigt,  att Adam Persson befrias från Dufwas tilltal.
   Det står Dufwa fritt att begära räkning av befallningsman Träbohm, om vad denna egendom använts
till. Rätten vill inte nu uttala sig.

Samma dag utsågs Bengt Johansson i Husby i Bro socken till fjärdingsman i Hindrik Hermanssons
ställe. Han hade fått avsked. Johan Ersson i Kyrkbyn, Näs socken förordnades till fjärdingsman i stället
för Erik Persson i Frölunda.
     Samma dag kärade bonden Jacob Matson i Näs by och socken till korpralen manhaftige Jacob Ruth
angående en häst, som korpralen ridit ihjäl för bonden. Bonden begär ersättning för hästen och
rättegångskostnaderna.
    Jacob Matsson berättade, att korpralen mot pengar tagit hans häst vid gästgivargården, för att rida till
sitt boställe i Åby i grannsocken. Hästen kom aldrig tillbaka. Den värderas till 60 daler kopparmynt.
Korpralen säger att han lejt Matssons häst och betalt före. Han nekar till att ha skadat hästen. Han
uppvisar två attester, den ena underskriven av Johan Sarrman, Johan Carlsson och Erik Mårtensson.
Skrivelsen är daterad den 10 januari 1716 och innehåller: Vi undertecknade tillstår och bekänner att
korpral Jacob Ruth i dagningen kom hem till sitt boställe. Han hade lejt bonden Jacob Matssons hästar
från Tibble gästgivaregård till sitt boställe i Åby. Skjutsen kostade 24 silvermynt, vilket korpralen
kontant skickat med till Tibble enligt räkning. Bonden var nöjd med 24 silvermynt.
   Den andra attesten var av följande innehåll: Korpral Jacob Ruth anhåller om attest angående en häst,
som bonden Jacob Matsson beskyller korpralen ihjälridit. Men vi, undertecknade, sågo bägge hästarna,
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då Jacob Matsson red bort med dem och då inget fel på dem syntes. Bonden sade inte det ringaste om
deras ofärdighet, vilket styrkes. Åby den 17 januari 1715 Johan Sarrman, Erik Mårtensson.
   Jacob Mattson beklagade, att hans häst dött dagen efter han fått den hem, sedan korpralen ridit den. De
hade inte talat om hästar, när han hämtade den från Åby. Hästen hade dock inte orkat hem utan han hade
måst lämna den på vägen. Han påstår, att korpralen måtte betala honom för hästen, efter värdering.
   Tolvman Carl Jönsson i Jursta berättade, att han synat hästen sedan den fallit omkull vid Wallboms
torp. Man hade vänt hästen och han hade inte varit sönderslagen eller bruten. Han verkade sprängd, då
buken gått hårt på honom.
   Jacob Matsson sade, att hans häst varit frisk vid Tibble gästgivargård, när korpralen tagit den. Han hade
inte lovat korpralen att resa till Åby, som är en halv mil bortom Grans Krog, utan endast från Tibble till
Gran. Då han nu tagit hästen och rest längre än han hade lov och fördärvat den, måtte han betala den.
   Korpralen Ruth sade sig ha accorderat med Jacob Matsson, att han skulle behålla hästen ända till
bostället och givit 24 silvermynt. Han åberopar de tidigare attesterna och svär att hästen varit frisk så
länge han haft den.
   Beslut.
   Rätten har tagit parternas skäl i övervägande och hört hur bonden Jacob Matsson andragit, att den häst,
som han lejt åt korpralen från Tibble gästgivargård, skulle dött något efter det korpralen brukat den och
blivit återtagen från hans boställe en halv mil bortom Grans Krog. Mot bondens vilja hade han ridit dit
och hästen hade trots att den gick lös inte orkat hem. Han menar att hästens död beror på att korpralen
ridit honom för hårt och långt. Detta syntes av att hästen flåsat och fallit omkull, som om den varit
sprängd. Han begär 60 daler kopparmynt av korpralen, vilken helt nekar till att hästen omkommit på
grund av honom. Han hade haft bondens lov att rida till sitt boställe i Åby. När bonden hämtat honom där
hade han inte klagat över att hästen skulle vara ofärdig.
   Dock är befunnit att ingen ridit hästen efter korpral Ruth och den på hemvägen fallit omkull och dött,
så tycks det sannolikt att det är korpralens ritt, som orsakat hästens död. I anseende till omstridigheterna
påläggs korpralen att befria sig genom ed. Brister han i eden vill rätten ta upp ärendet igen.
   Häremot vädjade korpral Ruth med 3 mark silvermynt under Lofl. Lagmansrätten den 12 januari.
   Jacob Matsson i Näs vädjade med 3 mark silvermynt till Lofl Lagmansrätten mot kostnader.

Samma dag angav Kerstin Erlandsdotter ryttaren Sven Andersson, som när han kom från tinget, där
han stått till svars emot Kerstin Erlandsdotter sagt, att hon givit landshövdingen och häradshövdingen
mutor för att de skulle hålla med henne.
   Sven nekade att han sagt det om landshövdingen men fällt ett ord om häradshövdingen att han tagit
mutor. Kerstins far hade sagt att om det så skulle kosta 3 kor, skulle han muta häradshövdingen, att
dottern skulle få rätt mot Sven för lägersmålet. Dock sade han sig inte mena denna häradshövding utan
den förra.

   Bonden Erik Olsson i Härnevi berättade att han hört Sven Andersson tala om häradshövdingen, att han
tager mutor, men inget om landshövdingen
    Länsman befalldes till nästa ting anklaga Sven Andersson för sådant tal han utspritt om
häradshövdingen.

Samma dag kärade studiosus Elias Noraeus, fullmäktig för kamrerskan Wissing mot gästgivare
Adam Persson, för någon skadlig åverkan han skall ha givit på kamrerskans tillhöriga skog.
  Adam Persson sade sig intet bekommit stämning, och där före intet kunde svara. Noraeus sade, att
häradsdomaren levererat stämningen. Domaren sade att han efter häradshövdingens tillåtelse utgivit
stämning den 28 december  och den levererats till Tibble åt gästgivarens hustru emedan gästgivaren inte
var hemma.
   Adam Persson sade sig inte fått stämningen eller känt till den.
   Beslut.
   Då stämningen inte nått honom 14 dagar innan tinget, kan rätten intet pålägga gästgivaren denna
gången att svara kamrerskan Wissing. Noraeus  reserverade sig att till nästa ting få tilltala Adam Persson
i detta mål.

Samma dag berättade kamrerskan Brita Göding, genom sin fullmäktige studerande Gudmund
Elmeen, att hon instämt kommissarie Beckers änka angående en dräng, som blivit olagligen bortstädjad.
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Eftersom varken hustru Becker eller någon fullmäktig var närvarande anhöll fru Göding att saken skulle
avdömas.
   Rätten frågade om fru Göding tillställt hustru Becker stämningen i tid. Elmeen svarade att stämningen
blivit henne tillställd den 30 december genom häradsdomaren.
   Beslut.
   Saken kan inte dömas nu, då enligt processordningens 1  14 dagar skall gå mellan delgivning av
stämningen och rättens sammanträde. Nu var det bara 11 dagar.
   Samma dag inkom kamrerskaan Göding och anhöll att häradsrätten skulle ge tillstånd för henne att ta ut
en del timmer, gärdsel och stör från Bro Härads allmänning. Hon behövde reparera Askers rusthåll och
hemmanet Öråkers hus och gärdesgård. I skrivelsen säger hon att det förmodlingen är Tingsrätten bekant
med vilken kostnad och besvär jag i många år innehaft Askers rusthåll med underlydande Öråkers
augmentshemman. Då det inte finns någon skog till rusthållet har min sal. man, trots att hemmanet var
helt nedgånget fått liten hjälp ur allmänningsskogen, utan måst köpa timmer på annat håll. Efter hans död
har jag tänkt rusta Askers ladugård samt augmentet Öråker, men för andra utgifters skull har jag inte
kunnat det. Det finns ingen skog hos grannarna, så jag begär 100 timmer, 30 lass gärdsel och 10 lass stör
för att de förruttnade husen och förfallna gärdsgårdarna måtte någorlunda bliva upprättade och
förbättrade.
   Om detta skall ske under landshövdingen, måtte häradsrätten skriva en attest för mig. Nämnden
tillfrågades om det inte fanns någon skog vid rusthållet, vilket den besvarade nekande. Den mängd
timmer, gärsdsel och stör kamrerskan begärt ansågs skäligt för uppbyggnaden av gården.
   Beslut.
   Rätten vittnade att det inte fanns någon skog för kamrerskan att tillgå och lämnades henne att begära
önskat material hos landshövdingen.

Samma dag inlevererade kaplanen i Bro och Låssa, Carl Staf följande skrivelse. Han berättar att vid
kaplansbostället vid Sanda finns inget mulbete längre. För 20-30 år sedan fanns en liten hage, som var
hemmanet till stor nytta. Nu har hagen växt igen med gran och tall och ger inget bete mera. Kaplanen
anhåller att få tillstånd att röja hagen. För det första har den hört till hemmet. För det andra har den
tidigare varit röjd. För det tredje växer bara sådant, som kan tjäna till gärdsel och stör. Det duger inte till
ved och än mindre till timmer. För det fjärde kan jag inte behålla och föda mina kreatur utan bete.
   Nämnden intygade att hagen är igenväxt och inte kan användas för bete. Till kaplansbostället finns
annan skog, som ger nödtorftigt timmer, bränsle, stör och gärdsel.
   Beslut.
   Enligt Kungl Majt:s resolution, given allmogen 1681 bör kaplanen få tillstånd att röja hagen, men skall
göra ansökning hos landshövdingen.

Samma dag tilltalade länsman Carl Lund drängarna Johan Olsson i Sylta och Johan Nilsson och
Jöran Ersson för att de stulit en kappa och två buldanssäckar, som han lämnat i deras förvar i Stockholm.
Drängarna nekar till att de skulle haft ansvar för kappan och säckarna. Länsman hade inte bett dem se
efter sakerna utan gått tillsammans med honom in på krogen och då hade sakerna blivit stulna från
släden.
  Beslut.
  Rätten friade drängarna från länsmans anklagelse, då de inte varit anförtrodda att ansvara för hans saker.
   Samma dag lät baron Mauritz  Posse genom sin frälsefogde Magnus Wigg uppvisa en resolution given i
Bro häradsrätt den 21 oktober 1714. Det gällde en instämd sak mellan baron Posse och bonden i Lund i
Låssa, Mats Halvarsson och hans hustru Kerstin Ersdotter angåenden ersättning för en oxe som Posse
påstår att makarna slagit ihjäl för honom. Trots att makarna blivit lagligen instämda till tinget hade de
inte infunnit sig. De hade av rätten blivit erlagda att till nästa ting befria sig genom ed. De båda makarna
hade inte stämt baronen Posse för att vinna saken. De hade heller inte inställt sig att vittna under ed,
varefter rätten lät allt bero.

Saköreslängd för vintertinget 1715.
Per Johansson i Högtorpet
Sven Andersson vid Säby för lägersmål
Kerstin Erlandsdotter för lönskaläger
Summa 26 20 20
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på rättens vägnar Isak Perman.
--------------------------------

Bro härads dombok 1716 11 januari.
Kronobefallningsman Lars Träbohm, länsman Claes Westring.
Vid tinget efterlystes kyrkotjuvar.
1716 hette löjtnanten på bostället Skälby Johan Ollberg, bonden hette Hans Johansson.
   Samma dag behandlades frågan om brandstod för vådeld.
   Bro härad kunde inte minnas att något säteri brunnit utom greve Erik Torstenssons gård, Lennartsnäs.
Man hade inte begärt brandstodshjälp och vid hans säte och ladugårdar skall inte utgivas brandstod.
   Prästgårdar skall varken få eller ge brandstolshjälp. Allmogen i häradet som har skog kan av god vilja
tillskjuta timmer utan att vara dömda därtill. Konsistoriet i hela biskopsdomänerna kan ålägga prästerna
att bidraga med brandstolshjälp åt den prästman, vilken prästgård av vådeld förolyckas.
   Officersboställen har inte varit vana att dra nytta av brandstod. Alla andra både rå och rörs, frälse,
praebende, academiaedanviks krono och skattehemman, både får och utges brandstod. Däremot inte
berustade säterier.

1716 12 januari.
Löjtnant Johan Ollberg ber att få tingsattest på hur mycket timmer han behöver för att nödtorftigt
uppsätta husen vid bostället Skälby i Näs socken. Han behöver attesten för att kunna ansöka hos
landshövdingen att få ta timret på allmänningen. Han berättar att en ny loge med två ladugolv och en
stugbyggning behövs. Häradsnämnden menade att till ladan åtgår 200 timmer och till stugan 60 timmer,
som inte finns på boställsskogen. Han får göra denna ansökan hos landshövdingen, för att ta ur Bro
härads allmänning.

1716 15 maj hölls vanligt ting i Bro.
Gästgivare Adam Pärsson i Tibble tilltalade följande personer för att de inte gjort sin skjutplikt enligt
avtal. Inspektor Linman i Svarsta hade försummat skjutsen  i ett helt år. Han blev av gästgivaren uppförd
för bara 26 dagar. Linman var inte närvarande, men hade skriftligt meddelat, att han talat med
gästgivaren och lovar honom 12 daler om året. Gästgivaren nekade till att någon sådan överenskommelse
varit mellan dem. Linman hade inte kunnat anskaffa någon som velat utföra skjutsningsbesväret.
   Adam Pärsson klagade att Olof Blomberg på Frötuna försummat hållskjut för Frötuna hemman 3 dagar.
Blomberg var inte närvarande, fastän han blivit instämd.
   Adam Pärsson angav bonden Johan Johansson i Skromsta för att han 4 gånger försummat hållskjutsen
med 2 hästar varje gång. Johan Johansson tillstod sin försummelse.
   Daniel Pärsson i Västtibble blev också anklagad av gästgivaren, att han försummat sin skjuts 6 gånger
vid Tibble gästgivargård. Han tillstod att han försummat 2 dagar i vintras, men de övriga 4 dagarna hade
han gjort kronskjuts och skjutsat gevär.
   Bonden Matz Andersson i Väsby (?) tillstod att han försummat 2 gånger. Esajas i Sanda, Låssa socken
beklagade sin oförmögenhet, säjandes att 2 hästar dött för honom och den tredje var så utsvulten att han
inte mäktat gå.
   Gästgivaren berättade, att Mats Hindersson, Mårten Olsson och Johan Andersson i Ekeby försummat
skjuts i 4 dagar. Dessa tre var inte närvarande trots att de blivit stämda.
   Pär Jörensson i Tibble anklagades för att ha försummat skjutsen i 4 dagar, men tillstod bara en dags
försummelse.
   Mats Svensson i Härnevi, Bro socken anklagades av gästgivaren att ha försummat skjuts 6 gånger. Han
hade ett avtal av den 14 oktober 1715, där han lovat hålla skjuts för änkan hustru Johansdotter på
Dävensö. Han svarade att han tvivlat på att få betalt av änkan, sedan herrskapet verkställt hennes
egendom. Det befanns att änkan var så förmögen att hon kunde betala honom hans fordran och de kunde
fullgöra kontraktet dem emellan.
   Erik Eriksson i Lund och tolvman Erik Jönsson i Jursta blev tilltalade för att de försummat 3 dagar var.
Erik Eriksson försvarade sig med att han inte haft någon häst. Han hade inte mäktat bruka sin åker. Erik
Jönsson tillstod att han försummat 1 dag.
   Magnus Hultman i Finsta skall ha försummat sin skjuts 4 dagar. Han påstår att gästgivaren lovat hålla
skjutsen i hans ställe mot betalning. Gästgivaren nekar till detta avtal.
   Hindrik Hermansson i Finsta och Michel Michelsson i Härnevi tilltalades även . Hermansson för 3
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dagar, som han nekade till. Michelsson stod anklagad för att ha försummat 4 dagar, vilket han medgav,
eftersom han inte haft foder till att underhålla någon häst till skjuts.
   Beslut.
   Inspektor Linnman på Svarsta kan inte intyga att gästgivare Adam Pärsson i Tibble skulle skaffa någon
att hålla skjutsningen för Svarsta. Inspektor Linnman hade försummat 26 gånger att hålla skjuts vid
Tibble gästgivargård och fälldes att plikta 26 gånger 3 marker silvermynt efter gästgiveriförordningen av
år 1664.
   Olof Blomberg i Frötuna skulle svara för skjutsen efter midfastan, emedan han i år är skriven vid
samma hemman och trätt i professor  Torrvösts rätt att bebo hemmanet. Han har alltså försummat 3
gånger på den tiden och fälldes att böta 3 gånger 3 marker silvermynt.
   Johan Johansson i Skråmsta fälldes till 4 gånger 3 marker, Mats Andersson i Väsby fälldes 2 gånger 3
marker. Daniel Pärsson i Västtibble fälldes 3 gånger 3 marker.
   Mats Hindersson, Mårten Olsson och Johan Johansson i Ekeby, vilka inte inställt sig till tinget, fastän
de varit stämda blev fällda för 4 gånger 3 marker silvermynt för försummad skjuts och dessutom 1 daler
silvermynt var för uteblivande från tinget, eftersom de inte hade laga förfall.
   Pär Jöransson i Tibble fälldes till 1 gånger 3 marker.
   Mats Jönsson i Härnevi, som påtagit sig att hålla skjutsen för änkan hustru Britta Johansdotter på
Dävensö, men inte fullgjort sitt åtagande, då han inte trodde han skulle få betalt. Han fälldes för 6 gånger
3 marker och förklarades skyldig att hålla skjutsen som han lovat. Änkan bör svara för betalningen.
   Tolvman Erik Jönsson i Jursta fälldes 1 gånger 3 mark. Rusthållare Magnus Hultman på Finsta fälldes
4 gånger 3 mark. Michel Michelsson i Härnevi fälldes 4 gånger 3 mark.
   Esajas Ersson i Sanda och Erik Eriksson i Lund som inte haft kreatur, som mäktat med skjutsning
friades, men skall betala Adam Pärsson 6 daler kopparmynt för rättegångskostnader.
   Angående gardeskarlen Enberg och mjölnaren Salomon Svartbom, Bro kvarn. Enbergs moders
begravning.
Angående kamrerskan Gröding. Appell till lagmansrätten 12/10 1716. Anders Bengtsson 15/10.
Studenten Carl Bremer angående skjuts från Tibble.
Johan Ersson, Nibble, Ryd socken.
Fogdebok 15/10 1716.

Samma dag. Gästgivaren Adam Persson tilltalar torparen Erik Johansson i Tuna, för att han
försummat hålla skjuts på sina dagar vid Tibble 5 gånger. Gästgivaren begär ersättning för utgifter och
rättegångskostnader. Torparen Erik Johansson säger att hans granne, Anders Isaksson, hållit med en häst
3 av dagarna, men 2 dagar erkänner han att han försummat.
   Adam Persson kunde inte neka till att Anders Isaksson hållit skjuts 3 dagar för Erik Johansson.
   Beslut.
   Då torparen Erik Johansson i Tuna försummat 2 av sina skjutsdagar, skall han plikta 2 gånger 3 marker
silvermynt enligt gästgivareordningen av år 1664 och betala Adam Persson för han kostnader.

Gästgivare Adam Persson tilltalar rusthållaren Magnus Hultman på Finsta gård för att han
försummat sin skjutplikt från 16 maj till 11 oktober 1716. Under den tiden har han försummat 10 dagar
med 2 hästar varje gång. Gästgivaren inlade en räkning på 6 daler kopparmynt.
   Hultman menar att det finns ett muntligt avtal med gästgivaren att han skall uppehålla skjutsen. Detta
avtal har gällt i 5 år och varje år utom det sista har Hultman betalt 10 daler om året.
   Gästgivaren nekar att det finns något sådant kontrakt, utan åberopar på en dom i Rätten där Hultman
blivit fälld den 16 maj 1706 (1716?). Han skall sedan dess inte hållit någon skjuts utan tredskas.
   Beslut.
   Rätten finner skäligt att Hultman pliktar 10 gånger 3 mark för sin försummelse under tiden 16 maj till
11 oktober innevarande år. Dessutom skall han erlägga 2 daler silvermynt till gästgivaren för
rättegångskostnader.

Samma dag. Kronobefallningsman Lars Träbohm tilltalar Magnus Hultman, Finsta, Erik Jöransson
i Österröra, Jan Ersson i Nibble, Anders Hansson i Nibble för att de förra sommaren försummat sina
dagsverken vid Kungsängen i Näs socken, Korsängen kallad.
   Magnus Hultman sade att han inte gjort arbetet eftersom han inte får betalt. Ängen blir bärgad utan
hans hjälp. Samtidigt som detta arbete skulle utföras började man slå på en äng i Finsta, där han hade del
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tillsammans med 14 grannar.
   Erik Jöransson sade att han haft en piga på Korsängen en halv dag.
   Hultman menade att man inte kan hantera bönderna på detta viset. Tidigare befallningsmän har inte
gjort det.
   Johan Ersson kunde inte utföra arbete på Korsängen, då hustrun rest till Stockholm och han inte haft
något tjänstefolk hemma.
   Kronobefallningsman sade, att den dagen Johan Ersson varit budad till Korsängen, hade han istället
gjort dagsverke hos en torpare på Sundby. Detta gjorde hans försummelse större.
   Bonden Anders Hansson var borta med arrestanter.
   Beslut.
   Emedan åbon på Finsta rusthåll, Magnus Hultman, hade tredskats och inte arbetat på Korsängen, trots
att han varit budad, skall han efter Kongl Maj:ts uppbördsplakat av år 1668 plikta 24 silvermynt. Erik
Jöransson i Österröra och Johan Ersson i Nibble skall enligt samma förordning plikta vardera 3 marker
silvermynt som tredskoböter. Om Anders Hansson kan rätten inte utlåta sig eftersom han hade laga
förfall att utebli.

Samma dag anklagade länsman Petter Westring bönderna Anders Mårtensson och Markus
Pärsson i Tång för att de haft för stora skylar, nämligen 14 och 16 band råg i vardera. Anders
Mårtensson tillstod att han hade haft 12 band men inte 14. Markus Pärsson var inte närvarande, då han
var sjuk, rent av döende.
   Beslut.
   Rätten finner att Anders Mårtensson i Tång satt 2 band mer i 2 skylar, än han hade bort göra. Han har
på detta sätt försökt undanhålla säd. För detta skall han enligt förordning av år 1638 plikta 3-dubblet mot
det han sökt dölja, nämligen 4 fjärdingar säd. Om Markus Pärsson kan rätten inte utlåta sig, då han
genom sjukdom har laga förfall för sitt uteblivande.

Samma dag anklagade fjärdingsman Bengt Andersson i Tibble bonden Erik Andersson i Tuna, för
att han överfallit honom med hugg och slag med en bössa, när han besökt honom för att buda honom till
att köra hö på Korsängen. Han yrkar på plikt och ersättning för omkostnader, hinder och skadestånd.
Fjärdingsman var befalld av länsman att buda Erik Andersson till arbetet på Korsängen. Andersson hade
nekat och fjärdingsmannen hade allvarsamt förmanat honom att efterkomma befallningen, utan resultat.
Han hade sagt, att nog känner vi dig, som springer i gårdarna och rycker i byxorna. Sedan hade han tagit
bössan och sagt, att han skulle slå en hagelsvärm i fjärdingsman. Han slog honom med bössan så att
bösstocken gick tvärt av. Han hade också försökt rycka honom i håret och stött honom mot en bänk.
Fjärdingsman säger att han inte givit Erik något slag.
   Erik Andersson tillstår att han slagit fjärdingsman, så att bössan gått sönder. Den hade dock varit
spräckt tidigare. Han tillstod också att fjärdingsman inte gjort honom något förnär eller ofredat honom.
Han nekade dock till att ha okvädat fjärdingsman. Man frågade fjärdingsman om han fått några blånader
eller blodsår, men han svarar, att han inte låtit syna sig.
   Beslut.
   Emedan bonden Erik Andersson i Tuna hade satt sig emot fjärdingsman, när denne kom för att buda
honom till arbete på Korsängen och knuffat och slagit honom, skall han plikta 40 marker silvermynt
enligt Edsörebalken och betala dubbla böter för ett slag han tillfogat Bengt Andersson.
-----------------------------------

Häradstinget 4 februari 1718 i Bro sockenstuga.
Sammandrag av Gudrun Sandén
Länsman Claes Westring och domaren Hans Staffansson.
Samma dag ungefär klockan 10 gick häradshövdingen, nämnden och tingslaget till tingsstugan och
började tinget. Man hade väntat på komministern i Näs, Olaus Hedman, som skulle hålla tingspredikan,
men han kom inte.
  Kvinnspersonen Kjerstin Eriksdotter på Skälby kom vid tinget och angav sig själv, att hon blivit lägrad
av drängen Erik Berg. Han tjänar hos kapten Lander under värmlänningarna och hade varit på marsch
med sin herre från Stockholm. Då drängen övernattat i Skälby natten den 26 november 1716 hade han
lägrat henne. Hon blev havande och födde ett levande barn några veckor före Mikaeli. Drängen hade
lovat att komma igen, men inte hållit ord.
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Erik Berg var inte tillstädes, så saken uppsköts tills han fått stämningen.
Samma dag tilltalade bonden Johan Ersson i Ålsta, Näs socken, torparen Johan Staffansson för 12
försummade dagsverken. Torparen skall ersätta försummelsen och betala utgifterna.
Jan Staffansson tillstod att han försummat 12 dagsverken, dels beroende på hustruns sjukdom och på
kronobeställningar. Han sade sig vilja betala för 11 dagsverken, eftersom han gjort 1.
   Beslut.
Staffansson skall betala Johan Ersson i Ålsta 11 gånger 8 silvermynt och dessutom 4 daler kopparmynt
för utgifterna.
Samma dag inkom bonden Anders Mårtensson i Tång, åbo på frälsehemmanet Tång, beläget i Ryds
socken, som ägdes av greve Carl Gyllenstierna. Mårtensson berättade att gården den 23 januari ödelagts
av vådeld. Husen hade till stor del brunnit och hela hans bohag, så han var helt husarm och utfattig och
visste inte hur han skulle föda och nära sig. Han anhöll om brandstodshjälp för att kunna bygga upp
hemmet och hjälp sig till födan.
   Rätten frågade hur elden kommit lös och fick veta att en dragon vid generalmajor Zeugs regemente och
överste Hjärtas kompani, varit inkvarterad i huset. Han hade eldat för starkt i spisen under ett starkt
stormväder. Hans Exellens hade stämt dragonen till tinget, som ansvarig till olyckan. Men som han inte
skall lyda under ting, utan krigsrätt har han inte inställt sig.
   En ny stuga värd 60 daler, en gammal stuga värd 30 daler, ett stall med 4 spiltor värd 46 daler en loge
med golv och foderhus värd 110 daler en ny källare värd 20 daler och bohag, matsaker, redskap, hö och
halm som inte är värderat hade brunnit.
   Rätten dömer enligt Sveriges lag Byggningsbalken L:L 37 kapitlet och Kongl Majt:s förordning för
tiggare bonden Anders Mårtensson branstodshjälp till en summa av 260 daler kopparmynt av hela Bro
härad. Pengarna tas av krono, skatte, frälse, akademie, praebende och danvikshemman samt efter
förteckning som kronohäradsskrivaren kommer att upprätta efter vart och ett hemmans storlek. Pengarna
skall levereras till bonden Anders Mårtensson och användas till hemmanets uppbyggnad och kultivation.

   Samma dag inkom löjtnanten under Upplands Infanteri Regemente Jean Ållenborg och visade ett
kontrakt av den 30 december 1717, vilket han slutit med bonden Anders Olsson angående Skälby
löjtnantsboställe, beläget i Näs socken.
   Det hade följande innehåll:
   För det första upplåter jag, Jean Ållenborg löjtnantsbostället i Skälby, till bonden Anders Olsson, att
han nästa midfasto får tillträda och uppbära hälften av kommande års gröda. Han skall till kommande vår
hävda och träda bostället mot 315 daler kopparmynt årligen.
   För det andra utfäster sig bonden Anders Olsson att hävda hemmanet, bygga, stänga och dika efter
husesynsordningen.
   För det tredje är kontraktet på 4 år, 1718, 1719, 1720, 1721, eftersom bostället är i så dåligt skick, att
han inte kan få det i stånd på kortare tid.
   För det fjärde lovar Anders Olsson att varje år vid tomasmässotiden betala 315 daler kopparmynt.
Löjtnanten anhöll om rättens attest om boställets tillstånd både till byggnad som åker och bruk och att där
skall stå att han har 4 år på sig att åtgärda hemmanet. Han skall också ha rätt att bli orubbad och inte
drivas från gården under den tiden.
   Löjtnanten begärde också bevis på att det inte finns något timmer i gårdens skog.
   Löjtnanten begärde att en lantmätare skall reva och mäta ägorna, då gränserna inte stämmer och de
inkräktande ägorna skall läggas till sin rätta bolby i Skälby igen.
   Häradsrätten är väl medveten om att löjtnantsbostället är i mycket dåligt skick och att det är nyttigt med
en god åbo, som bonden Anders Olsson är. De intygas att flera hus behöver byggas, men att inget timmer
finns på ägorna. Dessutom är det nödvändigt att en lantmätare mäter och gränserna ses om.
   Dock ankommer det inte på rätten att konfirmera löjtnantens kontrakt med bonden och försäkra honom
att sitta i orubbat bo, inte heller ge lov till hygge på allmänningen eller att beordra lantmätaren att rätta
till gränserna. Därom måste man göra ansökan hos landshövdingen.

Skogvaktaren Nils Philipson Hellsten anklagar Pähr Larssons i Sylta hustru, Karin Larsdotter för att
hon beskyllt Hellsten att ha vittjat deras fiskredskap.
Samma dag anklagade länsman Petter Westring på angivelse av 5-männingssoldaten Nils Utterberg,
torparen Johan Andersson i Stäksbacka för att han i vintras hade vält stenar i vägen, när allmogen kört
magasinsgärden, så att de skulle köra omkull. När en av dem kört omkull med en havrelår och spillt ut
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mycket säd hade Johan Andersson tagit reda på en myckenhet havre.
Johan Andersson sade att detta inte var sant. Utterberg hade sagt att Andersson tagit över halva låren
havre och låtit mala både gryn och malt. Andersson svarade att när allmogen på sista föret kört omkull,
hade de kommit och lånat en yxa för att slå igen locket.
   Utterberg och Andersson hade gått efter en granrisbuske och sopat upp det utspillda, som varit
sandblandat. Det var ungefär ett såll. Andersson hade inte malt av det grynet utan köpt spannmål av
tolvman Nils Andersson i Tuna.
   Avskedade soldaten Utterberg berättade att i vintras hade en lår blivit omkullkörd vid Tibble backe.
Havren hade spillts ut och man hade inte öst upp den, eftersom den blivit våt av höstregnet. Man ville
inte lägga den våta säden bland den torra. När bönderna farit bort hade Utterberg och Andersson öst upp
det utspillda och fört det till Anderssons loge. Det hade varit ett såll, men hur mycket Andersson burit in
visste Utterberg inte. Anderssson skulle dock ha malt av den säden.
   Beslut.
   Eftersom torparen inte är överbevisad att ha kastat stenar på vägen och orsakat kullkörningen av en av
magasinslårarna, så befrias han från det åtalet. Då havren som han och Utterberg tagit tillvara varit oren
och oduglig att åter lägga i lårarna, kan de inte beläggas med straff.

1718 måste kommissarie Moderus på Frölunda överlämna gården till kamreraren Höök och flytta
till Ekhammars hemman, där han nu sitter utan åkerbruk.
Samma dag tilltalade flyktingsdrängen Hindrick Beckman kommissarie Detlof Moderus för att han inte
fått lön för sin gjorda tjänst och för utgifter. Kommisarien Moderus inlade följande skrift.
   Jag måste besvara häradshövdingen, eftersom min förlupne dräng, vid namn Hindrick, låtit stämma mig
för häradsrätten utan ringaste orsak, vilket stämningen utvisar. Jag vill endast med några ord beskriva
dessa mot mig bevisade felaktigheter.
   För det första är han min lagstadgade dräng, som låtit tubba sig att gå ifrån mig två gånger, trots att jag
städslat honom för ett helt år för 40 daler kontantlön. Efter halva året rymde han första gången. Sedan
rymde han en gång till och påstår att jag skall betala honom för tiden han varit hos mig. Jag vet vad det
kostat att hålla en hop folk under vinter, som andra har nytta av under sommaren, när de mest behövs.
Jag har stor orsak, att stämma dem som tubbat mitt folk och låta dem plikta därför. Jag har inte givit dem
anledning att rymma och vill inte anföra deras bedrifter, eftersom jag vet att de inte kunna gottgöra mig
för resor och omkostnader. Jag hoppas häradshövdingen ursäktar mitt uteblivande, men både min hustru
och mina barn har i många veckor legat så eländigt sjuka, att jag inte kunnat lämna dem ens en timme.
   Hindrick Eliasson Beckman berättade att han städslat sig hos kommissarie Moderus, för att tjäna
honom på hans gård Frölunda i Näs socken. Hans lön var satt till 40 daler. När Hindrick som var mycket
fattig behövt köpa kläder åt sig, han var helnaken, hade han inte fått sin lön. Han hade dessutom fått
dåligt med mat och dryck och svultit tillsammans med det övriga tjänstefolket. Han kände sig tvungen att
bege sig ur tjänsten, särskilt som Moderus måste överge Frölunda till kamrer Höök och flytta till
Ekhammar, där han nu sitter utan åkerbruk. Hindrick blev kvar på Frölunda i tjänst hos kamrer Höök.
Det var den tjänsten han blivit städslad till. Moderus skall inte ha något tjänstefolk.
   Nämnden intygade att tjänstefolket flytt från Moderus och att han nu är borta från Frölunda.
   Beslut.
   Häradsrätten ålägger kommissarie Moderus att betala sin dräng Hindrick 20 daler för ett halvt års lön.
Drängen kunde inte stanna i tjänst hos Moderus, när han övergivit Frölunda hemman. Hindrick är nu
kvar på gården hos den nya ägaren. Moderus har inte givit drängen hans rättighet i mat och dryck och för
detta skall Moderus erlägga 4 daler kopparmynt i omkostnader.
Ålsta skog hörde 1718 under Bro gård och lagman Gustaf Funck.

Den 15 sept 1718 hölls höstting med kronobefallningsman Johan Wallman, kronolänsman Petter
Westring, domaren Hans Staffansson i Berga och tolvmännen Nils Anderson i Tuna och Anders
Bengtsson i Skälby.
Upplästes Kungl Förordningen angående stämplat papper, eller det s k Charta Sigillata given i Strömstad
den 23 juni 1718.
Samma dag upplästes landshövdingens Pähr Ribbings skrivelse och order till häradshövding Perman av
den 1 sept, där tillkännagavs att Kongl Maj:ts  högsta ombudsman baron Leijonstedt skall ha begärt en
förteckning på alla dem utom adelsståndet, som sedan år 1700 haft frälsegods i länet.
   Landshövdingen har beordrat att vid detta ting undersöka vilka ofrälse personer, som haft frälsegods,
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hur de fått dem och om de ingått äktenskap med ofrälse. Häradsfogden Johan Wallman och
häradsskrivaren Magnus Ringius har undersökt saken.
   Kamrer Anders Höök har innehaft 5/8 Skälby frälsehemman och 1 frälsehemman i Berga samt utjorden
i Berga. Man fick inte vetskap om på vilket sätt han fått hemmanen, då han inte var tillstädes. Förra
ägaren var fru Ursilla Christina Bielke. Hon hade fått hemmanen efter en innestående fordran på
mödernet av brev den 21 juni och 5 nov 1709. Några flera frälsehemman, som innehades av ofrälse fanns
inte i Bro härad.
Samma dag anklagade länsman Petter Westring tolvman Anders Bengtsson i Skälby, för det han
uppsåtligt skulle försummat att skjutsa för några dagar sedan. Det var kapten Pantzow, som skulle resa
till Kungl armén med pengar. Länsman hade skickat 4 bud till Anders Bengtsson, men han hade ändå inte
kommit. Länsman hade med stort besvär fått skaffa andra hästar.
   Anders Bengtsson försvarar sig med att han inte kunde komma så fort, då hästarna varit borta på ängen.
   Länsman sa att så var det inte. Trots att länsman skickat budkavle klockan 6 på morgonen, hade
Bengtssons folk inte kommit förrän klockan 11, då skjutsen redan gått. Anders Bengtsson kunde inte
neka.
   Beslut.
   Rätten ålägger Anders Bengtsson att plikta 3 mark silver för försummad skjutsning enligt
gästgiveriförordningen av år 1664.
   Samma dag anklagade länsman Petter Westring tolvman Hans Bengtsson i Skälsta för att han emot
Kongl Förbud brännt brännvin.
   Hans Bengtsson nekade till att ha bränt brännvin, utan sade att han köpt av Nils Thuresson i Råby, som
bodde i Stockholm.
   Nils Thuresson inkallades och tillfrågades vad han var för en karl. Han sade sig vara borgare från
Stockholm och hade pass. Han var avskedad artillerist och tillstod att han sålt en kanna brännvin till Hans
Bengtsson i Skälby och fått säd tillbaka.
   Beslut.
   Eftersom man inte kunde bevisa att Hans Bengtsson bränt brännvin, utan sade sig köpt av en borgare
från Stockholm vid namn Nils Thuresson, som vistats i Råby, befriades han från länsmans anklagelse.
Samma dag anklagade länsman Petter Westring drängen Hans Hansson i Näs socken och by, för att han
skulle tagit hö från Kungsängen om natten och kastat framför husbondens gård. Dessutom hade han inte
kommit till landsvägsmätningen, som lantmätaren  Leitz förrättat.
   Drängen Hans Hansson tillstod att han tagit ett fång hö från Kungsängen, när han kört hem oxarna från
gärdet. Han hade gjort det i oförstånd och inte för att skada. Han tillstod också att han varit borta från
vägmätningen.
   Beslut.
   Häradsrätten finner inte annat än att Hans Hanssons gärning, då han tagit hö från Kungsängen och lagt
för oxarna bör anses var åverkan och inte stöld eller snatteri. Han döms att erlägga en volm hö i
Kungsladan. För att han försummat vägmätningen skall han plikta 3 mark silvermynt för tredska.
   Samma dag anklagade länsman Petter Westring tolvman Johan Persosn i Tibble Kyrkby för att ha
nedlagt budkaveln, när det varit budat om kronskjuts för artilleriammunition. Johan Persson sade sig inte
var skyldig, utan kaveln hade blivit försummad av Anders Carlsson och klockaren Erik Carlsson vilka
inte var närvarande. Saken uppsköts tills de övriga kunde komma tillstädes och förklara sig.

1720 hölls vinterting på Askers gård i Näs socken, Närvarande kronolänsman Petter Westring och
nämnden.
Upplästes Kungl Maj:ts stadga och förbud angående slagsmål, oljud och förargelse i kyrkorna. Kungl
Maj:ts stadga om eder och sabbatsbrott utgiven i Stockholm den 17 oktober 1687.
Meddelades att domare Hans Staffansson var sjuk.

Den 17 maj 1720 hölls sommarting.
Meddelades att för enkelt hor eller lönskaläge skall ingen stå kyrkoplikt mer än 3 söndagar enligt Kungl
Hovrättens befallning av den 11 februari 1720.
   Samma dag anhöll sekreterare Carl Iserhielm om 3 uppbud på Torsätra sätesgård belägen i Ryds
socken Bro härad. En del är arv tillfallet hustrun och en del köpt av svåger och svägerska enligt köpebrev
den 17 juni 1719. Uppbud 3 gånger beviljades.
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Samma dag anklagade gästgivaren vid Tibble, Nils Brandtberg, Erich Johansson i Knyppelkrogen,
lydande under Säbyholm, för att han mot Kungl Maj:ts Gästgivareordning, skall dagligen sälja öl.
Brandtberg begär straff och ersättning för kostnader av Johansson. Ölförsäljningen sker enligt Brandtberg
vid ett torp beläget vid pass halfannan fjärdingsmil från Tibble Gästgivaregård.
   Erich Johansson nekar till ölförsäljning och säger att han knappt kan hålla sig själv med spisöl.
Brandtberg menar att Johansson mitt för näsan på honom sagt att han säljer öl.
   Erich Johansson nekar igen och säger att torpet han bor på är beläget på baron Mauritz Posses
skatterusthålls ägor och att han skall ha lov av herrskapet att hålla krögeri. Han har lov att brygga på en
halv spann malt.
   Beslut.
   Eftersom Erich Johansson bor i Knyppelkrogen på skatteägor, inte mer än en halv mil från
gästgivargården i Tibble, är han inte tillåten att sälja öl eller brännvin där, vid vite av 40 marker
silvermynt för var gång han överträder förbudet. Allt enligt gästgivarförordningen av 1664.
   Samma dag tilltalar gästgivaren i Tibble Nils Brandtberg hustru Brita Brynielsdotter i Sylta för att hon
mot Kungl Maj:ts Gästgivarordning sålt öl. Hon nekar och säger hon är en fattig änka, som inte har råd
varken att köpa malt eller bränna. Brandtberg måste bevisa detta.
   Beslut.
   Hustru Brita Brynielsdotter i Sylta blir förbjuden enligt Gästgivareordningen av 1664 att sälja öl vid
Sylta, som är belägen endast kort bit från Tibble. Hon åläggs ett vite på 40 marker silvermynt för varje
överträdelse.
   Samma dag tilltalar Nils Brandtberg, hustru Maria Johansdotter i Dunderbo, för att hon tvärt emot
gästgivarordningen sålt öl vid Dunderhus, endast ett litet stycke från Tibble Gästgivargård. Hon nekade,
men tolvman Anders Bengtsson i Skälby intygade att det såldes öl i Dunderbo torp. Han menade, att det
var Marias dotter, soldaten Hans Tunströms hustru, som gjorde det. Maria medgav, att dottern ibland
säljer något öl.
   Beslut.
   Hustru Maria Johansson i Dunderhus och hennes dotter soldathustrun blev förbjudna att hädanefter
sälja öl vid torpet Dunderbo, som är beläget ett litet stycke från Tibble Gästgivargård. Vid fortsatt
förseelse skulle de plikta 40 mark silvermynt var gång enligt gästgivareförordningen av år 1664.
   Samma dag. Länsman Petter Westring berättade, att han var befalld av kronobefallningsman Magnus
Ringius, att anklaga allmogen i Bro, Låssa och Ryds socknar, för att de inte hörsammat landshövdingens
order att föra ved från norra Stäket till Kongl Maj:ts vedgård i Stockholm. Kongl Maj:t hade själv givit
order den 3 maj 1720, vilken kronobefallningsman uppvisade. Den hade följande innehåll. Kronolänsman
Petter Westring är tillsagd, att till följd av landshövdingens order av den 2 februari instämma allmogen i
Bro, Låssa och Ryd socknar till tinget för att de har satt sig emot Hennes Kongl:e Maj:ts befallning att
ved från norra Stäket skall införas till Stockholm. Då de inte efterföljt befallningen och om det inte nu är
efterkommit, skall de motsträviga plikta. Gud befalld av Växsjö den 3 maj.
   Sedan visades kronobefallningsmans brev till landshövding Croonberg så lydande:
   Strax som jag fått ordern, hade jag om måndagsmorgonen i god tid 100 par hästar för att föra veden till
Stockholm. Huvuddelen av allmogen i Håbo härad infann sig och körde vad de kunde, men allmogen
från Bro, Låssa och Ryds socknar vägrade att köra utanför hövdingedömet, vilket straffet än skulle bli.
De menar, att de har nog plågor ändå. Hemställer allra ödmjukast hur jag skall göra med dessa motvilliga
frälsebönder. Magnus Ringius.
   Landshövdingen beslutar, att dessa bönder, som understått sig att göra mot order skall stämmas till
tinget och där få plikta för att de så brottsligt och djärvt motsatt sig Drottningens order.
   Uppsala den 2 februari 1720 Magnus Cronberg.

   Länsman Westring må efter föregången stämning anklaga följande hemmans åbor nämligen
frälsebönderna under Tranbygge Säteri Nils Ersson, Erik Larsson, Anders Knutsson, Erik Michelsson
och Anders Matsson i Fiskeby, Olof Larsson i Gällövsta, vilka sade sig den dagen veden skulle föras till
Stockholm på herrskapsarbete och resor, vilket befanns sant.
   Frälsebönderna under greve Fersens gård, Granhammar, nämligen Johan Claesson i Tibble, Johan
Pärsson i Brunna, Hans Erson i Tång samt Mauris Pärsson och Anders Mårtensson.
   Bönderna under baron Posses gård, Säbyholm, Mats Larsson och Esajas Ersson i Sanda, Pär Göransson
i Tibble, Erick Isaksson, Mats Olsson, Mats Hindersson i Ekeby.
   Bönderna på Dävensö under greve Horns sätesgård, Ådö, Anders Månsson, Carl Persson, Pär Jönsson,



19   D:\svenpärm\Hemsidan\Sv4-enskilda\Sv4-9909-18.doc   Skapat den 04-12-28 18:43   Senast utskrivet 04-12-29 15:59  (1999-09-03)

Erik Bengtsson, Anders Johansson, Anders Johansson, Hans Johansson vid Granskog.
   Bönderna under Säbyholm, Hans Pärsson, Brunsvik, Erik Ersson, Lund, Bengt Bengtsson, Gustaf
Ersson, Stånga, Pär Lennartsson och Johan Johansson Skysta, Anders Andersson Vallby, Hindrich
Hermansson, Finsta.
   Bönderna under Ådö, Anders Larsson, Olof Olsson och Anders Erssons änka, Kvista.
   Bönderna under Bro gård nämligen Bengt Olsson, Jursta, Anders Olsson, Nils Johansson, Johan
Hindersson, Erik Nilsson, Anders Ambjörnsson, Mats Mattson, Mats Jönsson, Erik Ersson, Erik
Hindersson, Erik Ekrots änka Raskeboda, vilka samtliga varit antingen på herrskapsskjutsar eller
dagsverken. Enligt Kongl Maj:ts nådiga försäkran och Adelns givna privilegier av år 1719, som frikallar
Ridderskapets och Adelns frälsebönder från kronskjutsar och dagverken så kunde nämnda bönder inte
beläggas med böter för försummelsen.
   Senare anklagade länsman Westring följande personer för att de inte hörsammat befallningen att köra
ved till Stockholm.
   Bokhållare Petter Wennerberg, skattägare till Örsta skattfrälsehemman, Johan Ersson och Anders
Hansson åbor på kronorustningsstam Nibble för vilka ståthållare Strokirck håller rustning. Anders
Ingmundsson på Österröra rustningsstam. Ludvig Ersson på kronoaugmentshemmanet Brunna.
Befallningsman Johan Wallman, Garpeboda och Johan Hansson i Klöf. Johan Ersson, Lilla Ullevi, Hans
Bengtsson i Skälsta, Måns Hultman åbo på skatterustningsstammen Finsta för vilka 4 hemman översten
Maurits Posse presterar rustning.
   Petter Wennerberg, var inte närvarande, men berättade att hans folk samma dag, som kronoveden
skulle föras till Stockholm varit på herrskapsarbete till vilket Wennerberg giver utlagor.
   Johan Ersson och Anders Hansson i Nibble berättar att de varit hindrade av skjutsar och arbete för sin
husbonde ståthållare Strokirck.
   Anders Ingemundsson hade den dagen varit på hållskjuts.
   Ludwig Ersson berättade att han varit hindrad av sin husbondes Strokircks dagsverken och körslor.
   Johan Hansson i Klöv och Johan Ersson i Lilla Ullevi och Hans Bengtsson i Skälsta hade velat föra
kronveden, men blivit befallda av fogden på Säbyholm, Olof Ihlström till herrgårdsarbete.
   Måns Hultman sade att han visste att kronoveden skulle köras till Stockholm, men inte mäktat, då hans
hästar så ofta varit på skjuts.
   Befallningsman Wallman har inte blivit stämd.
   Beslut.
   Skattägaren Petter Wennerberg på Örsta, skattelandbonden Magnus Hultman på Finsta,
kronoaugumentsbönderna i Nibble Johan Ersson och Anders Hansson, samt Ludwig Ersson på
kronohemmanet, Brunna har utan laga förfall tredskats att föra veden till Stockholm och skall böta 40
mark silvermynt.
   Anders Ingemundsson befrias, då han varit hindrad av hållskjuts.
   Befallningsman Wallman var inte stämd.
   Johan Hansson i Klöv, Johan Ersson i Lilla Ullevi och Hans Bengtsson i Skälsta hade blivit befallda av
fogen på Säbyholm att inte köra veden. Fogden Olof Ihlström bör instämmas.

1720-09-27 Jacob Staffansson, som bor inhyses i Berga i Näs socken
Jacob Staffansson, som bor inhyses i Berga i Näs socken, tilltalar domaren salig Hans Staffanssons änka i
Berga, hustru Maja Schaij, för att hon vill förtaga hans arvsrätt efter hans broder Hans Staffansson. Hon
nekar honom rätt i Lådersta skattehemman, där han dock skall ha fått laglig rätt av häradsfogden Litz att
Jacob Staffansson lämnat halvparten i Lådersta för hans andel i Finsta, som han mistat genom process.
   Häremot kärade hustru Maria Schaije, genom fullmakt för Petter Schaij till för det första Jacob
Staffanssons ohemula anklagan, att hon skulle tagit bort hans broders del, för det andra för att han gör
anspråk på Lådersta hemman mot sin egen handskrift, för det tredje för att han utbjudit Lådersta
hemmanet till salu, vilket strider mot lagen, att försälja någon annans egendom, för det fjärde för utgifter.
   Jacob Staffansson framvisade en inlaga, där han säger att han avstängs från allt arv efter sin bror, Maria
Schaijs make, Hans Staffansson i Berga. Hon åberopar ett testamente, som mannen i livstiden upprättat.
Hon har dock inte framvisat det vid första ting efter mannens död vilket borde skett och inte heller visat
det för svågern. Han begär nu en avskrift av testamentet innan nästa ting. Till dess begär han kvarstad, så
att egendomen inte förskingras. Bröderna ägde hälften var av Lådersta i Kalmar socken, vilken Hans
änka nu försäljer och redan  tagit handpenning på. Mot detta protesterar Jacob. Utom att han är arvinge
till broderns egendom, kommer han att anses som borgenär för räkningar. Han ber om boskifte och
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utgifter och skadestånd.
   Häremot svarade hustru Schaij att Jacob Staffansson inget arv hade att fordra, då det fanns ett inbördes
testamente mellan henne och maken Hans Staffansson, vilket var lagligen erkänt och uppvisades.
   --- så är mellan oss slutit, att den som efterlever skall njuta och nyttja sin välfångne egendom orubbad
och otilltalt för den avsomnades eftersåtne släkt och anförvanter, att de i så måtto icke det ringaste hava
att tänka eller tala om ärvande--- Till yttermera visso bekräftar vi detta med våra egna namns
underskrivande och begära den lovliga tingsrätten och andra ärliga mäns attesterande. Den 6 juni 1702
Maria Schaij, Hans Staffansson i Berga.
   Den 11 oktober 1702 blev detta ömsesidiga testamente uppläst och intecknat vid ordinarie hösttinget i
Bro härad till kraft och verkan som lag och förordningar förmår stadfäst i protokoll, vilket betygas.
Anders Winblad von Walter.
   Att dessa hederliga personers testamente är med bägges samtycke stadfäst i vår närvaro attesterar
Nicolaus Petelius vice komminister i Ryd och Näs.
   Skulle till äventyrs vår vilja förvrängas förklarar vi att den makan som överlever den andre skall tillika
med dess arvingar få all egendomen i vårt bo, löst och fast, utan att den utgångne makans arvingar kan
klandra. Detta bekräftas med våra namn den 22 september 1711.
Hans Staffansson Maria Schaij. Till vittne Ericus Wellstadius.
   Den 14 oktober 1713 blev på begäran det första testamentet från den 6 juni 1702 och den gjorda
uttydningen av 22 september 1711 upplästa i Bro härads ordinarie höstting och infattade i
häradsprotokollet samt stadfäst, vilket betygas på tingets vägnar av Joacim Hallpop.
   Jacob Staffansson sade sig inte vilja erkänna detta testamente, då han inte skrivit under det. Schaij
svarade att det inte ankommit Jacob Staffansson att skriva under utan det har sin kraft av 1686 års
testamentsordning. Så mycket mera som testator var myndig och i sitt rätta förstånd och vett och inte
anklagad för någon ogärning eller försökt dölja sin egendom. Schaij begär att det måtte bli lagligen
ansett. Han förbehåller sig all rätt för att Jacob ohemult anklagat, för förfång för hustru Schaij och för
saker han bortfört ur sterbhuset.
   Jacob Staffansson berättade hur han fått halva Lådersta hemman efter affärer i Finsta och Nibble av
Hans. Det finns inga bevis. Hans Staffansson hade ägt Lådersta länge och inget kan disputeras om hans
äganderätt.
   Jacob Staffansson sade att det finns laglig insättning i annans egendom att han varit skatteägare till
Lådersta tillsammans med sin bror.

Schaij visade att Jacob Staffanssons yrkande på Lådersta är helt utan grund. Han visade en skrift med
följande innehåll daterat i Lådersta 1701.
   Min broder Hans Staffansson i Berga har utlöst mig med 50 daler kopparmynt, vilket jag är helt
förnöjd. Varken jag eller mina arvingar har nu eller i tillkommande tider något att fordra av honom eller
hans hustru eller anhöriga  i Lådersta hemman. Jag bekräftar med namn och bomärke och ärliga mäns
bevittnande den 30 juli 1708. Jacob Staffansson.
   På Jacob Staffanssons begäran är vi, undertecknade, som vittnen kallade, att tillstå och bekänna att i
sanning mellan Jacob Staffansson och hans broder domaren Hans Staffansson i Berga är förenat.
Nicolaus Betulius vice komminister i Ryd och Näs, Nils Andersson i Tuna, tolvman Erich Hindersson,
att detta köpebrev blivit funnet i den avlidne häradsdomarens dokumenter uti löjtnant Stråhles närvaro.
Attesterat den 27 september 1729.
   Jacob Staffansson begärde att Schaij måtte uppvisa häradsfogde Mårten Litz om hans lagliga insättande
i annan egendom, vilket Schaij gjorde. På Kungl Hovrättens dom och landshövdingens order insätts
lagligen domaren Hans Staffansson och hans broder Jacob Staffansson i Tuna i hemmanet Lådersta och
den del som tillhör Anders Lydiksson i Kvarnnibble och hans arvingar. De skall ha makt att bruka till
dess Kvarnnibbles arvingar med penningar kan förnöja sin fader. Tolvman Johan Andersson i Flasta, Jon
Nilsson i Wärsta, Anders Erlandsson i Valla och Jonas Ersson i Wäppeby har värderat vart öreland till 50
Daler kopparmynt. Sigtuna den 14 januari 1699 Mårten Litz.
  Vidare sade Schaij, att Jacob Staffansson utan ägarens vilja accorderat bort hemmanet och tagit 50 daler
kopparmynt vilket strider mot jordabalken påstår han sig böter på Jacob Staffansson
   Jacob säger sig ha tagit 50 daler kopparmynt för sin del i Lådersta av Erich Johansson i Ålbrunna,
vilket Johansson tillstod att han betalt.
   Schaij protesterade mot Jacob Staffanssons räkning, som han bifogat som inlaga. Till vittnen
åberopades av Jacob Staffansson, Per Johansson och Pälle Persson i Berga, vilka erkändes som lagliga
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vittne och svor eden med hand på bok.
   Först berättade Per Johansson att Jacob 1716 fört hö från Tuna till Berga. Han visste inte hur många
lass. Även 2 tunnor råg skulle han fört till Berga. Det var så att han lånat pengar av två bryggare i
Stockholm, som domaren gått i borgen för. Sedan han betalt skulden fick han 2 tunnor råg av Jacob. En
ko och ett sto hade han också fått, men om domaren betalt dem visste vittnet inte. Schaij sade det varit
domarens arv och Jacob sade det varit betalning för domaarens jord i Finsta.
Schaij bad att detta skulle noteras.
   Anklagelser och motanklagelser fortsätter. Schaij bad att Jacob måtte dömas att avträda Berga, så att de
skulle slippa honom. Jacob svarar att det kan han göra utan dom. Schaij sade att alla sängkläder har Jacob
satt på krogen, vilket Jacob nekade till.
   Pälle Persson vittnade att Jacob för ett lass hö och 2 tunnor säd till Berga och sade sig inte veta mer.
   Belut.
   Rätten beslutar att stadfästa testamentet mellan Hans Staffansson och Maria Schaij. Om Jacob
Staffanssons äganaderätt i skattehemmanet Lådersta vill  rätten inte utlåta sig för denna gången, utan
avvaktar vidare underrättelser och dokumenter om hur stor del bröderna ägt. Räkningen från Jacob på
256 daler förfaller, då han endast haft att fordra något hö och en ko och ett sto, värderat till 66 daler,
vilken summa Hans Staffansson för länge sedan betalt.
   De 50 daler han fått av Erich Johanssson i Sanda för sin del i Lådersta skall han betala tillbaka förrän
han kan bevisa sin äganderätt. Jacob skall betala änkan Schaij 10 daler för utlägg.

1721 års dombok.
Skogvaktaren Nils Hellsten anklagar bonden Pär Larsson i Nedersylta, för att han med grova eder
förbannat och hotat avskära Hellsten livet. Detta har skett flera gånger och Hellsten önskar straff på
honom för sådan svordom. Per Larsson inställde sig inte vid tinget, trots att han blivit stämd. Rättaren
Olof Andersson intygade, att Per Larsson hotat med eder att skära livet av Hellsten. Detta vittnesmål
stadfäste han med ed. Även domaren sade sig ha hört hotelserna. Nils Hellsten beklagade sig över hotet
och bad att ett ansenligt vite måtte sättas för Per Larsson.
   Beslut.
   Eftersom Per Larsson  med stor svordom hotat att ta livet av Nils Hellsten, som är hälftenbonde
tillsammans med Hellsten på Sylta hemman och ställt till stor förargelse, döms han enligt Kongl Maj:ts
förordning om eder och sabbatsbrott att sitta 2 söndagar i stocken utanför Näs kyrkodörr, sig till näpst
och vanheder och andra till exempel och rättelse. Häradsrätten sätter 40 mark silvermynt i vite mellan
parterna. Den som med ord eller gärning ofredar den andre betalar.

1726-05-26.
Bonden Anders Mårtensson i Skällsta, Bro socken tilltalar bonden och tolvmannen Anders Ambiörnsson
i Härnevi för att han beskyllt Mårtensson  vara 3 marks karl och önskade plikt på honom och
ersättning för kostnader.
   Mårtensson berättade, att Ambiörnsson, som är kyrkvärd tillsammans med Mårtensson, sagt till
kyrkoherden i Bro, Herr Erik Arrenius, att Mårtensson inte skulle vara en ärlig man och inte vara värdig
att bära vinet till altaret.
   Uppvisades ett utdrag ur Håbo Häradsrätt av den 5 februari 1726, där betygas att Mårtensson förhållit
sig ärlig och väl, när han varit i Håbo härad. Mårtensson anser sig oskyldigt angripen av Ambiörnsson,
och fordrar att han betalar kostnaderna.
   Ambiörnsson svarade att han sagt till kyrkoherden, att det går ett rykte att Ambiörnsson, som nu sitter
kyrkvärd, att han vore 3 marks karl, och att vi vilja ha en ärlig karl. Ambiörnsson hade först hört detta av
klockaren Jacob Mattson, vilken han också stämt. Mattson berättar, att Ambiörnsson kommit till honom
och sagt, att vi går till kyrkoherden och talar om att Mårtensson är en 3 marks karl. Klockaren skall då ha
följt med.
   Till vittne kallades hustru Karin Persdotter, hustru till fiskaren Jacob Ersson, som efter avlagd ed
berättade, att hon hört klockarens dotter säga att för 2 år sedan hade hennes far kallat Mårtensson för en 3
marks karl. När hustru Karin frågat om han var det, svarade Kerstin ja. Klockarens dotter, hustru Kerstin,
inkom för tinget och nekade till att ha sagt detta till hustru Karin. Åtskilliga skall känna till detta tal om
Mårtensson, nämligen ryttaren Holmqvist, bönderna Anders Johansson och Erik Nilsson i Härnevi,
Anders Larsson i Kvista, Carl Johansson i Ålbrunna i Låssa och de skall tillstå sina ord.
   Ryttaren Holmqvist sade, att han hört Anders Larsson i Kvista säga till tolvman Anders Ambiörnsson,
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varför skall de taga Mårtensson till kyrkvärd, när han är en 3 marks karl. Larsson medgav de orden och
att han hört dem av Per Olsson i Finsta.
   Anders Johansson i Hernevi sade, att Ambiörnsson sagt detta till honom och att det var ett uppenbart
rykte.
   Erik Nilsson säger sig ha hört ryktet, men vet inte om det är sant.
   Anders Olsson i Härnevi säger sig ha hört av Hjälstabor att Mårtensson blivit dömd till 3 mark.
   Carl Johansson i Ålbrunna berättade, att han hört av åtskilliga, att Ambiörnsson blivit dömd till 3 marks
böter vid Håbo ting, men känner inte till vem som utspritt detta tal.
   Beslut.
   Eftersom tolvman Anders Ambiörnsson och klockaren Jacob Mattson med löst tal och ett ogrundat
rykte försmädat bonden och kyrkvärden Anders Mårtensson för att vara en 3 marks karl, som inte vore
värd att vara kyrkvärd och inget är befunnit annat än han är en beskedlig karl, som ingen missgärning
gjort, döms de att böta vardera 3 mark silvermynt för ohemult och obetänkt tal. De skall också ge
Mårtensson 4 daler kopparmynt för kostnader. Rätten sätter 40 mark silver i vite för den som i
fortsättningen understår sig att vidare sprida osanna rykten om Anders Mårtensson.

1735.
Länsmannen Anders Holmberg har å Ämbetets vägnar låtit inkalla bönderna Olof Eriksson och Johan
Eriksson i Berga, då de underlåtit att dika och med ris uppfylla de 11 famnar av sockenvägen, som
löper från stora landsvägen till Skälby äng. Länsman hade på de flesta sockenbors begäran utsatt en viss
vecka i oktober månad till att åtgärda de sumpigaste delarna av vägen. Då de båda bönderna i Berga inte
utfört sina skyldigheter må de plikta efter lag. De skall också åtgärda sitt vägstycke till våren.
   Inställde sig länsman Holmberg och de svarande, som biträddes av ryttmästare Carl Hindric
Wachschlager, som förklarade att han förbjudit dem att laga vägen. De är hans landbönder. Han menar
att de fått det värsta stycket av vägen att förbättra. Han gick dock med på att de skulle få göra arbetet
nästa vår, vilket länsman lät sig nöja och Rätten bero.

1744.   Länk till fullständig text.  Gäller även nedanstående avsnitt för 1744
Inställde sig inspektor Erich Lindström å friherrinnan Anna Christina Flemmings vägnar och uppvisade
ett instrument upprättat den 6 februari av tolvmännen Matts Hindriksson och Johan Andersson. De hade
på Häradsrättens anmodan vid tinget den 16 januari blivit förordnade att syna skadorna efter branden den
14 september föregående år vid Ekeby i Låssa socken. De båda tolvmännen satte skadan på havren för
Västergården till 66 daler, för spannmål och foder 168 daler, havren för Storgården till 110 daler, för
spannmål och foder 168 daler. Samtidigt hade änkan efter soldat Enberg förlorat 3 lass hö samt 12 daler.
I Östergården brann havre för 150 daler samt foder för 36 daler. Tillsammans beräknades skadorna till
728 och nu anhöll inspektor Lindström att Häradsrätten ville bevilja brandstod och dessutom ändra
skadesumman till ett skäligt pris. Han påstod att synemännen satt för lågt värde på havren och det övriga.
   De närvarande häradsborna, som efter kungörelse om detta ärende, inställt sig menade att man inte
skulle neka brandstod, men efter syneinstrumentets värde. Häradet var så litet att man inte kunde gå med
på högre belopp, utan att många skulle gå mot sin undergång, särskilt som häradet under de sista åren
med durchmarscher blivit mycket betungade.
   Synemännen hade fått underrättelsen att elden kommit lös i Västra gårdens lada vid västra gaveln och i
det starka vädret flugit till de andra gårdarna. Åboen vid hemmanet Erich Mattson, som var närvarande
vid tinget, berättade att han i ottan tröskat på logen. Han hade haft torrvedseld i en liten ugn, som var
gjord av en gråstenshäll med tre tegelstenar ovanpå. Sedan det blivit dager hade han gått därifrån och
hans hustru Maria Esajasdotter skulle ha släkt elden, vilket han själv kontrollerat. Trots detta började det
strax brinna i golvet vid västra gaveln, vilket grannarna kunde intyga. Erich Mattsson nekade inte till att
elden kommit lös av den eld han haft på logen.
   Häradsdomare Nils Andersson i Tuna uppgav på fråga, att den förening sist avlidne häradsdomaren
upprättat tillsammans med häradsborna om brandstod vid vådeld skulle gälla. Inspektor Lindström anhöll
att ärendet äntligen skulle få ett slut.
   Beslut.
   Då föreningen om hur brandstod skall givas, som upprättades 1735 eller 1736, nu var förkommen och
protokollen inte fanns till hands, kunde man inte avgöra ärendet, särskilt som inspektor Lindström var
missnöjd med syneinstrumentet. Man uppsköt till nästa ting, då inspektor Lindström, Erich Mattson och
de övriga Ekebyborna hade att infinna sig, då Häradsrätten skulle meddela utslag i både det ena och det
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andra. Under tiden skulle domhavande skaffa fram avskrift om ovannämnde förening ur protokollet, som
förmodligen redan blivit inlevererat till Kongl Hofrätten.

1744.
Vid föregående ting önskade friherrinnan Anna Christina Flemming erhålla brandstod för de 3 halva
frälsehemman, vid Ekeby by i Låssa socken, som den 14 sept 1743 brunnit genom vådeld. Rätten var
då föranlåten att uppskjuta målet till hösttinget. Nu var kallade inspektor Lindström på friherrinnans
vägnar, Erich Mattson hos vilken elden börjat och övriga Ekebybönder. Inspektor Lindström önskade få
saken slutförd. Erich Mattson hade erkänt att elden började hos honom och att han var skyldig enligt lag
att ersätta skadan. Dock intygades, att han varken kan ersätta skadan eller erlägga böterna för sin
försummelse och häradsborna hade inte haft något emot att brandstod utbetalades. Rätten hade jämfört
nämndemännens Matts Hindriksson i Skälby och Jan Andersson i Härnevi, besiktning med vad
frälsebönderna Ludvig Isaksson på Storgården och Anders Mattson på Östra gården uppgivit och funnit
att skäligt att friherrinnan och hennes bönder får njuta brandstod enligt följande:
   Västergården ett halvt mantal, för en loge med tvenne golv, ett fähus med gott tak, ett foderhus med
samma beskaffenhet, tillsammans 90 daler.
   Storgården, ett stall med gott halmtak, ett foderhus med samma beskaffenhet, ett fähus och ett fårhus
för sammanlagt 125 daler. För åboen Ludvig Ersson brann 3 tunnor råg, 6 tjog råghalm och 14 lass hö för
sammanlagt 186 daler.
   Östergården halvt mantal, 2 stugor med spisar och bakugn 150 daler, 2 bodar under ett tak med en
botten. Den ena likväl bofällig. De räknas som för en bod med dubbel botten vilket enligt föreningen
värderas till 150 daler för 1 mantal. Nu blir det 75 daler för ½ mantal, dessutom ett stall, ett oxhus med
foderlada, ett redskaps- och portlider. Under branden förlorade åboen 6 lass hö. Allt värderas till 361
daler. För hela branden 762 daler, som fördelas så, att när Ekeby 1½ hemman uteslutits de övriga 65
mantal får 11 daler på helt mantal efter anmälan hos landshövdingen. Dock finner Rätten att häradet är så
litet och att utgifterna varit så dryga i dessa tider, att hälften tas ut i höst och resten ett år därefter.
   Vad Erich Mattson i Ekeby, hos vilken elden började, angår så menar han att han eldat i en välförvarad
och murad ugn, sådan som allmänt används vid tröskning. Han hade släkt elden innan han gick därifrån.
Han ber om förskoning från straff, men Häradsrätten finner att han bör gälda skadan och betala de i lagen
utsatta böterna. Då han inte kan betala böterna straffas han med 10 par spö, tre slag av vardera paret.
Någon ersättning för hans enskilda egendom kan inte utbetalas.

1745- 01-14        Länk till fullständig text.     Öppnas i Nytt fönster
Löjtnant Tomas Hollsten har tagit ut stämning på bonden Jan Mattson i Sylta by, Näs socken, för
att han till förfång för gästgivargården idkat öl- och brännvinsförsäljning. Jan Mattson hade tagit biträde
av kammarskrivare Lars Nyström. Han nekade till beskyllningen och sade sig endast sålt svagdricka till
bönder som rest förbi. De hade inte haft vägarna förbi gästgivargården, utan haft härbärge hos Mattson.
Han kunde inte neka dem en törstedrick helst, som det var svårt för dem att gå till gästgivargården och
köpa dricka.
   Löjtnanten Hollsten begärde att inkallade vittnen skulle höras. De var soldaterna Johan Teman, Erich
Örn och Petter Wettersten samt drängen Erik Pihl.
   Johan Teman berättade, att när han och andra soldater varit kallade till kommendering, hade de samlats
hos rustmästaren, som hade sitt boställe i Sylta by. Teman hade som avbetalning för gjort arbete fått
brännvin och dricka av Mattson. Även andra soldater hade begärt öl och brännvin, men som Teman inte
hela tiden varit i stugan, kunde han inte veta om de betalt eller ej. Något vidare hade han inte att berätta.
   Erich Örn och Petter Wettersten sade, att de fått öl av Mattson i avbetalning för gjort arbete.
   Drängen Erich Thomson Pihl sade sig ha sett hur Mattson sålt brännvin till bönder, men inte till
soldater.
   Löjtnant Hollsten yttrade sig, att han efter vittnenas edliga berättelser var övertygad om att Mattsson
sålt öl och brännvin till både soldater och vägfarande bönder. Han yrkade på plikt enligt lag och enligt
häradsrätten förbud, som upplästs i Sockenkyrkan. Där meddelas att ett vite på 10 daler silvermynt för
dem som gör gästgiveriet förfång. Löjtnanten begär också 10 daler i rättegångskostnader.
   Nyström, som ombud för Mattson svarade, att de tre soldaternas vittnesmål endast visade att de hade
fått öl och brännvin som avbetalning på ett gjort arbete. Pihls berättelse visade, att Mattson endast
betjänat resande, som haft vägen förbi Sylta by till sjön och Stockholm. Det kan inte varit till förfång för
gästgiveriet, då de aldrig farit förbi där. Nyström begär att Mattson skall befrias från plikt och
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rättegångskostnader.
   Beslut.
   De det står i gästgiveriförordningen att ingen får upplåta härbärge eller tillhandahålla mat och dricka
till vägfarande om det finns ett gästgiveri inom 2 mil. Sylta by ligger endast 1/16 dels mil från
gästgivaregården i Tibble. Mattson har uppenbarligen tillhandahållit öl och brännvin till försäljning och
skall därför betala böter med 5 daler. Dessutom 10 daler i vite och 3 daler för Hollstens
rättegångskostnader.

Samma dag har pigan Cattarina Andersdotter Tunelia inkallat bonden Johan Mattsson och hans hustru
Margaretha Larsdotter i Asker för det första, att de skulle innehålla någon del av lönen för förflutne år
utan också hela lönen för ett år som hon förut tjänat. För det andra att hustru Margaretha Larsdotter i
åtskilliga vittnens närvaro angripit käranden med okvädningsord och beskyllt henne för att ha mördat sitt
barn och svept det i ett trehörnigt kläde och gömt det under stallsvalen. För detta begär hon böter på
hustru Margaretha samt ersättning för rättegångskostnader.
   Parterna inställde sig och deras fullmäktige likaså. Det var för kärandesidan auskultanten vid
Rådstugurätten i Stockholm Samuel Gustafsson Stiernbielke och på svarandesidan kammarskrivare Lars
Nyström. Kärandesidan anhöll att lönen som hon hade att fordra för de två år hon tjänat skulle utbetalas
till henne. Svarande uppvisade en räkning med det hon fått utbetalt både kontanter, persedlar och
mantalspengar. Pigan skulle vara skyldig 8 daler för att hon två gånger trätt ur tjänsten innan tjänstetiden
gått ut. Svarande vill efterskänka den skulden och betala ut sammanlagt 56 daler förutom 6 par skor och
4 mark ull för de bägge åren tillsammans. Enligt Kungl Maj:ts taxa för detta län är lönen 42 daler. Pigan
blir då skyldig 14 daler vilket hon erkänner.
   I det andra stämningsmålet bestred hustru Margareta anklagelserna och anhöll att vittnen måtte kallas.
Det var häradsdomaren Nils Andersson i Tuna, nämndemannen Matts Hindriksson i Skälby och soldaten
Malms hustru Anna Fagerberg, vilka efter ed och varning för mened berättade var för sig.
   Nils Andersson sade, att förleden sommar hade pigan kommit till honom och beklagat sig över att
hennes matmoder vore nog tvär mot henne. Häradsdomaren hade sökt upp hustru Margaretha för att
försöka nå en förlikning. Hon hade då sagt till pigan: -- Du ....hora, varför går du inte och ställer om
kreaturen, istället för att löpa med drängarna. Mera hade häradsdomaren inte att berätta.
   Nämndeman Matts Hindriksson hade förleden höst varit vid Aske för att påminna Jan Mattson och
hans hustru om den förlikning de lovat med sin förra piga Brita Persdotter. Hustru Margaretha, sade att
hon fått mer än hon borde och att hon varit en lögnerska, som ljugit på den andra pigan, nämligen
Tunelia. Hon hade beskyllt henne för att fått barn och när hustru Margaretha frågat Tunelia, hade hon
gått till häradsdomaren och beklagat sig. Hustru Margaretha hade tagit sina ord tillbaka. Pigan begärde
Matts Hindrikssson till vittne.
   Anna Fägerberg berättade lika med Matts Hindriksson med tillägget att hon tyckt att Jan Mattssons
hustru vid samma tillfälle sagt till Matts Hindriksson, att Brita Persdotter sagt den osanningen, att
Tunelia mördat barn. Nämndeman Matts Hindriksson intygade att han aldrig sagt detta. Vittnesmålen
upplästes och vidkändes.
   Man frågade häradsdomaren, om inte pigan, när hon varit hos honom och beklagat sig över sin matmor,
också talat om att Brita Persdotter beskyllt henne för att ha fått ett oäkta barn, som hon sedan mördat.
Han svarade att hon inget sagt. Man frågade om han hört hustru Margaretha tala om det, men därpå
svarade han nej.
   Jan Mattson och hans fullmäktige Nyström yttrade att av vittnesmålen framgick klart att hustru
Margaretha inte pålagt Tunelia någon beskyllning. Däremot var pigan Brita Persdotter med sitt
ogrundade tal orsak till hela denna oreda, varför Jan Mattsson funnit sig föranlåten att instämma henne
till detta ting. Han begärde att vittnen skulle kallas om hon nekade och förmodade att hustru Margarethas
oskuld skulle skönjas.

Den 15 januari fortsatte tingsförrättningen.
Målet mellan Jan Mattson och pigan Brita Persdotter togs upp. Han påstod att hon borde böta för att hon
vid åtskilliga tillfällen förövat svordom samt att beskyllt Cattarina Andersdotter Tunelia för åtskilligt.
Parterna var tillstädes och svarande nekade till att ha sagt eller haft orsak att säga något förklenande om
Cattarina Tunelia. Jan Mattson önskade nu att två vittnen skulle höras, nämligen pigan Anna Ersdotter
och flickan Cattarina Mattsdotter. Eftersom Cattarina Mattsdotter endast var 13 år gammal kunde hon
inte få vittna. Anna Ersdotter berättade under ed, att hon aldrig hört Brita Perdotter säga något straffbart
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om Tunelia, eller något som rört hennes goda namn. Däremot hade hon ofta hört dem träta. Sedan hade
hon inte mer att säga och vittnesmålet blev uppläst och godkänt.
   Jan Mattson menade nu, att han skulle kunna skaffa andra vittnen för att övertyga Brita Perdotter, om
han fick rådrum. Innan rätten hann ta ställning till denna begäran, förklarade Tunelias fullmäktige, att
hon i målet om lönen skulle låta sig nöja med 30 daler istället för begärda 60 och att förlikning skulle
ske. Jan Mattson godtog denna förlikning och anhöll parterna, att häradsrätten stadfäste anbudet. Rätten
meddelade att de vid sakens slutliga avgörande över berörda förlikning skulle utlåta sig. De ville nu
fullfölja det mål som Jan Mattson i Asker angivit mot pigan Brita Perdotter och gjorde anstalter för detta
till nästa dag.

Den 16 januari.
Upptogs den av Jan Mattson mot Brita Perdotter instämda sak, då parterna inställt sig. Jan Mattson och
hans hustru tillfrågades om de skaffat något bevis för att fälla Brita för att ha beskyllt Tunelia, för att ha
fött ett oäkta barn. De sade att de inte lyckats med detta, men att Jan Mattson trott att han skulle kunna få
fram bevis. De anhöll nu om slut i saken och om förskoning för straff i fall de något felat. Det hade i så
fall berott på okunnighet och oförstånd.
   Pigan Brita Persdotters ombud Erich Wageenius påstod att hustru Margaretha ohemult beskyllt henne
och genom sin man låtit instämma henne till tinget, men inte gittat övertyga henne om hennes skuld,
måtte hon som lagen säger böta och ersätta rättegångskostnader med 12 daler.
   Beslut.
   Hustru Margaretha Larsdotter har velat med vittnen övertyga Brita Persdotter att hon sagt att pigan
Cattarina Tunelia fött ett oäkta barn, men inte sedan gittat fullfölja detta tal, därför anser Rätten att hustru
Margaretha sökt pådyvla Brita en förklenande gärning. Hon skall därför böta enligt 5 paragrafen i
missgärningsbalken 10 daler samt göra offentlig avbön och ersätta rättegångskostnaden med 3 daler.
Samma dag avgjordes målet mellan pigan Cattarina Tunelia och Jan Mattson och hans hustru angående
pigans lön och att hon beskyllts för att ha mördat barn. Parternas förlikning upplästes och därefter avgavs
följande utslag. Enligt lag får domare inte tillåta förlikning i brottmål, där allmän förargelse skett.
Förlikningen om lönen godtas, men inte vad gäller brottmålet. Då hustru Margaretha inte kunnat bevisa
att hennes utspridda ryckte om Tunelia är sant och pigan Brita Perdotter är befriad från misstanke om att
hon pådyvlat hustru Margaretha dessa tankar, anser
Rätten att Margaretha Larsdotter själv skall stå till ansvar. Hon döms att böta 10 daler silvermynt.

1745-06-03.
Uppvisade för Rätten Anna Hederschöld ett köpebrev av den 11 april 1741 underskrivet av
statssekreteraren Gustaf Bounerschöld (Boneauschöld), kammarherre Isak Hederschöld,
kanslisekreteraren Gustaf von Heland, fru Magdalena Hederschöld, samt Samuel Abraham Pijl å sin
moders vägnar. Brevet visar att Annan Hederschöld köpt sina andelar till 123 dalers ränta i följande
frälsehemman och lägenheter, nämligen i Frölunda, Storgården ett ½ hemman, Västergården ½, Berga 2
½hemman och ½ utjord, samt Skälby 5/8 hemman alla i Uppland, Uppsala län, Bro Härad, och Näs
socken belägna. Försäljningen uppgick till 20.000 daler kopparmynt, vilket säljaren erkänt sig fullt ut
erhållit. Fru Hederschöld har tillägnat sig dessa lägenheter för sig och sina arvingar i evärdelig tid. Hon
förpliktar sig att hålla lägenheterna i stånd och om något barn eller arvinge skulle sälja någon av
fastigheterna till främmande, skall de återlösas.
   Fru Hederschöld begärde lagfart på egendomarna och då de varit uppbjudna tre gånger vid
Häradstinget, den 1 september 1743, den 14 januari och 28 maj 1744 förklarades fru Hederschöld och
hennes barn och arvingar för rätta ägare till dessa fastigheter  för evärdlig tid, att nyttja som sin lag- och
välfångne egendom. Ingen må drista sig att klandra köpet vid vite på 5 daler för
Häradshövdingedomsbrott, som lagen säger.

Samma dag tilltalade efter stämning länsman Anders Sundberg å Ämbetets vägnar, drängarna Erich
Larsson och Anders Persson samt gossen Jan Adamssoni Ålsta i Näs socken för att de den 19 januari,
som var en lördag klockan 11 på aftonen stulit en del persedlar från några resande bönder från
Kopparbergs län. Det var Olof Mattson och Per Mattson från Barkarlås och Per Mattson i Kumbla, vilka
tagit härbärge hos Jan Mattson i Sylta. De bortsnappade persedlarna var 3 hästtäcken, 1 hemvävd säck, 1
rep, 3 par tömmar, 1 ryggstycke och 2 hästskor, 1 dalkarlsask med nålar, sylar söm, broddar, trä och garn.
Alltsammans värderat till 17 ½ daler kopparmynt.
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   Dessutom anklagade länsman Jan Adamsson, att han den 6 januari, vilket var trettondagsafton, mellan
klockan 6 och 7 på kvällen bortsnattat från kronolänsmans stängda ladugård 2 nya hästtäcken av hår. De
tillhörde en resande bonde från Sala, Anders Jöransson och värderades till 12 daler vardera. Länsman
yrkar böter på Jan Adamsson enskilt och på honom tillsammans med Erich Larsson och Anders Persson.
Det stulna har blivit återställt till ägarna. Jan Adamsson sökte binda drängen Erich Larsson vid snatteriet
av de två hästtäckena och påstod att han tagit täcken och lagt dem i länsmans halmlider och givit Jan 24
öre kopparmynt för att han skulle gå efter dem. Det hade han gjort, men Erich Larsson nekar och kunde
inte övertygas.
   Jan Adamsson påstod att han var 13 år och föräldralös. Ryttare Hellsten menade att han var 15 år. Då
förra kyrkoherden i Näs, Henrik Sahlgren i Näs kyrka ingen kyrkobok hållit kunde man inte se hans ålder
där. Dock fanns hans ålder i en bibel, som han sålt till skogvaktaren Petter Åberg. Rätten gav länsman i
uppdrag att skaffa fram bibeln till dagen därpå.

Den 4 juni fortsatte Tingsförrättningen.
Petter Åberg hade inställt sig och berättade, att man inte kunde finna någon anteckning i bibeln om Jan
Adamssons ålder, men att hustru Sara Joansdotter intygade att han var 13 år. Ryttare Hellsten erinrade
sig nu att så var fallet och Rätten prövade skäligt att säga följande utslag.
   För sin vanart, som han visat vid två tillfällen, vid sin ringa ålder skall han av sin husbonde, Johan
Ersson i Ålsta i närvaro av någon kronbetjänt bli agad med ris. För drängarna, som stulit för ett värde av
17 daler, men återställt det stulna skall de böta hälften vardera av värdet 8 daler var och istället för
kyrkoplikt få enskild avlösning i sakristian i Näs kyrka.

1745-06-04
Kronolänsman Anders Sundberg hade låtit instämma drängarna Bengt Eriksson i Sylta och Anders
Månsson i Skälby. Eriksson för att han vid mikaelitid, då han skjutsat från Tibble gästgivargård till
Barkarby, stulit ett par kvinnostrumpor och ett rep samt ett hästtäcke från fru Schönström. Han uppgav
att han hittat täcket, men ändå i lönn behållit det tillsammans med repet och strumporna. Han anklagades
också för att han den 9 februari ur bonden Johan Hanssons i Österby och Kumla socken tagit en 9 dalers
plåt ur ett matskrin, som stått i bagarstugan hos Bengts matmoder i Sylta. Han hade gömt plåten i pigans
säng. Anders Månsson anklagades för att han skulle varit delaktig i stölden från fru Schönström.
   Bengt Erikssons moder Kirstin Bengtsdotter hade å sonens vägnar efter stämning inkallat hans
matmoder Sophia Nilsdotter, drängen Hindrich Pihl och pigan Karin Johansdotter, då hon menade att alla
varit delaktiga i snatteriet av 9-dalersplåten.
   Sophia Bengtsdotter, Hindrich Pihl och Karin Johansdotter hade efter genstämning påstått, att hustru
Kristin inte hade bevis för sin anklagelse, och att hon måtte få böta för ohemul beskyllning enligt lagen.
   Parterna inställde sig utom Anders Månsson. Bengt Eriksson besvarade första stämningen med, att när
han skjutsat fru Schönström, hade ett par söndriga ullstrumpor och ett rep blivit kvar i kärran. Dessa hade
honom ovetande kommit in i ärthalmen. Han menar att Anders Månsson, som deltagit i skjutsandet visste
om detta.
   Vad beträffar den andra stämningen för 9-dalersplåten, sade Bengt Eriksson att han bekänt för länsman,
att han tagit den från Johan Hansson, men att bekännelsen kom av skrämsel för att de slagit honom. Nu
nekade han och återkallade sin bekännelse. Nu inkallades vittnen, rustmästaren vid Upplands Regemente
till fots, Olof Hellman och bönderna Johan Mattson och Anders Andersson i Sylta mot vilka Eriksson
inte annat jäv hade att invända än att de sagt att han borde ha handklovar. Detta nekade vittnena till. Efter
avlagd ed berättade de följande.
   Anders Andersson, sade att han inte varit närvarande varken före eller då stölden skedde, men då han
kommit dit hade man slagit pojken, vilken ändå nekade. Då de resande skulle fara ville Bengt gå hem,
men länsman sade att han skulle sätta honom i ett mörkt rum, där han varken skulle se dag eller natt.
Bengt sade då att han tog på sig stölden, trots att han var oskyldig.
   Olof Hellman berättade, att när han kom till sin gård och fick höra att resande blivit av med en 9-
dalersplåt, sagt att man skulle leta efter den. När han kom in hade bönderna Bengt på golvet mellan sig.
Så länge länsman var närvarande nekade han, men när han gått sa han att jag tager Hindrich fri för jag
har tagit plåten.
   Johan Mattson sade, att hustru Sophia varit hos honom och frågat efter drängen. Mattson svarade, att
han frågat efter en släde och Sophia frågade om han haft en 9-dalersplåt med sig, vartill vittnet svarat nej.
Därpå hade Mattson gått till länsman och frågat Bengt om han tagit plåten då han först svarat ja sedan



27   D:\svenpärm\Hemsidan\Sv4-enskilda\Sv4-9909-18.doc   Skapat den 04-12-28 18:43   Senast utskrivet 04-12-29 15:59  (1999-09-03)

nej. Då hade länsman och bönderna gått ut, utom den bonden som blivit besluten. Han hade sagt, att om
du vill tacka mig skall jag inte söka dig, för jag har fått plåten igen. Drängen svarade, att jag tackar dig
käre fader, jag tog plåten ur er spann och lade den i pigans säng. Vittnesmålen upplästes och godkändes.
   Hustru Kirstin Bengtsdotter förklarade att hon aldrig menat att stämma hustru Sophia och hennes dräng
och piga utan endast velat, att de skulle ge upplysningar. Beskyllningen, som är i stämningen är ett
missförstånd. Då nu sonen tagit på sig skulden återtar hon alldeles sitt påstående varmed alla åtnöjdes.
Länsman tillfrågades om fru Schönströms saker och han sade sig ha skrivit till henne utan att få svar.
Hästtäcket hade en bonde hämtat. Han visste inte om han tappat det eller om det var stulet. Vidare var ej
att anföra och avsades följande slut:
   Då länsman inte fått svar från fru Schönström och Anders Månsson inte är tillstädes kan inte saken
slutföras. Länsman Sundberg skall till nästa ting införskaffa behörigt besked och se till att Månsson då är
tillstädes.
Den andra stämningen mot Bengt Eriksson om 9-dalersplåten får även vila till nästa ting, då Häradsrätten
skall över både det ena och det andra målet utlåta sig.

1745-09-14
Vid senaste sommartinget hade löjtnant Thomas Hellsten på egna och de övriga grannarna i Tibble by
anhållit om rättens tillstånd, att lägga den gamla sockenvägen mellan Sylta och Tibble by på ett annat
ställe. Det skulle bli bekvämare för de resande och mindre skadligt för åborna, då den gamla vägen löper
över deras åkerskiften.
   Rätten utställde detta mål tills laga syn skett och nu inställde sig Hellsten och uppvisade
nämndemännen Hans Erlandsson, Lars Larsson och Matts Hindrikssons besiktningsattest av den 8 juni.
De hade funnit att det ställe, där Hellsten ville lägga den nya vägen, var mycket bekvämligare än den
gamla. Det blir närmare till stora landsvägen och tjänligare för de resande. Hellsten har lovat undanröja
några stenar som ligger i vägen.
   Såväl nämnden som allmogen intygade att den gamla vägen, som löper tvärs över deras åkerskiften
skadar dem och den nya vägen blir bekvämare för de resande. Därför samtycker Rätten enligt 25:te
kapitlet i Byggninga Balken att löjtnanten får anlägga vägen. Han skall sätta den i så gott stånd, att de
resande kan vara nöjda.




