
1698 den 23 och 24 september hölls ordinarie höstting med allmogen i Bro härad på 
vanliga tingsstället vid Bro kyrka.  
 
Närvarande Kronans befallningsman Mårten Litz och Nämnden, nämligen 
Domaren Hans Staffansson i Berga 
Tolvmännen Bengt Johansson i Toresta 
Erik Jönsson i Finsta 
Mårten Johansson i Granhammar 
Per Andersson i Tuna 
Mats Bengtsson i Österröra 
Jacob Staffansson i Tuna 
Erik Olsson i Hernevi 
Erik Hindersson i Tibble 
Johan Andersson i Hernevi 
Mats Persson i Sanda     
 
Sedan gudstjänsten var förrättad och parterna uppropade om de varit i kyrkan, stannade 
Tingsrätten i följande ärendens publicerande och avgörande. 
 
§ Först publicerades Kongl Maj:ts Nådiga Förordning av den 20 juni detta år, om deras straff 
som får böter under  8 riksdalers silvermynt och inte kan betala böterna. 
 
§ Sedan Landshövdingens brev till befallningsman Mårten Litz om landsvägarnas 
vidmakthållande, daterat den 14 juli 1698. 
 
§ Landshövdingens brev till assessorn och häradshövdingen Petter Dikman och till 
Kronobefallningsman Litz angående det lands- och vägköp som slaktarna(?) driver. Att det 
företas och att allmogen med varandra förlikas samt plikt så mycket mera än värdet, än den 
förökat sig. 
 
§ Brev av den 22 mars 1698 till befallningsman Mårten Litz om de avgångna soldaters 
komplettering för ödenotarna (?) samt Kongl Maj:ts Resolution därpå av den 13 september 
1698. 
 
§ Brev av den 11 februari 1698 om kavallerimöten samt Kongl Maj:ts Nådiga Förordning 
däröver av den 26 januari 1698. 
 
§ Brev till Litz av den 7 april 1698 att publicera Kongl Maj:ts Nådiga Resolution över 
Ridderskapets och Adelns besvär vid senaste Riksdag, efter hans Kongl Maj:ts Nådiga 
Befallning av den 12 mars 1698.  
 
§ Efter Brev av den 7 februari 1698 publicerades Kongl Maj:ts Stadga om deras straff, som 
begår övervåld och röveri på strandade farkoster. Även om deras som utan pass från 
saltpetersjudare staten tar lega av rotebönderna. 
 
§ Assessorn vid Hovrätten Petter Kallings utskickade, Nils Bröms, anhöll om andra uppbudet 
på Torsätra gård i Ryds socken, som han köpt av löjtnant Christoffer Grubb. Han får det med 
samma villkor som är infört vid Tinget i juni månad, att det skaffas order till 
kronobefallningsman Mårten Litz om fullgörande av ersättning för Norsa gård, nu Rastaberg, 
samt återstående ränta. 
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§ Johan Hallén på framlidne kamrer Johan Anderssons änka, dygdesamma matrona hustru 
Britta Johansdotter Giödings vägnar, begärde fastas extradition (utlämnande) på 
skattehemmanet Öråker i Näs socken, vilket skall vara lagbudet och lagståndet, som Nämnden 
berättade. Men hur det varit tidigare kunde man inte veta, då det inte finns några protokoll.  
     Då framsteg Tommas från Vålsta, Sollentuna socken, som varit rätta jordägaren av 
halvdelen och sökte underrättelse hur det var med denna jordens abalienerande (avyttrande, 
avsöndring) från hans son Johan Tomsson. Om det var någon vån (anledning) att extrahera 
(göra utdrag) när han fick besked och om gravationen var för stor. Han är dock nöjd med det 
som gjort är vilket blev infört till protokollet. 
 
§ Grevinnan fru Christina Stenbocks begäran på skattehemmanet Önsta i Bro socken, som 
hon den 22 mars 1698 köpt av bönderna Lennart Persson och Nils Persson samt deras hustrur 
för 1.280 riksdaler kopparmynt, som köpebrevet visar, blev nu andra gången uppbjudet, 
eftersom bönderna kommit tillstädes och tillstod sitt köp. 
 
§ Det Höga Hornska sterbhusets kamrer Waennerman lät uppvisa denna husesyn, som efter 
denna Rättens resolution vid sista sommartinget hållits på frälsehemmanet Tuna i Näs socken 
den 29 juli av länsman Johan Brandt, domare Hans Staffansson och tolvmannen Erik 
Hindersson i Tibble. Bonden Erik Jöransson har upptagit det under 7 års frihet och erhållit 
frihetsbrev till dess nödvändiga uppbyggnad och kultur av grevinnan Beata Wittenberg och 
framlidne översten Georg Johan Wrangell.  
      Kronans befallningsman Litz ville för Kongl Maj:ts Höga Rätt  att den förra husesynen 
som hölls för 7 år sedan då hemmanet var krono måtte visas. Därför kunde för denna gången 
inget vidare göras. 
 
§ Vidare anhöll kamrer Petter Waennerman på grevinnan Beata Wittenbergs vägnar om 
Häradsrättens bevis på de två hemman i Tuna By, Näs socken, som grevinnan bekommit till 
vederlag med 1697 års ränta för andra till kronan avträdda frälsehemman, som skall vara 
indelta på militien. Dessa hemman har råkat i ödesmål och bofällighet innan grevinnan fick 
dem. De kan inte upptas utan frihet till dess rätta bruk. Tolvmannen Jacob Staffansson samt 
bonden Erik Mattsson har nu tagit dem för att bruka dem. Husesyn är hållen av 
kronobefallningsman Mårten Litz år 1695 och 1696, då de var under Kongl Maj:t och Kronan, 
vilka besittningar måtte skaffas fram innan Tingsrätten kan utge attest, även om det är bekant 
att denna Tuna By legat i många år i lägervall. Sedan är nödvändigt att efter Kongl Maj:ts 
Förordning samt Landshövdinge och Fogde Instruktionerna grevinnans eget original 
underskrivna lagfartsbrev först uppvisas. 
 
Studerande Hindrick Dimberg anklagade studerande Johan Humbla, att då de förleden 
Jacobsdag reste från kyrkan, skall Humbla överfallit honom med skällsord och med sin värja 
slagit honom över vänstra ögat, och sedan slagit honom åtskilliga slag  med sin värja. Han 
anhöll om laga correction (rättelse, förbättring, bestraffning) och straff och att Humble måtte 
plikta för dubbelt brott. 
     Humblas replik (gensvar) blev uppläst och när man kom till de orden: att när de kom 
ensamma mellan  kronobyggnaden och gästgivarens gård skall Dimberg kallat honom 
hundsvått och cujoun. Dimberg sa, att Humbla sagt, han är ingen ärlig karl.   
     Sedan deras skrifter blivit upplästa frågades om de någonsin tidigare varit ovänner eller 
trätt förrän de kom tillsammans från kyrkan. De svarade nej. Aktionen skall kommit därav att 
Dimberg och Lattin, när de kom in emot Tibble gästgivarns åkergrind hade Humble kommit 
efter ridandes och ropat: - Ge rum. Då skall Dimberg sagt: - Gud bevare mig, har ni inte stora 
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vägen för er. Dimberg skall inte vikt undan med sin häst och hästen  hade stänkt någon 
orenlighet. Då hade Humble stigit av sin häst och manat honom till slagsmål. Han säger att 
orsaken var att den andra ville rida på honom, vilket han erkänt. Han åberopar sig på sina 
vittnen. 
    Nu avlade Johan Lattin sin ed och vittnade att när de kom från kyrkan så talade studenterna 
några ord med Lattin, som han inte förstod. Sedan satte de sig på hästarna och red åt Tibble. 
Då Humble kom efter ridandes och säger: - Släpp mig emellan. Då svarar Dimberg: - Ni har 
stora vägen. Då red Humble med i bredd och så började de att rida hårt. Dimbergs häst kom 
något framför och Humble sade till honom att det stänkt orenlighet på honom. Lattin varken 
synade eller såg det, varför han inte kan vittna om det. 
     Men som Humble därav blev offenderad (förolämpad, stött), manade han Dimberg av 
hästen. Då bad Dimberg om förlåtelse om så skulle skett, att det var helt mot hans vilja. 
Dimberg frågade vad som fattades. Humble sa: - Besanna det med ed, att det inte var med 
vilje. Om han vore en ärlig karl skulle han stiga ned från hästen. 
      Dimberg sade: - Kom och följ mig till Lennartsnäs om han har något ont emot mig så kan 
vi få det klarlagt. Eller om han vill sätta någon annan plats och om han vore en ärlig karl 
skulle han vara där en halv timme före. Humble manade honom än en gång stiga av hästen 
och sa: - Om han var en bälghund eller skälm så skulle han gå av hästen och att det inte var 
vackert att ligga och kivas som småpojkar och hinder på kyrkvägen. Dimberg menade att  han 
kunde stämma honom om han hade något emot honom. Då svarade Humble: - Det skadar inte 
och vi är nu från kyrkan på gästgivarbacken. Därmed steg Humble av hästen och tog fram sin 
i skidan sittande värja och slog Dimberg ett slag över vänster öga med värjfästet. Det blev ett 
fult sår över ögat. Dimberg kom av hästen och Humble sprang efter honom och slog honom 
några slängar, 3 eller 4 med dragen värja. 
      Nu i dag när de red till Tinget emot Brotorpen skall Humble sagt åt Dimberg: - Jag hugnar 
mig emot Edert välstånd, goda herre. Jag tackar Skam att studenter skall bruka större civilitet 
(hövlighet) än att träta på kyrkvägen. Jag skall visa Eder om ni intet vet vad Sabbat är. Det 
ena ögat har mist förståndet och det andra ögat har inte fått något. Det skall få en annan gång. 
Då Dimberg svarade: - Vi har nu Lag och Rätt framför oss. Men ingen rörde den  andra det 
minsta.   
     Dimberg pretenderade (yrkade) på 24 riksdaler i barberare (bardskärar) lön, 12 riksdaler 
för medikamenter, 100 riksdaler för sveda, värk och tidspillan, 8 riksdaler i expenser till och 
från Tinget. Summa 144 riksdaler kopparmynt. 
     Humble menade att ingen fältskär kurerat Dimberg, utan han fått silverglitt av kamrerskan 
på Asker. Han begär att hans vederpart måtte uppvisa barberarens kvittens på betalningen och 
visa attest  att han betalt 12 riksdaler för mediciner, sveda och värk samt tidspillan och 
expenser. Detta kunde han inte göra och sakfälldes för följande: 
     Då det av vederparternas, studenterna Hindrick Dimberg och Johan Humble, tal samt 
vittnets Johan Lattins edliga betygande att dessa senhorer (herrar) på St. Jacobs dag, som 
goda vänner rest till och från kyrkan. Under återresan in mot Tibble by i Näs socken, hade ett 
querelle (gräl) dem emellan uppstått av den orsak att Dimberg något starkare ridit om med sin 
häst så att det stänkt på Humbles kläder. Därav blev Humble retad och anföll Dimberg med 
hugg och slag och skällsord. Han pliktar för ett köttsår ovanför vänstra ögat 6 skilling 
silvermynt efter 10 kapitlet. Sår med vilje enligt Landslagen, varav målsäganden tar tre 
skilling silvermynt och tre skilling går till tvåskifte. För två okvädningsord, skälm och 
hundsvått bötas två gånger tre skilling silvermynt, efter 20 och 43 kapitlet Tingmålebalken, 
Landslagen. För 5 slängar med värjan 9 skilling silvermynt till följd av 13 kapitlet sår med 
vilje i Landslagen. För värk, sveda och tidsspillan 4 riksdaler silvermynt och i expenser 2 2/3 
riksdaler silvermynt. De blir friade för det angivna sabbatsbrottet  då detta har tilldragit sig på 
en helgdag som inte räknas lika som sabbatsdag. 

3   D:\&&-SKRIFTER\Häftade med omslag\Bro Häradsrätt\Doc-filer\BroH.1698.doc  Skapat den 2013-02-11 11:48:00  Senast utskrivet 
2013-02-12 05:56:00    



 
§ På greve Fabian Vredes vägnar inställde sig hans bokhållare Johan Torstensson och kärande 
till arrendatorn på hemmanet Ålsta i Näs socken, Måns Nilsson, för att han förvägrat Aspviks 
torparna att ha sin boskap i mulbete på Aspviks utmark. Sammaledes förvägrat dem stänga en 
beteshage på Aspviks ägor. Samt att Måns Nilsson huggit på benämnda ägor. 
     Nu framsteg Nils Psilander, fullmäktig och framlade ryttmästare salig Eric Körnings,  
jungfrudotters kurator, kommissarie Thomas Holmstedts libell (klagoskrift) efter den citation 
(stämning till domstol) som arrendatorn på Hans Excellens fogde Fallström erhållit för någon 
skuren vass på Ålsta ägor. Det berättades att fordomdags varit så beskaffat med Aspvik och 
Ålsta att de varit possiderat (ägda) av ett herrskap och då gjort med vasskärningen som de 
behagat och emplogerat (komma till användning) till den gårds nytta som behövt. 
    Men likväl skall Aspvik och Ålsta mesta tiden haft sina kärr skiljda och inom den 
skillnaden skall det mesta vassvattnet ligga och höra till Ålsta. Där hade Fallström låtit skära 
till Aspviks gård i år trots att ägorna alltid varit efter hävd och kärrskillnad tillagda Ålsta. Så 
att sedan Aspvik reducerats (indragits) till Kongl Maj:t och Kronan hade Ålsta utan minsta 
intrång roligen och ospardt possiderat denna egendom och haft nyttan därav. Ända tills 
fogden Fallström utan föregången assistans (bistånd, hjälp) eller vederbörandes domares eller 
Exsecutor (verkställare) till hjälp, låtit 10 personer för någon tid sedan skära och bortföra 
vass. Detta strider mot lagen, att de facto ta ifrån den som har något i handen och  
därtill medelst klar hävd och rågång är berättigad. Han begär laga näpst härpå.  
    Bokhållare Torstensson replikerade, att det så kunnat vara, att vassen under den tid 
Körningarna brukat bägge hemmanen blivit så skuren, men det skett efter förläning, fritt 
behag, men inte efter att det med rätta hör till Aspvik. Men att man för det mesta när det fanns 
mycket och herrskapet så  behagat gav tillåtelse utan någon särskild äganderätts förklaring 
och bestyrkande. Man förmodar att Rätten likmätigt Kongl Maj:ts Nådiga Förordningar, som 
vid processer i denna sak, som om militärhemmans ägors conservation (bibehållande) är 
utgångna. Däröver svarade Köningarnas fullmäktige, att arrendatorn Måns Nilsson i 7 år 
oklandrat skurit samma vasställe, men i år har Fallström fråntagit honom denna nyttighet. 
      Bokhållare Torstensson begärde, att torparen i Skrinhäll, Mårten Jacobsson, som är 60 år, 
måtte berätta vad han vet om Aspviks ägor. Han sade sig vara 60 år gammal och inte visste 
annat än att hagen som det disputeras om har varit bebodd av Aspviks torparen Erik Mattsson 
för 50 år sedan. Han gjorde sina dagverken till Aspvik. 
     Båda parternas fullmäktige protesterade mot expenser och skadestånd. Då parterna 
anklagar varandra, skall moträtt och fog inte kunna med definitiv dom avhjälpas, förrän det 
som sagts lagligen och likmätigt i Kongl Förordningen om gränsrättigheterna blivit rannsakat 
och dömt. Samt den dominium (äganderätt) de härtill kunnat haft över de nu diskuterade 
ägorna och att det visar sig att Aspviks gårds mark med dess tillhörigheter är ett kronogods, 
som presterar rustning för Kongl Maj:ts Livregemente till häst. I vilket avseende denna tvist 
bör notificeras av Landshövdingen i orten, som följer av den 15 punkten i Kongl Maj:ts 
Nådiga Reglemente av den 5 juni 1684, samt flera rescripeter (befallning från en högre rätt 
till en lägre, eller till underställd enskild person)  med berörde överste. För den skull anstår 
man med detta instämda mål avkunnande till dess alla vederbörande är citerade (kallade till 
domstol). 
 
§ Fogden Johan Falckström kärade till arrendatorn Måns Nilsson för att han skall kastat 
skällsord efter honom och hans medtjänare. Det hade skett när Hans Excellens arbetsfolk höll 
på att skära vassen. Nilsson hade kommit roendes ut i vassen och sagt: - Vem har givit er lov 
att skära bort min vass? Torparna svarade: - Det får ni fråga den som råder över oss. Men 
Måns sade: - Ni tar bort min vass med våld. Sedan skall han sagt: - Var är fogden den fittan, 
oxplågaren, falska fittan. 
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Varom producerades till vittnen torparna Per Ersson, Carl Gudmundsson och Daniel Larsson. 
Men Måns Nilsson protesterade mot dem då de var hans Excellens brödätare. Men till 
öknamnet oxplågaren kunde han inte neka. Sade ock att Anders Mattsson, torpare i Nytorpet 
är en tjuv och stulit två får hos bonden Carl Nilsson i Skälby samt hos Mårten Jacobsson hos 
direktör Silvercrantz. 
     Då Måns Nilsson inte kan neka till att han kallat befallningsman Falckström oxplågare, så 
pliktar han efter 10 och 43 kapitlet i Landslagen 3 riksdaler silvermynt och betalar till 
Falckström stämnings pengarna.      
 
§ Kyrkoherden i Bro, Anders Schonfeldt, begärde att arrendatorn på Ålsta, Måns Nilsson, som 
bott i torpet Tingsviken, ville berätta innan han lämnade Tinget, om inte det järn, som 
soldaten Petter Galling stulit i maj månad är detsamma, som han låtit sätta dit när han byggt 
husen och stugan. Han svarade att han inte annat kunnat se eller säga än att det inte är samma 
järn, som han satt dit när han byggde stugan.       
 
§ Upplästes citation (stämning) som kapten Johan Lejonholm tagit på skattejordsägaren av 
hemmanet Berg i Näs socken, Johan Berg  att svara för 3 tunnor korn som kaptenen skall ha 
köpt av salig Riddarsporre. Men som befallningsman Mårten Litz förra våren bortpantat för 
1696 och 1697 års utlagor, som han inte fått, men Berg skulle svara för. Han söker refucion 
(återge) för skadestånd och tillstår kaptenen att han inte kan betala räntan till fullo, eftersom 
han inte fick något för de 3 borttagna tunnor korn, samt besått åkrarna som han kört och inte 
haft någon nytta av. Han har inte varit där längre än från påsk. Till bevis att kaptenen köpt 
dessa 3 tunnor kan Riddarsporre visa, då fru Anna Brita Stråhle, Riddersporres hustru i en 
utgiven skrift av den 18 augusti detta år samt komministern i Ryd Nils Bethuli attest av den 
16 september förra året, att fru Brita har fått betalt för 3 tunnor korn av honom den 4 
december 1697. 
     Litz åberopade sig på Landshövdingens resolution av den 3 maj att Landshövdingen inte 
kan göra någon ändring i dessa 3 tunnors execution (utförande) utan lämnar Johan Lejonholm 
att söka Riddarsporres arvingar bäst han kan och gitter. Litz bör liquidera (göra klart) med 
vederbörande om utlage-resten. 
     Berg påstod att han inte är skyldig något, som skall visas med liquidationen. Så påmindes 
att Riddersporre sått allt 1697, men inte skurit, som det ock finns ett ingånget kontrakt av den 
17 juni. 
 
Resolverades  
Såsom skattejordsägare av hemmanet Berg i Näs socken, Johan Berg, så högeligt påstår sig 
intet ha dragit någon utlage-rest på hemmanet, varför de 3 tunnor korn, som Johan Lejonholm 
klagar ifrån sig och av kronobefallningsman Litz exequerad (verkställt), men fordrats tillbaka 
av Berg. Denna pantning befinnes vara av Landshövdingen beslutad den 3 maj 1698. 
     Alltså lämnar Rätten Lejonholm att söka Riddersporres sterbhus arvingar, som sålt kornet 
om återbetalning därav det bästa han kan och gitter. 
     Men för övrigt och till rättvisans befordran i denna sak prövar Rätten nödvändigt, att den 
av Landshövdingens beordrade liquidation över 1696 och 1697 års utlagor tu för tu heller kan 
gå för sig. 
 
§ Hovmästaren Mattias Öberg fordrade av bonden på kronohemmanet i Näs socken och 
Frölunda by Johan Mattsson 40 eller 50 bryggved á 24 skilling kopparmynt, som bonden mot 
8 daler i handpengar lovat den 10 mars i år, att nu i sommar föra ned till stranden där Öberg 
själv skulle låta hämta dem. Bondens hustru var närvarande och ville ge dessa 8 daler tillbaka 
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eftersom hennes man skall blivit förbjuden att hugga några stänger till salu, av 
kronbefallningsman Litz. 
      Öberg påstod att som bonden gjort honom skada, då han lovat skaffa ved, men inte gjort 
det, så att den tid i Stockholm var förbi när han kunnat köpa bryggved för 6 mark. Nu måste 
han ge 2 riksdaler. Han hade också måst kosta på sig häst till Tinget, och eljest vilken efter 
insinuerat expense räkning skall stiga till 43 daler 22 skilling kopparmynt, 
     Han påminde också att han skrivit till bonden att han skulle komma in till Stockholm och 
accordera med honom om betalningen, utan att göra honom denna vidare kostnad. 
      Rätten föreslog parterna förlikning. Då bonden är fattig och bor på en kronogård och 
därtill blivit förbjuden av kronobefallningsman att sälja något blev de förlikta så att bonden 
ger hovmästare Öberg tillbaka de 24 skilling kopparmynt. Därefter gick de sin väg. 
 
§ Domaren i Berga Hans Staffansson kärade till kapten Lejonholm för ersättning för skada, 
som han skall tagit på 5 fjärdingar utsått gumbricks korn, efter att boskapen inkommit genom 
de gärdesgårdar som kapten bort stänga och underhålla. Det mesta hade djuren förtärt och 
trampat. Kaptenen påstod att det måtte bevisas. Han sade: - Fan ta mig. Därför pliktar han 3 
mark silvermynt. Tolvmannen Per Andersson i Tuna, som åberopades som vittne till skadan, 
betygade att hästarna skall kommit in genom kaptens gärdesgårdar. 
      Kaptenen svarade att han kom dit i våras och hann inte göra alla gärdesgårdar färdiga som 
eljest skulle vara nödvändigt. 
 
Resolverades 
Det var bevisat att boskapen kommit in i åkrarna genom de gärdesgårdar som kapten 
Lejonholm bort stänga och vidmakthålla. Boskapen hade därigenom kunnat trampa och äta 
årsväxten efter 5 fjärdingar gumrickskorn, som kaptenens granne domaren Hans Staffansson i 
Berga sått. Därför bör kaptenen, genom vars ogilda (lagliga) gärdesgårdar boskapen 
inkommit, ge korn mot korn eller betala efter det pris som var när det såddes. Och ersätta 
skadorna efter Mätismanna Orden (ung. som gammal sed), då de nu inte är värderade av 
synemännen. Han skall plikta 3 mark silvermynt efter 9 kapitlet i Byggninga Balken och 
sedan åtgärda sina gärdesgårdar. Han skall erlägga expenser till domaren med 3 daler 8 
skillingar kopparmynt. 
 
§ Befallningsman Litz berättade, att han fått Landshövdingens order att nu vid Tinget efter 
Metoden och kartan låta skattlägga lagmannens i Uppland boställe Ålbrunna i Låssa socken. 
Därför kom lantmätaren tillstädes med sin karta och beskrivning av ägorna. Man förtog sig 
det verket och förrättningen och Barckhusen  ingav ett extrakt (utdrag) av sin karta med 
lägenheternas kvalitet med taxa efter Metoden.  
      Varefter summan på Ålbrunnas ägor stiger till 26 tunnor 19 ¾ kappar utom Källgården, 
som skall vara den kronojord, vilket står i Kronans Jordebok för 19 riksdaler 15 öre 13 1/5 
penningar och gör ränta 59 daler 18 skilling 23 5/8 penningar silvermynt, som inflyter av de 2 
½ hemmanen, som är själva bostället. 
     Att ägorna till Säbyholm är avdelade från Ålbrunna och särdeles Sanda till en tämligen 
kvantitet. Men Barckhusen vet inte hur stora de är, förrän han kan få tid, att avtaga Sanda, för 
de två bygge eller sätesgårdarna reducerade hemman och när han fått förvärva vidare 
underrättelser om beskaffenheten. 
     Kronobefallningsman Litz har idag fått någon information att det blir nödvändigt för 
skattläggningsmännens säkerhet, så med själva förrättningen som eljest i framtiden att man 
vet vilka ägor bör läggas tillbaka till Ålbrunna och så skattläggas. Det är rådligt att innehålla 
med skattläggningen tills Landshövding Posses fullmäktige kommer tillstädes Emellertid bör 
den av Barckhusen uträknade och uppgivna summan med fog kunna godkännas. 
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§ Samma dag inkom kamreraren Wännerman och påminde hur det vid Sommartinget den 4 
juni blivit beslutat om utgivande av tingsattest över frälsehemmanets Tuna i Näs socken och 
Bro Härad tillstånd och ödesmål, för vilken orsaks skull grevinnan Wittenberg samt framlidne 
översten vid Upplands Infanteri Georg Johan Wrangel har med sitt Frihetsbrev av den 8 
januari detta år, givit bonden Emil Jöransson två års frihet.  
     Ingen attest kunde meddelas förrän husesyn hållits på byggnaderna, åkerbruket och 
gärdesgårdarna samt diken och skog. Och att man enligt bifogde Instruktionens 10 och 11 
punkter kan ge vederbörligt besked och se vem som varit vållande till ödesmålet. 
     Efter Rättens förordnande har länsman Johan Brandt, domaren Hans Staffansson i Berga 
samt tolvman Erik Hindersson i Tibble hållit husesyn den 29 juli. Protokollet visades i 
original och upplästes. Rätten påminte att man bör följa Frälsemans Frihetsbrev och 
Tingsattesten. De bör därför taga i ögonsikte och examinera vad punkt 10 i Häradsfogde 
Instruktionen av år 1686 föreskriver Tingsrätten. De kan då så mycket säkrare ge sitt ödmjuka 
och underdåniga betänkande om Frihetsåren för att upprätta hemmanet.  
     Det befanns att där varit åbo, men att han för fattigdoms skull och dessa årens missväxt 
varit inkapabel (inte klarat) att hålla hus och jord i dess behöriga esse. Ödesmålet och 
förfallenheten har mest tilldragit sig under den tid hemmanet varit krono. Under ett eller annat 
år är det givet till Hornska sterbhuset i vederlag tillsammans med flera hemman här i Tuna för 
frälsegods på andra orter Milicens (krigsmakten) indelta. 
     Efter detta och med anledning av husesynen prövar Tingsrätten för sin del de av 
Frälsehemmanen förmälta två Frihetsår helt nödvändiga till gårdens uppbyggnad, hävd, häng 
och stägn. Detta hemställes i ödmjukhet Landshövdingens gunstiga vidare förordnande. 
 
§ Länsman i Bro Härad Johan Brandt ingav till Rätten kyrkoherde Anders Schönfeldts 
skrivelse av den 12 denna månad, som lyder: Som jag igår efter slutad gudstjänst i Sanda fick 
höra att åtskilligt folk klagade över en hustru Anna Andersdotter, som är i Rättartorp. Hon 
skall hotat många med olyckliga tillstånd och hotande tal. När jag frågade hustru Anna härom 
kunde hon inte neka till sina ord som nästan var och en påbördade henne. Då denna hustru är 
misstänkt för trolldom och dylikt anser jag det nödvändigt att hon instäms till nästa ting med 
alla sina åklagare, som är tolvman Matts Larsson i Sanda, änkan hustru Kerstin Larsdotter i 
Sanda, hennes piga Karin Mattsdotter, klockarens hustru i Låssa, byggmästare Anders 
Eriksson i Sanda, hustrun  i Ekeby Kerstin Mattsdotter, soldaten Olof Trumell, länsmans 
hustru Anna Nichelsdotter.  
    Rätten måste rannsaka och döma hennes onda tal och påföljande olyckliga händelser. Detta 
blev fört till protokollet att vidare efterfrågas och rannsakas. 
 
§ På grevinnan Beata Wittbergs vägnar anhöll hennes kamrer Åkerman om Tingsrättens intyg 
över två frälsehemman i Tuna by, Näs socken, som bönderna Erik Mattsson och Jacob 
Stafsson tagit till bruk mot frihet. Häröver berättades att syn hållits 1695. Då ingen var 
närvarande  kunde Rätten inte yttra sina tankar om frihetsåren förrän beslutet inkommer. 
     Dock berättade Nämnden och flera andra att dessa hemman i många år legat i lägervall och 
därigenom mycket kommit av sig. Varom måtte först i orten länsmannen och domaren i Berga 
ytterligare anställa syn, så väl om husens beskaffenhet som jordens hävd och villkor. 
 
§ Kyrkoherden i Bro, Anders Schönfeldt klagoskrift upplästes mot klockaren här i Bro, Erik 
Mattsson och kyrkoherdedrängarna Olof Axelsson och Erik Persson, att de vid förra andtiden 
den 14 juli burit bort ett lass hö från Lindängen. Klockaren skall sagt åt drängen Olof 
Axelsson att han skulle få hö av de förra prästdrängarna. Klockaren hade sedan med pigan 
Annicka Olsdotters hjälp burit bort hölasset på tolvman Eric Olofssons teg. Kyrkoherden hade 
funnit det och återfört det till prästgården. Klockaren bekände strax sin olovliga handel och 
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lovade bättring, likväl att han förfört detta folk till otrohet. Han blev nu dränglös då drängarna 
sade upp sin tjänst i orätt tid. Kyrkoherden anhöll att denna olovliga handel måtte lagligen 
avdömas. Han reserverade sig all Rätt till refusion (ge tillbaka, erlägga böter eller 
rättegångskostnader) för hinder, tidsspillan och omkostnader, samt skadestånd han härigenom 
måst taga. 
      Drängarna och klockaren inkallades och tillfrågades om de således gjort som de 
anklagades för. De svarade: - Ja. Men Olof Axelsson sade att de inte mera rörde hölasset, 
vilket pastor tillstod. När de kom hem sade han det till sin husbonde att det var deras avtal, att 
de skulle få vardera två kannor öl därför. Men drängen Erik Persson har inte velat uppenbara 
detta sitt skalkstycke. 
     Så bejakade kyrkoherden att klockaren om morgonen andra dagen kommit till honom och 
bett om förlåtelse och att han gjort detta i tokeri. Klockaren bad samtidigt Nämnden, att som 
han varit i många år klockare här i socknen och man aldrig märkt någon otrohets stycke hos 
honom varken i eller utom kyrkan, utan alltid haft gott ryckte om sig och kyrkoherden inte 
heller mist något genom hans förhållande, ville tillgiva honom. 
      Pastor svarade, att det är så att han inte kan skylla klockaren för någon annan otrohet, utan 
att han i ämbetet förhållit sig flitig och trogen och att han strax ångrat sig, har och caution 
(borgen) presterat för klockartjänsten, så tillgiver (förlåter) han honom. 
    Men på drängen Eric Persson anhåller han om straff för honom efter lag samt skadestånd på 
7 riksdaler kopparmynt, därför att han inte bekände detta sitt otrohetsstycke. Man 
examinerade kyrkoherdens expensräkning varvid observerades att han uppfört 4 riksdaler för 
resa till Stockholm, att utta citation (stämning) och då inte endast för drängen Eric Perssons 
skull utan klockarens och den andra drängens Olof Axelssons samt soldaten Petter Halling 
och bonden i Husby by, Bro socken, Matts Mårtensson. Libellen (klagoskriften) var inrättad 
mot bägge drängarna och klockaren varför Charta Sigillata med stämningspengar är betalda. 
    Rätten prövar att drängen Eric betalar i expenser 10 skilling kopparmynt, varöver gavs 
följande dom. Drängen anhöll om tillgift för detta sitt begångna fel, men pastor ville inte utan 
lag förlåta honom. 
 
§ Då kyrkoherde Anders Schönfeldts dräng Eric Persson är överbevisad att han tillsammans 
med klockaren Eric Mattsson burit bort från kyrkoherdens äng ett lass hö, med meningen att 
sälja det åt klockaren. Vilken handel den andra drängen Olof Axelsson om morgonen därefter 
uppburet till kyrkoherden, blev hölasset värderat till 3 riksdaler kopparmynt. Kyrkoherden har 
fått igen sitt hö. Alltså pliktar Eric Persson för denna sin otrohet 9 riksdaler kopparmynt samt 
i expenser till kyrkoherden 10 skilling kopparmynt. 
 
§ Bonden Lars Tomasson i Näs Kyrkby, Näs socken, inlade till Rätten en syneskrift av den 27 
augusti, i vilken domaren Hans Staffansson i Berga samt tolvman Eric Hindersson i Tibble 
tillstår att de besiktigat årets årsväxt. Kornsäden befanns för den stora missväxten som han 
lidit, vara så dålig att han inte fått utsädet igen. Synemännen betygade sanningen och tillstod 
inför Rätten att så sant var, att denna olycka drabbat bonden och att han begärde Tingsrättens 
attest. För rättvisans skull kunde man inte förvägra honom den. 
 
§ Som Rätten vid förra Tinget för tidens korthet samt sysslornas myckenhet och i brist av 
tidigare protokoll, inte hann med Landshövding Hoghusens remiss av den 7 maj detta år, att 
vederbörligen examinera hans skrift om omständigheterna som i vice versa action mellan 
arrendatorn Nils Svartström och Landshövding Mauritz Posse, som hör till den här Rätten. 
Alltså är nu Svartström närvarande i egen person samt på Landshövdingens vägnar Notarius 
Publicus Magnus Borgman med fogden på Säbyholms gård Måns Hultman. Saken blir 
examinerad som följer.  
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Först tillfrågades Svartström, hur han ville bevisa att Landshövdingen brutit kontraktets 8:de 
punkt om Toresta gårds arrende, varigenom han skall ha fått olaga execution (verkställande 
av straff) som innehåller förmedling av arrendesumman, vilken är för båda arrendatorerna 130 
tunnor. Han hänvisade till Bro Härads attest som han den 26 februari 1696 fått om 1695 års 
missväxt. Attesten är utgiven av Eric Olofsson i Hernevi och Erik Jönsson i Jursta med 
innehåll att rågskylen det året givit 1 fjärding och 3 skopor och av kornet 1 fjärding och 5 ½ 
kannor. Nämnden hade också betygat att Svartström tagit skada av missväxten. Han led därav 
så att han näppeligen kunde göra sig kvitt arrendet. 
     Kyrkoherden i Bro Anders Schönfeldts original attest utgiven i Bro Prästgård den 3 
februari 1696 visar, att 1695 är från Toresta i Låssa socken levererat skattetionde med 6 
skylar råg och 7 skylar korn, vilka efter prov gör 75 tunnor i korn och råg. 
    Sedan visade Svartström Landshövding Posses originalbrev till medarrendatorskan, hustru 
Karin i Frösunda, av den 30 april 1694, varvid han lovar som orden lyder: - När allmän 
missväxt blir, då modereras arrendet efter Mätismanna orden (gammal sed). I det övriga håller 
han sig till det som i går sades. Det må aldrig ske att probera (försöka, godkänna) i 2 - 3 år. 
Om jag ville bedra er och ni inte skulle få komma till mig, att ni måtte kunna väl stå er. Detta 
beder jag mig så sant Gud hjälpe, att jag inte vill annat än skäligheten och därpå visa eder all 
hjälp och bistånd i allt vad resonabelt är, så att ni inte i någon tid skall ha orsak att klaga över 
mig. I postskriptum begär Landshövdingen att hustru Karin skall hälsa Svartström på hans 
vägnar, att han tror att han inte ångrar det som kommer. 
    Häremot exciperade (göra invändningar) Borgman och begärde att Erik Mattsson i Kvista, 
som år 1695 arbetade då säden bärgades måtte på sin ed betyga hur årsväxten var i Toresta. 
Det gjorde han och vittnade att det var mycket vacker halm men gav litet. Han var också där 
och tröskade kornet som avkastade litet. Han tillstod att råg och korn hade skador av köld och 
att det var torr väderlek när det inlades. Det tillades att Landshövdingen hade på våren 1696  
anställt tolvman Bengt Johansson som trädde (gjorde i ordning åkern) om våren till höstsäde. 
Svartström sådde endast kornet om våren och fick inte årsväxten. 
     Borgman begärde att synemännens attest som de den 4 juni 1696 utgivit, efter Bro Härads 
resolution måtte uppläsas och pondereras (motväga för jämvikten skull), som det i dess 1:sta 
punkt berättades, att Svartström skall bett Landshövdingen förlåta sig, att han gjort av 
oförstånd och bett om tillgift för att han i Tinget sagt att Landshövdingen inte hållit sin del av 
kontraktet. 
      Kronobefallningsman Litz, länsman Johan Brandt, tolvman Mårten Johansson och Per 
Andersson i Tuna tillfrågades om de kunde göra sin ed, att han bett om tillgift på arrendet och 
att han brukat åkrarna illa. De förklarade att de efter Tingsrättens resolution varit på 
besiktning. Men vad tillgiften anbelangar så skall den angå tjänst och ordväxling de haft sins 
emellan vid Tinget om några svin Svartström skjutit ihjäl för Landshövdingen. 
    Borgman begärde att torparen Eric Boman, som kört åkrarna måtte komma hit och ge sin 
edliga berättelse om körningen och åkerbruket. Svartström sade att det inte hade med saken 
att göra, utan att det var det förnämsta att han inte fått njuta kontraktet tillgodo med 
förmedling på arrendesumman och att Landshövdingen inte skall gått laga vägar med 
executionen (för länge sedan medgiven rätt att utta böter av de tredskande). 
 
Kontraktet blev uppläst, vilket i den 8:de punkten talar om moderation i arrendet när allmän 
missväxt råder. Borgman insinuerade att Svartström olagligen skall ha tagit mycket från 
gårdarna. Alltså måtte det bevisas, vilket man tyckte överlag. Särskilt som innan besiktningen 
den 4 juni 1696 ingen arrest eller execution var honom övergången och han var närvarande 
när synen hölls och bott där sedan 7 månader. 
     Svartström tillfrågades varför han tagit boskapen från gården på aftonen sedan synen varit. 
Han svarade att boskapen inte hade något att äta där. Beteshagen till hästarna och oxarna var 
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bespart (reserv). Frågades om inte änkan fick halva 1695 årsväxt. Han svarade ja. Sedan 
frågades varför inte änkan liksom Svartström söktes eftersom hon enligt kontraktet skulle 
ansvara för hälften. Sedan frågades varför inte änkan ansågs vållande till åkrarnas vanskötsel.  
     Befallningsman vid Säbyholm, Måns Hultman tillfrågades om han kan visa någon skriftlig 
order från befallningsman Litz om execution eller utmätning eller att boskapen slaktats. Han 
svarade nej, utan allenast till att sequestera (ta i beslag) dem. 
     Om den halm och hö som Svartström tagit till låns av Landshövdingen och nu i räkning 
debiteras för, svarade han, att det hade Landshövdingens egna kreatur ätit upp, vilka han 
födde under vintern. Men om våren när han skulle haft nytta av dem togs de bort. Borgman 
svarade att han skulle gjort ansökning hos honom om förmedling, vilket han inte gjort, utan 
själv varit orsak till denna olägenhet och träta, sedan han inte betalt arrendet. 
 
Resolverades 
I denna tvistiga sak mellan arrendator Anders Svartström å ena sidan och Landshövding 
Mauritz Posse å andra sidan, vice versa kärande och svarande, angående ett år 1694 den 28 
juli mellan dem upprättat skriftligt arrendekontrakt om sätesgården Toresta i Låssa socken på 
4 års tid. Arrendatorn anklagar Landshövding Posse för att han skall brutit mot den 8:de 
punkten och hans egenhändiga skrivelse av den 30 april 1694 beträffande missväxt. Varför 
dessa olägenheter uppkommit.  
2:o Att Landshövdingen nattetid den 6 juni 1696 arrendatorn ovetande och odömd låtit panta 
hans kreatur, värdera och bortföra dem. Varigenom arrendatorn blivit oförmögen att bruka 
gården. 
3:o Att Landshövdingen inte satt ett datum att återlösa kreaturen som Kongl Maj:ts 
Executions Förordning säger. Arrendatorn skall ha varit närmast att lösa dem om han varit 
något skyldig. 
4:o Att när han tillika med andra Häradsbor var på vägröjning, skall Landshövdingen genom 
sin fogde Måns Ersson  tagit hans arbetsvagn. 
     Svartström söker efter lag och kontrakt, då Landshövdingen brutit kontraktet, att han må 
betala arrendesumman endast för 3 år och få tillbaks den avhändade egendomen antingen in 
natura eller efter högsta markegång. Sedan skall Landshövdingen betala honom för 2 hästar, 
selar, mjölk, smör, avel av 4 kor och 15 får, nyttjande med avel av dem, samt 22 tunnor 
vårsäde, 2 tunnor vårsäde som han skall ge till timmerkarlarna för badstugan samt 2 tunnor 
för källaren jämte vederlag för torpet Gillmarkens 2 dagsverken med förorsakade expenser till 
den 4 juni 1698, summa 796 riksdaler 3 skilling kopparmynt. 
    Landshövdingen å sin sida genom sin fullmäktige Notarium Publicus Magnus Borgman 
påstår refusion (återbetalning) av sätesgården Torestas oförsvarliga brukande och besåning 
med mera skadestånd. 
2:o För arrendets onyttiga klarerande och återstående rest 
3:o För lånad spannmål samt hö och foder som oklarerat är 
4:o För olaga avvikande från gården med skadestånd efter ingiven räkning här i Rätten den 7 
juni innevarande år till 4.006 riksdaler 8 skilling kopparmynt, som pretenderas (yrkas) vid 
detta Bro Tingsrätts utslag givet på vanligt tingställe vid Bro kyrka, i kronobefallningsman 
Mårten Litz närvaro den 24 september 1698.  
     Rätten anser av de ingivna dokumenten och berättelserna att Landshövding Mauritz Posse 
den 28 juli 1694 ingått ett arrendekontrakt med en änka i Frösunda by, Kalmar socken, hustru 
Karin samt arrendator Nils Svartström, om Toresta sätesgård. Arrendet är på 4 års tid med 
nyttjande av inventarie boskap på 2 års tid. De skall i årligt arrende ge 130 tunnor av nackmål 
(?) strid säd, hälften råg och hälften korn. Detta arrende skall de alla för en och en för alla 
erlägga. Om allmän missväxt blev på säden skulle efter Mätismanna order skäligen förmedlas. 
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Arrendatorerna skulle ha torpen Gillmarken och Draget, som skall göra 96 manliga 
dagsverken om året i 4 år. 
     Arrendator Svartström tillträdde i mars 1695, men det oaktat har Landshövding Posse den 
6 juni 1696 utan dom tagit hans kreatur och låtit värdera dem, nämligen 4 kor, 4 stora stutar, 3 
små kalvar, 15 får, en brun häst och en grå, 5 små svin och en verkvagn. Denna boskap har 
Landshövdingen låtit slakta. Rätten har flitigt frågat efter på vems order denna execution 
skett. Länsman Brandt kan inte vidare förklara än att han haft kronobefallningsman Litz order 
till sequestera (beslagta) dessa persedlar, men inte att värdera eller ge lov till abalienation 
(avlägsna). 
     Rätten finner av Landshövding Hoghusens skriftliga resolution som Svartström fick den 7 
maj detta år, att denna execution skett utan Landshövdingens kommunikation eller befallning. 
Därför skall de pantade sakerna stå under arrest till domarens utslag kommer. Rätten finner 
efter noga examinerande att Landshövding Posse så till vida brutit kontraktet, då hans 
fullmäktige inte kan bevisa till följd av den 8:de punkten, att han låtit Svartström och den 
andra kompanjonen få tillgodogöra sig förmedling på arrendet efter opartiska Mätismanna 
order. Detta i anseende till 1695 års missväxt, som bekant har övergått en stor del av landet. 
Som det är huvudfrågan i denna tvist och det jämväl åberopas från Landshövding Posses sida 
på kronobefallningsman Litz order till länsman Brandt att förelägga execution. De påstår att 
innehållet endast var en sequester (ta i beslag) och ingen executions (utföra) order. Detta 
anser sig befallningsman Litz ha visat i sin förklaring till Landshövding Hoghusen. Detta vill 
han bevisa genom akter i landskansliet. Detta bevis bör anskaffas så att den punkten kan 
definitivt avdömas vid nästa ting.  
     Rätten finner nödvändigt att Svartström skriver en räkning per Debet och Kredit i vilken 
upptas hur mycket sädesåker han trädde till våren 1695 och vilken årsväxt i hö och säd han 
fick det året och vad änkan fick. 
     Landshövdingen bör å sin sida visa vad han gav i förmedling efter Mätismanna order och 
kontraktet. Vidare bör uppföras hur mycket spannmål Svartström och hans medarrendatorska 
lånat av Landshövdingen samt vid vilken tid och av vem det är betalt. 
     Svartström har i sin räkning uppsatt värdet för den pantade kreaturen till 758 riksdaler 
kopparmynt, utan det ringaste bevis att de kostat så mycket. Däremot har Landshövdingens 
kamrer Petter Lang i sin uppsatta räkning skattat dem endast till ett värde av 337 riksdaler 
kopparmynt. Detta också utan något bevis eller allegato (med sina åberopade handlingar) 
vem och på vad tid samt efter vems order de befanns så värderade. Parterna bör förklara 
differensen på boskapsvärdet, att i Svartströms räkning upptagits 15 får men i kamrer Langs 
endast 1 får och 13 lamm. Denna differens kan inte fullmäktige utreda, eftersom han inte gjort 
räkningen. Sedan fanns inga svin i Langs räkning men likväl i Svartströms.  
     Vidare då Landshövding Posse pretenderar 4.006 riksdaler 8 skilling kopparmynt av 
Svartström allt från år 1695 i mars då han tillträdde arrendet på Toresta. Nästkommande 
Tomasmäss skulle han ge 65 tunnor på sin andel spannmål och även påstås ersättning med 17 
tunnor, så fordras ock laga verifikation att markegången då var så stor, med innehåll om det 
skall vara råg eller korn. I räkningen står endast nämnt säd. De resterande 4 tunnor korn som 
lånats år 1695 in natura bör Svartström antingen in natura eller efter dåvarande markegång 
betala. Samma med en tunna havre á 8 riksdaler samt ½ parm hö á 30 riksdaler och 5 tjog 
halm.  
     Så bör också efter kontraktet Svartström ha rätt till dagsverken av torpen Gillmarken och 
Draget. Men angående Landshövdingens häst som Svartström kört benet av och värderats till 
60 riksdaler måste visas vad den kostat och när Svartström tog emot honom och om han 
genom hans vållande blivit död.     
    

11   D:\&&-SKRIFTER\Häftade med omslag\Bro Häradsrätt\Doc-filer\BroH.1698.doc  Skapat den 2013-02-11 11:48:00  Senast utskrivet 
2013-02-12 05:56:00    



Angående Landshövdingens pretenderande (yrkande) på skadestånd för att åkrarna var illa 
brukade, som kronobefallningsman Litz och Nämnden har besiktigat den 4 juni 1696. De 
funna åkrarna så illa skötta att ingen säd kunnat växa. Den kan inte ersättas med 150 tunnor 
och efter markegångspriset på 20 riksdaler tunnan blir det 300 riksdaler.    
Kronobefallningsman Litz och Nämnden förklarade inför Rätten att den besiktning de hållit 
inte skall tagas som att de prövat om det berodde på åkrarnas illa hävdande, som gav det årets 
stora missväxt.  
      Därför bör denna pretention antingen med edliga vittnen eller andra laggiltiga skäl 
stadfästas innan man äntligen kan döma. Landshövdingen, som hade fått skära och bärga 1696 
årsväxt i säd och hö, skall ingiva till Rätten en fullkomlig uppsats på inbärgningen och visa 
kyrkoherdens redovisning över tiondeavgiften från Toresta. Där skall också förklaras vilka 
principer eller grunder som finns för Svartströms andel i arrendet och uppföras honom till last 
150 tunnor för 1696. Vidare om änkan också skall betala 150 tunnor eller ej. Skall även hon 
betala blir skadeståndet 300 tunnor. Rätten måste ha dessa skäl att grunda sitt beslut på. 
    Vad den punkten beträffar, att Landshövdingen skall låtit sin fogde tagit Svartströms vagn 
från honom på landsvägen vid vägröjningen, kan det inte bevisas att Landshövdingen givit 
befallningen utan fogden Måns Ersson, som därmed haft att göra, bör först instämmas. Den 
punkten kan inte heller denna gång dömas. 
     Och sist vad bägge parternas expenser angår, så fordrar Landshövding Posse å sin sida 297 
riksdaler 8 skilling till den 23 september 1698 och Svartström till den 4 juni 1698 förutom 
detta Tings kostnad, 796 riksdaler 3 skilling kopparmynt. Man skyller på varandra att den ena 
varit borta från Tinget ena gången och den andra, andra gången. Rätten kan inte döma någon 
av parternas expenser innan huvudsaken först efter lag blir avgjord. 
          Så fordras av parterna att de till följd av den 21:sta punkten i rättegångs processen av 
den 4 juli 1695 utsätter tiderna, veckotal, ort och ställe, tingstimmarna samt varför 
uteblivandet måste göra sådan kostnad, som uppförs under stora poster. Rätten skall efter 
dessa ingivna omständiga bevis äntligen med utslag avhjälpa dessa tvistigheter. 
 
§ Studenten Dimberg, på avlidne häradsdomaren Johan Kocks vägnar, tilltalade torparen Eric 
Johansson för att han brutit löv på häradshövdingens ägor. Producerades (framkallades) till 
vittne torparen Eric Johansson, vilken efter avlagd vittnesed sade att han inte sett honom bryta 
något löv på ägorna. Inte heller vet han var han tagit det. Alltså förklarades han fri från detta 
tillmäle. 
 
§ Samtidigt anhöll studenten Dimberg om Tingsrättens förbud med 40 riksdalers vite och laga 
straff för den som hädanefter dristar sig att hugga skog eller bryta löv på Lennartsnäs skog. 
Detta beviljades med reservation att det måste läsas i sockenstugan, vederbörande till rättelse. 
 
§ Bonden Carl Thomasson i Näs Kyrkby, Näs socken, inlade till Rätten en syneskrift av den 
27 augusti, i vilken domaren Hans Staffansson i Berga och tolvman Eric Hindersson i Tibble 
tillstår sig att de har besiktigat bondens årsväxt på vårsäden för i år.  De fann att den stora 
missväxt som han lidit av i sommar gjort att han inte fått mer än utsädet igen. Synemännen 
betygade inför Rätten att detta var sanningen och tillstod så sant var att denna olycka träffat 
bonden i år. Han begärde Tingsrättens attest men för rättvisans skull kunde de inte ge honom 
någon. 
 
§ Bonden Lennart Persson i Storskogen uppvisade för Tingsrätten ett frihetsbrev han fått den 
7 mars 1698 av Landshövding Mauritz Posse på sitt frälsehemman i Bro socken, Bro Härad, 
Skysta kallat, som han bytt till sig av kamrer E Axel Lejonhuvud på Ådö. Detta hemman har 
råkat i långt ödesmål och är förfallet på allehanda sätt, så att varken kronan eller 
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Landshövdingen skall kunna ha någon nytta av det, om det inte blir halvt förmedlat från de 
gamla utskylderna. 
 
Alltså uppdrar Landshövdingen till nämnda bonde detta hemman, att därför årligen ge 5 
tunnor gott avrad i skatt samt 20 dagsverken om året. Sedan bonden Lennart utsattes 6 års 
frihet, på vilka 6 år han är förpliktad att inalles uppbygga gården med laggilla hus, samt alla 
gårdstillägor, inget undantaget. Han skall så, bruka och hävda som Kongl Maj:ts husesyns 
Förordning förmår. 
      Man frågade Nämnden och allmogen om gårdens beskaffenhet enligt Fogdeinstruktionens 
10:de punkt och hur många år hemmanet legat öde. Man svarade att det inte varit sått på 8 år. 
2:o Vem hade vållat ödesmålet? Man svarade att förra åbon Eric Nilsson, som flyttat, låtit det 
förfalla på grund av sin oförmåga. Under den tiden har kamrer Axel Lejonhuvud varit ägare. 
3:o Inga ägor är tagna från gården. 
4:o Det finns skog och timmer och mulbete till hemmanet. 
5:o Husen och gärdesgårdarna är alldeles förfallna. 
6:o Det finns inget fiskevatten. 
7:o Nuvarande åbon har upptagit så mycket åker som han i höst sått 3 spann råg på. 
8:o Ängen ger nu 15 lass hö tills hon blir avröjd. Om hon blir helt avröjd minskar växten 
eftersom det är en sådan ort med sådan jord, inte hårdvallshö, utan endast mossbotten, kärr 
och starr. 
      Tillfrågades Landshövdingens kamrer Lang, vilka år som kommer att inbegripas i 
friheten. Han svarade 1699, 1700, 1701, 1702, 1703 och 1704. 
      Då det visade sig att beskaffenheten var sådan på hemmanet som berättats, kunde 
Tingsrätten inte ge den begärda attesten. Innan Rätten  kunde utfärda ett betänkande om frihet 
måste även hus och gärdesgårdar synas. Vad angår friheten som Landshövdingen i sitt brev 
tillåter bonden för hemmanets svaghets skull, så har Landshövdingen att rätta sig efter den 11 
punkten i Fogdeförordningen. 
 
§ Så begärde kyrkoherden i Bro, Anders Schönfeldt, att då soldaten Petter Halling som på nytt 
fått stämning och kapten Ekelunds order att inställa sig, detta enligt brev av den 8 denna 
månad, ändå kontumaciter (trilskas)och uteblir, måtte hans begångna stöld i torpet Tingsviken 
nu dömas. Detta eftersom soldaten är en sådan man att han inte kommer att inställa sig 
frivilligt. Därför överlade man i detta mål och avsades följande: 
       
Resolverades 
Då det bevisas med kapten Ekelunds original skrivelse av den 8 september att soldaten Petter 
Halling fått stämningen och dessutom blivit tillsagd av kaptenen att infinna sig till Tinget. 
Trots det uteblev han båda tingsdagarna. Han hade inte heller lämnat någon ursäkt därför. Han 
pliktar 1 daler silvermynt för uteblivandet. Vad beträffar stölden som kyrkoherde Anders 
Schönfeldt anklagar honom för i prästtorpet Stora Tingsviken förra sommaren medan 
kyrkoherden var i Stockholm, hade han rivit ned spismuren och tagit det längsta spisjärnet och 
sålt till bonden i Husby, Matts Mårtensson. Där har man funnit det och visade upp det inför 
Rätten. Det vägde 19 mark. 
     Bonden tillstår nu inför Rätten att soldaten burit det till honom. Järnet igenkändes av förra 
åbon på torpet, Måns Nilsson i Ålsta, som låtit mura in det. Rätten considerade (övervägde) 
att sedan denna stöld uppgavs vid sommartinget den 1 juni och han således kommit i rykte, 
har han inte gjort sig något bekymmer att lagligen göra sig fri med det. Därför kan Rätten i 
anseende till här nämnda skäl samt i anledning av den andra punkten i Kongl Maj:ts Nådiga 
Stadga av den 4 juli 1695 om Rättegångar, inte befria soldaten Petter Halling från denna stöld. 
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Därför skall han till följd av 1653 års Straffordning ge målsägande sitt igen med 7 skilling 
pundet och böta tredubbelt så mycket, vartill av soldatlönen hos Roten intet får tas. Om han 
annars inte orkar böterna pliktar han efter Kongl Maj:ts 5 publicerade Straffordning. 
Dessutom uppenbar kyrkoplikt. Dock skall denna dom så långt före nästa ting komma honom 
tillhanda att om han anser sig kunna visa laga ursäkt till sitt uteblivande samt återvinna 
huvudsaken, skall han ha tid att ta ut stämning på sin vederpart. 
 
§ Trädgårdsmästaren vid Brogård lät genom sin hustru Kerstin Thomasdotter anklaga Johan 
Hansons hustru  i Husby by, Bro socken, inför denna Tingsrätt, för att hon spritt rykte om 
deras dotter Kerstin Larsdotter. Hon säger att när de rodde till Stockholm med båt och landade 
vid Flemmingshus på Kungsholmen, skall Kerstin ha tagit ett silverspänne ur hennes 
nattkappa, som skall tillhört hustru Anna. Hustru Anna tillfrågades om hon hade bevis, hon 
svarade Nej. Men hon hade visat spännet den gången, men ville inte tillägga Kerstin att hon 
olovligen tagit det. Men hustru Kerstin anhöll om straff för henne efter lag. 
      Rätten föreslog förlikning. De gick ut och efter något betänkande inkom de och berättade 
att de ville förlikas. De förliktes inför Rätten så att bonden Johan Hansson ger 
trädgårdsmästare Erik Johansson en spann korn ett för allt. De tog varandra i hand och gick 
sedan sin väg. Det sattes ett vite på 40 riksdaler silvermynt för den som efter denna dag för 
rykten om saken. 
  
§ Sedan blev till Landshövdingens gunstiga skrivelse, order av den 20 augusti, baron Axel 
Lejonhuvuds frälsehemman i Kvista by, Bro socken och Härad, för lån i Banken med 720 
daler karoliner Sub (under) Nummer 81720 till Bankens säkerhet inprotokollerat. Inget 
klander med Kongl Maj:t Höga Rätt förbehåller sig ifall den kunde existera samt ändras om 
den kan framledes uppvisas. 
 
§ Länsman Johan Brandt besvärade sig över bonden i Ekhammar, Erik Nilsson och hans måg 
Jöran Hansson, att de sagt upp bostället Sylta i Näs socken i olaga tid. De hade vid 
sommartinget lovat köra upp hela trädesgärdet, vilket de inte gjort. För det tredje hade de lagt 
ett tunnland alldeles i linda (äng) med gärdesgården förfallen. Vidare begärde han för 
expenser. 
      Länsman har sedan citationen måst träda 3 spannland en gång, varför han fordrar 
betalning, som enligt Nämndens intygande är 9 daler, 6 daler tunnlandet. Sammanlades för 
snedet (snesland är 1/40 tunnland ca 127 kvm) 9 daler. Både Erik Nilsson och Jöran Hansson 
lovade betala för hans arbete och vad som ännu på gärdsgårdsstängningen som åkerkörningen 
och dikande för deras tid kan restera. 
 
§ Så begärde länsman Brandt husesyn på gården, vilken domaren Hans Staffansson i Berga 
och Eric Hindersson i Tibble utnämndes att hålla i parternas närvaro. 
 
§ Eric Andersson i Råby kärade till Mikael i Skällsta för en ko, som han skall slagit ihjäl för 
honom på tredje …böndagens afton på åkern nedanför Mikaels badstuga. Tolvman Erik 
Olsson och länsman Brandt hade synat och sade att kon var stucken i bringan så att där fanns 
ett hål, så att de kunde sticka in en kvist. Kon värderades till 30 daler kopparmynt. Erik 
Andersson begärde dilation (uppskov) att skaffa sig bättre bevis till nästa ting. 
 
§ Assessor Petter Dikman frågade Nämnden och allmogen om de fått någon närmare kunskap 
sedan förra Tinget om pigans död i Matts djurmans (kronoskytt ) torp. Han berättade att han 
skrivit till Landshövding Hoghusen att hämta underrättelse från Västmanlands hövdingedöme 
om hennes mor varit hit till Bro och torpet. Han hade inte fått något svar. 

14   D:\&&-SKRIFTER\Häftade med omslag\Bro Häradsrätt\Doc-filer\BroH.1698.doc  Skapat den 2013-02-11 11:48:00  Senast utskrivet 
2013-02-12 05:56:00    



Djurmannens hustru åberopade sig på  Maria Fransdotter och  avlade sin ed.  
     Hon berättade att när hon i somras en fredagsmorgon var till soldaten Matts i djurmannens 
torp i Bro socken, och där som på andra ställen bjöd ut sina saker, som hon efter vanligheten 
hade till salu, så låg där i stugan en kvinnsperson mycket sjuk och eländig. Hon hade haft 
dödhinnan över ögonen. Då sa Matts djurmans svärmor, att ni säger ni har rev i magen, så köp 
er ingefära för 3 halvören. Jag har den med, hade hustru Maria svarat, men hon gör inte med 
någon ingefära, utan Gud hjälpe henne. Hon lär inget bruka mera. Då skall den sjuka druckit 
vatten och vänt sig om på sida och dragit sin kjol över huvudet.  
     Matts svärmor säger: - Jag må icke tro hon dör, Gud nåde mig. Jag har ont att begrava 
mina egna barn. Om hon dör vet jag inte var jag skall göra av henne. Hustru Maria hade 
svarat, att aldrig stiger hon upp mer. 
     Sedan tillfrågades hustru Barbro varför hon inte hade sin son med sig. Hon svarade att han 
inte var hemma. Hon blev tillsagd att äntligen ha sonen med  till nästa Ting. 
 
§ Kyrkoherden i Bro Anders Schönfeldt klagade inför Rätten att hans dräng Olof Axelsson 
den 29 juli så ovåligt tjudrat hans vagnshäst, att den dött natten därefter. Tjudret hade varit för 
långt, så när hästen sökte vattnet vid åbrädden, har han slängts överända och drunknat i ån. 
     Drängen som var närvarande kunde inte neka att det gått till så, men han hade inte gjort det 
med vilje, utan av enfaldighet. Han undandrar sig inte att betala vad som anses skäligt. De av 
Nämnden och andra som sett hästen sade att den varit mager och inte kunnat hjälpa sig upp. 
Den var 14 år gammal Den värderades till mest 30 daler kopparmynt. 
       Rätten överlade kyrkoherdens påstående, om drängen skulle kunna betala hela hästens 
värde. Man prövade att som drängen Olof Axelsson inte av arghet och med flit satt hästen i så 
långt tjuder, att den därav skulle fördärvas, utan det skett av enfaldighet och oaktsamhet. Han 
betalar 15 daler till kyrkoherden och i expenser 3 daler kopparmynt. Därefter skall de vara 
åtskiljda. 
 
§ Kyrkoherden Anders Schönfeldt tilltalade bonden i Husby By, Bro socken, Matts 
Mårtensson, för att han inte velat visa det spisjärn, som soldaten Petter Halling, skall utbrutit 
ur spisen i prästgårdstorpet Stora Tingsviken, Bro socken. Kyrkoherden har låtit lysa (i 
kungörelse fråga efter) efter det från predikstolarna både i Bro och Låssa. Bonden har inte 
velat lämna det ifrån sig, utan slagit sönder det i 3 stycken, som nu uppvisades inför Rätten. 
      De vägde 19 mark, vilka kyrkoherden fått igen av bonden den  juni. Bonden är närvarande 
men nekar att han köpt järnet av soldaten. Han tillstår att soldaten burit det till honom och 
bjudit ut det till salu. Därför hade han gått till smeden Jacob Mattsson och frågat honom, vad 
det kunde vara värt. Att han inte efter lysningen självvilligt velat berätta att han hade det, sade 
han kom sig av att han den dagen var i Stockholm och kom hem om aftonen. Kyrkoherden 
sade att han då var i kyrkan här i Bro. Han svarade att han gick ut innan det lystes från 
predikstolen. Han hade alltså inte vetat att det varit kyrkoherdens spisjärn. Han anhöll att man 
måtte anstå med dömandet tills han hunnit skaffa sig vidare besked, att han som en ärlig karl 
tagit mot järnet. Denna dilation beviljades honom. 
 
§ Så var rannsakat och dömt, betygas med mitt namn och signet, samt Härads Rättens sigill 
undersättande  
På Bro Härads Tingsrätts vägnar Petter Dikman 
 
Saköres Lista för Hösttinget i Bro Härad den 23 och 24 september 1698. 
Studeranden Johan Humble  för 1 köttsår 6 skilling, för okvädningsord 6 skilling, för 3 slag 9 
skilling, Summa 21 skilling silvermynt. 
Arrendatorn i Ålsta, Måns Nilsson för okvädningsord 24 skilling  
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Kapten Lejonholm för svordom och ohägn vid Tinget 24 skilling 
Soldaten Petter Halling för stöld 1 daler 21 1/5 skilling samt för uteblivande 1 daler 
Drängen Eric Jönsson i Bro prästgård för olovlig handel 3 daler. 
Böterna delades mellan Konungen, frälseman, målsägare och Häradet 

Bro oktober 2008 Gudrun Sandén 
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