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UKF:s pärm Sv4 - Svenngårds hembygdssamlingen -pärm P1
Ur diverse domböcker - 1700-talet
I pärm P1 i Svenngårdska samlingen står protokollen i annan ordning

**************************************************************************

Ur Domboken 1726.
9 renskrivna och översatta blad (3+3 kopior av de sista bladen).
I sammandrag beskrivna av Gudrun Sandén 1995
Birgitta Larsdotter - mord på sitt eget barn.
   En kvinna, Britta Larsdotter, 26 år hade förts hit från slottshäktet i Uppsala anklagad för mord på sitt
eget foster.
   Han hade för 4 år sedan blivit lägrad i Romfartuna socken av en bondson vid namn Johan från
Tillberga. Hon hade blivit dömd och undergått kyrkoplikt. 1725 vid midsommartid hade hon flera gånger
blivit lägrad av en bondson Anders som varit vid Hammarby utanför Skanstull och hjälpt till med slåttern.
På nyårsnatten hade hon fött ett barn i ett torp här i Bro. Torpet skall ligga på vänstra sidan av vägen när
man går från Stockholm där en lång hustru och en gammal grå gubbe bodde. Nämnden trodde det kunde
vara Herrhagen.
   Hon hade kastat fostret över en gärdesgård. Ingen hade märkt att hon fött. Man frågade hur hon klarat
detta och om inga tecken synts efter. Först ville hon inte svara bland så mycket folk, men sedan sa hon att
hon fött barnet i kjolen och där tagit efterbörden och allt och kastat även kjolen. Dagen därpå gick hon
vidare ensam. Nämnden frågade om det inte synts i snön var hon lämnat fostret, men hon hade bara gått
därifrån.
   Hon kom till ett annat torp troligen Eldbro, där de skrämde henne med fjärdingsman och ville se hennes
pass. Hustrun följde henne till Hernevi, där fjärdingsman Anders Törngren tog henne och då det stod i
passet att hon var havande fördes hon till Uppsala. Hon berättade att barnet varit ett gossebarn som gråtit
litet.
   När hon gick från Hammarby med mjölk hade hon blivit lägrad i en gränd vid Norrbro av en
slaktardräng, som hette Johan och han var hennes lägersman.
   Senare på dagen fortsatte rättegången. Nu var torparfolket och en inhyseskvinna med och Brita medgav
att det var samma människor hon varit hos.
   Anders Johansson som torparen hette kände igen henne som den kvinna som på nyårsafton kommit och
bett om husrum. Senare kom också två månglerskor och de låg alla tre i samma rum. Han hade heller inte
sett något foster varken på snön eller i åkern på våren. Inte heller hade han märkt att hon varit tjockare på
kvällen än på morgonen då hon gick bort.
   Hustrun Maria Olsdotter inkallades och hennes berättelse stämde med mannens. Hon talade dessutom
om att de hade en arg bandhund, som alldeles säkert skulle gett skall om Brita gått ut på natten.
   Inhyseskvinnan Karin Börries berättelse stämde med de övrigas. Brita Larsdotter sade dock att det hon
berättat var sant.
   Fjärdingsman Anders Törngren berättade att han träffat Brita i Hernevi och tagit henne till kyrkoherden
där hon bekänt att hon fött barn och mördat det i Kallsela backa. Hon ändrade sig sedan och sade att det
skett på Herrhagen.
   Britta tillfrågades om den rätta lägersmannen men svarade att jag är inte vid mitt rätta förstånd.
   Torparfolkets barn hade inkallats som vittne och igenkände Brita men hade inte märkt att hon varit
havande eller fött barn under natten.
   Hustru Malin Ersdotter i Härnevi, Brita Johansdotter i Spånga och Kerstin Larsdotter i Grindtorpet
synade Brita och sade att hon aldrig fått barn.
   Rättens resolution lyder, att då hon inte kunnat ange lägersman, inte säkert varit havande, inget foster
blivit funnet och hon ej vid sina sinnens fulla bruk är, kan hon inte dömas för barnamord.
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Ur Domboken 1726.
1 renskrivet och översatt blad.
Skadad häst.  Sabbatsbrott.  Paco Horleman - Nils Hällsten.
   Nils Hällstens och hans hustru Sofia i Sylta skall vittna att deras son skadat en häst tillhörig kapten
Horleman. Dessutom påstår Hellsten att Horleman genom att låta sitt tjänstefolk köra hö på aftonen 3:dje
Storböndagen begått sabbatsbrott.
   Vid vittnesförhören med Hellstens framkommer att de inte vetat vad sonen gjort och därför inte kan
dömas till skadestånd. Sonen däremot, som är en vettvilling, döms till ris för sin odygds skull. Då
Hellsten utan fog beskyllt Horleman för sabbatsbrott skall han betala honom 3 marker silvermynt och
rättegångskostnaderna.

Ur Domboken 1726.
3 renskrivna och översatta blad.
Slagsmål vid Aspviks krog.  Johan Johansson Blom.
   Kronolänsman Petter Westring anklagade sillpackaren Johan Johansson Blom och Per Johansson och
Anders Andersson från Villberga socken för slagsmål vid Aspviks krog.
   Blom var inte närvarande, då han som borgare i Stockholm var hindrad genom generalmönstringen som
skulle hållas med borgerskapet i staden. Dock talade han inte om när den skulle vara och visade inte
någon order.
   Bonden Johan Johansson var inte heller där trots att han blivit kallad i tid.
   Länsmannen berättade att Johan Johansson Blom kommit till krogen i sällskap med sin bror Per
Johansson och Anders Andersson. Han var helt oregerlig och slog Anders Andersson, så att ögonen
svullnade och bloden droppade. När länsman blev tillkallad och försökte tala honom tillrätta, sa han, att
han inte brydde sig ett piss om vad länsman sa.
   Anders Andersson berättade att han kommit i sällskap med bröderna Johansson till Aspviks krog. Där
hade Johan Johansson flugit på honom och rivit halva skägget av honom, slagit honom i ögonen så att han
inte kunnat se på en månad och bitit honom i tummen.
   Till vittnen kallades Krogvärden Per Johansson och torparen Erich Andersson.
   Krögaren berättade att de tre männen kommit om natten och att Blom slagit både Johan och Anders
med en käpp. De hade blivit så blodiga att ingen kunnat känna igen dem vara människor. Dessutom hade
Blom haft sönder en spinnrock och två fönsterrutor. Krögaren hade varit tvungen kalla på länsman.
   Erich Andersson hade varit på krogen, när männen kom och hämtat länsman, när krögaren bett honom.
Sedan hade han gått, så han vet inte vad som skett. Han hade dock sett att Johan  och Anders var mycket
blodiga.
   Rätten dömde trots att Blom var frånvarande honom till böter. Är han inte nöjd med domen kan han
överklaga vid nästa ting.

Ur Domboken 1726.
3 renskrivna och översatta blad.
Fisktionde till kyrkoherde Sahlgren.
   Fiskarrendatorn vid Stäket har instämt kyrkoherden i Näs och Ryd Sahlgren för att han påstått att Hiller
inte betalt tionde. Han har dock givit saltad gös och rå nors till ett antal som han menar vara skäligt.
   Hiller kunde inte delta vid förra tinget på grund av hastigt påkommen sjukdom, något som han kan
bevisa.
   Kyrkoherden beklagar sig att han nu för fjärde gången haft omak för detta fisktiondes skull, då inte
Hiller infinner sig i tinget.
   Kyrkoherden menar att sjukdomen är rus och att Hiller är rädd för eden. Han tycker det är en märklig
man han har att göra med som inte i godo kan lösa tvisten. Han sänder olika salta fiskar och kallar dem
alla för gös. Ber nu att få tiondet i pengar istället även för de sista 4 åren och ersättning för den tid han
måst vara vid tinget.
   Rätten befriade kyrkoherden helt för Hillers anklagelser och dömde Hiller att betala sitt tionde och
övriga utlägg.
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Ur Domboken 1740.    Länk till fullständig text.  Gäller även nedanstående avsnitt för 1740
3 renskrivna och översatta blad.
Rodes stämning på Joh. Mårtensson i Ekeby för olaga flyttning från Lilla Granskog.
   Jacob Rode hade stämt Johan Mårtensson till sommartinget för olaga flyttning från Lilla Granskog i
Lossa socken. Då Mårtensson anfört att han fått stämningen för sent och rätten ansett att så var fallet hade
ärendet uppskjutits till detta ting. Rode infann sig tillsammans med inspektorn Leufström med en kopia
av den förra stämningen.
   1) för att han utan uppsägelse och innan laga fardag flyttat.
   2) sedan han av kronobetjänterna återförts till Lilla Granskog, hade han åter flyttat tillbaka till Ekeby.
   3) för alla de dagsverken han inte gjort från det han flyttat till denna dag.
   4) för att han inte satt ut fiskeredskap (katsor) som han skulle.
   5) för att han inte betalt för en tjurhud.
   6) för att han utan lov sålt 1/2 parm hö.
   Svaranden och hans fullmäktige Jöran Ruda ville med vittnen bevisa att uppsägning skett. Vittnena var
bonden Jan Hansson i Stora Granskog och Bengt Nilsson i Werka nu boendes på Dävensö. Endast Jan
Hansson var närvarande. Han berättade att han vid Tomasmässan 1738 varit kallad som
uppsägningsvittne. Detta kunde inte Rode minnas.
   Pär Jöransson berättade att han vid Tomasmässotiden 1739 av Jan Mårtensson blivit kallad till vittne,
när Mårtensson frågat Rode om han inte godtog förra årets uppsägning. Rode svarade att det gjorde han
väl om han ville.
   Ruda anhöll att få uppskjuta målet till nästa dag och hämta det andra vittnet. Rätten beviljade anhållan,
då dagen ändå var slut.
   När rättegången fortsatte hade Ruda inte hittat Bengt Nilsson i Dävensö trots att han rest dit. Nilsson var
på resa till Stockholm. Ruda anhöll att få uppskjuta målet, eftersom Nilssons vittnesmål var så viktigt.
    Rätten beviljade anhållan, men dömde bonden Bengt Nilsson att böta 1 daler silvermynt för att han inte
infunnit sig i rätten. Skulle han utebli även nästa gång ökades böterna.

Ur Domboken 1740.
1 renskrivet och översatt blad.
Tingsprotokoll den 18 febr 1740.
   Den 18 febr 1740 hölls ting med allmogen i Tibble gästgivargård.
Närvarande: Kronolänsman Anders Sundberg
Häradsdomaren Nils Andersson i Tuna
Tolvmännen Jan Ersson i Ålsta
Lars Persson i Önsta
Ludwig Ersson i Brunna
Jonas Matsson i Österröra
Per Jöransson i Sanda
Hans Erlandsson i Finsta

Efter gudstjänst i Näs Kyrka utlystes ting och tingsfred. Uppbud och inteckningar togs upp i särskilt
protokoll och de instämda målen togs i följande ordning.
Samma dag: Sakfälldes Ryttaren vid Kongl. Lifregementet och Norra Upplands Compagnie Philiph
Blomqvist i sin frånvaro till att betala 1 daler silvermynt.
Samma dag: Bonden Emil Ersson fick betala 1 daler silvermynt för att han inte inställde sig vid tinget.
Samma dag: Godkändes några avkortningslängder.
Samma dag: Ofullständigt protokoll om lånad säd från Granhammar.
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Ur Domboken 1742.
2 renskrivna och översatta blad.
Kjerstin Ersdotter bortkörd från torpet Qwista.
Bonden Carl Perssons änka, hustru Kjerstin Ersdotter har tagit ut stämning på befallningsman Jacob
Rode.
1) Rode skall 1740 på olaga tid sagt upp henne från Qwista Hemman, tagit hennes egendom i beslag och
förbjudit henne att bärga den vårsådd hon sått.
2) Sådden blev förstörd av kreaturen. Hon hade tänkt betala sin skuld till sätesgården med skörden.
3) Då Rode skall ha bortauktionerat hennes egendom och behållit hennes gröda begär hon nu att han skall
betala tillbaka och stå för rättegångskostnaderna.
Rode infann sig inte i rätten trots att det fanns vittnen att han fått stämningen i tid. Hustru Kjerstin blev
trodd av rätten, men då Rode inte infunnit sig utan fick böta för uteblivande skall ärendet tas upp vid
nästa ting igen. Hustru Kjerstin skall underrätta Rode om utslaget.

Ur Domboken 1742.
2 renskrivna och översatta blad.
Kjerstin Eriksdotter - Jacob Rode.
Änkan Kjerstin Ersdotter har till sistlidne ting den 19 maj instämt frälsefogden på Ådö Jacob Rode. Han
har i olaga tid kört bort henne från hemmanet, sålt hennes ägodelar och förrött hennes gröda.
   Rätten bötfällde Rode, som inte infann sig i rätten. Han skulle dessutom visa räkning på hustru Kjerstins
skuld. Han menar att hon borde sökt honom på hans nya bostadsort i Soteholms härad i Södermanland.
Han påstår sig varit sjuk under förra tinget, vilket bevittnas av en frälsefogde Jöns Säterman. Rode skall
av mattighet ha svimmat i kyrkan den 9 april. Han berättar i sin inlämnade skrift att han haft sitt herrskaps
order att göra vad han gjort. Rodes räkning finns i herrskapets kontor. Han vill att Kjerstin Ersdotter
ersätter honom för de utlägg han haft, 12 daler Kop:mt.
   Rätten anser att ärendet hör hemma i Bro häradsrätt och inte i Soteholms, som Rode vill ha det till,
eftersom han bor där nu. Han instäms till nästa vinterting.

Ur Domboken 1744.      Länk till fullständig text. Gäller även nedanstående avsnitt från 1744
1 renskrivet blad
Angående Anna Magdalena Rudbecks svåra läge.
Upplästes en ansökan från kapten Cöhlers änka, Anna Magdalena Rudbeck, att hon skulle slippa betala
div skatter, som hon blivit ålagd. Hon anför sin stora fattigdom.
   Rätten frågade de närvarande om hennes ekonomiska ställning. Hon har ett ganska svagt och torftigt liv
och är helt beroende av släkt och andra för sitt uppehälle blev svaret.    Rätten beviljade henne befrielse.

Ur Domboken den 16 jan 1744.
2 renskrivna och översatta blad.
Kjerstin Eriksdotter - Jacob Rode, Säbyholm.
Bonden Carl Perssons änka, Kjerstin Eriksson har till detta ting instämt frälsefogden på Ådö Säteri Jacob
Rode för att han 1740 i olaga tid uppsagt henne från hemmanet Qwista, tagit och sålt hennes egendom
och förbjudit henne att inbärga hennes gröda. Han har inte redogjort för detta.
   Rode infann sig inte trots att han fått stämningen i tid. Han vistades nu i Spånga socken i Stockholms
län. Då nu ärendet varit uppe i flera ting bad hustru Kjerstin att rätten slutgiltigt måtte ta ställning.
   Ännu en gång blir det slutliga utslaget uppskjutet till nästa ting. Där skall Rode infinna sig och redogöra
för sina mellanhavanden med hustru Kjerstin. Det ligger dock på henne att meddela detta. Rätten anser
henne ha rätt.

Ur Domboken 29 maj 1744.
2 renskrivna och översatta blad.
Kjerstin Eriksdotter - Jacob Rode.
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Rode infann sig inte vid detta ting heller. Han lämnade en skrift där han påstår att skulden, som Kjerstin
Ersdotter haft till Greve Arvid Horn redan är betald. Allt som skett har varit order från Horn. På hösten
1740 hade flera av Ådös bönder rett ut sina mellanhavanden till Sätesgården och så även Kjerstin
Eriksdotter. Hon skall inte ha haft något att invända.
   Kjerstin Eriksdotter, som var närvarande även denna gång anför att skrivelsen från Rode inte gäller som
bevis, då den inte är besvuren.
   Rätten beslutade att eftersom Rode inte inkommit med den sluträkning man efterlyst, utslaget uppskjuts
till nästa ting. Han skall omedelbart krävas på 10 daler silvermynt i böter för sitt uteblivande. Skulle han
utebliva igen höjs summan till 20 daler.

Ur Domboken 1744.
1 renskrivet och översatt blad.
Förmyndare för Trädgårdsmästare Lobergs barn.
Trädgårdsmästaren vid Ådö Olof Burman, som på grund av ålder och sjukdom inte längre orkar vara
förmyndare för avlidne trädgårdsmästaren Lobergs omyndige barn begär att antingen barnens farbroder,
trädgårdsmästaren vid Tuna gård i Roslagen, Mattias Loberg eller någon annan skicklig man utses till
förmyndare.
   Deras egendom - 968 daler i kop:mt, 2 guldringar, 9 silverskedar, 2 silverkoppar, 1 hårnål av silver och
något tenn - har blivit insatt i Bro kyrka.
   Det blev deras farbroder, som blev deras förmyndare.

Ur Domboken 1744.
2 renskrivna och översatta blad.
Fridrich Meyer bränt brännvin av ren råg.
Länsmannen Anders Sundberg har stämt tegelslagaren Fridrich Meyer för att han mot förordningen bränt
brännvin av ren råg.
     Fridrich Meyer nekade men länsman inkallade två vittnen Isak Isaksson och Anders Michelsson.
Meyer anförde jäv mot Isaksson eftersom han som stadsvakt gjort sig vanfrejdad genom något
oanständigt förhållande. Nämnden och allmogen vittnade dock att han hade frejd de år han vistats här
samt att han inte blivit lagförd i Stockholm heller.
   De båda avlade vittneseden och deras vittnesberättelser stämde överens. Meyer hade sålt brännvin för
fyra  daler kannan.
   Han dömdes skyldig och skall böta 10 daler silvermynt samt att bli av med brännvinspannan och rågen.

Ur Domboken 1744.
1 renskrivet och översatt blad.
Brandsyn på Ekeby i Lossa.
Mats Andersson i Skälby och Sven Andersson i Aspvik förordnades att göra brandsyn på Ekeby i Lossa
socken. Den 14 dec brann 3 halva frälsehemman tillhöriga friherrinnan Fleming. De skall värdera
skadorna och undersöka om någon varit vållande till olyckan. Därefter lämna rapport till nästa ting.

Ur domboken 1744.
5 blad renskrivna och översatta blad.
Tvist om ölförsäljning mellan klockaren och gästgivaren.
Löjtnant Tomas Hollsten anklagade klockaren Petter Pettersson för att ha sålt öl till gästgivargårdens
förfång. Parterna inställde sig och klockaren nekade till anklagelserna. Han anförde jäv mot ett av
löjtnantens vittne, nämligen bokhållare Bylich. Han menade att Bulich tidigare varit ägare av
gästgivargården och att det dessutom förelåg missämja mellan dem om andra saker.
   Rätten ansåg dock inte att jäv förelåg utan tillsammans med de två andra vittnena tolvmannen Jan
Andersson och bonden Erich Erichsson i Aspvik svor Bulich eden med hand på bok.
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   Bulich vittnade att han hört att klockaren sålt öl både under den tid han haft gästgiveriet och nu under
Hollstens tid. Han hade sett klockaren ge en officer öl, men inte sett om betalning skett. Ofta hade barn
kommit från klockaren med kärl med dricka och sagt att de köpt det.
   Jan Andersson hade inte själv köpt öl av klockaren på ett år men visste att hans anställda ibland gjorde
det. Särskilt när de hade arbete vid kyrkan, då det var lång väg att gå till gästgivargården.
   Erich Erichson berättade att han tillsammans med en västgöte varit hos klockaren och fått färskt öl.
Västgöten hade betalat. Klockaren sa att han sålt till vandrande krigsfolk och sedan även till andra.
   Parterna avträdde, men återkom med en skrivelse, där Petter Pettersson erkänner att han mot lag sålt öl
men att tvisten mellan honom och Hollsten nu är bilagd. Skulle han fortsätta åtar han sig att betala 20
daler silvermynt och vara förfallen till straff.
   Då parterna på detta sätt kommit överens låter Rätten det bero.

Ur domboken 1744.
1 renskrivet och översatt blad.
Byggnadssyn på Asker.
   Arrendatorn i Asker har till Häradsdomaren Nils Andersson i Tuna och Mattz Hendriksson i Skälby
lämnat 3 syneattester vilka blev protokollförda.
   Arrendatorn hade 1741 byggt nytt fähus värderat till 250 daler. Satt upp 150 fot ny gärdsgård och dikat i
den s k Mansängen och Dyvreten. Värde 432 daler.
   1742 har han flyttat ett stall och reparerat det. Värde 6 daler. Vidare ett lider med tak värderat till 12
daler. Stängt 120 fot i västra gärdet och dikat 220 fot.
   1743 har han satt upp en ryttarstuga till ett värde av 112 daler. Han har också byggt ett hemlighus med
hönshus för 60 daler. Stängt 163 fot och dikat 173 fot i östra gärdet.

Ur Domboken 1745.   Länk till fullständig text. Gäller även övriga avsnitt flr 1745
4 renskrivna och översatta blad.
Kjerstin Ersdotter - Jacob Rode.
Vid sommartinget avgjordes tvisten mellan Kjerstin Ersdotter och Jacob Rode, som kört henne från
hemmanet, sålt hennes ägodelar och förödat hennes gröda. Rätten godtog inte Rodes försvar, att han
handlat på order från Greve Arvid Horn på Ådö. Rode skall ersätta hustrun med 741 daler och
rättegångskostnader med 120 daler. Dock skall hustru Ersdotter lämna Rode utslaget i så god tid, att han
hinner överklaga vid nästa ting.
   Följden blev att Rode med hjälp av notarie Chytraeus stämde Kjerstin Ersdotter. Notarien menar att det
är två omständigheter som avgör. Nämligen om Rode bevisar att han handlat på order från Greve Horn
och om hustru Ersdotter borde krävt framlidne Horn eller sterbhuset och inte Rode.
   Notarien begärde en remiss från Kämnärsrätten i Stockholm för att få intyget styrkt med ed. Intyget
bevisar att Rode handlat på order. Han ville lämna det kommande tisdag. Rätten skulle dock denna dag ha
syn i prästgården i Bro, så rätten kunde inte längre uppehållas med Chytraeus ärende. Chytraeus menade
att han inte skulle hinna tillbaka till tinget under måndagen och begärde att skjuta upp ärendet till nästa
ting. Han skulle då också hinna få tag på Greve Horns brev till Rode i ärendet, som han inte kunnat finna.
   Kjerstin Ersdotter förklarade att hon inte kunde tro att Horn skulle velat henne så ont och menar att i
skulden finns sådant som härrör från tidigare ofredsår och som Hans Excellensen Horn redan efterskänkt.
Hon beklagar att hon på grund av sin stora fattigdom inte kan uthärda denna sak längre om den inte blir
avgjord.
   Notarien Chytraeus vill inkalla ett vittne då Kjerstin Ersdotter påstod hon inte fått kvittensboken av
Rode. Hon medgav att hon för ett år sedan fått den. Den var dock helt sönderriven. Chytraeus avstod från
vittnet.
   Utslag. Rätten vill inte ändra sitt beslut från förra tinget eftersom intyget, som bevisar att han handlat på
order, inte är med ed bestyrkt. Dock medger de att det skall prövas vid nästa ting. Rode skall då infinna
sig med brevet från Horn. Kassör Ingman skall också försöka erinra sig om han hört Horns order att driva
bort änkan och om skulden är av gammalt datum.

Börje
Markering
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Ur domboken 1745.
1 renskrivet och översatt blad.
Kyrkoherde Staafs änkas bekymmer.
Kyrkoherde Carl Staafs änka Christina Arrenia begär att hon skall bli befriad från skatter. Hon är fattig
och måste dra försorg om omyndiga barn. Änkor under sådana omständigheter skall vara förskonade från
dessa utgifter. Allmogen och nämnden bekräftar att hon inte har några tillgångar varför rätten beviljar
hennes begäran.

Ur Domboken 1746.       Länk till fullständig text. Gäller även övriga avsnitt för 1746
3 renskrivna och översatta blad.
Kjerstin Ersdotter - Jacob Rode.
Vid detta ting skall Rode, som fått anstånd, infinna sig och med kassör Ingman bevisa att han handlat på
order av Greve Horn, när han kört bort Änkan Kjerstin Ersdotter från hemmanet Qwista. Kjerstin
Ersdotter är nu död men hennes son Pehr Carlsson inställte sig i stället.
   Rode med bistånd av notarie Chytraeus infinner sig med alla papper i ordning och kassör Ingman har
låtit efterfråga om någon varit missnöjd. Ingen har klagat. Greve Horn har under denna tid själv hållit i
allt, så Rode kan inte ha handlat på eget bevåg. Änkan var skyldig 109 daler och Rode skall befrias från
änkans och hennes barns anklagelser.
   Sonen menade att modern kommit att lida mycket av den behandling hon fått av Rode.
   Utslaget blev att Rode skall betala 120 daler till änkans barn och parterna sedan vara överens.
   

Ur Domboken 1746.
1 renskrivna och översatta blad.
Jacob Rode, Anders Wiberg - Nils Pehrsson.
Vid flera ting hade pågått en process mellan Jacob Rode och senare hans efterträdare Anders Wiberg vid
Ådö Säteri och torparen Nils Persson. Torparen anklagades för att ha tagit bort säd på Qwista gärde.
Rätten har dömt honom skyldig men han har gått till Hovrätten. Han var inte med i rätten och
nämndemännen Per Jöransson och Lars Isaksson berättade att han var dödssjuk.
   Eftersom sjukdom är laga förfall kunde inte rätten befatta sig med detta utan Nils Persson skulle infinna
sig i nästa ting och fullgöra Rättens utslag.

Ur Domboken 1746 den 15 jan.
4 renskrivna och översatta blad.
Snickaren Erich Lundstedt - Friherrinnan Anna Christina Fleming.
Snickaren Erich Lundstedt hade stämt Friherrinnan Anna Christina Fleming för att hon den 8 okt inför
Baron Otto Fleming angivit honom för lösdriveri. Han hamnade i fängelse några dagar. Han vill ha sin
innestående lön. Han begär tillbaks sina verktyg i samma skick de befann sig när Friherrinnan tog dem
ifrån honom. Han vill ha ersättning för resor och annat detta kostat honom.
   Lundstedt biträddes i rätten av kamreraren Petter Liebling och på Friherrinnans vägnar uppträdde
frälsebefallningsmannen Carl Stenbock med en skrift från Friherrinnan. Hon säger att hon fått stämningen
men att ärendet inte är av sådan natur, att hon vid annan domstol än där hon är boende skall behöva svara.
   Liebling menade dock att eftersom Lundstedt varit anställd på Säbyholm hos Friherrinnan är det här
ärendet hör hemma. Han antyder att Friherrinnan kommer att gå till Hovrätten bara för att uppskjuta
ärendet för den fattiga betjänten. Skulle så bli tänkte han begära urtima ting.
   Rätten frågade var Friherrinan, som äger flera fasta egendomar egentligen har sin hemvist. Svarades att
hon var skriven här i häradet, vilket också Lundstedt var, sedan han kom i hennes tjänst.   Utslaget i rätten
blev att den innestående lönen skulle betalas liksom verktygen återlämnas och ersättning givas. Den första
åtalspunkten om lösdriveri fick tas upp i annan domstol.
    Friherrinnan förklarade sig missnöjd.

Börje
Markering
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UKF:s pärm Sv4 - Svenngårds hembygdssamling - Pärm 1
Ur diverse domböcker 1700-talet.
I sammandrag beskrivna av G. Sandén 1995
*******************************************************************************

Ur Domboken 1749
6 översatta och renskrivna blad. 16 svarta kopior av handskriften.
Drängarna Anders Persson och Carl Persson gjorde offentlig avbön inför Rätten för att de smädat
och vanvördat sin fader.
   Gardessoldaten Gustaf Burman skall den 18 dec förlidet år under dryckenskap och svordomar sökt göra
övervåld på gårdsfolket vid Stäkets Gård samt snattat ett par kardor.
   Gardessoldaten stämde i sin tur frälsefogden Skogsberg, rättaren Johan Mårtensson, drängen Anders
Eriksson, trädgårdsdrängen Anders Månsson, sadelmakaregesällen Carl Lund, bomullsvävaren Olof
Boström alla vid Stäket samt torparen Erik Johansson på Ön. Burman nekar.
   Instämda vittnen var trädgårdsmästaren Eric Lindahl, dejan Walborg Palm och pigan Greta Larsdotter
från Stäket.
   Noggrann redogörelse för förhören. Länsman förklarar att han inte blivit övertygad att Burman stulit
kardorna, men att han bör böta för sabbatsbrott, slagsmål, svordomar och okvädningsord.
   Han dömdes till böter, eller i brist på penningar till nio par spö. Frikändes för kardorna.
Sadelmakaregesällen Lund dömdes till böter för att ha givit Burman två kindpustar och för sabbatsbrott.
De övriga frikändes.
   Frälsefogden vid Stäkets gård Johan Skogsberg har stämt gardessoldaten Gustaf Burman för att i
ondsko ha nedrivit en skorsten. Burman nekade och då ryttartorpet där skorstenen fanns inte är belägen
inom detta härad, utan i Eds socken befattar man sig inte med denna stämning.
   Bonden Jakob Mattson i Gällöfsta angavs ha sålt brännvin till borgaren Börje Bergman från Torshälla
stad, då denne arbetade med att sätta upp tegelbruket vid Gällöfsta. Då vittnena inte infunno sig uppsköts
målet till nästa år.
   Krögaren i Pihlkrog Anders Norgren anklagades för att sålt brännvin utan tillstånd. Först nekar han,
men då vittnet torparen Olof Johansson i Snygghäll säger, att han sett Norgren sälja till resande, erkänner
han att han köpt ett halvt stop från Munkholmen. Han har inte sluppit de resande förrän han trakterat dem.
   Domen löd på 100 RD silvermynt eller 24 dygn på vatten och bröd på Uppsala Slott.

Ur Domboken 1750-09-19.
6 negativa fotokopior, ej renskrivna
Ang. Sockenmagasin 1746-03-05. Protokoll.
Landshövding Carl von Grooth söker vid Härads-Tinget och där allmogen kommer tillsammans
förespråka inrättande av Sockenmagasin. Kronobefallningsmannen Sven Askeroth fick i uppgift att sprida
kunskap bland allmogen.
   Lantingshausen har redan hjälpt sina frälsebönder och vill inte åtaga sig att stödja inrättande av
magasin.
   Överstelöjtnanten Reinholt Wilhelm Hodeés änka fru Anna Hederschöld lät genom sin frälsefogde Olof
Holmstedt anmäla att han ej till särskilt sammanskott samtycka vill.
   Baron Funks änka, fru friherinna Cederström genom frälse Bokhållaren vid Lejondahl Johan Wikman
samt Baron Mauritz Posses änka fru Anna Christina Fleming genom Cancellisten Daniel Poignant att då
de så nyligen fått vetskap om de här planerna de önskar överlägga och återkomma till nästa ting.
   Wikman vill också korrespondera med sin husbonde Hovjunkaren Gripenstedt, som rest till Närke.
   Herr Carl Iserhielm vill, dels som ägare av Tibble dels på sin moders fru Maria Magdalena Hermelins
vägnar, stödja inrättningen.
   Herr Lervin Blixen, som var närvarande, vill ej vara emot denna inrättning, men vill inlämna sitt
yttrande vid nästa ting.
   Ärendet uppsköts till nästa ting.
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Ur Domboken 1750-09-19.
11 negativa fotokopior, ej renskrivna.
I sammandrag beskrivna av G. Sandén 1995
Ang.  Härads Tingets arbetssätt 1750.
Sedan JustitieCancellern Herr Johan Herdeskiöld tagit säte i Rätten och allmogen blivit inkallad förmälte
han hur kunglig Nåd och undersåtars lydnad blivit i Landsorterna underrättad. Kungligt Brev är uppläst
av Landshövdingarna. Herderskiöld fann sig föranlåten att fråga följande omständigheter.
   1) Om gudstjänst och tingspredikan hålles och om rättens ledamöter och de rättsökande flitigt bevistar
den?
   Svarades: Ja.
   2) Om allmogen bevisar överheten den trohet, som är befalld?
   Svar: Ej annat har hörts än att allmogen här i orten är trogen och lydig.
   3) Om allmogen missta lag och rättvisa och om de få sina domar innan de far från tinget?
   Svar: Ingen hade orsak att klaga.
   4) Om domhavanden i tid underrättat lagmanstinget så att ärendet inte blir förhindrat?
   Svar: Dessa förteckningar sänds strax till lagmannen.
   5) Om kronobetjänten visar hövlighet och välvilja mot allmogen och noga kvitterar deras betalningar?
   Svar: Mycket beröm till kronobefallningsmannens Askeroths omsorg om allmogen.
   6) Om kronobetjänten tidigt infinner sig i Härads Tinget och går häradsrätten tillhanda?
   Svar: Ja.
   7) Om Kronobetjänten utan försummelse exeqverar domar och utslag?
   Svar: Ja.
   8) Om kronobetjänten påtalar brott, som sabbatsbrott, slagsmål och övervåld, så att tingsrätten
allvarsamt kan beivra dem?
   Svar: Att det inte försports många sådana laster i denna orten, men om det händer beivras det.
   9) Om tjänstehjonsstadgan allvarsamt handhaves?
   Svar: Så ofta någon förbrytelse mot nämnda stadga spörjes, påtalas det och beivras.
   10) Om sakören skyndsamt utsökes?
   Svar: Ja.
   11) Om häradshövdingen njuta dessa andelar i sakören?
   Svar: Ja.
   12) I vad stånd är häradslistan och protokollen och var förvaras och disponeras sakörena?
   Svar: Efter 1743 finns lista och protokoll kompletta och inlämnade till Landsarkivet i Uppsala. De
tidigare är försvunna då de förvarades i häradshövdingens boställe.
   13) Om det varslas till Hovrätten, när grövre brott blivit begånget och om kronobetjänten varit på stället
och ger sin underrättelse?
   Svar: När ett grovt brott blivit begånget inkallas extra ting om så behövs, så att rannsakningen inte blir
fördröjd.
   14) Om domhavande i tid inlämnar dombok och protokoll till Kungl. Hovrätten?
   Svar: Ja.
   15) Om hållskjutsarna fungerar med allvar och utan besvär?
   Svar: Gästgivare Carl Werner svarade att bönderna ibland försummade sina hålldagar. Han anmäler
dem då till länsmännen, som instämmer dem till tinget. Justitiekanslern förklarade att trogna undersåtar
inte i onödigt mål blir bötfällda, men att lag och ordning skall råda och ingen resande bli uppehållen på
grund av försummelse.
   16) Om häradsrätten sparsamt beviljar lov till svedjande och beivrar olovligt svedjande?
   Svar: I denna skoglösa ort har inte inlämnats någon ansökan och ej heller försports något olovligt
svedjande.
   17) Om Landsfiskalen med flit och utan egennytta och med skicklighet utför sina ämbetsplikter?
   Svar: Han har inte haft något mål vid denna Rätten, men tidigare har han haft åtskilliga mål, som han
beskedligen utövat.
   18) Om lanthandel finnes och om dess behörighet påtalas och beivras?
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   Svar: Det finns ingen sådan handel i orten.
   19) Om allmogen vinnlägger sig att plantera allehanda skogsnyttiga träd?
   Svar: Endast på några få ställen har plantering skett. Men man förmodar att de efter hand beflitar sig om
att sådant fullgöra.
   20) Om allmogen njuter hus- och hemfrid och säkerhet på vägar och stigar?
   Svar: Att ej annat föresports.

   Slutligen försäkrade Justitiekanslern allmogen om Kungl. Maj:ts nådiga och säkerliga hjärtelag för sina
trogna undersåtar, med förmaning att de skall visa sin plikt som trogna undersåtar och fullgöra
befallningshavandes befallningar.

Ur Domboken 1751.
7 negativa fotokopior, ej renskrivna
Bokhållare Hedengran och skjutsgossen Werner.
Inspektoren Carl Werner på Tibble gästgivargård har till sistlidna ting instämt bokhållaren uti Riksens
Ständers Banco. Han påstod att Johan Herman Hedengran på allmän landsväg och färja slagit och illa
hanterat Werners omyndige son Carl. Han måtte med böter anses skyldig och ersätta
rättegångskostnaderna.
   Werner infann sig i rätten men Hedengran lät kanslisten Daniel Poignant ingiva Kungl. Maj:ts Ordinarie
Livmedicus Doktor Mårten Reefs skrivelse och följande intyg. Att Johan Herman Hedengran inte kan
företaga någon resa på grund av sin svaga hälsa. Stockholm den 14 jan 1751.
   Hedengran hade skriftligen insänt följande vittnesbörd:
   Han reser den 11 aug från Säbyholm till Stockholm. Han kan gå ed på sin sannfärdiga berättelse. Från
Tibble gästgivargård far Inspektor Werners chais efter Hedengran. På slät mark går färden i helsmått
löpande och i alla uppförsbackar i gående. Werners son säger med mycken otidighet att Hedengran skall
köra fortare. Han menade att då Hedengran var ensam i chaisen borde hästen orka dra fortare.
Skjutsgossen fortsatte med otidigheter, som hördes av de resande i andra vagnen, nämligen Greve Bondes
lakej och jungfru.
   Vid färjan försökte han få färjkarlens medhåll och hotade att spänna från och rida därifrån. Då slog
Hedengran pojken med flata handen över munnen, så att några bloddroppar syntes ur näsan och sade att
han borde lära sig till en annan gång. Pojken började nu skrika för att få passagerarna att lägga sig i. Det
gjorde de också, men Hedengran försvarar sig med att han vet att skicka sig på vägarna. När de kommo
av färjan gick färden i samma sakta mak utan att något hördes av gossen.
   Vid Barkarby betalade Hedengran skjutspengar och dricks och sade gossen, att han skulle tala med hans
far och förmanade honom att skicka sig bättre nästa gång.
Underskrift.
Att detta passerat betygar jag med mitt namns undersättande, och med liflig ed vill bekräfta om så
påfordras.
Stockholm den ? 1750. Anders Carl Kindquist, Lakej hos Elisa Falckenberg.

   Inspektor Werner menade att Hedengran kom med samma ursäkt som vid förra tinget. Dock hade
Werner mött honom på Norrbro tillsammans med bokhållaren Winberg och inte kunnat märka någon
sjukdom. Kanslisten Poignant uppläste Hedengrans protest, att saken skulle avgöras vid detta tinget. Om
han inte inställde sig vid nästa ting, skulle han betala 10 daler silvermynt i vite. Skulle han fortfarande
vara sjuk skulle läkare styrka detta. Vittnena skulle dock höras nu då de voro så ålderstigna att man kan
förvänta dödsfall.
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Ur Dombok 1751-01-16.
9 ej renskrivna blad
Stina Lisa Persdotter från Småland - fött ett oäkta barn
Länsmannen Anders Holmberg har till detta ting kallat amman vid Lejondal pigan Stina Lisa Persdotter
anklagad för att vid Mikaeli tid här i orten fött ett oäkta barn. Hon skall stå till ansvar för detta brott och
utnämna sin lägersman.
   Stina är 28 år, medelmåttig till växten, något undersättsig, född av torparen vid Tuborgs gård i Småland.
Föräldrarna är döda och hon begav sig till Stockholm för att uppsöka en broder.
   På vägen mötte hon en grönklädd karl med bössa som försökte övertala henne till otukt. Han hette
Anders och hans moder, som var på marknaden och sålde kram, ägde en gård, som han ville sälja och
sedan följa Stina till Stockholm. Då hon inte velat samtycka tog han henne till en avskild skogsäng,
varefter han främjat sin onda lusta. De hade sedan skiljts åt och hon vandrade genom Skänninge,
Norrköping och Nyköping.
   Under vandringen hade hon märkt att hon var havande. Hon insjuknade omsider hos en torpare i
närheten av Södertälje, dit hon kom vid pingstiden. Hon mindes inte namnet på torparen eller socknen där
hon bodde ej heller hur länge hon stannade.
   Så snart hon kunde gick hon till Stockholm och där talade hon med sitt syskonbarn Peter Lomerin, som
skall vara soldat vid Kungl. Livgardet. Hon sökte därefter sin bror men fann honom inte.
   Hon orkade inte gå längre än till Bro socken, där hon vistades i 14 dagar hos Lars Larsson i Kvista,
sedan 5 veckor hos soldaten Enqvist i Djursta soldattorp. Därefter kom hon till torparen Johan Eriksson i
Snickaretorpet, där hon 14 dagar efter mikaelimässan födde ett fullgånget flickebarn, som ännu lever.
   När hon blev frisk utbjöd hon sig till ammetjänst. Näst före jul blev hon antagen hos Hovjunkaren Herr
Jacob Gripenstedt på Lejondal, därifrån hon i går fått avsked.
   Länsmannen Holmberg anförde att denna Stina Lisa Persdotters berättelse inte vore trolig, då hon vid
sin ankomst till orten utlåtit, att hon blivit lägrad av en sjöman i Stockholm, där hon varit i tjänst. Hon har
allvarsamt förmanats att bekänna sanningen, men säger att hon inte känner någon annan lägersman än den
okända karlen, som våldtog henne på skogen.
   Frågades, om hon inte ropat på hjälp och vid framkomsten till närmsta by begärt hjälp att finna honom?
   Hon svarar, att hon ropat på hjälp men ingen hört henne. Hon hade dock inte berättar för någon vad som
hänt henne emedan hon inte trott att det skulle få sådan påföljd.
   Hon föreställdes nu det orimliga i att hon kunde klaga över våldtäkt och att hon måste ha känt den som
lägrat henne.
   Hon svarade, att hon väl visste att denne Anders, medan hans moder var på marknaden, uppehållit sig
på ett rusthåll Skiotorp intill där hennes syster bodde, men hon hade aldrig sett honom mera än då hon
råkade honom i skogen.
   Länsman Holmberg inkallade vittnen Johan Eriksson och hustru Stina Markusdotter i Snickartorpet och
Johan Andersson och hustru Brita Persdotter i Lagmansboda, som också varit med vid födseln. De avlade
vittneseden med hand å bok, och efter varning att inte begå mened, berättade hustru Stina att när denna
kvinnsperson kommit och bett att få stanna hade hon sagt att hon kom från trakten av Eksjö. Hon hade
följt sin moster till Stockholm. Mostern skulle besöka sin son, gardessoldaten Lomerin.
   Stina Lisa Persdotter berättade också att hon förlovat sig med en sjöman och fått en guldring av honom,
som hon dock tappat. Han skulle ha lägrat henne.
   När hon skulle föda hade hon under barnsnöden, som varit ovanligt svår, berättat om Anders i
Östergötland, där hennes syster bor. Hon sa aldrig att hon blivit våldtagen.
   Litet senare har vittnet farit till Stockholm och träffat slaktare Dahlmans dräng, Petter. Han berättade att
han året näst före träffat en kvinnsperson vid prästgården i Spånga. Hon tänkte be prästen skriva till
hennes bror i Ösjö socken, så drängen trodde, det var samma kvinna. Han skulle fråga pigan som tjänat
tillsammans med henne hos Boyens mor, som var syltekvinna på Regeringsgatan i Stockholm. När vittnet
reste hem från Nacka, mötte hon samma dräng vid Järva krog och han hade frågat och påstod att det var
samma kvinna.
   Vittnet hade vid hemkomsten frågat Stina Lisa om hon kände Boyens mor. Hon svarade ja och sade att
hon tjänat hos henne ett halvår, men likafullt påstått att hon blivit lägrad i Östergötland.
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   Hustru Britta hade under förlossningen, som varit ovanligt svår, hört Stina Lisa bekänna att hon blivit
lägrad av en Anders vid systerns hemvist och skilts från honom vid Gränna. Förövrigt har inte vittnet talt
vid henne eller visste varifrån hon var. Vittnesmålet upplästes och vidkändes.
   I anledning härav frågades Stina Lisa om hon haft tjänst i Stockholm. Hon svarade att hon tjänat hos
Boyens mor från påsken till mickelsmässan samma år. Men hon hade varit så oförståndig, när hon begivit
sig från sin födelseort, att hon inte hade uttagit något prästebesked, då hon följt sin moster till Stockholm.
Varefter hon hos kyrkoherden i Linderås herr Samuel Mörling uttagit besked. Då hon därefter gick mot
Stockholm, blev hon våldtagen av den okände Anders och har inte med någon sjöman eller annan haft att
skaffa.
   Beslöts att eftersom brottet begicks i Ösjö socken skall Landshövdingen Herr Carl von Grooth
översända rannsakningsprotokollet till där berörde domstol. Bör Stina Lisa Persdotter, såsom en lös och
okänd person till Uppsala Slottshäkte införas och därifrån till Östergötland avsändas.

Ur Domboken 1752.
4 negativa fotokopior, ej renskrivna
Grälade Stina Hansdotter och Anders Johansson.
Hustru Stina Hansdotter stämde sin man Anders Johansson, inhyses i Raskeboda för att han
1) förskjutit henne och givit henne endast 3 fjärdingar korn till uppehälle
2) slaktat 7 av hennes får
3) inte betalt henne lön för 2 1/2 års daglön utom 2 par skor och 1 par tofflor
4) för att hennes mor, hustru Sofia Månsdotter och hennes bror Olof Hansson under två somrar hjälpt till

med bärgning och bara fått 4 vålmar hö. Till sist begär hon att han skall betala rättegångskostnaderna.
   Anders Johansson nekade, att han skulle drivit hustrun ifrån sig, utan hon gick själv. Han har ingenstans
att bo och äger ingenting förrän han delat sin egendom med sina barn i ett tidigare gifte.
   Hustru Stina kunde inte precis säga att han drivit henne bort med hugg och slag, men hon ville inte följa
honom till Raskeboda, eftersom han inte bett henne om det.
   Länsman Holmberg anför att de båda makarna sedan förra års höstting blivit fällda för slagsmål
sinsemellan.
   Utslag i domen blev att eftersom båda var vållande till det hat och illvilja som råder, skall båda böta 25
daler silvermynt. Kan de inte det döms han till 9 par spö och hon till 7 par ris. De skall hädanefter leva
ihop i sämja som äkta makar anstår, annars får de svårare straff. Hustruns fordran på mannen avslog i alla
delar.

Ur Domboken 1752 29/1 (?)
33 negativa fotokopior, ej renskrivna
Kammartjänaren Friedrich Schensson- slagsmål och okvädingsord
Kammartjänaren Friedrich Schensson, i tjänst hos generaladjutant greve Friedrich Pontus de la Gardie,
har till detta ting instämt gästgivaren härstädes Nils Lundblad och hans hustru Anna Stina Dubois till
ansvar. Schensson blev slagen och fick åkommor och begär ersättning för läkarlön. Han fick också ta
emot okvädningsord.
   Schensson berättade, att när grevinnan de la Gardie kommit till gästgivargården voro inga skjutshästar
inne trots att det blivit tillsagt innan. Hon befallde Schensson att gå till postbonden och fråga om han mot
betalning ville skjutsa.
   Schensson, som fått höra, att postbonden var på gärdet gick dit ut och där träffade han Anders Olofsson.
Schensson frågade om han visste var postbonden var, men fick inget svar. Han tog då tag i tömmarna och
bad honom hålla litet och frågade igen, om han inte kunde säga var postbonden var. Anders Olofsson
frågade om han ville överfalla honom, samt sprang på honom och tog honom i bröstet, så att några
knappar blev utryckta. Han hade omkull honom på marken. Schensson gick ifrån honom till grevinnan
och beklagade sig. Fru grevinnan befallde honom att säga till skjutsbonden, som skjutsat dem dit, att
spänna för sina hästar för vagnen.
   Under tiden kom vaktmästaren vid Ekolsund Eric Sahlström och snickaren Johan Sahlström till
gästgivargården. Grevinnan bad vaktmästaren följa Schensson ut på gärdet och övertala postbonden att
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skjutsa. De råkade åter Anders Olofsson och medan de talade med honom kom gästgivaren och utan ett
ord slog han Schensson i huvudet 3 slag med en käpp eller piska. Flera av folket på gärdet kom med
käppar och påkar. För att undvika deras slag drog Schensson Anders Olofsson över sig. Han fick ändå ta
emot slag, men har inte själv förfört sig på någon människa.
   När Schensson kom tillbaks till gästgivargården fick han höra att Anders Olofsson hade fel på hörseln,
så att han inget hört utan tänkt att Schensson ville överfalla honom. Schensson ville ha bonden med sig in
och dricka ett stop öl som försoning. Men gästgivaren hade avrått och frågat bonden, om han ville dricka
med en sådan karl och kallat Schensson åtskilliga grova okvädningsord och beskyllt honom för att ha
rövat bort hästen.
   Gästgivare Lundblads berättelse. När grevinnan de la Gardie kommit till gästgivargården hade
hållkarlen förut tingat hästar till hennes vagn och gått andra vägen bort efter dem. Gästgivaren hade dock
följt Schensson ut på gärdet till postbonden Bengt Eriksson och sökt övertala honom att skjutsa. Han hade
ej kunnat förmås därtill. Då hade Lundblad gått till Aspvik för att skaffa hästar. Under tiden har
Schensson råkat åboen Anders Olofsson där på gärdet och velat ta hans hästar. Men då han inte ensam
kunde uträtta detta återvände han till gästgivargården och hämtade vaktmästare Sahlström och snickare
Sahlström och greve de la Gardies kock Hans, att med våld ta hästarna. De hade haft påkar under
västarna.
   Gästgivaren hade utan att ana detta oväsende begivit sig ut på gärdet att se på folket, som hållit på att så.
Då fick han se Anders Olofssson med Schensson över sig, som slog honom och de andra omkring. Han
gick då för att hjälpa bonden. Han blev då slagen, men om han själv utdelat några slängar, kunde han inte
minnas.
   Schensson nekade att han varit ute tillsammans med gästgivaren och talat med postbonden. Han
åberopar vittnena Bengt Eriksson och hans måg Sven Nilsson samt Per Eriksson och hans dräng Gabriel
Eriksson, alla här i Tibble by, som givit vittnesed.
   1)Bengt Eriksson sa, att när grevinnan kom till gästgivargården med sin betjänt, som han först trott vara
kusk, bad hon om skjutshästar. Han sade sig inte veta om det var Schensson, som var med, då han inte
kände honom. Då han inte kunnat hjälpa med hästar, gick de tillbaka till gästgivargården.
   Schensson återvände till gärdet och Anders Olofsson, som gått där och kört. Vittnet hade inte hört vad
som sagts, men sett att de ryktes om tömmarna. Schensson hade sedan gått bort. Efter en halvtimma hade
han återkommit med vaktmästaren och snickaren vid Ekolsund och kocken. Nu var vittnet närmare och
såg hur snickaren ryckte omkull Olofsson. Han släppte då såskäppan och sprang för att skilja dem åt. Han
frågade, vad de hade med bonden att göra men fick inget svar. Han slog några slängar med piskan, men
visste inte vem han träffat. Vittnet såg att Schensson fick några slag av gästgivarens piska.
   Extra fiskal Broms frågade, om vittnet sett Schensson omkull, men svarades nej. Frågades om flera
slogo Schensson. Svar: nej.
   Frågades om vittnet sett Schensson slå Anders Olofsson eller någon annan. Svarade vittnet, att han inte
kunnat se, vilka som slog varandra, men att Schensson inte haft något i händerna att slå med. Frågades om
han hört Schensson klaga att han blivit slagen. Svar: nej, men Anders Olofsson klagade däröver.
   Hovjunkare Carl Wilhelm Iserhielm ville att vittnet skulle utfrågas om han sett Anders Olofsson
omkullryckt, vartill vittnet svarade ja. Var vittnet den första, som kom till platsen sedan oväsendet börjat?
Han svarade nej, men visste inte hur många som voro där förut. Lundblad frågade om vittnet märkt att
Schensson varit drucken? Svarade vittnet att det kunde han inte säga.
   2) Sven Nillson berättar, att då Schensson första gången kommit ut på gärdet utan föregånget samtal
tagit Anders Olofsson i bröstet med ena handen och tömmarna i den andra. De hade kindpustat varandra
men vittnet vet inte vem som börjat. Olofsson hade rått på Schensson och fått omkull honom. Schensson
kommer då till vittnet och frågar vad bonden hette. Han gick sedan till gästgivargården och kom efter en
halvtimme tillbaka med vaktmästaren, snickaren och kocken. Schensson gick fram till Olofsson och slog
honom 3 slag på munnen och sa: -Var är dina krafter? Schensson fick omkull Olofsson med hjälp av sina
medföljare. De höll honom fast, varför vittnet gick för att hjälpa bonden och skilja dem åt. Snickaren
Sahlström hade en påk i handen, vilken vittnet tagit ifrån honom och slagit honom ett slag. Gästgivaren
hade sedan kommit och med ett piskskaft slagit Schensson några slag.
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  Frågades vilka som hjälpt Schensson att få omkull Anders Olofsson. Svar: Han hade inte i hastigheten
kunnat urskilja det. Frågades om snickaren slagit någon med påken, som vittnet tagit ifrån honom. Svar:
nej, han hade hållit den, som om han tänkt slå. Det var en avbruten gärdsgårdsstör.
   Frågades om Schensson slog någon annan än Olofsson och om han hade något i händerna att slå med.
Svar: nej. Frågades om gästgivaren  svor vid detta tillfälle, eller om vittnet av hans tal kunde höra hans
avsikter. Svar: Vittnet hade inte hört svordomar utan gästgivaren hade sagt att han måste hjälpa bonden.
Han hade inte varit ivrig.
   3) Per Eriksson berättar, att han sett en främmande karl, som talat med postbonden, men om slagsmålet
hade han ingen kunskap.
   4) Gabriel Eriksson visste ej mer än föregående vittne.
   Vittnesmålen upplästes och vidimerades.
   Länsman Holmberg begär att få förhöra sina inkallade vittnen, nämligen: Drängen Johan Mattson i
Berga, Sven Nillssons hustru Emma Bengtsdotter i Tibble och Iserhielms kusk Lars Hagström.
   Fiskal Broms protesterade häremot, eftersom Emma Bengtsdotters fader Bengt Eriksson tillsammans
med Sven Nillsson varit delaktiga i slagsmålet och inte bör vittna. Ej heller borde Iserhielms kusk vittna,
då Iserhielm ägde gästgivargården och sökt taga gästgivaren i försvar. Anmälte hovjunkaren blev  därför
inkallad och han förklarade att han inte hade med saken att göra. Fiskal Broms menade att Iserhielm från
början ställt sådana frågor till vittnet, att man kunnat anta att han velat ta sitt folk i försvar. Hovjunkaren
sade sig inte menat att lägga sig i saken och ville inte ha med den att göra.
   Länsman Holmberg ansåg att jäv mot kusken inte förelåg. Holmström och Johan Mattsson avlade eden.
Johan Mattsson sade sig ha hört herr Schensson säga till grevinnan, att om han fick ta flera med sig,
skulle han gå ner på gärdet och taga hästarna med våld. Grevinnan svarade: - Nej, gör inte det, då blir det
slagsmål. Schensson svarade: - Som Ers Nåd vill. Därefter hade han gått och talt med grevinnans
frälsebonde som skjutsat dit.
   Sedan begav sig Schensson, kusken, snickaren och vaktmästaren ut på gärdet, men vittnet hörde och såg
intet av vad som hände. Kusken kom tillbaka och sa: - Det står galet till därute. Jag tror de slår ihjäl
varandra. Länsman frågade om de haft några tillhyggen och om han av deras tal kunde ana deras uppsåt.
Holmström hade inget sett eller hört. Han hade stått hos sin herre i Andregården, då pigorna kommit och
berättat, att fogden slog bönderna ute på gärdet. Han gick ut på trappan och såg att det inte var fogden
utan Schensson. Pigorna hade misstagit sig, eftersom han haft gröna kläder liksom Lundblad. Schensson
hade försökt spänna ifrån hästarna men inte lyckats. Han tog då Olofsson i axeln, men när denne gjorde
motstånd kastade han honom under sig. Han lyfte upp honom och slog honom åter i backen.
   Sedan gick vittnet in och eftersom han skulle gå ett ärende, sa hans herre till honom att gå till
gästgivargården och få aftonvard. Vittnet gick genom ladugården, där han mötte Schensson, som varit
tämmeligen besupen. Han föll 2 gånger, när han skulle kliva över gärdesgården. Schensson såg inte
vittnet, utan talade för sig själv och med många eder talat om att bonden skulle få stryk och att han skulle
ta hästarna från honom. Han föll framstupa på gården och gick sedan till gästgivargården. Grevinnan
frågade om han fått hästar. Han svarade, att han fått stryk. Men om grevinnan gav lov skulle han ta tre
med sig och ta hästarna med våld. Alla på gärdet skulle få stryk, liksom alla som hörde gästgivaren till.
Grevinnan sade åt honom att vänta litet, då hon skickat efter länsman.
   Vittnet hade gått in i krogstugan och tagit sig aftonvard, varvid grevinnan rest bort. Snickaren och
vaktmästaren gick till gärdet. När vittnet kom ut, sa en resande man, att det är ett faseligt slagsmål på
gärdet. Gud bevare mig att bära mig åt så på gästgivargården. Får jag inte hästar i godo, så får jag dem
inte i ondo.
   Vittnet sa till en ryttare vid namn Ahlstedt: - Kom låt oss gå dit ut och se om övervåldet är för stort, då
ska vi bjuda till att stilla dem. När han kom fram såg han Schensson slå Anders Olofsson. Men om han
hade påk eller hirsfängare att slå med kunde han inte skönja, då han var två bösshåll ifrån dem. Dock hade
han något i handen.
   De mötte vaktmästaren och frågade vad det var för väsende där ute. Han svarade: - Gud vet, jag har
intet ont gjort. Strax mötte de kusken, som hade Schenssons hatt i handen. De sa till honom, att han vore
värd stryk, om han varit så oförståndig att han givit sig ut på gärdet i slagsmål.
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   De kom sedan fram till Schensson och Anders Olofsson, som fortfarande höll varandra i håret och slog
slag på slag med händerna. De var bägge blodiga och Olofssons skjorta var sönderriven. De sa till
Olofsson, att han inte skulle slå mera, även om Schensson var värd att få stryk så att han bara kunde
krypa. De gick emellan och bad de närvarande skilja dem åt. Vittnet gick därifrån, eftersom han hade
bråttom och skulle bort.
   Schensson ropade på honom och bad honom vänta så att de kunde slå följe och få sig ett stop öl i
förlikning. Vittnet sade att han inte hade något ont mot honom och gått därifrån.
   Fiskal Broms frågade, vilka voro på gärdet, när vittnet kom dit utom Olofsson och Schensson. Han
svarade: - Gästgivaren och Bengt Eriksson och Sven Nillsson samt åtskilliga flera, som han inte sett eller
känt. Frågades om vaktmästaren och snickaren från Ekolsund hade gjort något ont eller haft något i
händerna. Svarades: - Nej, inte sedan jag fått se dem. Frågades om Schensson, när han samtalat med
grevinnan om att ta hästarna med våld, nämnde vilka han ville ta med sig. Svar: -Nej. Frågades om vittnet
såg någon annan än Schensson och Olofsson slåss. Svar: -Nej.
   Vittnesmålet upplästes och vidkändes.
   Fiskal Broms anförde att då Bengt Eriksson och Sven Nillsson efter egna vittnesmål äro delaktiga
således inte äger vitsord.
   Vaktmästare Sahlström och snickaren Sahlström som deltagit i slagsmålet och tillika med Schensson
burit händer på Anders Olofsson och försökt beskydda Lundblad skulle höras. De tillfrågades varför de
följde Schensson ut på gärdet. De svarade, att de gjorde det på grevinnans begäran, att söka efter
postbonden av vilken hon trodde sig kunna få hästar. Deras mening var aldrig att göra något ont. De hade
lämnat hirsfängarna i vagnen och inte haft något i händerna, men ändå blivit slagna. Lundblad menade, att
de hade i saken del, men Fiskal Broms vill att de under ed skulle förhöras.
   De två vittnena drängen Lars Hagström och Johan Mattson intygade att Schensson begärt av grevinnan,
att få taga några med sig och med våld ta hästarna. Dessa hade varit de 3 som följt Schensson, då han kom
i slagsmål. Lundblad menade att de haft samma uppsåt som Schensson. Rätten beslöt att de inte skulle
höras som vittnen. Fiskal Broms uttalade på Schensson vägnar missnöje med beslutet, vilket antecknades.
   Länsman Holmberg begärde att få höra ryttaren Erich Ahlstedt och gardessoldaten Olof Ytterberg och
hans hustru Kaisa Mattsdotter.
   1) Ahlstedt berättar att när han och Hagström suttit i krogstugan, någon, han minns inte vem, kommit
och sagt att det var slagsmål. Hagström bad vittnet följa med för att skilja dem åt. När han kom ut såg han
inget slagsmål och de som var på gärdet hade han till större delen inte känt.
   Han såg Schensson ta Olofsson i bröstet, men ingen hade slagit den andra. Olofsson hade haft en piska i
handen. De blev åtskilda. När Schensson kommit till gästgivargården hade gästgivarens hustru varit
ovettig och trätt på honom. Vittnet minns inte vad hon sa eller om hon okvädat honom. Han hade inte
svarat.
   Frågades om han inte sett Schensson och Olofsson hållit varandra i håret och slagits. Svarades att
Hagström gått ut före honom, så att han inte kunnat se, vad som skedde. Han minns att de mötte kusken,
som sa: - Du sakramentskade karl, du var värd stryk. Vad hade du på gärdet att göra?
   2) Ytterberg har inte varit vid gästgivargården när slagsmålet skedde, utan har tillsammans med
hållkarlen Anders Andersson mött Schensson ett litet stycke därifrån, då han reste bort, varvid han sagt: -
Det går an för dej, du är nykter, men jag är lite full. Det är sant att jag fått stryk vid gästgivargården, men
stämmer inte han mej, stämmer inte jag honom. Det är behållna gåvor. Schensson hade varit blodig i
huvudet.
   3) Hustru Kaisa berättar, att Schensson kommit in i hennes kammare och bett att få stoppa en pipa tobak
med Ahlstedt, samt bett vittnet gå efter ett halvstop öl, då han inte ville tala med grevinnan innan hickan
gått över. Han hade varit något drucken fastän han inte raglat. Om slagsmålet hade hon ingen kunskap,
eftersom hon inte varit ute. Fiskal Broms frågade vittnet om hon kände Schensson och med visshet kunde
säga att han var drucken. Hon svarade att hon inte känt honom tidigare, men att han var drucken.
Vitttnesmålet upplästes och vidkändes.
   Därefter uppläste Fiskal Broms en attest över Schenssons åkommor. Undertecknad har visiterat
Schensson och han har följande skador. 1) skada över högra ögat, långt som en fingerled, ett på
benhinnan. 2) ett mindre sår över vänstra ögat. 3) ett litet sår i hårgården. En blånad kring höger öga. En
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blodrosig blånad på vänstra underarmen. En blånad på vänstra låret och på skenbenet. Skada kring vänstra
tumleden. Constitution över högra låret. Blodrosig blånad på högra skenbenet.
Attesteras Sjö 7 aprill 1752
Joh. E. Woigtlender
Hovmeidcus och Regementsfältskär

   Gästgivare Lundblad nekade till att ha tillfogat Schensson de skador, som attesten talar om och påpekar
att denna attest såsom obesvuren ej borde vara vitsord.
   Slutligen anförde Fiskal Broms att större delen av vittnena varit delaktiga i slagsmålet. Den resande från
Carlshamn, som var inspektor och hade sett alltsammans skulle inför domstol på hemorten vittna. Nästa
ting skulle avgöra tvisten och Schensson skulle se till att attesten från Medicus blev med ed bestyrkt.
   Lundblad hade inget emot, att man försökte ta reda på den resande, då han skulle kunna bevisa
Lundblads oskuld och Schenssons otidighet. Länsman hade heller inget att inlägga varför svarades: Att då
Schensson åberopat flera vittnen och ansökt att få saken uppskjuten prövar Härads Rätten till följe av
rättegången, att begärde anstånd till nästa ting beviljas. Schensson skall utan ny stämning vid nästa ting
infinna sig.

(Den 15 maj fortsatte tinget).
Ur Domboken 1754.
5 fotostatkopior renskrivna och översatta.
Angående provinsialläkartjänst.
Kungl. Maj:t har den 6 aug sistlidne år anbefallt Landshövdingen Carl von Grooth att vid tillfälle
framhålla för allmogen nödvändigheten av en provinsialmedicus. Denna skulle vid påkommande
smittsamma sjukdomar och även annars hjälpa till med råd och skötsel.
   Landshövdingen har genom brev anmodat domaren att vid nu pågående ting försöka övertala de
församlade att genom sammanskott inrätta en sådan tjänst. Allmogen, som var samlat vid detta ting,
erkände den stora nåd och omtanke konungen visade dem, men ville som tidigare vid påkommen sjukdom
besöka de läkare som finns i Stockholm och Uppsala. Den utgift det skulle bli att inrätta en ny tjänst, vore
onödig då tjänsten i alla fall skulle inrättas i någon av dessa städer. Det skulle inte medföra någon
bekvämlighet för dem.

Ur Domboken 1758.
5 fotostatkopior, renskrivna och översatta.
Kyrkoherde Sahlgren klagar på uteblivet tionde från Aspvik.
Kyrkoherde Sahlström i Ryd och Näs socknar instämmer arrendatorn i Aspvik, Erick Ericksson, då han
inte betalt fullt tionde. Det saknas 2 tunnor.
   Erick Ericksson inställde sig vid tinget, medan kyrkoherden lät länsman Holmberg läsa upp en skrift.
   Kyrkoherden skriver att han på grund av sjukdom inte kan inställa sig vid tinget. Han åberopar att Erick
Ericksson 1756 och 1757 lämnat för litet tionde. Det gjorde han inte så länge han tillsammans med
Nämndemannen Jean Andersson brukade gården. Orsaken kan inte vara missväxt, då andra på orten
kunnat betala. Dessutom har han sålt ansenliga mängder hö till
Stockholm. Anhåller om ett rättvist utslag att arrendatorn ålägges att betala 1 tunna råg och 1 tunna korn.
En halv tunna havre, som han tillskickade mig 1756, skall gottgöras honom.
   Efter uppläsningen av brevet yttrade sig arrendatorn. Han menade sig inte ingått någon
överenskommelse om viss tionde, även om det varit på tal. Dessutom hade det varit så svår missväxt, att
kyrkoherden inte kunde begära mer än han fått.
   Rätten ansåg sig behöva höra Johan Andersson, som tidigare brukat gården tillsammans med Ericksson.
Under hans tid hade man givit 5 tunnor i tionde, men han visste inte om överenskommelsen gällde för
framtiden.
  Rätten beslöt att uppskjuta målet till nästa ting, då kyrkoherden måtte bevisa att en sådan
överenskommelse fanns.
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Ur Domboken 1758.
5 fotostatkopior renskrivna och översatta.
Kyrkoherde Sahlgren angående tionde från Aspvik.
Vid förra vintertinget uttog kyrkoherde Sahlström i Ryd och Näs stämning på arrendatorn Erick Ericksson
Aspviks berustade säteri. Hans påstod att arrendatorn var skyldig 2 tunnor säd för tionde. Kyrkoherden
skulle nu bevisa att han hade rätt till detta.
   Erick Ericksson inställde sig men kyrkoherden lät länsman Holmberg läsa upp en skrivelse i ärendet.
   Kyrkoherden skriver att det funnits en muntlig överenskommelse om tiondets storlek och att
arrendatorn antagit detta. Han har bevisat detta  genom att under första åren betalt efter den
överenskommelsen. Kyrkoherden begär att få sina innestående tionden och att arrendatorn i fortsättningen
skall betala efter överenskommelsen och inte ge så mycket som han behagar.
   Erick Ericksson nekade även nu och ber att få bli frikänd.
   Rätten anser inte att kyrkoherden kunnat bevisa att en sådan överenskommelse föreligger. Det är vanligt
på orten att säterierna betalar efter grödans beskaffenhet. Så länge en särskild tiondesättning inte är
bestämd, kan kyrkoherden inte utkräva de två tunnor från tidigare år och inte heller begära
rättegångskostnader.

Ur domboken 1759.
1 renskrivet blad
Angående en bortsprungen tjur.
En rödbrun tjur med vitt huvud, som är märkt på båda hornen, togs om hand vid Finsta i höstas. Inför
tinget upplyses nu att den som tagit om hand tjuren kommer att i närmaste kyrka upplysa var tjuren finns.
Om inte ägaren ger sig tillkänna, kommer upphittaren att behålla djuret.

Ur Domboken 1761.
5 renskrivna och översatta blad.
Inventarium i Ryds Prästgård. Jacob Mörk vittnar om kyrkherde Örns fattigdom
Sven Askerot har på order stämt borgaren i Nora stad Johan Bulich att till Ryds kyrkoboställe återbetala
felande inventarier i form av spannmål och andra lösören. Bulich har ärvt efter sin svärfader kyrkoherde
Henrich Sahlgren.
   Askerot inställde sig som Konungens Befallningshavande och för Domkapitlet Kyrkoherde Jacob
Henric Mörk. Även boställets nuvarande brukare kyrkoherde Olof Hernodiusvar med.
   Borgaren Bulich inställde sig också. Från Domkapitlet fanns ett utdrag från husesyn 1671, då Sahlgren
tillträdde. Hans företrädare kyrkoherde Öhrn kunde inte lösa de inventarier det gällde. Mörk vittnade om
Örns fattigdom och att de övriga skjutit samman för Örns underhåll.
   Bulich menade att hans svärfader inte förstått att han skulle begära syn när han tillträdde och att det som
fattades i inventariet nu härleddes till tidigare. Han begär att frikännas.
   Bulich blev dock skyldig att betala.

Ur Domboken 1765.
1/2 renskrivet och översatt blad.
Snatteri.
Bengt Ersson i Sylta och Anders Månsson i Skälby hade från Fru Schonströms bagagekärra bortsnattat ett
garnrep och ett par kvinnostrumpor och ett hästtäcke. Dessutom hade Bengt Ersson enskilt från några
bönder från Kopparberg stulit en 9 dalers plåt.
   Eftersom de förra persedlarna voro nästan uppruttnade och ingen frågat efter dem vill länsman
Sundberg att man skulle ägna sig åt pengarna. Rätten tog för den skull upp de 9 dalerna först.
   Då Bengt Ersson redan vid förra tinget erkänt och betalat tillbaka pengarna dömdes han till att böta 4
daler och att i stillhet i Näs kyrkas sakristia undgå skrift och avlösning.
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Ur Domboken 1765.
1/2 renskrivet och översatt blad.
Rode begär befrielse från böter.
Frälsefogden Jacob Rode begär befrielse från de böter han fått i samband med tvisten mellan honom och
Kjertin Ersdotter. Han är förlikt med sin motpart och har hållit henne skadeslös. Han menar också att
alltsammans skett utan hans förskyllan.
   Rätten befriade honom från böterna men manade honom att i fortsättningen fullgöra, vad rätten lade på
honom.

Ur Domboken 1765.
2 renskrivna och översatta blad.
Anna Lind och Olof Andersson för olovligt umgänge.
Olof Andersson som är dräng på Torsätra men någon tid hållit sig undan och Anna Anderdotter Lind är
av länsman Sundberg instämda till tinget då de enligt kvinnan haft otillåtet umgänge. Hon har sedan fött
ett oäkta barn. Ärendet som varit i Södra Förstads Kämnärsrätten har blivit överfört hit.
   Där vittnade hustru Lisa Anderdotter som hjälpt Anna vid den svåra förlossningen att hon därunder
berättat att Olof Andersson var hennes lägersman.
   Olof Andersson nekade men flera omständigheter tyder på att han är skyldig. Han hade tagit anställning
som dräng hos nämndeman Pehr Jöransson men när detta blivit känt hade han avvikit. Dessutom hade han
legat ensam med Anna i kammaren hela tiden. Rätten kunde inte få honom att erkänna utan anmodade
länsman Sundberg att låta prästerskapet förhöra honom i kristendom och få honom till att ångra sin synd.
   På eftermiddagen när saken skulle tas upp på nytt hade gifte Olof Andersson avvikit från tingsplatsen så
att målet inte kunde fullföljas. Länsman Sundberg fick i uppdrag att söka rätt på honom.

Ur Domboken 1775.
1 renskrivet och översatt blad.
Tingsbyggnad.
Ärendet gällde förbättrande av tingsbyggnad, hållstuga och hållstall vid gästgivargården.
    Lantingshausen överlämnade genom inspektor Jonas Ryding 1211 daler till rätten. Ryding hade fått
befallning att uppsätta en ny byggnad mitt emot där gästgivaren bor. Lantingshausen var villig att uthyra
rum för tingsrättens sammankomster.
   Rätten önskade att till nästa ting häradsborna skulle sammankallas för att överlägga om hållstugan och
fängelserummet kunde sammanbyggas för att minska kostnaderna.
   Ryding fick i uppdrag att till nästa ting se till att Lantingshausen har någon fullmäktig på plats och även
förbereda en försäljning av den gamla tingsbyggnaden om det skulle bli aktuellt. Pengarna kommer att
under tiden förvaras i häradskistan.

Ur domboken 1775 den 2 maj.
2 renskrivna och översatta blad.
Tingsbyggnad.
Till detta ting hade alla i härandet blivit inkallade för att ta ställning till om man skulle låta ägaren
Lantingshausen bygga nytt och hyra ut lokaler och då sälja det gamla huset eller förbättra det gamla.
   Där inställde sig herr Gustaf Wachschlager, Herr Iserhielm, för Säbyholms Gods med fullmakt Herr
Anders Bellander, för Ådö inspektor Eric Lindström och för Stäket inspektor Swen Almquist och en stor
del av allmogen.
   Å Lantingshausens vägnar lämnade Greve Axel Fersen, Herr Jacob Gripenstråle fullmakt för
borgmästare Pehr Ekorn Pettersson. Hans anbud var att om han får nedtaga den gamla byggnaden bygga
en helt ny med nio rum. Häradsrätten får använda salen och två kamrar.



19   D:\svenpärm\Hemsidan\Sv4-enskilda\Sv4-d1726-78 div dombok.doc  Skapat den 04-12-28 21:14  Senast utskrivet 04-12-29 16:01

Ur Domboken 1775.
2 renskrivna och översatta blad (+ 2 kopior).
Vådeld i Ekeby Lossa socken.
På Friherrinnan Anna Christina Flemmings vägnar inställde sig Erich Lindström med ett syneinstrument,
som tolvmännen Mattz Hindricsson och Johan Andersson upprättat, då de synat och värderat den skada
som blev vid vådelden på Ekeby i Lossa socken.
   Lindström anhöll att brandstod skulle beviljas och att värdet på det brunna ökas.
   Nämnden vägrade inte brandstod enligt syneprotokollet, men kunde inte öka summan, då Häradet är
litet och på grund av senaste tidens durchmarscher (en krigsstyrkas tågande genom landet) blivit mycket
betungat.
   Åboen Erich Mattson, som var närvarande, berättade att han hållit på att tröska på morgonen och haft en
eld i en ugn. Ugnen var en gråstenshäll med två tegelstenar uppmurade och en häll över. Hans hustru
Maria Esajasdotter hade släckt elden och Mattson hade också själv kontrollerat att den var släckt. Om
elden kommit från ugnen eller ej kunde han inte veta.
   Brandstodsföreningen upprättades 1735 eller 1736 och deras protokoll fanns inte nu till hands varför
nämnden beslutade att uppskjuta ärendet till nästa ting, då Lindström, Mattson och övriga Ekebybönder
hade att infinna sig.

Ur Domboken 1775.
I renskrivet och översatt blad.
Gäller flyttning av hållstugan och hållstallet.
Sedan denna Häradsrätts innevånare blivit kallade att ta ställning och överenskomma om flyttningen av
hållstugan inställde de sig tillsammans med vice kronobefallningsman Sven Askerot Svensson.
   Eftersom Tibble sockenbor i Håbo Härad inte hade blivit kallade trots att de skulle dela kostnaderna för
en eventuell flyttning, beslöts att uppskjuta ärendet till nästa ting. Askerot skall se till att alla får kallelse
till dess.
   Häradsborna åtog sig att i väntan på beslut ta fram 40 timmerstockar ur Härads allmänningsskogen.

Ur Domboken 1776.
1 renskrivet och översatt blad.
Gäller flyttning av hållstugan och hållstallet.
Nu skulle beslut om flyttningen av hållstuga och hållstall vid gästgivargården beslutas av häradsborna och
Tibble sockenbor i Håbo Härad, som bestämdes vid förra tinget.
   Länsman Carl Blomberg sade att eftersom kallelserna gått ut för sent och att inga från Tibble var
närvarande måste ärendet uppskjutas ännu en gång.
   Askerot fick ännu en gång uppdraget att kalla Tibbleborna genom pålysning i kyrkan minst fjorton
dagar innan nästa ting och om de inte infann sig, skulle ärendet ändå avgöras.
   De 40 timmerstockar, som Bro Häradsbor skulle bidraga med ur allmänningsskogen skall på vinterföret
dragas till gästgivargården, så att man direkt efter sommartinget kan påbörja arbetet.

Ur Domboken 1776.
3 renskrivna och översatta blad.
Gäller flyttning av hållstugan och hållstallet vid gästgivargården.
   Nu inställde sig i Sven Askerots närvaro: Fr. Iserhielm, inspektorerna Fredric Södergren vid Säbyholm,
Fredric Lindström vid Stäket och Sven Almquist vid Bro gård. Tibble sockenbors ombud Jacob von
Bromell meddelade att Tibbleborna var beredda att delta i denna husflyttning.
   Bromell klagade över att man inte skött underhållet på husen bättre.
   De 40 timmer som skulle finnas vid gästgivargården var fortfarande inte framkörda och man befarade
att de 30 som var menade till arrestlokal skulle ta skada av att ligga ett år till. Beslöts att byggnationen
skulle läggas ut på entreprenad, vilket Askerot och nämndemännen Anders Göransson och Jan Jansson i
Frölunda skulle ombesörja. Pengar till bygget skulle tas av de i häradskistan förvarade och om den inte
räckte skulle 1 daler silvermynt uttas per mantal.
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Ur domboken 1778.
2 renskrivna och översatta blad.
Gäller byggandet av hållstuga och hållstall  vid gästgivargården.
Till detta ting var både häradsborna från Bro och Tibble inkallade för att ta slutgiltig ställning till
byggnationen av hållstuga och arrestlokal vid gästgivargården.
   Länsman Carl Blomberg berättade att timret nu var framkört. Man enades om att arbetarna skulle stå
under överinseende av länsman Blomberg.
Blomberg. Kostnaderna skulle delas mellan Häradsborna och Tibble sockenmän och de skulle vara
gemensamt ansvariga för hållstugan.
   Iserhielm, som var Tibblebornas ombud menade att de inte också skulle stå för kostnaderna vid Grans
gästgivargård, vilket rätten ansågs skäligt.

Ur domboken 1778.
2 renskrivna och översatta blad.
Avskedande av Barnmorska och anställandet av en ny.
När tinget ändå var samlat upptogs en fråga om barnmorska. För några år sedan antogs av båda häraderna
hustru Lindblom som barnmorska. Hon har visat sig helt oduglig och ingen har velat ha hennes tjänster.
Hon har avflyttat från orten. Håbo Härads ting har vid förra sommartinget begärt att hon skall skiljas från
sin tjänst. Innan hon blivit hörd har man antagit underofficerens Hysings hustru Catarina Brita Bergman
vilken visat sig som en duktig person.
   Hustru Bergman, som var närvarande, begärde att få bli antagen till tjänsten och få samma förmåner
som den avsatta. 32 daler ur varje sockens fattigkassa årligen skulle vara hennes lön. Hon begärde också
ersättning för senaste året. De pengarna ville hon använda till utbildning och barnmorske-examen.
   Häradsborna var tveksamma till hennes kompetens och ville anställa henne på ett provår. Rätten lät det
bero.




