
Anno 1699 den 20, 21 och 22 februari blev ordinarie vinterting hållet med allmogen av 
Bro Härad i Bro sockenstuga.  
Närvarande Kronobefallningsman Mårten Litz och Häradets underskrivna Nämnd. 
Domaren Han Staffansson i Berga 
Tolvmännen Bengt Johansson i Torrista 
Eric Jönsson i Jursta 
Mårten Johansson i Granhammar 
Pär Andersson i Tuna 
Mats Bengtsson i Österröra 
Jacob Mattsson i Tuna 
Erik Olsson i Hernevi 
Eric Hindersson i Tibble 
Johan Andersson i Hernevi 
Mats Larsson i Sanda 
 
Upplästes landshövdingens skrivelse angående Katekesförhör samt vilka straff de får, som 
inte infinner sig till det. 
 
§ Sedan proponerades (föreslogs) landshövdingens skrivelse av den 18 januari 1699 för 
allmogen, att de skulle påminna sig åtskilliga delinqventer (brottslingar) här i Häradet som är 
ostraffade det ena året efter det andra av den orsak  att här inte finns någon Profoss (person 
som verkställer kroppsstraff,  ”polis”). Allmogen bör nu utlåta sig hur de tänker årligen 
underhålla en sådan person, vars uppgift är att med spö eller risslitande straffa de brottsliga 
efter domar och deras brotts beskaffenhet, hur han ska  fasttaga gärningsmän, föra fångar, ha 
uppsikt på vägar och broar, svinringande etc.  
     De svarade att de vill ge 12 öre av varje hel gård, 6 öre för halv gård. Conseqvensen 
(följden) blev att Häradet kommer att bevilja 12 öre eftersom det är av få mantal, 6 öre av vart 
helt hemman ingen spisning till hans lön och underhåll. Dock förbehöll de sig att få betala 
denna bevillning i säd eller andra persedlar, som de kunna komma överens om. 
 
§ Upplästes Kongl Maj:ts Nådiga Förordning av den 21 oktober 1698 angående tiggare och 
landsstrykare. Allmogen till rättelse och efterlevnad. 
 
§ Kongl Maj:ts Nådiga Brev av den 5 februari 1699 om Skarprättaren blev också uppläst på 
landshövdingens order. 
 
§ Sedan följande Kongl Förordningarna efter Hovrättens här underskrivna brev: 
 
Upplästes för allmogen Kongl Hovrättens brev av den 21 oktober 1698, angående änklingar 
och änkor, som inte väntar sorgetiden ut, med nytt giftermål. Vilken plikt som följer. 
 
Dito brev angående de som är rådsbann (den som ger råd) till en eller annan missgärning, 
daterat Stockholm den 5 november 1698. 
 
Dito brev angående de som bedriva dubbelt hor. De må ej befrias från livsstraff. Daterat 
Stockholm den 24 oktober 1698. 
 
Dito brev angående tjuvar som sammangaddar sig och deras straff av den 5 november 1698. 
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Dito brev angående de tvister och injurier (oförrätter) som tillfogas uppbördsmän vid Kongl 
Maj:ts räntors inkrävande av den 10 november 1698. 
 
Kongl Hovrättens brev angående de som stjäla vid någon vådeld av den 17 november 1698. 
 
Dito brev angående de som begår lönskaläge tredje gången. Skall stå kyrkoplikt lika många 
gånger som de begått brottet. Daterat den 28 november 1698. 
 
Landshövdingens brev av den 6 december 1698 om Kongl Maj:ts nådigaste svar av den 29 
november om Rusthålls pantsättande i Banken. 
 
Upplästes landshövdingens brev av den 12 januari om Bankens kassasedlars inlevererande i 
Banken inom viss tid, som i ordningen av den 29 november 1698 förbehålles. 
 
§ Länsmannen i Håbo Härad, fullmäktige för grevinnan Christina Stenbock, lät till fasta sista 
gången uppbjuda 2 markland i skattehemmanet Önsta i Bro socken, som är av 4 markland. 
Han visade därvid inspektorns i Kongl Kammar Arkivet attest av den 17 februari 1699, att det 
från 1542 till 1680 varit skattehemman. 
 
§ Bokhållare Lars Wising visade Rätten ett köpebrev av den 19 december 1698, enligt vilket 
kommissarien i Kongl Exekutions Kommission Arvid Forsenvald säljer till honom sitt 
skattehemman i Tibble by, Näs socken, för 4.200 daler kopparmynt. Wising skall ge 
kommissarien sin revers. Nu uppbjöds alltså till fasta första gången med reservation, att det 
skall med Kongl Kammar Arkivets attest visas att gården aldrig varit Krono samt först 
utbjudas till Kongl Maj:t och Kronan.  
 
 § Vid uppbudens genomgång visade kronobefallningsman Mårten Litz landshövdingens 
order av den 17 februari, där han befalldes att lämna assessorn i Kongl Svea Hovrätt Petter 
Kalling i sin possession (komma i åtnjutande) att som frälse få Torsätra sätesgård i Ryds 
socken, Bro Härad, Hans begäran fördes till protokollet.  
      Sedan begärde studiosus Bröms att de uppbud, som på Torsätra gård efter upprättat 
köpebrev mellan löjtnant Christoffer Grubb och friherrinnan Christina Cruse den 1 juli 1697, 
vilken gård hon transporterat (överfört) på Petter Kalling den 26 januari 1698, måtte 
antecknas på hans köpebrev av den 26 januari 1698. 
     Rätten fann detta skäligt helst som man inte hört något klander. 
 
§ Avkortningslängden på Kronans ordinarie och extra ordinarie räntor samt ordinarie 
avkortningar för år 1698 blev examinerade och befunna som själva anteckningarna i längden 
visar. 
 
§ På Bankens begäran attesterades skrivelse till landshövdingen angående hemmanet Kvista i 
Bro socken, som kammarherre Axel Lejonhufvud pantsatt, Uppbud för andra gången.  
 
§ Fogden Nils Svanström ingav, på förut gjord citation (stämning till domstol) på 
landshövdingen Mautirz Posses, en skriftlig libell (klagoskrift) med anledning av 
Häradsrättens givna beslut av den 29 september 1698 angående Toresta gårds arrende samt 
annat som därav förflutit, som de vid åtskilliga ting tvistat. Dessa punkter finns i ovannämnda 
resolution. Svanström har nu ingivit sin förklaring, som Rätten begärt. Denna klagoskrift 
kommunicerades landshövdingens fullmäktige Petter Lang, vilken först svarade, att han inte 

2  D:\&&-SKRIFTER\Häftade med omslag\Bro Häradsrätt\Doc-filer\BroH.1699.doc 



contesterar (bestrider) på sin herres vägnar eftersom hans förra fullmäktige appellerat (vädjat) 
mot denna Tingsrätts resolution. 
     Då det remonstrerades (gjordes invändningar) med vad dessa condition (villkor, tillstånd) 
och  appellation (vädjande), som inte kunde uttydas på annat sätt än den 25 punkten i Kongl 
Maj:ts föregående Ordning av den 4 juli 1695 förmår och dikterar. Eftersom ingen appellation  
i de punkter som här är dömda i brist på bevis kan pretenderas (göra anspråk på).    
Landshövdingen hade ålagts med anledning av Rättens Interlocutoria (utslag eller dom, som 
endast har avseende på vissa till utredningen av ett måls hörande omständigheter) nu till sin 
rättelse försvara och inkomma med de verifikationer på var punkt. För att äntligen kunna 
slippa denna sak protesterade Svanström på hinder, skada och uppehåll. Förutom huvudsaken 
fordrades nu 920 riksdaler 27 öre kopparmynt,  
      Kamreren gav tillbaka Svanströms libel med dess allegater (bilagor), sedan han läst dem. 
Han meddelade att han inte kan utlåta sig för denna gången, förrän han talat med sin herre. 
Han behöver nu träffa sin herre i Stockholm och visa honom beskaffenheten av ärendet, att 
parterna sedan skall kunna på vänligt sätt förlikas. Han begärde att häradshövding Dikman 
ville vara närvarande då. Varvid Svanström ansåg sig vara nöjd och all sin rätt och talan 
reserverades (förbehåll).  
 
Resolution  
Landshövding Mauritz Posses kammarherre, Petter Lang, som är fullmäktig på sin herres 
vägnar samt befallningsman på Skälby gård och Nils Svartström, kom vid detta ting överens 
att i Stockholm så snart det blir vår och sedan Lang får tala med sin herre om denna tvist, som 
varit dem emellan en tid, skall de träffas i assessorns och häradshövding Petter Dikmans 
närvaro. Då skall de söka en resonabel förlikning, rannsaka de instämda målen och avgöra 
vad de denna gången innehåller med parternas eget uppgivande och med förbehåll av vars och 
ens rätt och beneficia (vänlighet, förmån, väntjänst) juris om de inte skulle i vänlighet komma 
att skäligt och rättvist förenas. 
 
§ Fru Elisabeth Funks gårdsfogde, Olof Ekroth, lät inför Rätten presentera fruns frihetsbrev av 
den 8 maj 1697 på att  hennes frälsehemman Kvista i Bros socken och Härad skall brukas och 
byggas av åbon Eric Ersson under hans livstid. Detta på vilkor att han under fem års tid skall 
vara fri från all ränta och skjutsningar. Med villkor att han med arbete liksom andra bönder 
skall hålla Bro gårds gärdesgårdar vid makt. Han frikallas de tre första åren från att slå, 
skörda, bärga och tröska sin del av årsväxten, men de två sista åren skall han göra detta arbete 
lika med de andra hemmanen och betala Kronans utlagor och soldatens underhåll. 
     Bonden tillfrågades om han under de utlovade frihetsåren vill ta hemmanet och bygga upp 
det samt betala till Kronan dess årliga rättighet av gården, som i den tredje punkten av 
kontraktet meddelas. Han svarade att han varken mäktade eller kunde ingå det kontraktet utan 
begärde ren frihet för de fem åren. Något annat hade han inte tänkt, när han slöt kontraktet 
med frun. Nu innehåller dock det underskrivna kontraktet att åbon åtagit sig att svara till 
Kronans extraordinarie av hemmanets räntor, som han nu enständigt nekade till. 
      Berörda betingning i den punkten skulle komma Kronans befallningsman Mårten Litz till 
last, då han under frihetsåren inte infordrat räntorna av bonden. Därför kan Rätten för denna 
gången inte utfärda någon attest på hemmanet förrän det blivit bevisat om bonden vill betala 
räntorna eller ej. 
 
§ Lärdrängen i Murmästar Ämbetet i Stockholm, Carl Ersson Broman, ansökte hos 
Tingsrätten om bördsbrev att uppvisa för Ämbetet. Att han var född i äkta säng och att hans 
leverne här i Bro socken, som är hans födelseort varit vackert.  
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Betygade alltså Nämnden och flera andra att han är född i äkta säng, varom hans far Eric 
Larsson i Svarvarviken i Bro socken, samt moder hustru Kerstin Jacobsdotter intygar. 
Nämnden vet inget annat än att denna deras son förhållit sig ärligt och väl under den tid han 
under sina föräldrars uppsikt varit på orten. Det finns inget annat än gott att säga om honom, 
varför man önskar honom lycka och välsignelse och han rekommenderas till all god 
befordran, vilket med Häradets Sigill bekräftas. 
 
§ Allmogen intygade att de fått sin betalning av Kronans befallningsman Mårten Litz för att 
de bärgat kronoängen Korsängen år 1698. 
 
§ Tolvmännen, alla tolv, intygade att de fått avräkning på Lagmans, Häradshövding och 
Tingsgästning för i fjol.  
 
§ Frågades om det inte fanns några vissa skomakare och skräddare. Detta förnekades, utan 
man betjänade sig av Sigtunabor och soldater. 
 
§ Kerstin Börilsdotter klagade gråtande på tolvmannen från Stora Ullevi, Anders Johansson, 
att han den 20 november förra året skall kommit efter henne ridande på landsvägen i Bro 
socken. Hon gick där tillsammans med kvinnspersonen hustru Maria Fransdotter och bar på 
ryggen glasburkar för 35 riksdaler kopparmynt. Hon visade en skriftlig attest av den 12 
november 1698, utgiven av bokhållaren vid glasbruket, Petter Warberg, på 30 glas. Själv 
påstår hon att det var 35 stycken. Hon blev kullriden av Johansson varvid alla hennes glas 
blev krossade. Hon visade länsman Brants attest av den 22 november. Både tolvman Eric 
Jönsson i Jursta och Erik Hindersson i Tibble hade sett sönderslagna glas så väl på landsvägen 
som i diket.  
      Johansson exciperade (gjorde förbehåll) att han skulle varit vållande. Han hade ropat att 
hon skulle akta sig. Han hade hastigt ryckt hästen åt höger och då sprang hon dit och sedan 
han ryckt hästen åt vänster sprang hon mot hästen.  
    Hennes kamrat, Maria Fransdotter, tillstod att hon frågat om ingen kom ridande efter, då 
hon i så fall velat värja sig.  
    Äntligen kom de så överens, att eftersom hon fått behålla en del glas och tillstod att hon fått 
av hela summan vid pass 60 stycken, ger tolvman vid Stora Ullevi i Bro socken, hustru 
Kerstin Börilsdotter från Linsberg i allt för ett 12 daler kopparmynt för de glas, som hon 
genom sitt ryckande fram och tillbaka på vägen var orsak till att de blivit sönderslagna. Hon 
hade burit den i en korg på axel när hon föll omkull. Därmed tog de varandra i hand inför 
Rätten. 
 
§ Bonden från Välsta i Sollentuna socken Tomas Pärsson har instämt framlidne stadskamrer 
salig Johan Anderssons efterlämnade änka, dygdiga matrona hustru Brita Giöding, angående 4 
öresland i skattehemmanet Öråker i Näs socken, som hans son Johan Tomsson mot sin faders 
vilja transporterat på kamrern. Pärsson menar att denna transport är olaglig, eftersom den skall 
vara utom börd och man således försöker inbörda (återlösa arvejord från oskyld, alltså inte 
släkt) denna jord. Han kan inte inlägga fler skäl och graviamina (besvär, omständigheter) mot 
kamrerskan denna gången, eftersom hans son Johan Tomsson inte är närvarande. Han är efter 
sin matmoders order i Roslagen. Därför anhåller han om dilation (uppskov) till nästa ting. 
     Kamrerskans fullmäktige Johan Hattän (?) exciperade (förbehöll sig) här emot och påstod 
att fatalia (besvärstid i domstol) av uppbud och laga stånd var förbi och att Tomas Pärsson 
skulle givit sin son skriftlig fullmakt till att transportera sin rätt på salig kamreren. Han 
anhåller nu om fastans extradition (utlämnande).  
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Däremot protesterade bonden och begärde att kamrerskan får tillsägelse att inte göra någon 
omkastning i byggnad eller annat än vad Husesyns Ordningen säger, tills att laga utslag blir i 
denna sak. Han förmodar sig så utan domqual (klander av dom som vunnit laga kraft), helst 
som han inte söker ändring i salig häradshövding Kocks dom av den 25 oktober 1695. Mot 
denna dom har parterna appellerat (vädjat) till Lagman. Hans utslag i denna sak kan man inte 
nu visa. Man såg efter i protokollet om hela hemmanet Öråker skulle vara oklandrat uppbjudet 
och lagståndet. Men man kunde inte få någon säkerhet, varför man för denna gången gav 
följande  
 
Resolution 
Tingrätten kan för denna gången inte definitivt utlåta sig, varken mot bonden i Välsta Tomas 
Pärsson mot kamrerskan instämda mål, eller hennes fullmäktiges begäran om fastans 
utlämnande. Detta på grund av att man inte i protokollet kan få fullkomlig efterrättelse om 
alla uppbuden och inte heller har man besked vad utslag det blivit vid Lagmansrätten.  
      I denna Tingsrätts dom av den 25 oktober 1695 döms Tomas Pärssons son inhabil 
(obehörig) att deponera några pengar till inbördande (återlösa arvejord från oskyld). Häremot 
hade båda parter appellerat (vädjat), vilka besked parterna lovar införskaffa. Där domen angår 
4 öreslandet som nu klandras och domen är confirmerat (stadfäst) av Lagman eller inte 
fullföljt av parterna, så att den vunnit laga kraft, så blir nu tredje uppbudet beviljat. Så vida 
det inte skulle bevisas annorlunda utan kunde passerat vara. 
 
§ Hustru Karin Matsdotter i Skälsta, Bro tilltalade på sina barns vägnar länsman Eric 
Johansson i Önsta, Bro socken och tolvman Bengt Johansson i Toresta, som av Rätten varit 
utsedda till förmyndare för hennes barn. De hade inte under sin tutela (förmyndarskap) dragit 
tillräcklig försorg om deras skattehemman Skälsta i Bro socken. Gården skall inte bara råkat i 
ruin till husen, utan har också rest på utlagor till landshövding Mauritz Posse, då de inte i tid 
tillhållit åbon att betala utlagorna. Hon anhåller att de efter 30 punkten i Förmyndarordningen 
nu måtte svara och betala expenser på 15 riksdaler kopparmynt. 
      Länsman Paul Nilsson som är fullmäktig för Eric Johansson och Bengt Johansson 
exciperade (invände) mot denna talan. Han menar att hustru Karin måtte bevisa att de varit 
satta till förmyndare eller antagit förmyndarskapet. I Inventariet som upprättades den 19 
september 1687 är de inte nämnda som förmyndare utan som delningsmän. 
      Änkan påstod dock, att de skall ha varit förordnade av Häradsrätten till administration 
(förvaltare) av förmyndarskapet. Detta ville hon bevisa med utdrag ur protokollet, varför hon 
begärde uppskov till nästa ting. Häradsrätten kunde inte skäligen denegera (neka) henne detta 
rådrum till nästa ting. 
 
§ Tolvman Jacob Staffansson besvärade sig att hans barns del i Skälsta, som är en sjuttondel, 
även skall genom dessa förmyndare blivit graverat (belastat). Detta förbehåller han sig att 
efter laga citation (stämning) påtala. 
 
§ Framlidne häradshövding salig Johan Kocks omyndiga barns förmyndare, kommissarie 
Albrect Feindts och handlaren Johan Daniel Pheils fullmäktige, Notrius Publicus Johan 
Hallman, anhöll att Tingsrätten ville till laga rannsakning och dömande uppta den klagan, som 
genom stämning skrivaren Peter Hulten och Häradshövdingens barns Preceptor (informator) 
studiosus Henrick Dimberg  nu är hitkallade för.  
1:o att de efter häradshövdingens död med en yxa uppbrutit hans egen kammar och 
sönderbrutit fönsterluckorna och gått in genom fönstret. I kammaren förvarades skrivelser och 
handlingar och de skall ha burit ut skrifter och dokument. De var båda i kammaren. 
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2:o att de i sin egen kammare kvarlämnat åtskilliga dokument, som de kallat recepisse (något 
som skall återställas) handlingar. De menade att salig häradshövdingen i livstiden sagt att 
Hulten skulle behålla dem.  
      Uppvisade fullmäktige Hallman en attest underskriven av Anders Sahlberg och Olof 
Öländt i Falun den 7 januari 1699, att Rättens givna stämning på skrivare Hulten, tillställts 
honom i handen samma datum, och alltså blivit levererat i rätt tid. Hulten infann sig inte och 
lämnade ingen ursäkt. 
      Hinrich Dimberg, som var närvarande, lät uppläsa sin skriftliga exception (invändning) av 
följande innehåll: Även om han i all sin tid sökt att leva ett vackert liv, så måste han nu med 
indignation förnimma, hur han beskylls av sterbhus kuratorerna för att brutit sig in i salig 
häradshövdingens egen kammare och där burit ut dels skrifter, handlingar och dokument samt 
ett ganska stort parti av Recesser (under 1400-1600 talet benämning på vissa 
överenskommelse och fördrag, samt större lagar som stiftas på herredagarna).  
       Han tillstår att dagen då häradshövding Kock dog, fanns inget rum i hela gården, där liket 
kunde sättas in. Han hade tillsammans med Hulten, hans jungfru Stina Hager och dejan hustru 
Anna Stöötrot varit överens om, att för att förekomma den elaka stank som kunde följa liket, 
så satte man det i detta rum. Men dörren dit var så nedsjunken, att den inte gick att låsa upp 
med nyckeln som jungfrun hade. Då gick han i alla dessa personers närvaro in genom fönstret, 
men inte i mening att utta eller bära bort några skrifter. Detta vill han på sin själs salighet med 
ed erhålla, särskilt som inga sådana skrifter fanns i kammaren. De låg kringspridda i salen. 
Hans finger hade inte vidrört några av salig häradshövdingens skrifter, brev, böcker eller 
handlingar som hört till hans profession.  
      Men vad Hulten eller andra gjort lämnar han till dem att ansvara för och förklara. Då han 
nu hamnat i vanrykte förbehåller han sig laga reconvention (ersättning för obefogat åtal, 
angivelse, olaga häktning eller annat tvångsmedel). Han visade Hennes Maj:ts 
Änkedrottningens uppbördsman i Eskilstuna samt bokhållare Casten Mobacks attest av den 2 
februari 1699 om sitt välförhållande. 
      Dimberg tillstod att han och inte Hulten kröp in genom fönstret. Hulten gick kring och in 
genom dörren, men att det inte fanns minsta papperslapp av Recesser därinne, utan de låg i 
salen kringsprida på golvet. Vad Hulten tagit i salen, där han gick varje dag, vet Dimberg inte. 
     Man frågade fullmäktige Hallman om han vill tillägga Dimberg något kriminellt. Han 
svarade nej, utan att hans principaler, kuratorerna begärt denna utredning, för att försvara att 
de bevakat sina pupillers rätt och att de lagligen förklarat sig varför de gått ut på detta sätt. 
      Dimberg svarade att det var ett avtal med husjungfruns vetskap och vilja, att då svågrarna 
väntades dit, så tänkte de att sätta liket i den kammaren och städa upp eftersom salig Kock 
dött där. Dimberg protesterade att som han är instämd hit till tinget för brott, trots att 
fullmäktige inte kan tillägga honom någon oärlighet. Hans vederparter måtte plikta, då de 
uppsåtligen sökt ljuga äran av honom.  
      Hallman begärde att det måtte föras till protokollet, att då Hulten fått stämningen i rätt tid 
enligt två goda mäns attest och inte infunnit sig, skall han plikta enligt lag och betala alla 
därför orsakade omkostnader. 
      Dimberg ingav en expence räkning till detta ting för sin resa och omkostnad från Barva 
socken vid Torshälla stad för 24 mil fram och åter med 13 riksdaler 16 öre, förtäring i 8 dagar 
8 riksdaler, Charta Sigillata 6 skilling, samt Charta Sigillata 2 riksdaler, tidspillan 60 
riksdaler, summa 83 riksdaler 11 skilling kopparmynt. 
     Till vittnen till detta inbrytande genom fönstret åberopade sig fullmäktige på en 
trädgårdsmästare Olof Olofsson från Stockholm samt drängen Anders Olsson, vilka bägge var 
närvarande. Men Rätten kunde inte höra dem i Hultens frånvaro. Likväl prövar Rätten ärligt, 
att husjungfrun Greta Hager också inställer sig, då hon tydligen varit delaktig i detta råd, att 
således komma in i kammaren. Fiskaren skall också varit närvarande när luckorna öppnades. 
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Resolverades 
Då denna sak är av någon consideration (betraktande, avseende) och man inte kan examinera 
Dimberg eller ta ed av vittnen i Hultens frånvaro. Den ena anklagade partens absens 
(frånvaro) och man vet inte varför han inte kommit. Det måste också ärligt skattas att jungfru 
Greta Hager hörs i denna handel. Alltså måste härmed uppskjutas till nästa ting, dit den ena 
som den andra skall instämmas i tid. 
 
§ Samma dag lät Rätten sända efter soldaten Matts Djurmans styvson, Johan Ersson, som är 
11 år. Han frågades i moderns närvaro, om han såg att hans mor dödade tiggarpigan Kerstin. 
Han svarade att när hon blivit död hade han varit ute och tiggt i bygden. När han kom hem vid 
meraftonstid så var hon död. Hans mor, mormor och moster stod kring liket och gruvade sig, 
säjandes : - Gud tröste oss! Nu är pigan död. De lyfte upp henne på bänken, där hon låg 
halvannan dag. Sedan bar de ut henne i fähuset, där modern sydde in henne i en vepa efter 
som ingen var hemma som kunde skaffa bräder till kista. Vilken dag de bar bort henne till 
Kvista by mindes han inte. Hans mor och mormor bar den döda på en stång med två rep. De 
satte liket i en ödegårds bod i Kvista by. 
     Tolvman Eric Jönsson i Jursta, en by nära intill, tillstår att gossen varit hos honom och 
begärt ett ök att köra bort tiggerskan till kyrkogården. Men han hade svarat, att han inte hade 
möjlighet och att han behövde sina dragare, vilket han inte nekade till. 
      Om gossens moster Sara, som skall ha varit med, berättade Nämnden och andra att hon 
var fånuter (fåning, mindre vetande). Så även om hon varit tillsammans med sin syster, så 
skulle hon inte kunnat lämna någon redogörelse eller besked för sig. Efter att noga övervägt 
detta mål, stannade Rätten i följande utslag. 
 
Resolution 
Då Tingsrätten inte kan få varken några vittnen eller bevis, tecken eller omständigheter, som 
kan binda soldat Matts Djurmans hustru, Barbro Davidsdotter, att ha varit vållande till den 
fattiga pigan Kerstins död, vilket skedde i deras torp. Tingsrätten kan inte finna annat än att 
pigan dött av sot och inte av någon handaverkan. Hustru Barbro frikänns härmed från den 
misstanken att ha varit baneman till pigans död. 
 
§ Jungfru Lisken Finke, som tjänar hos friherrinnan Christina Maria Lejonhufwud på 
Lejondal, Bro socken, kärade till dejan vid samma gård hustru Gertrud Josefsdotter och 
fiskaren Nils Svenssons hustru, Kerstin Eriksdotter, att de skall bragt henne i vanrykte, att hon 
haft olovligt umgänge med en trädgårdsmästare från Frösåkers gård i Kärrbo socken. Han 
benämns som mäster Martinus och är också instämd hit. 
      Dejan, hustru Gertrud, framkallades och tillfrågades om hon spritt sådant tal och vid vilket 
tillfälle. Vidare om hon tilltror sig kunna lagligen binda dem. Dejan svarade att hon inte hade 
något mer att berätta, än att hon lördagen före helgomässodagen förra året vid middagstid, 
kom från ladugården in i köket, och där var fiskarens hustru. Dejan skall ha frågat var Lisken 
var och hustru Kerstin hade svarat att trädgårdsmästare och hon gick till salen. Därpå gick 
dejan genom Hennes Nåds kammare och låste upp salsdörren. Då springer trädgårdsmästaren 
från Frösåker, mäster Mattias, ifrån Lisken, som låg på en kista utmed dörren med öppna 
knän. Hon föll framstupa ned på golvet när hon skulle skyla sina knän. Hon slog sönder 
ansiktet. Dejan blev så häpen häröver så gick hon tillbaka till köket och sade åt hustru Kerstin: 
- Gud vet, vad gärningar de gör här. Hon berättade vilken odygd hon sett, som inte kunde 
döljas. Berättandes att de båda druckit brännvin på morgonen, som de tagit ut hennes Nåds 
skåp. 
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   Vidare kom trädgårdsmästaren en stund senare ut ur salen och var blodig om näsan. Han sa 
till dejan: - Kära mor om ni sett något så tala inte om det. Sedan gick han ut på gården. Han 
kom igen och bad henne samma sak för andra gången.  
       Hustru Gertrud ingav en attest daterad i Stockholm den 30 augusti 1696 av någon som 
hette Hindrich Eggers, att hon kom från Vasa stad och sig väl förhållit där. 
       Nu kom trädgårdsmästaren och inlade en attest av kyrkoherden i Kärrbo, Västmanlands 
län Johan Risselius och av en man benämnd Anders Dufva, som skall vara grevinnan Stina 
Lejonhufvuds bokhållare samt två bönder. Attesten är undertecknad den 12 februari och 
innehåller att trädgårdsmästaren fört en ärlig levnad i sin ort. 
    Trädgårdsmästaren och jungfru Lisken visades ut, när hustru Gertrud tillfrågades, om hon 
på sitt samvete skulle kunna göra ed på att han verkligen hävdat jungfrun, som nekade. 
Gertrud ville med ed besanna att kläderna var uppdragna till mitt på låren och vidöppna där 
hon låg och han sprang ifrån henne. Hans ena handske låg på golvet, när hon först såg in 
genom dörren. Gertrud vill också svära på att Lisken druckit mycket brännvin på morgonen. 
Hon hade blivit drucken och lagt sig att sova i Fruns kammare vid dörren. 
     Jungfru Lisken kom in och svarade att hon inte låg där vid dörren i kammaren, utan stod 
och lutade sig mot bordet, eftersom det inte fanns något att lägga sig på,  
     Hustru Kerstin svarade att där inne var en säng. Men jungfru Lisken svarade, att hon ju 
inte kunde lägga sig i Hennes Nåds säng. Då hade trädgårdsmästaren kommit in och frågat: - 
Hoj, står ni här. Han bad henne gå med in i salen och leta efter hans handske. Hon gick med 
och som det var dejans sängkläder i salen och på kistan, så lade hon sig där. Hon hade haft 
enstaka kläder på sig, en päls och en linkjortel, som hon ville dra under sig när Gertrud kom i 
dörren. Hon tänkte inte på någon arghet (dålighet). Om hon haft någon arghet i sinnet hade 
hon kunnat gå in i kabinettet dit hon hade nyckeln. Hon uppvisade sin Frus, Christina Maria 
Lejonhufvuds föreskrift att hon tjänat i 9 år med trohet, kyskhet och redlighet. 
     Hustru Kerstin, fiskarens hustru, kallades in och sa att hon inte hade mer att berätta än att 
dejan, när hon kom därifrån sagt: - Gud tröste mig, jag tror de gör bara skamlösa gärningar. 
Och att hon åtta dagar därefter varit i jungfrukammaren och sett till elden, därför att hon frös. 
Lisken och hon hade  kommit till tals, då de bägge klagade på huvudvärk. Jungfrun hade sagt: 
- Det skadar inte med eld, när det ena huvudet växer, så värker det andra. Hustru Kerstin hade 
svarat att det kanske gör så för er. Men Lisken säger att hon sagt, det gör så för er också. 
Jungfru Lisken hade frågat: - Vem har sagt så? Jo, jungfrun i Kvista har sagt så, hon är 
länsman Brants syster och heter Dorothea. Detta tal hade hustru Kerstin fört vidare.  
    Trädgårdsmästaren inkallades och berättade att han gått in i salen för att leta efter sin 
lapphandske, som han tappat bort. Han menade att han tappat den i salen, när han var där 
tidigare. Om hon lade sig på kistan före han kom in eller medan han sökte efter handsken kan 
han inte minnas, då han var något vimmelkantig i huvudet efter att ha druckit brännvin. Hon 
hade supit honom till första glaset. Han tillstår, att han första gången gick till kistan där hon 
låg för att känna efter om handsken var omkring henne, eftersom han menade att hon av 
kortvillighet  hade gömt den. Andra gången sökte han mellan kistan och väggen, men han 
hittade inget, utan Lisken fick honom in i kammaren där de drack brännvin. Han erbjud sig att 
med ed förklara sin oskyldighet. Han ville också skaffa sin hustru Malins vittnesbörd att han i 
20 års tid ärligen och dygdigt levat. 
    I folkets närvaro examinerades trädgårdsmästaren varför han bett dejan, att om hon sett 
något skulle hon inte låta Frun veta det. Han svarade att han menat om brännvinssupandet och 
tillägger att när han reste bort till Stockholm skall dejan bett honom igen att inget säga till 
Frun och Baron i Stockholm, att Lisken var så galen i går. Härvid nekade dejan. 
    Man överlade om denna händelse och Rätten fann nödvändigt att vara närmare underrättad 
om en och annan omständighet och att länsmans syster, som verkar ha kunskap härom måtte 
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höras samt också hustru Margareta i Brygge och trädgårdsmästarens hustru. Beslöts för denna 
gången som följer. 
 
Som denna beskyllning är av något särdeles eftertänkande för de skäl som finns i protokollet, 
särskilt att hustru Margareta i Brygge från Rasbo socken inte är närvarande och hon fört det 
tal, vilket varit mellan dejan och trädgårdsmästaren på gården, när hon reste bort. Inte heller 
är hans hustru som han åberopar närvarande. Alltså uppskjuts härmed till nästa ting, då de bör 
komma hit. Parterna föreläggs vite på 40 riksdaler för den som under pågående aktion de 
andra till det ringaste förkastar eller förolämpar antingen själv eller genom andra. 
 
§ Kyrkoherden i Ryd och Näs församling Olof Örn kom till Tingsrätten och anhöll att få dess 
sannfärdiga vittnesbörd över den svåra missväxt, som inträffat nu under några år vid 
prästgården. Detta berör också flera i de två Församlingarna, så att han därigenom är bragt i 
ett fast trångt villkor och i fattigdom med stort besvär måste söka föda sig. Han vet ingen 
utväg för Kronans återstående utlagor för år 1698, som Kronans befallningsman fört 
ansträngningar. 
     Nämnden och flera, som känner kyrkoherdens omständigheter förmanades att bekänna 
sanningen därpå. De svarade, att han lidit missväxt från år 1691 till i fjol. Detta mest på grund 
av väta, då åkrarna till största delen består av skogs- och kärrjord. Han har gjort sin största flit 
med ägornas excolerande (uppodlande), åker och ängs röjande och dikning. Men ändå har 
årsväxten slagit fel. Han har kostat på av egna medel processer och syner för att kunna 
återvinna ägor till prästgården. Detta har inte hjälpt, utan han är på allt sätt utblottad, vilket 
Nämnden och flera intygade med Häradets Sigill och med min hands underskrift bekräftas. 
 
§ Torparen Mats Staffansson i Philiptorp har hit till Tinget instämt änkan Brita Andersdotter i 
Tetorp, för att hennes tik förra året, när han kom till hennes stuga bitit honom i höger hand 
och över knogen på det längsta fingret, så att senan gått av. Han kan inte röra sitt långfinger. 
Bettet hade också tagit upp mot armen över handloven, så att hans högra arm är svullen så att 
han inte kan göra det ringaste nytta. Han fordrar refusion (ersättning) och vedergällning för 
skadan, kostnad för sin cuur (vård) samt det evärdeliga lyte han fått härav och hädan efter 
måste ha. 
     Mats Staffansson kan inte säga om änkan eller någon av folket tussat hyndan på honom 
eller om de vetat att han skulle komma, utan när tiken fick se honom komma in hade hon rusat 
på honom.  
     Hustru Brita Andersdotter var närvarande och lämnade sin mors skrift, att Mats själv haft 
sin hand i hyndans mun, varav ett hål syntes. Han hade på lång tid inte hörts av om att 
bitandet skulle skadat honom. Inte heller lät han på en gång syna sig. Hon nekar till att tiken 
skulle vara arg och hon har inte på 12 år bundit henne. Hon menar att hon inte har anledning 
att svara. 
     Korpral Jan Ekroth sade att han tre dagar efter bettet kom in till Mats och såg såret. Då var 
senan på långfingret av. Mats hade skickat bud till gumman och bett henne komma till sig, 
men hon fann sig inte ha med honom att göra eller bry sig om hans cuur. 
     Då de var goda vänner och grannar gick de med på frivillig förlikning, att hustru Brita 
Andersdotter i Tetorpet, skall ge Mats Staffansson i ett för allt 30 riksdaler kopparmynt och 
göra 6 dagsverken åt honom vid Säbyholm. Men dessa pengar betalar hon inom detta år, efter 
hand och inom 14 dagar 10 riksdaler kopparmynt. Efter handräckning skiljdes de åt. 
 
§ I tvisten mellan fogden Nils Svartström och fogden på Säbyholm Måns Hultman, vilken nu 
fått stämningen, berättar kamrer Petter Lang att han fått en skrivelse från Hultman från 
Småland. Där Svartström anklagade Hultman, att han utan consens (medgivande), vetskap och 
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vilja har tagit av hans torpare Eric Ersson Boman, när vägröjningen skedde 1696 ett par 
arrendeoxar och en ny vagn, när de körde sand på vägen. Dessa oxar hade Svartström på 
Toresta Inventarium. Vagnen har han själv köpt.  
     Vid förra tinget hade Hultman åberopat sig på sin herre landshövding Mauritz Posses 
order. Men som han inte kunde uppvisa denna order och inte heller tidigare varit i detta målet 
instämd, så har han nu blivit instämd till detta tinget. I en skrivelse av den 3 februari utsågs 
kamrer Lang till fullmäktige.  
      Frågades om Svartström vill anklaga Hultman för våld. Han svarade: - Vad är det annat, 
då det var min vagn som jag sedan aldrig sett. Boman, som då var torpare under Toresta, 
påstod att Hultman har sagt åt honom på vägen om kvällen, att köra oxarna till gården, då de 
hör min herre till. Vi tar och kör dit både vagn och oxar. 
    Länsman Johan Brant som var närvarande avlade ed, att fogden Hultman skall sagt: - 
Gosse, kör hem oxarna. Men om vagnen nämndes kan han inte säga. 
    Kamrer Lang åberopade sig på flera vittnen, som varit vid vägröjningen och lär ha kunskap 
härom. Dessa ville han införskaffa till nästa ting. Han var dock något obekant om denna 
handel. Men eftersom fogden skrivit till honom, kunde han inte annat göra än inställa sig. 
    Svartström var nöjd och härmed väntade man till fogdens hemkomst. Det var allt för denna 
gången. 
 
§ Länsman i Bro Härad Johan Brant besvärade sig mot åbon på sitt boställe Sylta, Näs socken, 
Jöran Hansson, för att han som husesynen av den 12 november 1698 och Tingsrättens beslut 
vid sista tinget utvisar, har tagit halmtaket och en del näver av huset han bor i och givit till 
kon. Till reparation fordras 40 kärvar halm samt 11 rutor näver. Han skall också sätta upp 
gärdesgården, som han säger sig fört fram gärdsel till. 
      Länsman visade den ovannämnda husesynen som efter Tingsrättens beslut är hållen. Där 
framgår det inte närmare vad Jöran i sin tid byggt. Han har bara varit där två år.  Sedan har de 
inget kontrakt sins emellan varefter man kan reglera. Så vad den ena gjorde nekade den andra. 
 
Resolverades 
Det är landbondens plikt efter lag och Husesyns Ordningen att hålla de hus vid makt som han 
efter rannsakan och inventering har i sina händer. Denna inventering har inte skett på 
länsmans bostället Sylta, när åbon Jöran Hansson mottog gården. Tingsrätten kan därför inte 
veta vad han i sin tid i ett eller annat har förvärvat eller förbättrat. Då Jöran bott på hemmanet 
i två år och det visade sig att han byggt något, skall den byggnaden värderas om det motsvarar 
två år husbyggnad. Om inte skall han fylla vad som brister efter Mätis manna orden 
(värdering). Han skall bygga 30 famnars gärdesgård och gräva 40 famnar diken varje år samt 
täcka de tak som han tagit halmen av efter Goda Mäns värdering. 
 
§ Länsman Paul Jönsson, som är fullmäktig för gästgivaren Adam Pehrsson, begär av Rätten 
att den sak som vid förra tinget har varit och på föregången stämning är angiven, omgående 
tas upp. Det gäller saker som gästgivaren menar har kommit bort ur hans hus, nämligen ett 
huvudbolster av hästjute med en örngottshuva, ett lakan och tre fina lärftslakan samt en rya. 
Dessa persedlar kom bort efter hand i fjol. En nattkappa av lärft är återfunnen i Skälsta hos 
bonden Mickel Mickelsson. Han är nu här och har skickat till Tibble huvudbolstret, ett lakan 
och örngottshuvan. Mickel Mickelsson tillfrågades hur han fick dessa saker. Han svarade att 
hans tjänstegosse Eric Johansson, som är 15-16 år gammal och skjutsar mellan Tibble och 
Gran förra sommaren före höanden kommit hemridandes och haft bolstret med, som han red 
på. Mickelssons hustru hade varit i Stockholm. Han hade också ett lakan och ett litet var 
(örngott) som hörde till hyendet (bolstret). 

10  D:\&&-SKRIFTER\Häftade med omslag\Bro Häradsrätt\Doc-filer\BroH.1699.doc 



Mickelsson hade frågat var gossen tagit det. Han svarade att han hittat det på ett gärde vid 
Hernevi. Han bar in det i stugan och Mickelsson lät det vara. Han tillstår att han inte lyst (låtit 
kungöra från predikstolen att han hittat sakerna) sakerna, vilket berodde på enfalldighet. 
     Men efter ett halvår, då han slog gossen för att han inte ville köra till ett ängskärr, 
berättade pojken att han tagit dessa persedlar i Tibble. Sedan dess har han trugat honom att 
bekänna. Mickelsson hade strax låtit sända persedlarna till gästgivaren, vilken inte först velat 
ta emot dem. Men andra gången gossen bar dit dem tog han emot dem. Detta vill han göra ed 
på  
1:o att han aldrig känt till den lag att han skulle lysa saker, utan trott att det var den som mistat 
sakerna som skulle låta lysa dem. Därför har han inte rört dem, utan de har legat i hans 
kammare halva året.  
     Adam Pärsson sade sig vilja ha betänketid om han vill ta dem eller ej. Mickelssons gosse 
var inte närvarande, så man kunde inte få underrättelse av honom om denna handel.     
 
Då gästgivaren i Tibble Adam Pärsson lät till förra tinget här i Bro stämma Mickel 
Mickelsson för att hans hustru  skall ha tubbat sin tjänstegosse att stjäla åtskilliga persedlar i 
Tibble för ett år sedan. Det var en förnäm manskäpp med  förgylld silverknapp. Den kom bort 
vid bordet i hans närvaro. Denna sak kunde inte tas upp och avgöras vid förra Tinget. Man 
frågade gästgivaren hur han kunde övertyga Mickelsson, att han stulit käppen. Adam svarade 
att han inte skyller honom för käppen, utan det var den herre som mistade käppen, som bett 
länsman Paul Jönsson, hans svåger, att spana efter den. Han hade alltså begärt att käppen 
skulle föras in i samma stämning som de övriga försvunna persedlarna. Gästgivaren vill inte 
vara målsman och inte heller anklagar han Mickelsson för stöld av käppen. Vad angår de 
övriga stulna sakerna, så har han fått kunskap av Mickel Mickelssons gosse, som inte är 
stämd, men kan ge upplysningar i denna sak. Nämnden och allmogen sade att han var en arg 
skalk och lovade skaffa fram honom. Innan dess måste Rätten lämna detta ärende oexaminerat 
för denna gång. 
 
§ Det utdrag som före detta sysslomannen vid Uppsala domkyrka, nu kyrkoherde i Långtora 
socken Måns Drysenius uppgivit på dem i kronobefallningsman Mårten Litz anförtrodde 
fögderi, som resterar med domkyrkotunnor från år 1683 till och med 1691 blev examinerade. 
Man fick fram följande: 
Gillersöl församling hör till Svartsjö fögderi 
Bro och Låssa, Nils Brovallius har varit kyrkoherde i dessa socknar. Både han och hans hustru 
är döda sedan länge. Sonen Jon Brovallius är kaplan i Lo Härad och visades hans svåger här i 
Bro, Eric Arrenius´, tingsattest av den 22 september 1694 att prästänkan dött i fattigdom och 
haft sitt underhåll hos Eric. 
Sånga, Skå, Ekerö, Lovö och Munsö socknar hör under Hennes Maj:ts Drottningen och är 
belägna i Mälaren. 
För år 1689 skrives på Låssa 18 riksdaler kopparmynt, men nämns inte, vem därför bör 
tilltalas, antingen kyrkoherden eller bönder. Samma för Bro och Låssa för år 1690 17 
riksdaler  på vardera. Men vem som bör tilltals blev inte nämnt. Därför kan Tingsrätten inte 
göra någon inqvisition (undersökning, granskning). 
     Eljest klagade nämnden att när de kommit till Uppsala, för att leverera domkyrkotunnorna 
från Bro och Låssa till syssloman, så hade säckarna varit förseglade. De hade både fått betala 
tull och ge sysslomannen, särskilt Noraeus, 3 skillingar på varje tunna om målet sattes efter 
stadsmålet. Stadsmålet blev ommätt och där de inte ville ge pengar, så behölls säckarna, så 
hade skett förra året. De tog säckarna från bonden Erik Andersson  i Råby och Eric 
Mickelsson i Skälby, Bro socken. De tyckte det var för svårt att fylla och lida oskyldig skada 
för något de inte var vållande till. 
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§ Kongl Hovrättens dom över tolvman Anders Johansson i Stora Ullevi, daterad Stockholm 
den 10 november 1692, blev uppläst och publicerad i tolvmans närvaro. Begärdes att det 
måtte sättas vite på 40 riksdaler silvermynt för den, som hädanefter för den gärningen som 
han är frikänd från, på något vis besvärar honom. 
 
§ 1697 års saköreslängd för Bro Härad examinerades och var med så beskaffat att 
Nils Nilsson i Dävensö, Låssa socken  inte kan betala sina 40 riksdaler, utan skall nu löpa 
gatlopp.  
Konan Margareta Wassens dotter är död 
Mårten Olsson gift man och konan Karin Larsdotter gift pliktar bägge med kroppen 
Kerstin Pärsdotter i Stora Klint har inte begått eller blivit dömd för lönskaläge utan skall ha 
tubbat kyrkoherdens tjänsteflicka till otrohet. 
Mats Larsson som varit utfattig har dött. 
 
§ Bonden Eric Andersson i Råby, Bro socken anhöll, att hans sak mot Mickel Mickelsson i 
Skälsta, om en ko han menar Mickelsson av malice (elakhet) stuckit så att han måste slakta 
henne, måtte stå öppen till dess han får sådana skäl som kan övertyga  honom. 
 
§ Så klagade tolvmännen att de blivit allvarligen tillhållna att laga och vidmakthålla sina 
kyrkor och bogårdsmurar. Allt sådant faller på bönerna. Men herrgårdarna vars hemman 
innan de blev Sätesgårdar samt Rå och Rörs bönder vill sig därifrån eximera (undanta) och 
lämna lasten (bördan) av deras delar på bönderna. Herrskapen må efter Kongl Maj:ts 
Förordning vad kyrkobyggnader angår, reparera och vidmakthålla de delar som på deras 
herrgårdar ankommer. 
     Tolvmännen anhåller om föreskrift härom av landshövdingen, som i detta fallet skall 
assistera (hjälpa) dem. Efter deras begäran fördes denna klagan till protokollet och 
rekommenderas i största ödmjukhet. 
 
§ Påminde profossen (den som bl a utdelar spöstraff)  i Häradet, Anders Johansson, att de 
torpare i Bro socken som har sina torp vid landsvägen skall se till sina svin. När de kommer ut 
på landsvägen böka de i bräddarna så att det blir stora gropar, eftersom jorden är lös 
svartmylla. Denna uppgrävning måste bönderna med egen kostnad reparera. 
    När han säger åt torparna att de skall hålla sina svin därifrån eller ringa (sätta ring i trynet) 
dem, vill de inte, utan svarar att efter lag så ringas inget svin förrän efter maj månad. Nu är 
vägen förstörd. 
  
§ Efterföljande hemmansägare och åbor har ännu inte efter Tingsrättens vid förra tinget givna 
allvarliga förmaningar lagat sina stycken av bogårdsmuren kring Bro kyrka, som är Spånga 
bys del, Skysta delen, Skälsta, Råby och Lejondal, Eric Matssons i Hernevi, Carl Mårtensson i 
Husby, Isak Ersson i Husby, Lars Matsson i Kvista, Kammarherre Axel Lejonhufvuds 
ödehemman i Kvista. 
      Häradsrätten ger ännu rådrum för reparationerna till kommande Vårting, då laga plikt 
påläggs dem och saken på det ödmjukaste rekommenderas till landshövdingen.      
 
§ Pastor i Bro, Anders Schönfeldt, angav för Rätten att prästgården av ålder och förgätenhet 
av reparationer till väggar, tak och golv både i mangårdsbyggnaden och ladugården är helt 
förlorade. Han kan inte underhålla gården med egna medel. Schönfeldt visar en specifikation 
att han påförts 13 hus i mangårdsbyggnaden och 6 hus i ladugården att reparera. Bro och 
Låssa församlingar har bara påförts reparation av 7 hus, vilka bara behövde någon reparation 
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av syllar, tak och murning. De hus som påförts kyrkoherden är bland de som är odugliga och 
onödiga. 
      Han anhåller om besiktning, så att han inte graveras (belastas, besväras) med sådana 
onödiga hus. De bör utdömas och allmogen må sedan göra sin plikt efter Husesyns 
Förordningen. Allmogen tillstod husens beskaffenhet såsom kyrkoherden beskriver dem i sin 
klagoskrift. 
 
Resolverades 
Då det uttryckligen är stadgat i så väl 2 kapitlet Kyrko Balkens 1 § som den 32 punkten i 
Kongl Maj:ts Husesynsförordning av den 18 juli 1681, att sockenmännen skall bygga hus på 
Kyrkobolet, nämligen 1 stuga, 1 stekhus, 1 lada, 1 kornhärberge, 1 visthus, somp härberge (?) 
och 1 fähus.  
      Alltså åligger det sockenmännen i Bro och Låssa vid laga plikt att nu i vinter framföra 
nödvändigt timmer, virke och sten för de reparationer, som skall utföras nästa vår. Men 
beklagade de onödiga och överflödiga gamla husen så i mangårdsbyggnaden som i 
ladugården, som pastorn berättar är pålagda honom. Därför prövar Rätten för skäligt att hålla 
en besiktning i vår eller sommar i prostens och några av nämndemännens närvaro. Då kan 
prövas vilka hus som kan skattas som nödvändiga att konserveras (bevaras) och sedan vad 
onödigt finns i husbyggnad, efter vederbörandes gottfinnande hemställa om nedrivning. 
 
§ Regementsauditören Nils Forzäus lät genom skrivelse av den 8 februari föra till protokollet 
sin protest på Kongl Maj:ts Livregemente till fot vägnar, mot det intrång som arrendatorn på 
Ålsta frälsegård hotar göra på rusthållet Aspvik i Näs socken och dess rätta ägor. Han bör 
påläggas laga plikt och refundera (betala tillbaka) all skada, hinder och omkostnader, som 
vederbörande här uttagit. 
    
§ Kaplanen vid Ryd, Pähr Lund, uppvaktade vid Tinget två dagar mot soldaten Anders Berg i 
Tuna by, Ryds socken. Han hade till detta ting instämt honom att svara på efterföljande mål. 
1:o att Anders Berg skall varit hemma hos honom 4 resor (gånger) och skyllt honom för 
gårdstjuv för ett lamm, som skall vara förlorat från Öråker för en piga som tjänat hos 
gästgivaren i Tibble. 
2:o att Pähr Lund hållit Herrans Nattvard för andra, men måst låta Berg bli utan, eftersom han 
inte har att  kiöpat före. 
3:o skällt honom för skäm i gästgivargården och att han inte var värd att leja sina hästar. 
Alltså berättade han, att han efter sin kyrkoherdes, Olof Örns, samtycke, undanhållit honom 
Herrans Lekamen för ett sabbatsbrott han begått på Kongl Maj:ts Tacksägelsedag. Soldaten 
Berg är dömd till 50 riksdaler silvermynt härför av salig häradshövdingen och har ännu inte 
stått världslig plikt härför. Han har inte heller förlikat sig med Guds församling 
      Detta klagomål kunde inte upptas nu, eftersom soldatens hustru uppgav att han blivit 
bortskickad på regementsmöte. Dock tillstod hon att han fått stämningen. 
      Tolvmannen i Tuna berättade, att soldaten inte nekade härtill, utan ber mycket om 
förlåtelse. Kaplanen även ber för honom och endast önskar att han skall bättra sig.  
     En piga, Sophia, som skulle vittna om lammet, kom inte. Pähr Lund lämnade en skriftlig 
attest av den 20 januari av Lisabeta Juliusdotter, där det stod angående fåret, som från mig 
bortkom, så har jag varit och sökt det bland Frölunda bys får. Men jag fann inget får som jag 
kände igen. Därför begärs vidare rannsakan och är anfört till protokollet. 
 
§ Sedan företogs sig Rätten med anledning av kommissariens i Kongl Maj:ts Ständers Bank 
inkomna skriftliga begäran, daterat den 29 juli 1698, rannsakning om skattehemmanet Berg i 
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Näs socken, som framlidne kammartjänaren salig Johan Berg fått 200 riksdaler kopparmynt i 
3 år från 1687. 
     Nämnden tillfrågades om de vet om någon värdering hade förrättats på detta hemman före 
bankens. De svarade att de inte visste. Efter Kronans Jordebok består hemmanet av 6 
öresland, husen är förfallna. Utsädet berättades vara 6 tunnor, ängen 20 lass hö, litet skog till 
vedbrand och gärdselfång. Sedan frågades om de visste hur mycket i hus och jord, som 
framlidne salig Berg ej äntligen tillkommit. Svarades att de inget vet, utan har Berg dessa åren 
disponerat och arrenderat  hela hemmanet. 
 
Resolverades 
Att domaren Hans Staffansson i Berga och Eric Hindersson i Tibble skall till nästa ting 
inkomma med utförligt besked om alla hemmanets lägenheter till hus och jord. 
 
§ Hustru Barbro Danielsdotter hade med sig sin son som var 11 á 12 år. Han tillfrågades i 
moderns frånvaro hur det var med den pigans död, som i fjol dog i hans moders torp. Han 
svarade att hon kom och tiggde och  sedan blev sjuk. Den dag hon dog satt modern ute vid 
landsvägen och stickade en tröja. När hon kom upp var pigan död. 
 
Således var avhandlat, rannsakat och dömt betygas med Häradets och mitt Signetes 
undersättandes, Actum ut supra. På Bro Häradsätts vägnar. Petter Dikman 
 
Lista på Sakören som fallit vid Bro Härads Vinterting den 20, 21 och 22 februari 1699 
Gamla Pär Johansson i Tuna för absentia (frånvaro) i kyrkan 
Fogden Måns Hultman för detsamma 
Herr Pähr Lund för detsamma 
Pigan Karin i Skällsta för det samma. De bötar vardera 1 riksdaler till kyrkan. 
 
Anno 1699 den 9 och 10 juni hölls ordinarie sommarting med allmogen av Bro Härad, 
närvarande kronobefallningsman Mårten Litz och underskriven nämnd. 
Domaren Hans Staffansson i Berga 
Tolvmännen Bengt Johansson i Toresta 
Carl Jönsson i Jursta 
Mårten Johansson i Granhammar 
Pehr Andersson i Tuna 
Mats Bengtsson i Österröra 
Jacob Staffansson i Tuna 
Eric Olsson i Hernevi 
Eric Hindersson i Tibble 
Johan Andersson i Hernevi 
Matts Larsson i Sanda 
 
§ Efter allmän tingsfrid och tingsljud (?) publicerades Kongl Maj:ts Nådiga Brev till 
landshövdingen av den 18 april 1699 om deras kyrkoplikt som begår flera resor än en enkelt 
hor och tjuveri. 
*Kongl Maj:ts Plakat av den 10 november 1689 samt Kongl Hovrättens reseript (?) av den 4 
februari 1695 angående skog, eldens lössläppande etc blev uppläst för allmogen med varning 
att ta sig tillvara. 
*Kongl Maj:ts Plakat och påbud angående uppsåtliga fallisementer (egendomens avträdande 
till borgesmän, bankrutt) och deras straff som därmed beträds, daterat Stockholm den 14 mars 
1699, publicerades. 
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*Kongl Maj:ts Nådiga angående förövat missbruk vid beck- och tjärtillverkning och om 
tunnans rätta mått, daterat Stockholm 14 mars 1699 
*Kongl Maj:ts Plakat om åtskilliga slags siden, tyg och broderiers bärande, daterat den 2 mars 
1699 
*Kongl Maj:ts Nådiga Brev till landshövding Hoghusen av den 19 april 1699, att inga 
tvistigheter och actioner som angår rusthållen  under Hans Kongl Maj:ts Livregemente till 
Häst skall upptas och dömas vid tingen, utan kommuniceras med Regementets auditörer 
*Landshövdingens Brev av den 16 mars 1699 upplästes jämte kopia av Kammar Kommers 
brev angående humlegårdars inrättande och skötsel, att på en sådan nödvändig vara ingen 
brist må spörjas. 
*Herrens order av den 19 maj upplästes, att  inga tegelbruks ägare eller arrendatorer får sälja 
sin tillverkade tegel åt någon annan än till slottsbyggnaden i Stockholm  
*Upplästes 14 punkten i Kongl Maj:ts Regemente av den 5 januari 1684 angående milice 
hemmans rätta bruk och hävdande samt den 2 punkten om landsstatens hemman, för att 
allmogen skall ta sig tillvara för onödigt skogshygge 
 
§ Hemmanet Tibble, Näs socken uppbjöds nu andra gången till fasta med de villkor, som förra 
tinget för bokhållare Wising 
 
§ Frälsehemmanet Kvista i Bro socken, som kammarherre Axel Lejonhufvud pantsatt i 
Banken, blev nu uppbjudet för tredje gången. 
 
§ Baron Mauritz Posse lät på sin faders, landhövding Mauritz Posses, vägnar inteckna 
skattejorden i Lilla Ullevi och Klöv, som är hans augumentshemman (hemman som  tilldelas 
rusthåll som inte är bärkraftiga) för utlagor och rest, vilka in qvantum (så mycket som) juris 
(rätt) och till dess likvidation (utredning, avveckling av ett företag utan konkurs förfarande) 
blivit förrättad. 
 
§ Publicerades Hovrättens dom av den 18 april 1699 över soldaten Matts Djurmans hustru, 
Barbro Danielsdotter, vilken varit instämd för att ha orsakat tiggarpigas död. 
 
§ Upptogs efter Tingsrätten resolution vid förra Tinget, rannsakning över det här vid Tinget 
angivna instämda lägersmål mellan trädgårdsmästaren i Kärrbo socken, Mattias Sunson och 
jungfru Lisken Fincke, som de i fjol vid helgomässotiden förövat vid Lejondals herrgård.  
      Inställde sig trädgårdsmästaren och hans hustru, Malin Jacobsdotter, med en skriftlig 
förklaring, att hon i 20 års tid levat samman med sin man och aldrig annat än ära och gott sett 
eller hört något ont om honom. Hon har inte ens sådana tankar om honom. Hon vill nu njuta 
sin rätt efter Sveriges Lag, 17 kapitlet Ärvda Balken och 16 kapitlet Rätts Balken, att de som 
beskyllt hennes man och varit så vanartiga mot honom och bragt honom i vanrykte, måtte 
beläggas med ansenligt straff och betala 50 riksdaler i expenser. 
     Trädgårdsmästarens hustru visade en attest daterad den 4 i denna månad på Lindö, 
underskriven av hustru Margareta Mickelsdotter i Brygge i Kärrbo socken, som efter förra 
resolutionen skulle komma hit. Hon kan inte komma på grund av sjukdom och hon har inget 
annat att säga i detta målet än det som ärligt är om de bägge. 
     Rätten manade dem åter att bekänna sanningen i detta mål. Dejan, hustru Gertrud 
Jakobsdotter som utspritt ryktet kom inte till rätten och ingen vet vart hon tagit vägen, sedan 
hon begivet sig från Lejondal till Stockholm. 
     Jungfru Lisken anförde den raison (skäl), att om hon eller han haft onda tankar i sinnet, så 
hade de inte låtit salsdörren stå öppen, utan kunde gått i andra kamrar och stängt dörren. Hon 
hade av trötthet lagt sig på kistan. 
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Frågades efter länsman syster, Dorothea, men hon var inte där. Torparhustrun Kerstin 
Ersdotter som vid förra tinget sagt att hon talt vid henne, bekände nu att hon inte talat med 
Dorothea om det här. Därför var det inte nödvändigt att hon kom hit, vilket också jungfru 
Fincke höll för onödigt. 
     Sedan hustru Kerstin sagt åt Fincke, att hon reste till sin fru i Stockholm, där ryktet var 
före henne, så har hon på sin frus anmaning rest tillbaka hit till Bro igen. Hon skickade bud 
efter trädgårdsmästaren i Kärrbo och när han kommer går de bägge samt dejan, som nu är 
borta, till kyrkoherden i Bro Anders Schonfeldt. Han skulle förhöra dem om sanningen. Han 
var nu närvarande och berättade att han inte fått någon vidare underrättelse än att ryktet var 
utspritt. 
     Jungfru Dorothea blev efterskickad och nekade att hon någonsin talat med Kerstin om 
detta och hustru Kerstin befriade henne också alldeles härifrån. Då hustru Kerstin bragt 
osanningen inför Rätten pliktar hon sina 3 riksdalar silvermynt. 
     De anklagade parterna blev särskilt examinerade och de tillfrågades om de kunde med gott 
samvete göra följande ed:  
att jag på det ringaste sätt haft köttsligt umgänge med N N, så vill jag önska, att den Högstes 
Trefalldighets Nådavälgärningar samt Jesu Kristi bittra pina och död aldrig måtte komma mig 
till godo, varken här eller i den tillkommande världen. Härpå svarade de frimodigt JA. Efter 
sakens övervägande stannade Rätten i följande slut: 
 
Då dejan vid Lejondal, hustru Gertrud Josefsdotter, inte ville eller kunde vid förra tinget 
tillägga eller övertyga jungfru Lisken Fincke, att hon haft olovligt umgänge med 
trädgårdsmästaren Mattias Sunson, gift man, skulle hon komma  till detta Tinget, som hon vid 
förra Tinget blev tillsagd. Nu vet man inte var hon finns, sedan hon fått dimission (avsked) 
från sin tjänst. De båda angivna parterna erbjöd sig att med ed svärja sig fria. Matts Sunsons 
hustru, som var närvarande efter Tingsrätten förra resolution, har både skriftligen och 
muntligen utlåtit sig, att hon inte ens kan tänka sådant om sin man, vilket hon gråtandes 
contesterar (omvittnar) att hon i rätt äktenskap levat med honom i 20 år. Man kan inte heller 
med trovärdiga vittnen intyga vad som verkligen skett. 
     Alltså kan Tingsrätten inte annat än i anseende till sådana omständigheter i kraft av det 10 
kapitlet i Gifto Balken och 17 kapitlet i Ärvda Balken och det 16 kapitlet i Kyrko Balken 
befria dem från detta utspridda lastbara rykte och efter 20 kapitlet i Tings Balken belägga 
hustru Gertrud Josefsdotter med 40 riksdaler silvermynt i böter. Då torparhustrun Kerstin 
Eriksdotter har förebrått jungfru Fincke med orden, att det torde så vara med henne som med 
sig. Då Fincke hade sagt åt hustru Kerstin, medan det ena huvudet värker så värker det andra. 
Hon har nu inför Rätten tagit tillbaka sina ord och förklarar att hon inte tänker annat än ärligt 
om henne, så pliktar hon 3 riksdaler silvermynt. 
 
§ Vid förra Tinget hade landshövding Mauritz Posses fullmäktige. nu avlidne salig Petter 
Lang och Befallningsman Svartström i sin tvist tänkt träda tillsammans i en resonabel 
likvidation i Stockholm. Detta har landshövdingen i en skrivelse av den 29 april och 
häradshövding Dikman intygat, att en rätt kristen inte vore obenägen till. Det kunde ske 
antingen nu vid Tinget eller eljest i Stockholm onsdagen efter befintligt datum. 
     Så förehöll dem Rätten detsamma. Då landshövdingens son, baron Mauritz Posse begärde 
att hans faders torpare Sunar Thomsson och Lars Larsson, vilka arbetat och tröskat hos 
Svartström år 1695 måtte äntligen höras vad spannmål de vet Svartström har fått det året. 
Svartström protesterade mot dem, såsom landshövdingens egna brödätare och att de alltså till 
vittnen i denna sak var incapabel (inte lämplig). 
       Baron regererade (svarade mot, genmäle), att de den tiden varit hans brödätare och trots 
det kunde höras till sanningens upplysande. Emellertid kommunicerades (delgavs) baron 
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Mauritz Posse den förklaringsskrift, som Svartström ingivit efter denna Tingsrättens 
resolution av den 29 september 1698. Men han ville inte svara och han ville heller inte vidare 
förlikas om Svartström inte ger hans fader skadestånd. Eljest begärde han att de måtte skrida 
till en definitiv dom. Därmed reste baronen sin väg, givande fullmakt till sin faders fogde 
Hultman Men då han var obekant med denna sak, varken ville eller kunde han svara eller ge 
någon upplysning i saken. 
      
Sedan tillfrågades kronbefallningsman Litz om han fått någon förklaring och information från 
Upplands Landskansli om sin arrest av de borttagna säckarna som han givit. Det har inte 
nämnts ett ord om några borttagna säckar utan likvidation. Endast en simpel arrest till vidare 
underrättelse om landshövding Posses fordran hos Svartström. Men som befallningsman 
väntade svar och den informationen är nödvändig för Rätten, så vida den kan fås, så låter 
Svartström anstå till nästa ting med förbehåll av alla beneficia juris (juridiska förmåner)  
 
§ Framlidne kamrer salig Johan Anderssons änka begärde nu som vid förra Tinget fasta på 4 
öresland jord och hus i Öråker, Näs socken, Som han köpt av Johan Thomsson på sin faders 
Thomas Pärssons vägnar den 12 mars 1695. Undertecknat med hans namn och bomärke den 
13 juli 1696 samt sonens Johan Thomssons och brodern Johan Pärssons och vittnena Carl 
Hedmans och Christopher Haubers namn. Sedan visades framlidne salig Johan Pärssons 
köpebrev av den 12 september 1695. 
      Thomas Pärsson var närvarande och protesterade utan pengar häremot och äntligen var 
nöjd om han fick en liten äreskänk på sin del. På tillfrågan ville han inte annorlunda utlåta sig 
om sin sons handel än han redan gjort och inte kassera handeln. Med de övriga 4 öreslanden 
så var det rätt. 
     Blev avsagt att så snart landshövding Hoghusens skriftliga svar om skattejordens 
hembjudning till Kongl Maj:t och Kronan var klar, kan faste brevet utges. 
 
§ Svarade befallningsman Mårten Litz på sitt gjorda åtal på Toresta herrgårdsbyggand efter 
landshövdingens order, att det nu arbetades på dess fullbordan. Det skall vara klart till 
hösttinget. 
 
§ På vice versa stämning (två parter stämmer varandra) upplästes den libel (klagoskrift) som 
Excellensen i Kongl Rådet och Fältmarskalken Axel Wachtmeisters bokhållare och 
fullmäktige Björning insunierade (lämnade in) mot inspektor Sylvester Biugg och hans mot 
Björning, angående Ekhammars gård arrende. Man såg igenom Biuggs bifogade räkning och 
fann att han var påförd till betalning en revers utställd av kronobefallningsman Mårten Litz av 
den 29 juni 1696 på 275 riksdaler kopparmynt för tegel han fått av inspektorn. Denna revers 
hade Excellensen inte velat ta i betalning, då befallningsman Litz inte velat inlösa den. Hans 
orsak var att inspektor Biugg är skyldig till Kongl Maj:t och Kronan 1695 års ordinarie ränta 
för hemmanet Kyrkbyn i Näs socken. 
      Vid diskussionen föll de orden av Litz: - Jag håller er inte för en ärlig karl, som disputerar 
Kronans utlagor och förebrår mig att jag eder aldrig straffat. Inspektoren begärde att detta 
skulle tas till protokollet, särskilt som han borde njuta beskydd av Litz och inte bli överfallen. 
      Excellensens fullmäktige begärde få se reversen och försäkran på det perpetuelle arrende 
(ständigt arrende) Excellensen lovat om Ekhammars bruk. Biugg svarade, att han var 
domesticum (tjänare) dommentum som bokhållare i sin herres hus. Ärendet var under aktion 
producerat i Hovrätten varom de någon stund tvistade.  
     Rätten föreslog dem förlikning. De gick bort den dagen. Morgonen därpå kom de in med 
följande förlikningsskrift, som de begärde måtte föras till protokollet och konfirmeras 
(bekräftas) av Rätten, som också skedde. Detta skall parterna rätta sig efter. 
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Inkom marskalken Axel Wachtmeisters bokhållare, Johan Björning och inspektor Sylvester 
Biugg med förlikningsskrift upprättad den 9 juni över de tvistigheter som de stämt varandra 
för, angående Ekhammars gårdsarrende i Näs socken och därav flytande pretentioner 
(fordringar). Lyder som följer: 
    Under aktion mellan marskalk Axel Wachtmeister och inspektor Sylvester Biugg vid Bro 
Härads ordinarie Ting har en förlikning i enighet från båda sidor för att undgå processer och 
andra olägenheter träffats. Jag Sylvester Biugg, som var troman hos Excellensens på 
Ekhammars gård och hus vid avträdet, står med alla de lösören som på sista exekutions 
instrumentet den 22 februari var antecknat av befallningsman Mårten Litz till en summa av 
408 riksdaler 22 öre kopparmynt till excellensens fria och obehindrade disposition utan åtal. 
Men vad som inte står infört där och hos folket eller annars finns blir inspektorns. Var med 
inga pretentioner under hans namn, vilka de vara må nu och i tillkommande tider upphävas, 
som och processen här med uppsägs.  
      Häradsrätten måtte konfirmera denna förlikning, varmed jag, Johan Björning, som genom 
en öppen fullmakt av den 20 november detta år lagligen constituerat (förordnat) försäkran på 
excellensens vägnar, inspektoren all nådig bevågenhet och gunst på sätt som oss emellan 
avtalat är. Till yttermera visso har vi detta med egna händer och pitchaft (sigill) bekräftat. 
Bro Härads tingsplats den 9 juni 1699. 
På excellensens vägnar som fullmäktig J Björning   Syl: Biugg. 
 
§ Johan Matsson, nu för tiden boendes i Frölunda by, Näs socken, är dubbelt skriven för 
lagmans och häradshövdinge räntan för 1698, eftersom han då var inhyst i Oppsylta, Näs 
socken. 
 
§ Erik Hindersson, tolvman, är 1698 skriven på ett skattehemman i Tibble by, som tillkommer 
kommissarien Forsenvall, men bodde på kronohemmanet i samma by. 
 
§ Rättarboda ½ hemman ligger öde sedan 20 år tillbaka. Har alltså ingen rök. Dock är där 
lägenhet att bygga upp hemmanet. 
 
§ Kyrkoherde Olof Örn är skyldig 15 riksdaler 22 öre, därom han i underdånighet bett Kongl 
Maj:t om. 
 
§ På samma sätt resterar målare Behn med 1 riksdaler silvermynt för boskaps, lagmans och 
häradshövdinge pengar. 
 
§ Anders Larsson i Rånäs, Bro socken, har stämt drängen i Kocktorpet Johan Ersson för 
okvädningsord. När han 2 dagar före sista Storböndagen tagit bort Johan Erssons ökstock  och 
frågat hans son Matts varför han haft ökstocken, utbrast han: Kanske du har vittjat min ryssja 
med. De förliktes då Johan gav Anders en ½ spann säd. 
 
§ Bonden Michel Michelsson i Skälsta, Bro socken, har stämt smeden i Elbo, Nils Ersson för 
att hans son, en yngling, slagit hans sugga så att hon dött. Suggan har kommit in på gården 
över Råbyböndernas gärden. Tolvmännen Eric Jönsson och Eric Ersson vittnade att 
gärdesgården låg omkull, men vilken av grannar den tillhör vet de inte. Så kunde Michel 
Michelsson inte heller bevisa att smedens son slagit suggan. 
 
Resolverades 
Att bönderna Eric Andersson och Isak Johansson i Råby, vars gärdesgård legat omkull skall 
instämmas till nästa ting. 
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§ Befallningsman Nils Svartström som stämt fogden på Säbyholm, Måns Eriksson Hultman 
för att han år 1696 vid allmänna vägröjningen låtit ta bort hans verkvagn och behållit den vid 
Säbyholm. Hultman nekar att han befallt det. Svartström åberopar sig till vittne ryttaren Erik 
Ersson, vilken ingav en vittnesskrift av den 8 september 1697, att Hultman befallt så. Gossen 
Staffan Ersson i Hästhagen i Bro socken säger att ryttaren bett honom köra oxarna och vagnen 
till Säbyholm. Ryttaren sa, att han sagt åt gossen. – Kör oxarna och vagnen till granngården, 
men öket och kärran till Toresta. 
     Hultman tillstår att landshövdingen Mauritz Posse varit borta när detta skedde. Han sade 
också att länsman Brant skall kunna intyga att han inte befallt att köra vagnen till Säbyholm.  
Då länsman nu inte är stämd så tillåter han honom att avlägger ed, men förbehåller sig svara 
vid annat ting.  
    Vittnade också länsman efter avlagd ed, att han inte mera vet, än vad han sport av folket, 
som lagat vagnen om aftonen. Då har fogden Hultman sagt åt Boman: - Du skall föra oxarna 
till gården i afton. Det är Herrns oxar. Han hörde inget om någon vagn eller något tal därom 
varken före eller efter. 
      Sedan sade Hultman att han vid Vintertinget varit med sin Herre i Småland, så att han inte 
kunnat svara.  
 
Resolverades  
Då stämningen inte kommit Hultman tillhanda i laga tid, så måtte härmed anstå till nästa ting, 
 
§ I tvisten, som kamrer Wennerman har med grevinnan Beata Wittenberg, har han på hennes 
vägnar instämt kaplan Pehr Lund för att han gått i caution (gått i borgen) för sin bror Erik 
Matsson, vilken skulle bruka frälsehemmanet Tuna i Näs socken åren 1696 till 1700.  
      Parterna förliktes på sätt att Pehr till följd av vad han lovat påtar sig att draga försorg för 
hemmanet under frihetsåren med behörigt bruk och byggand. Han betingar sig den frihet, att 
vara närmast i fall han sedan frihetsåren expirerat (gottgjorts) skulle vilja bli kvar där med 
skatt och utlagor. Båda anhöll att detta måtte till deras säkerhet och efterrättelse intas i 
protokollet, som med mitt namn och Häradets Sigill verifieras (bekräftas). 
 
§ I det vid förra tinget instämda målet mellan kommissarien i Banco Albrecht Feindt och 
handlaren i Stockholm Johan Daniel Phiel mot notarie Peter Hulten och studerande Dimberg 
infann sig nu de anklagade. Båda besvärade sig att de med stor kostnad och besvär måste resa 
lång väg i denna sak, som ingen skulle kunna visa annat än att de ärligt förhållit sig. 
     Fullmäktige Halleman på sina principalers vägnar, pretenderade (yrkade) och påstod att 
Hulten måtte förklara varför han trots stämning inte kommit till förra tinget. Han svarade att 
han inte kunnat på grund av sin vakttjänst vid tingen som hölls samtidigt. Och därför att 
Kongl Maj:ts Nådiga Resolution säger att inga häradshövdingars skrivare skulle utgiva 
stämningar, som här skett, varom i Kongl Hovrättens Brev till häradshövdingarna den 14 maj 
1685 skall vara stadgat. 
     När han nu var hitkommen, påstod Hulten att Halleman måtte utlåta sig vad ont han är 
stämd för, med vilket han inte kunde få någon förklaring. Halleman menade en räkning på 40 
riksdaler kopparmynt som Hulten fått betalning för av hovmarskalken Bengt Rosenhane för 
salig häradshövding Kocks hållna husesyn. Dessa pengar skulle inte tillkommit honom och 
han har inte velat lämna ifrån sig akterna för än han fick betalningen. Därför måste Halleman 
förnya akternas restitution (återupprättelse) i Kongl Slottskansliet i Stockholm. Hulten 
svarade att han inte var stämd för detta och därför inte var pliktig att svara denna gången. 
    Sedan lästes Herman Löses (?) brev, där han fordrar igen två böcker Crönica Earionuis och 
Kung Carl den godes Correspondense med Kung Sigismundus, som Dimberg skall sett hos 
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salig häradshövding Kock, medan han levde. Men nu vid inventeringen efter borgmästare 
Nordins attest inte funnits. 
     Hulten exciperar (förbehåller sig) att han inte vill eller är pliktig att svara, förrän han får 
veta om det  institueras( förordnas) en criminel eller civil aktion mot honom. Halleman sade 
att han inte vidare kunde utlåta sig än efter anförtrodd commission (uppdrag) och i anledning 
av stämningen fordrar förklaring, varför de krupit in genom fönstret och tagit Recesserna 
(under 1400-1600-talen benämning på fördrag och större lagar som stiftades vid 
Herredagarna). Sedan så har det berättats att Hulten efter salig häradshövdingens död rest till 
Barkarby, där en man sett att han haft de tidigare nämnda böckerna. Men vem som fört dit 
dem vet han inte och gör denna Relation (förhållande) in garantum juris och intet till att 
dishonera någondera. 
      Däremot anhåller Hulten, att som här vid processen visats en nullitet (ogiltighet) så 
reserverar han sig, att inte här vidare sistera utan att expencerna betalas ut. Eljest erbjuder sig 
Hulten att svara på alla punkter om hans vederpart vill ge aktionen namn. Skulle ock kunna 
visas ännu en nullitet begången av Hultman i den här processen, det han än förbehåller sig att 
visa. 
      Hallman kunde inte vidare utlåta sig förrän han inhämtat sina principalers svar. Hulten 
sade att denna tvist uppkom mer av det hat som kommissarie Feindt har mot honom, och 
ingav en expence räkning på 236 riksdaler 20 öre kopparmynt till detta ting. Dimberg ingav 
en räkning på 23 riksdaler 6 öre, jämte 83 riksdaler vid förra tinget. Dimberg anhöll äntligt 
slut, eftersom han nu andra gången inställt sig på stämning, ej utan största skada. 
 
Resolverades 
Häradsrätten kunde ha haft möjligheter, att nu vid detta Ting döma denna tvist för studenten 
Dimbergs vidkommande, som nu två gånger på egen kostnad rest hit på grund av stämningen. 
Men då notarie Hulten, som nu är närvarande, har visat laga orsak till sitt uteblivande vid 
förra tinget och fullmäktige notarie Halleman inte vill namnge den aktion han på sina 
principalers vägnar mot deras vederparter anställt, antingen han vill påstå det bör ske 
criminaliter eller civiliter, som de anklagade på det högsta pretenderar (fordra). Och då 
Halleman inte vill vidare utlåta sig förrän han inhämtat sina principalers utlåtande och både 
Hulten och Dimberg är participanter (delaktiga) i detta mål både som angivna och stämda.  
    Detta Ting kan inte göra något vidare för denna gång. Utan principalerna skall i rätt tid till 
nästa Ting bestämt namnge titeln på aktionen som de stämt dessa personer för. Då vill Rätten 
med äntligt slut avgöra saken. Parterna förbehålls all sin rätt så i huvudsaken som expenser. 
 
§ Gästgivare Adam Pärsson förliktes med tolvman Eric Olsson i Hernevi om den vagnen som 
han skall låtit förkomma. Eric skall ge honom en stege och halv vagn igen. Därmed tog de 
avsked. 
 
§ På greve Fabian Wredes vägnar, tilltalade hans fogde Johan Falckström mjölnaren Eric 
Mårtensson, som i 6 år brukat Aspviks kvarn och 4 år torpet vid kvarnen. Han skall inte 
levererat varken torp eller kvarn byggnation som kontrakt och husesynsordningen säger. 
Falckström visar en husesyn på torpet och kvarnen, som är hållen den 13 augusti 1698. 
Kvarnen är åter besiktigad den 18 maj 1699.  
     Däremot inlade Mårtensson sin skriftliga exception (utdrag), att av den synen som gjordes 
på sommaren skall man se att han väl hävdat husen och kvarnen, Inget har blivit förvärrat, 
utan istället förbättrat med överbyggnad i den tanken att han skall kunna ha sin våning där. 
Men han skall i olaga tid därifrån vara uppsagd. Mårtensson inger en specifikation på det som 
han i sin  tid såväl vid kvarnen som torpet reparerat till en kostnad av 139 riksdaler 28 öre 
kopparmynt.  
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Då denna reparationskostnad inte tycks vara observerad vid besiktningen, fann man för gott 
för denna gången, att häradshövdingen synar den i parternas närvaro, förrän något slutligt blir 
beslutat i detta fall. 
 
§ Bengt Olsson i Raskeboda har stämt fogden Eric Jöransson i Örnäs för att han den 12 maj 
slagit en kalvko så illa att den med möda tagit sig hem och bara levat från fredag afton till 
söndag middag, då den dog medan de var i kyrkan. Kon hade kommit in i Örnäs gärde genom 
deras egen gärdesgård, som legat omkull. 
      Eric Jöransson kunde inte helt neka att inte Örnäs gärdesgård är elak och att kon kommit 
in därigenom och att han kört ut kon mot Raskeboda. Han nekade dock till att ha slagit eller 
drivit kon så hårt att hon kunnat dö därav. De kom överens om förlikning. Så ger fogden 10 
riksdaler kopparmynt till bonden. 
 
§ Regementsauditören framträdde med begäran på Kongl Maj:ts och sitt anförtrodda Ämbetes 
vägnar, att Tingsrätten ville till följd av sin förra resolution daterad den 23 september förra 
året nu till rannsakning och dom uppta det klagomål som greve Fabian Wrede, som presterar 
rustning för kronogården Aspvik i Näs socken, har mot arrendatorn Måns Nilsson om några 
incommoditeter (olägenheter) som arrendatorn skall ha tillfogat Aspviks gård. 
      Rätten påminde sig att Nilsson först stämt Falcman för våldsamt avhändande av den vass 
som han skurit på Ålsta ägor. Då Rätten inte dristade sig att döma i denna tvist förrän man 
visste eller fick av rätta jordägaren veta på vems ägor vasstäckten var skedd. Helst som 
Aspvik varit kronogods och ägorättigheter då bör likmätigt Kongl Maj:ts Nådiga Reglemente 
så väl notificera (göra känd) Landshövdingen som och vederbörande Överste. 
      Notarie Petter von der Heijde insinuerade (fint framställa) assessorn i Kongl Svea Hovrätt 
Magnus Kihls samt kommissarien Thomas Holmstedts skrivelse för Rätten. Där de exciperar 
(försona, gottgöra) att fast stämningen är daterad den 27 april så är den inte levererad förrän 
den 3 maj och att de därför inte njutit Kongl Maj:ts Nådiga Förordning till godo av den 4 juli 
1695, som säger att det bör vara fulla 6 veckor mellan stämningens mottagande och 
rättstillfället. Detta i anseende till fru och jungfru Körningars lagstadgade rätt. 
    Bozaus svarade att som kuratorerna ordinerade (föreskriva) på sina curatils 
(förmyndarskap) vägnar en fullmäktige till förra tinget som agerade.  De har ännu samma 
makt och vad anbelangar att assessor Kihl sagt sig ej ha stort att beställa vidare med 
Curatelen. Han har långt före detta och innan han fått citationen givit tillkänna att inte åtaga 
sig konungens ärende och under sådana exeptioner göra fåfänga resor. Han påstår att syn 
måtte hållas över ägorna, för att få kännedom om kronorustnings hemmanets tillhörighet. 
     Man frågade notarie von der Heijne om han hade fullmakt, men han svarade inte vidare än 
att göra protest och apellera (vädja) om någon resolution mot förmodan skulle falla i detta 
ärende. 
      Nämnden överlade, men som de inte kunde veta rätta skillnaden, eftersom de inte är så väl 
bekanta med orten och Kongl Maj:ts Höga Intresse här under verserar (är väl hemma i). 
   Tingsrätten kunde därför inte annat än pröva, om det inte bör gå en syn över de bägge 
tvistande parternas ägor i samtliga jordägares eller deras fullmäktiges närvaro, som lag och 
Kongl Förordningen i sådana mål som militära hemmans ägor angår. 
     Häremot erbjöd notarie Petter von der Heijde att vädja. Men som han tidigare sagt sig inte 
ha fullmakt, så kunde den inte mottas och Tingsrätten intet tillåta att i causa publica 
(offentliggörande) i saken under varjehanda förevändningar utdragas. 
 
§ Upplästes den husesyn som blivit hållen efter Tingsrättens resolution av den 24 september 
1698 på frälsehemmanet Sylta, som bonden Lennart Pärsson upptagit på frihet. Tingsrätten 
såg att därmed var beskaffat som husesynen innehåller att husen skall byggas upp på nytt, 
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åkrarna brukas, ängen röjas, diken uppgrävas, för att hemmanet skall komma till sin hävd. 
Rätten kan inte finna annat än att bonden behöver dessa 6 frihetsår. Vilket i ödmjukhet 
hemställs landshövdingens gunstiga omprövande, som med mitt namn och sigill bekräftas 
Act:ut S: 
 
§ Därefter framsteg länsman i Bro Härad, Johan Brant och tillkännagav hur han brukar och 
bebor skattehemmanet Finsta i Bro socken, som landshövdingen Mauritz Posse betalar ränta 
för. Gården har genom tidigare åbor blivit så förfallen till hus, hagar och skogsväxt, att han 
inte utan hjälp kan erkänna den. Han tänker göra en röjning på en hage. Eftersom han fått lov 
av landshövding Posse, vill han tillkännage det för Tingsrätten. Han begär syn på densamma 
innan odlingen sker. 
     Alltså beviljades synen, som skall göras av Hans Staffansson i Berga och Eric Olsson i 
Hernevi. Act:ut S: 
 
§ Kyrkoherden i Bro, Anders Schonfeldt angav för Rätten att bagarstugan i prästgården, som 
ligger mellan sängstugan och förstugan i norra bygganden inte längre kan nyttjas. Den har inte 
blivit uppbyggd än i sommar och till i dag varit förd på den del pastor bör hålla vid makt. Från 
gamla tider är honom pålagt att hålla 15 hus vid makt. Mangården och 6 i stallgården, vilka är 
nödvändiga och måste underhållas. Därmed får han stor gravation ( betydande svårighet). Han 
anhåller att då bagarstugan nu i sommar måste uppbyggas kunde allmogen disponeras 
(förordnas) att ta på sig uppbyggnaden. Det mesta av materialet finns på plats som stockar, 
tak tegel, dörrar, gäter (?), fönster etc. 
 
Resolverades 
Då herrskapen i Bro och Låssa församlingar inte är här i orten just nu och inte heller allmogen 
har blivit hitkallade, för att konferera om detta åtagandet, kan Rätten inte för denna gången 
utlåta sig till någon definitiv resolution över kyrkoherdens, Anders Schonfeldt, ansökan om 
bagarstugans uppbyggnad. Rätten prövar för expedient (att bringa till slut) att pastor och 
länsman söker disponera (beveka) bönderna att anta byggnationen. Särskilt med de 7 laga hus 
som varsin församling är pliktig att sköta, efter Kongl Maj:ts Husesynsordning av den 18 maj 
1687,  punkt 33 och 1 § i 2 kapitlet i Kyrko Balken, där prästgårdarna nämns stekarehus och 
som härbärge, som allmogen bör bygga. Här vid Bro finns inte detta dem påfört. Vid tingets 
slut vill man besiktiga prästgårdens byggnader. 
 
§ Kronobefallningsman Mårten Litz berättade, att han fått lagman Carl Gustav Gyllencrutz 
brev med begäran om Tingsrättens laga förord  mot det för myckna skogshygge, som skall ske 
på Ålbrunnas oskiftade skog, där efter Kongl Maj:ts allra nådigaste förordnande lagmans 
bostället är beläget. 
     Till följd av Kongl Maj:ts Skogsordning och lag blev detta överflödigt och utom gårdarnas 
nödtorftiga behov till årlig byggnad, hägn och stägn, samt uttag av bränne och ved  inget 
skoghygge får ske. Det är med laga straff och  ett vite på 40 riksdaler silvermynt härmed 
förbjudit att hugga på denna oskiftade skog. Detta förbud med vidhängande vite skall 
tillkännages för alla som det berör.  
      Det klagas också över att en och annan av behag och frivilja kör över Ålbrunnas äng, där 
ingen körväg finns. Så blir även denna självtagna frihet vid 40 riksdalers silvermynt vite och 
laga straff förbjuden. Detta bör allmänt förkunnas så att ingen kan förebära att de inte visste.  
 
§ Ingav kamrer Petter Wennerman på sin principals, grevinnan Beata Wittenbergs vägnar, de 
två husesyner som vid Tinget den 23 september förra året, då kamrern begärde Tingsrättens 
attest över de två frälsehemman i Tuna by, Näs socken, som bönderna Jacob Staffansson och 
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Eric Matsson upptagit. Den förra på 5 och den senare på 6 års frihetstid. Man berättade att syn 
hölls över samma hemman år 1695, innan grevinnan fick dem i byte av Kongl Maj:t och 
Kronan. Denna husesyn bör bifogas till Häradsrättens attest, då det insinueras (fint framställs) 
hos landshövdingen. Där man kan se vilket tillstånd hus och jord varit då grevinnan kom att 
äga dem. Husen hade varit förfallna och åkrarna illa brukade, gärdesgårdarna till största delen 
odugliga. Till alltings upprättande prövas vissa och skäliga frihetsår. 
     Så blev man förorsakad av Fogdeinstruktionen angående öde hemman att fråga om orsaken 
till ödesmålet. Nämnden och flera i orten boende som var bekanta med gården svarade, att 
dessa hemman har varit öde i många år innan de blev recucerade (indragna) till Kongl Maj:t 
och Kronan. Sedan de blev uppdraga genom byte har de inte kunnat uppbringas till sitt 
behöriga esse på grund av åbornas fattigdom. Särskilt inte nu under de sista missväxtåren, då 
bönderna haft svårt efter föda. Ingen kunde heller berätta att de nu på många år blivit 
graverade med dagsverken. 
      Man frågade om inga ägor var borttagna därifrån, så blev svaret, att framlidne 
stadskamreren i Stockholm Johan Andersson genom laglig process vunnit en ansenlig äng 
från byn under rusthållet Asker. Annars är till detta hemman tämligen god åker, men nu 
utmagrat och till största delen öde. Det finns skog till gärdsel och vedbrand, men inte till 
timmer, samt lite fiske i Görveln dock mest gallstrand. Då grevinnan och före henne bönderna 
haft frihetsår för upprättelse av dessa hemman, så kunde inte Tingsrätten vägra ge det begärda 
intygandet över tillståndet. I sitt oförgripliga betänkande bifogar de, att till dessa bägge 
hemmans uppbyggnad och excolerande (uppodlande) behövdes nödvändiga frihetsår.  
      Nämligen Jacob Staffansson för åren 1696, 1697, 1698, 1699, 1700 och 1701.  
      För Eric Matsson för åren 1696, 1697, 1698, 1699 och 1700 . Båda hänskjuter i största 
ödmjukhet detta till landshövdingens prövning och gottfinnande. 
 
§ Frälsebonden Anders Ersson i Spånga by, Låssa socken, begärde att länsman Brant och Pär 
tolvman måtte syna hemmanets byggnad, efter han tagit det i bruk. Det beviljades med 
landshövdings Mauritz Posses vetskap. 
 
§ Således var rannsakat, dömt och avhandlat, betygas med mitt namns och Häradets och mitt 
Signete undersättand. Actum ut Supra 
På Bro Härads Tingsrätts vägnar Petter Dikman 
 
Lista på sakören som fällts vid Bro härads sommarting den 9 och 10 juni anno 1699 
Hustru Gertrud Johandotter för obevisligt ärerörig beskyllning 10 riksdaler. 
 
 Anno 1699 den 25 och 26 september hölls ordinarie höstting med allmogen i Bro härad, 
närvarande Kronobefallningsman Mårten Litz och underskrivna Nämnd. 
Domaren Hans Staffansson i Berga 
Tolvmännen Bengt Jöransson i Toresta 
Eric Jönsson i Jursta 
Mårten Johansson i Granhammar 
Pehr Andersson i Tuna 
Matts Bengtsson i Österröra 
Jacob Staffansson i Tuna 
Eric Olsson i Hernevi 
Erik Hindersson i Tibble 
Johan Andersson i Hernevi 
Mats Larsson i Sanda 
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När gudstjänsten var förrättad publicerades (offentliggjordes) tingstad och man såg efter om 
de som var instämda till detta Ting hade bevistat tingspredikan. Det visade sig att alla varit i 
kyrkan. 
 
§ Kongl Maj:ts Förordning av den 22 juli detta år angående fördelning av confiskationen 
(indragning av gods) upplästes. 
 
§ Publicerades Kongl Hovrättens brev av den 18 augusti 1699 till häradshövding Dikman att 
Ridderskapet och Adeln skall i kriminella mål dömas i Häradsrätten. 
 
§ Som det vid sista Tinget blev beslutat, när stadskamrer Johan Anderssons änka, 
dygdesamma hustru Brita Giöding anhöll om fasta på skattehemmanet Öråker i Näs socken, 
Bro Härad, som hon haft till augment på stammen Asker, så skulle landshövdingen tillskrivas 
därom. Hon visar nu landshövdingens brev av den 18 september förra året med en kopia av 
Kongl Kammarkollegiets brev av den 6 september, att Kongl Maj:t i Nåder tillåter änkan att ta 
fasta på sitt utan börd köpta skattehemman Öråker. Alltså blev nu fasta beviljat i följande 
form: 
Året efter Vår Herres och Frälsares Jesu Christi hugneliga födelse 1699 den 25 och 26 
september, då jag, Petter Dikman assessor och häradshövding över Soltuna (Sollentuna), Bro, 
Håbo och Erlingtuna Härader samt Åker, Dandry (Danderyd) och Värmdö Skeppslager, höll 
ordinarie höstting med menige allmogen i Bro Härad på vanliga tingsstället vid Bro kyrka i 
närvaro av kronobefallningsman Mårten Litz och underskrivna ärliga och beskedliga män av 
Nämnden, lät framlidne salig kamrerens i Stockholm Johan Anderssons änka, ärbara och 
dygderika matrona, hustru Brita Giöding begära av Tingsrätten fasta på skattehemmanet 
Öråker beläget i Näs socken, Bro Härad.  
     Hemmanet består efter Kronans Jordebok av 8 öresland där Anders Mattsson i Apalby, 
Hammarby socken på sin hustrus, Kerstin Andersdotter vägnar, samt Anders Andersson och 
Eric Andersson och på Karin Andersdotters, Maria Andersdotters samt sin bror Eric Anders 
vägnar har sålt till salig kamreren 4 öresland jord för 400 daler kopparmynt, som de har ärvt 
efter sin fader salig Anders Hansson. 1693 och 1694 års utlagors rest var 283 daler 16 öre 
kopparmynt. Denna rest var kamreren eftergiven och var dessa öresland uppbjudna den 14 
februari 1695,  27 maj och 25 oktober samma år. Inget klander. 
    År 1695 har Pär Andersson i sin faders frånvaror, men med hans samtycke, på sina egna 
och sin syster Britas Andersdotters vägnar, som också Anders Andersson i Fittja, Säby 
socken, på sina barns vägnar efter deras salig moders, hustru Karin Pärsdotter fått 16 
penningland jord, vilka kommer på de övriga 4 öresland i detta hemman, därav Thomas 
Pärsson i Skälsta, Soltuna socken, genom sin son Johan Thomasson sålt 1 öres 8 penningland, 
Johan Pärsson 1 öres 8 penningland samt hustru Brita Pärsdotter 16 penningland för 170 daler 
kopparmynt. 
     Detta har skett i Notarie Publicus Hiertzells närvaro. Den 13 juli har Johan Thomasson sålt 
sin möderne och tillköpta rätt i hemmanet efter sin faders skriftliga tillstånd av den 12 mars 
1695. Denna dag sålde Johan Thomssons faders bror Johan Pärsson sin ärvda del för 88 daler 
28 öre kopparmynt. Båda posterna konfirmerades den 16 juli 1696 under sekreterare 
Christoffer Haubers vittne och är uppbjudna den 13 oktober 1696, den 9 februari 1697, den 5 
maj samt 23 september samma år och är alltsedan dess lagståndna.  
      Dessutom uppvisade inspektörens i Kongl Kammar Arkivet skriftliga attest av den 18 juli 
förra året, att i Kronans handlingar från 1542 till 1680 är Öråker skrivet som skattehemman 
och inte under Kronans titel. 
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     Landshövding Johan Hoghusen har genom sin skrivelse av den 7 i denna månad låtit på 
min notification (kungörande) en hembjudning till Kongl Maj:t Kammarkollegium och 
inhämtat Hans Kongl Maj:ts bifall härtill. 
     Häradsrätten kan inte se något hinder i vägen till fastans utgivande, då hemmanet Öråker 
är hem - och lagbjudet samt förlängt lagståndet och ingen av släkten sökt återbörda det. 
     Därför dömer jag med Nämnden detta jordköp fast, tilläggandes kamrerskan, hennes barn 
och arvingar både födda och ofödda med hus, jord, åker, äng, skog och mark i vått och torrt, 
nära och fjärran, inget undantaget av allt som av urminnes tider lytt och legat haver, nu ligger  
och med lag tillkomma kan. Detta som deras rätta välfångna, oklandrade egendom nu och i 
tillkommande tider. Förbjudes här att ytterligare åtala eller klandra vid lag som är stadgat för 
Häradshövdinge dombrott. 
      Dessa satt i Nämnden och har skrivit under. Hans Staffansson i Berga, Bengt Johansson i 
Toresta, Eric Jönsson i Jursta, Mårten Johansson i Granhammar, Pehr Andersson i Tuna, Mats 
Bengtsson i Österröra, Jacob Staffansson i Tuna, Eric Olsson i Hernevi, Eric Hindersson i 
Tibble, Johan Andersson i Hernevi, Mats Larsson i Sanda. 
    Vilket till yttermera visso med mitt namn och Signete samt Häradssigillet bekräftades 
Actum ut Supra (gjort på sätt, den ort, den tid, som förut nämns). 
 
§ Skattehemmanet Tibble i Näs socken, som bokhållare Lars Wising köpt av kommissarie 
Forsvald, blev uppbjudet till fasta tredje gången med de conditioner (villkor) som är noterade 
vid första uppbudet. 
 
§ Frälsehemmanet Kvista i Bro socken, som kammarherre Axel Leijonhufvud pantsatt i 
Banken uppbjöds nu tredje gången, på landshövding Hoghusens order. 
 
§ Tolvman Eric Jönsson kärade till smeden Wellam Wellamsson i Stora Ullevi torp, om en  
gärdsgård av 30 famnar som smeden inte vill stänga och som är hans skyldighet. Smeden 
svarade att det inte åligger honom att hålla den gärdsgården vid makt, vilket hans husbonde 
inte heller pålagt honom. 
     Man frågade tolvmannen om han hade kontraktet på Sätesgården Ullevi med sig, om man 
därav kunde se om torparen påläggs att stänga den omtvistade gärdesgården. Han svarade. –
Nej. 
 
Resolverades  
Efterson Stora Ullevi är landshövding Mauritz Posses, skall han tillskrivas, så att man kan få 
veta om torparen genom kontrakt skall stänga gärdesgården eller om det är arrendatorns 
skyldighet och om den fädriften smeden har genom ängen. 
§ Tolvman Matts Bengtsson i Österröra tillade sin granne Anders Jugmundsson att hans 
svärfar Lars Ersson förra sommaren huggit någon bryggved på Österröra kronohemmans 
skog. Detta skall ha skett utan kommissarie Mannerheims vetskap. Han rustar för samma 
hemman. Frun lär ha givit tolvmannens son lov att ta bryggveden och föra den till Stockholm. 
När han till den ändan kommit med ett par hästar i skogen för att köra ned veden, har Anders 
Jugmundsson kommit med vredesmod och huggit sig en ekstör och slagit tolvmans son, så att 
han måste överge både hästar och kälken. 
     Bonden själv tillstår att han slagit honom eftersom han tyckte det var synd, att han skulle ta 
bort veden för den gamla gubben, hans svärfar. Han hade också huggit sönder …... på 
kälkarna, vilket Anders Jugmundsson berättat för krögaren i Tärnsund och sagt att han skulle 
förfölja både släkt och annat vad han kunde göra. Tolvman åberopade sig till vittne krögaren i 
Tärnsund Jacob Jacobsson, som Anders Jugmundsson tillgav eden.  
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     Anders tillstod att han slagit tolvmans son tre slängar och att han sagt att han skulle slå 
fadern också. Anders Jugmundsson hade inte stämt tolvman eller hans son för att de tagit 
veden. Det berättades att hans svärfar fått lov av kommissarien att behålla veden. 
     Tolvman Matts Bengtsson klagar också över att när de slagit på ängen och hans flickor 
skulle gå och mjölka, har Anders Jugmundsson och hustru Annica Larsdotter kallat honom 
räfsskägg och rävpäls. Endast hustrun erkänner att hon kallat honom rävpäls. 
    Även på vice versa citation (man stämmer varandra) klagade han att Anders Jugmundsson 
skall på ängen farit ut mot hans dotter Kerstin med skällsord, svärandes och bannades att den 
och den skulle fara i honom om han inte gick ut på ängen till honom. Då Bengtsson i samma 
veva kommit hem från Skälgrund och Anders Jugmundsson skickat hans dotter Kerstin från 
ängen till honom, att han skulle komma ut på ängen, det fan skulle fara i hans Calvinska 
huvud, så hade Bengtsson med sin son Eric gått ut på ängen till honom. Han sa till sin son 
som hade målstången med sig: - Kanske han har något att säja om vallningen. Då Anders fick 
se dem kom han springande från sin teg med lien i fullt hugg. Matts Bengtsson bad honom 
sätta lien ifrån sig, vilket han inte ville. Så Bengtssons son nödgades slå honom över armarna 
med målstången, så att han släppte lien. Anders sprang strax på honom i hans hår och  skägg. 
Detta kunde han inte tåla utan tog emot honom efter sin förmåga. Nu ställer han i Tingsrättens 
händer att Anders måtte svara för sådan otidighet. 
     Mot detta efter citation, inlade Anders Jugmundsson sin klagoskrift med innehåll att hans 
granne, tolvman Mats Bengtsson, utan hans vetskap tagit den äng, som han har tegskifte i. 
Han hade dagen därefter tingat slåtterkarlar och gått till Matts Bengtsson att bjuda honom gå 
ut och låta honom se hur han lagt ut ängen. Då Bengtsson inte var hemma, sade han till hans 
hustru som han sedan råkade på ängen, att hon skulle bjuda sin man att komma ut och visa 
honom om ängen var utlagd eller ej.  
     Så småningom kommer både tolvmannen och hans son med målstången och en yxa. Sonen 
började mäta medan fadern strax steg intill honom i vredesmod och ville slå Anders med 
handen över munnen. Då han gick och bar sin lie på ena armen och med den andra höll 
tolvman ifrån sig. De gick över två tegar som sonen mätte  och när han kom till änden säger 
Anders till sonen: - Låt nu mig mäta. När han bockade sig efter stången ryckte sonen undan 
honom. I detsamma springer Matts Bengtsson honom i håret med båda händerna och sonen 
slår honom med mätstången över armarna. Han släppte lien, men sonen fortsatte att slå över 
armen så att mätstången gick i tre stycken. Efter detta förmådde Anders inte stå upp. Han 
hade sonen nedom när han låg och fadern höll Anders, och slog honom på benen och låren. 
Till sist ett slag i huvudet, så att han svimmade bort. Om inte hans slåtterkarlar kommit tvivlar 
han inte på att han blivit ihjälslagen. Han berättade att av de slag han fått, var han inte karl att 
stå på sina fötter, utan man hade med häst måst hjälpa honom hem. Sedan hade han legat till 
sängs i åtta dagar med stor sveda och värk och att han ännu inte övervunnit det. 
    Han anhåller att sådana människor må få sitt tillbörliga straff och aga. 
Anders Jugmundsson åberopade som vittne torparen Johan Olsson, som avlade sin ed och 
berättade: När de gick om dagen på ängen, säger Anders Jugmundsson åt Lisbeta: - Bed Eric 
Mattson gå ut och mäta. Jag ser att det är orätt mätt. Sedan åt de middag. Då kom Matts 
Bengtssons hustru Anna Sigfridsdotter och Anders Jugmundssons hustru säger till henne: - 
Bed Eric Mattson gå ut, min bonde säger att det inte är rätt. Hon lovade säga till honom och 
en liten stund därefter kom de. Matts Bengtsson säger åt torparen: - Var vallen grannens är det 
orätt. Jag svarade: - Det vet inte jag, men så säger han.  
     Sedan gick Matts och sonen bort från dem och upp till gärdesgården där Anders 
Jugmundsson gick. De kunde inte höra vad som sades när de båda gick ock talades vid. Matts 
Bengtsson till vänster och Jugmundsson till höger. Jugmundsson höll lien på höger arm när de 
såg att Matts hötte åt Jugmundsson. Men vem som först slog såg han inte, eftersom han slog 
med lien, men båda låg omkull. Sonen Eric slog Jugmundsson med målstången åtskilliga 
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gånger så att den gick i flera stycken. Tre uppvisades här för Rätten. Torparen vittnade att 
Jugmundsson hade en stor kula i huvudet och var blå på benen. Han vet inget mer. 
      Johan Pärsson i Brantorpet vittnade på ed att Jugmundsson bett Matts dotter säja åt sin far, 
att han skulle komma ut och förrätta mätningen. Han kom tillsammans med sin son, då Erik 
Mattson började mäta och bönderna gick efter och såg på. De mårlade men vad de sade 
hördes inte eftersom de var långt ute på ängen. Men han såg när Jugmundsson bockade sig 
efter målstången för att mäta om och Matts Bengtsson nappade honom i håret och föll omkull.  
Då slog sonen Eric Jugmundsson med stången innan de hann dit. Sedan höll de upp och när 
Jugmundsson kom upp orkade han knappt tala och de förde hem honom på en häst. 
     Tolvman Mårten Johansson har synat den slagne tredje dagen efter slagsmålet och sett att 
han haft en blå kula i huvudet, två blånader på armen, två blånader på höger sida i veket, tre 
blånader på benen. Detta kunde inte Eric neka till. Tolvmannen nekade inte heller att han först 
lopp Jugmundsson i håret och drog omkull honom. Kunde inte heller neka till att han kallat 
honom hundsvott. Det hade han sagt när han frågade torparen, vad han ville. Då hade han 
sagt: - Vad fattas den hundsvotten. 
 
Resolverades alltså efter noga övervägande, som följer: 
Såsom det inte endast med krögaren Jacob Jacobsson i Tärnsunds vittnesberättelse, utan även 
av bonden Anders Jugmundssons i Österröra, Ryds socken egen bekännelse, finner man att 
Jugmundsson med en stör slagit torparen Matts Bengtssons son Eric tre slag i skogen. Därför 
pliktar han sina 9 riksdaler silvermynt samt för kostnader för detta ting och underhåll av 
vittnen 3 riksdaler 24 öre kopparmynt.  
     Vad angår det andra slagsmålet som passerat mellan Matts Bengtsson, hans son och 
Anders Jugmundsson på ängen, så är det bevisat med edsvurna vittnen att det slagsmålet 
uppstått av brådom skillnad (hastigt mod), då Matts Bengtsson med hårdragning ryckt omkull 
Anders Jugmundsson. Därför bötar Matts Bengtsson 3 riksdaler silvermynt och hans son Eric, 
som medan Anders låg på marken slagit honom med stången, pliktar till följd av 17 kapitlet 
Sår Balken m m och enligt 12 kapitlet samma Balk för en blånad i huvudet 3 riksdaler, för två 
på vänstra sidan 2 riksdaler, två på armen 2 riksdaler och för tre på benen 9 riksdaler allt i 
silvermynt samt för att kallat honom hundsvott 3 riksdaler och för sveda och värk 1 riksdaler 
10 2/3 öre silvermynt samt för expenser, tidspillan och vittnens underhåll till detta ting betalar 
fadern och sonen till Anders Jugmundsson 7 riksdaler 8 öre kopparmynt. 
      Anders Jugmundssons hustru pliktar för ett okvädningsord, rävpäls, som hon kallat Matts 
Bengtsson, med 3 riksdaler silvermynt. Enligt 14 kapitlet i Rådstugurätten sätts ett vite dem 
emellan på 40 riksdaler silvermynt för den som med ord eller gärningar hädanefter något 
förfång gör mot den andra. 
 
§ Efter uppvisad fullmakt av befallningsman Lars Callman av den 25 september tilltalade 
länsman Paul Jönsson kyrkoherden i Ryd och Näs socknar Olof Örn angående en byggning 
vid Näs kyrka, som kyrkoherden har köpt av framlidne kaplan salig Israel Arsenii sterbhus för 
40 riksdaler kopparmynt, men inte betalt mer än 10 riksdaler till kyrkoherde Pehr 
Ynnerstadius. Han är en arvinge och hade som bevis kyrkoherde Örns eget brev till honom av 
den 8 oktober 1689, där Örn tillstår köpet. Han lovar då betala det som fattas, påminnandes 
fullmäktige att husen är merendels förfallna, eftersom ingen har omsorg om dem. Sedan 
disputerade parterna om hur många hus det skulle vara i köpet. Kyrkoherde Örn påstår att 
boden hör honom till. Varför man frågade honom om han kunde visa sin rätt därtill. 
Fullmäktigen menar att mot de 10 riksdaler återleverering få samma hus tillbaka. 
     Sedan vad angår att fullmäktige vill ta igen med de övriga husen påstod pastor att den hör 
honom till, allt sedan kaplanen Johan Schilling dog. Han har fått sin hela års deputat 
(dagtraktamente) och Israel lät honom ha boden. 
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    Törngren påstod att kyrkoherden måtte visa titulum possessionis (ägartitel) eller 
acqvisitionis (förvärvande). Emellertid praetenderar (yrkar) han och arvingar på sina 
principalers vägnar. Det observerades i brevet som pastor i Ryd har skrivit till kyrkoherden 
Ynnerstadius, att där nämndes allenast byggningen, men ingen bod eller fähus. De har på 
bägge sidor intet annat dokument om köpet än brevet, tillståendes kyrkoherde Örn att fähuset 
intet kommer där under utan hör Alsenii arvingar till. 
 
Resolution. 
Kyrkoherden utlät sig för Rätten att vara nöjd att ta igen sina 10 riksdaler kopparmynt som 
han utlagt, mot att kaplan Israel Alsenii arvingar får ta igen mangården med fähuset.  
Vad angår boden som kyrkoherden anser sig äga, men som kyrkoherden inte kan visa något 
titulum acqvisitions och inte heller arvsskiftet efter kaplanens arvingar emellan  protesterat 
emot, utan det visar sig att salig Israel verkligen har ägt boden, jämte de andra husen.  
     Därför prövar Tingsrätten för skäligt att boden följer de andra husen åt, när det utgivna 10 
riksdalerna återlevereras till kyrkoherden. Det står sedan kyrkoherden fritt innan natt och år,  
återvinna boden. 
 
§ Bonden i Skälby, Näs socken, Anders Bengtsson klagar mot befallningsman vid Stäket 
Johan Falckström att en båt med åror och lås genom hans vållande kommit bort. Han påstår 
att Falckström bör återskaffa den  eller betala åtta daler samt för lås och kedja 2 daler, 
tillsammans 10 daler kopparmynt. 
     Falckström gjorde en exception (invändning) att bonden inte kan tilltala honom för båten 
eftersom han inte vet om det varit hans eller någon annans. Sedan skall löjtnant Segerschiölds 
pojke kommit och sagt honom att det var Segerschiölds båt. Han tillstår att det varit en snipbåt 
och att årorna varit låsta. Dock skall ingen med samvete kunna fordra av honom reparationem 
damni (lagning av skada), då löjtnant Pels kan vittna, att han dragit båten upp på land så att 
den stod fast.  
     Bonden påstod att Falckström inte kan neka att han brukat en sådan båt och att han måtte 
den restituera (återställa) eller betala eller efter lag plikta.  
    Äntligen blev de så överens att Johan Falckström ger bonden i Skälby, Anders Bengtsson i 
ett för allt 10 daler kopparmynt. Därmed skiljdes de åt. 
 
§ Torparen Johan Olsson på torpet Ön i Ryds socken, som hade fått för sin son Olof 
Johansson, kykroherden på Munsö, Matern Pheitsers skriftliga attest av den 24 september 
1699, om hans födelseort och härkomst. Han begär att Tingsrätten ville vittna om hans 
leverne under den tid han har varit i Ryds socken. 
 Så intygade så väl kyrkoherden i Ryd, Olof Örn, som andra som haft hans umgänge bekant, 
att de inte annat kunde berätta om Olof Johansson än att han ärligt och kristligt varit. Man 
önskar honom lycka till med sina vidare ärliga och lovliga förehavande. Detta bekräftas med 
Bro Härads Sigill. 
 
§ Samma dag uppvisade kyrkoherden i Sparrsätra Hans Clovenis ett köpebrev daterat den 13 
september 1689 och underskrivet av Eric Clovero, Johannes Wallrath, Sidonia Clovera, G 
Cloverus, Justina Jönsdotter Clovera, i vilket de säljer sina andelar i skattehemmanet Klöv 
beläget i Bro socken och Härad. Hemmanet består av åtta öresland, som de så sålt till sin bror 
kyrkoherden för 100 riksdaler kopparmynt öreslandet. Efter annotationerna på köpebrevet 
syns det vara uppbjudet till fasta första gången den 15 oktober 1689, andra gången 11 februari 
1690 och tredje gången 18 maj 1690. Och då det varken under uppbuden eller senare hörts av 
något klander utgavs fasta som följer. 
 

28  D:\&&-SKRIFTER\Häftade med omslag\Bro Häradsrätt\Doc-filer\BroH.1699.doc 



Göres härmed kunnigt och veterligt att den 25 september år 1699 efter Guds börd, då jag, 
Petter Dikman assessor och häradshövding, höll ordinarie höstting med allmogen i Bro Härad 
på vanlig tingsställe vid Bro kyrka i närvaro av kronobefallningsman Mårten Litz, inkom för 
sittande Rätt kyrkoherden i Sparrsätra Hans Clovenus och uppvisade ett köpebrev av den 13 
september 1689, med vittnens Nicolai Noranderii och Pehr Lunds underskrift. Där stod att han 
hade tillhandlat sig av sina bröder, systrar och svågrar deras arvedelar till hus och jord i 
skattehemmanet Klöv, Bro socken och Härad av åtta öresland, inberäknat den brodersdel som 
tillfallit honom, för 100 riksdaler kopparmynt öreslandet. Säljarna avhänder sig sin arvsjord 
och tillägnar det kyrkoherden, hans kära hustru och barn samt efterkommande arvingar till en 
fast säker och oklandrad egendom, nu och i tillkommande tider. 
     Denna köpta jord är uppbjuden till fasta 15 oktober 1689, 11 februari 1690 och 18 juni 
samma år, utan att något klander inlämnats till detta ting och är således förlängt lagstånden. 
Alltså kan Tingsrätten inte förvägra den begärda fastan, utan dömer detta köp fast att stånda 
och aldrig återgå. Detta till följd av 2 och 4 kapitlet Jordabalken, blir dessa tillköpta hus och 
jorddelar kyrkherdens, han kära hustrus och barns och arvingars välfången, fasta och 
oklandrade egendom nu och i alla tider. Varför nu ingen dristat sig att göra talan och klander, 
vid sina 3 riksdalers silvermynts plikt för häradshövdinge dombrott efter det 39 kapitlet i 
Tings Balken. 
     Följande män sutto i Rätten: domaren Hans Staffansson i Berga, tolvmännen Bengt 
Johansson i Toresta, Eric Jönsson i Jursta, Mårten Johansson i Granhammar, Per Andersson i 
Tuna, Matts Bengtsson i Österröra, Jacob Staffansson i Tuna, Eric Olsson i Hernevi, Eric 
Hindersson i Tibble, Johan Andersson i Hernevi, Mats Larsson i Sanda. 
Vilket till yttermera visso under min hand och Signete samt med Häradets Sigill bekräftas. 
Actum ut Supra 
 
§ Efter uppvisad fullmakt för Jacob Griis given av hustru Catarina Wentin, att svara för 
lakejens salig Niclas Wentins barn, tilltalade han bonden Israel Micaelsson i Skälsta, att han 
var skyldig sterbhuset två lass hö. Detta hö hade Wentin i livstiden betalt Micaelsson år 1694. 
Pretenderade (yrkade) betalning för två lass hö, av det skälet att hos salig Niclas Wents bo 
finns annoterat, att han betalt till Micaelsson för två lass hö. Fullmäktige visade ett 
underskrivet papper där står gegeben auf twe lass hö. Bonden tillstår endast att han är skyldig 
2 karoliner och för en karolin har han skjutsat Wentin från Stockholm. Micaelsson nekar 
alldeles till att ha lovat honom något hö eller är skyldig honom hö. 
      Parterna kom så överens att Micaelsson betalar till Wentins sterbhus allt för ett tre 
karoliner. Detta gjorde han inför Rätten. 
 
§ Samma fullmäktige, Jacob Griis fordrar på salig lakejen Niclas Wents barns vägnar av 
bonden Pär Johansson i Tuna 60 daler för en grå häst han skall ha köpt av salig Wendt. 
Bonden tillstår att han tagit emot hästen men att han inte lovat betala mer än 54 daler 
kopparmynt.  
     Han berättade att kronobefallningsman Litz pantat av honom en oxe och att han till salig 
Wendt betalt 3 halvspänn blandsäd, som pigan Kerstin, vilken då tjänat för Wentin, mottagit 
och kan intyga.  
 
Resolverades  
Denna sak anstår tills kronobefallningsman Litz och pigan Kerstin kan komma hit och bli 
hörda. Vad angår ett lass hö tillstår bonden att han är skyldig. 
 
§ Kronobefallningsman Litz tillstod att han hade pantat av bonden en oxe av den orsak att 
salig Wentin har brukat två hemman i Frölunda, varpå han blivit skyldig något till Kronan. 
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Wentin hade uppgivit för befallningsman Litz en anvisning på vad han haft att fordra hos Pär 
Johansson i Tuna. Men hur mycket oxen blivit värderad till kan befallningsman nu inte 
minnas, men lovar att när han kommer hem ge besked. 
      Domaren sade att oxen blivit värderad till 28 riksdaler och att bonden bör betala för 26 
riksdaler kopparmynt för hästen och i expenser 5 daler 24 öre. 
  
Häröver blev resolverat. 
Häradsrätten har tagit del av parternas tal, skäl och omständigheter mot svaranden och 
informerat sig att bonden i Tuna by, Näs socken unga Pär Johansson bör betala till framlidne 
lakejen Niclas Wents barn, ett sommarlass hö, samt på hästköpet 17 daler kopparmynt för 
resten av det accorderade (överenskomna) hästpriset. En oxe pantad från bonden för 28 
riksdaler kopparmynt, efter Mätis Manna Orden (efter gammal sed), som ock tre halvspänn 
blandsäd á 12 riksdaler tunnan levererade till salig Went, vilket gör 9 riksdaler. Summan som 
Pär Johansson bör betala till Wents barn är 17 daler på hästhandeln och dessutom ett lass hö, 
samt expenser på 65 daler 24 öre kopparmynt. 
 
§ Esbjörn Andersson kom drucken inför Rätten. Han pliktar för sidovördnad 3 riksdaler 
silvermynt. 
 
§ Det samma gör Eric Larsson i Svarvarviken. 
 
§ Även fordrade salig lakejen Wents barns fullmäktige Jacob Griis, av bonden gamle Pär 
Johansson i Tuna by, Näs socken  2 lass hö och en halv karolin. Bonden excipierde (invände) 
och sade sig betalt salig Went ett lass hö och sedan om hösten 2 volmar och att han inte tagit 
mera av honom än ett halvt lass hö. Wentin har betalt honom med salt för det övriga. Men till 
den halva karolinen nekar han alldeles. Mot bevis sade fullmäktige sig inte ha mer än att det 
står antecknat i den dödas bok. Bonden erbjuder sig med gott samvete göra ed att han inte är 
skyldig något till salig Went. Fullmäktige lät sin fordran falla. 
 
§ På samma gång tilltalade fullmäktige Griis Jan Jansson, som förr bott i Sätra, Tibble socken, 
men nu tjänar hos länsman Brant för ett sto, 1 tunna råg och 3 lass hö samt 3 hudar värda 10 
riksdaler kopparmynt, som han skall vara skyldig för. Bonden tillstod att han tagit emot 
hudarna och att han var skyldig för 3 lass hö. Men vad angår rågtunnan sade han sig endast ha 
fått 7 riksdaler kopparmynt för henne. Att betala för stoet nekar han alldeles eftersom det skall 
varit sjukligt när det kom till honom och sedan dött. 
Fullmäktige kunde inte dra fram andra bevis än att det stått antecknat i lakejens bok. Vad stoet 
angår tillstod bonden att han tagit emot det på våren och att det dött av kvarkan. Han säger att 
torparen Johan Johansson i Finsta och klockaren Jacob Matsson skall kunna vittna, men de 
var inte närvarande. 
 
Resolution 
Då Johan Jansson i Finsta, Bro socken tillstår att han är skyldig framlidne lakejen salig Niclas 
Wents barn eller sterbhus 1 tunna råg och tre lass hö samt 3 hudar värderade till 10 riksdaler 
kopparmynt. Alltså bör han betala. Men vad stoet angår så har bonden inte köpt det utan haft 
det endast för att fodra det. Då de åberopade vittnena inte är närvarnade, så kan Tingsrätten 
inte utlåta sig denna gången. Men i expenser skall Johan erlägga 5 riksdaler 20 öre 
kopparmynt.   
 
§ Anders Andersson Gropman inkom på sin hustrus Märta Mickelsdotter och svägerskan 
Elisabet Mickelsdotter med en skrift och fordrade arv efter deras faster hustru Margita i Tuna, 
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Näs socken. Han anhöll, att då Mickel Mickelsson i Skälsta  mottagit egendomen efter hennes 
död, så måtte han påläggas att ingiva ett  riktigt inventarium och med ed bekräfta 
kvarlåtenskapen efter deras faster. Mickel Mickelsson ingav en förteckning på de saker som 
varit i behåll när hon dog och som länsman Paul Jönsson underskrivit år 1686. Förteckningen 
gavs till Anders Andersson Gropman att se över och ingiva vad han därvid kan ha att 
påminna. När han fått del därav begärde han dilation (uppskov) till nästa ting, att vidare få 
göra sig kunnig om beskaffenheten. 
 
§ Länsman Paul Jönsson som instämt Anders Ericsson i Hällbo torp för uttag av rest, och för 
rotesedlar tillika med viktiga skrifter han hade haft bort, begärde uppskov till nästa ting i 
denna sak, eftersom grevinnan Christina Stenbock var opasslig. Anders Ersson ingav en kopia 
av greve Anders Torstenssons donationsbrev av den 29 november 1673 på torpet Ängstorpet 
på Korsängen för Anders Ericssons svärfar, Pär Mårtensson i Stola (?), attesterat av 
stallskrivare Anders Åman den 14 september. Där står att torpet Korsängen är indelt på 
Stallstaten. Mot detta påstod Paul Jönsson att till nästa ting kunna visa Kongl Maj:ts 
donationsbrev på detta torp för grevinnan. Anstånd med denna sak beviljades till nästa ting 
dock skall Hans Excellens i Kongl Rådet Marschalaen meddelas’ eftersom torpet skall vara 
under Stallstatens disposition. 
 
§ Länsman Johan Brant angav drängen David Hansson och hustru Maria Johansdotter i 
Frölunda, Näs socken, att de storböndagens afton den 13 juli hade slagits. Visade komminister 
Pehr Lunds i Ryds socken attest av den 25 september där förmenades att  hustru Maria 
kommit till honom sedan solen gått ned och visat sin hand, vilken varit slagen tvärs över och 
där en blånad varit stor som ett finger, sedan att de svurit förskräckligt. I synnerhet skall 
drängen David önskat många djävlar i sig, om han inte skulle slå dig sakramentskade kona så 
att du aldrig skall gå mer.  
      Härpå svarade David att när han på storsöndagens afton körde upp med hö från ängen, så 
sitter hustru Maria på gärdesgården. Hon säger åt honom: - Kör ut boskapen ur hagen så de 
inte trampar i höet. Han svarade: - Kör ut dem själv. Hon hade svarat med att kalla honom 
både hundsvott och skälm. Han hade då slagit åt henne med sin piska. Hon kastade sig över 
gärdesgården ner på marken och skrek så att grannarna hörde. 
      Hustru Maria berättade så, att när han kom körande och hon suttit på gärdesgården hade 
David sagt: - Du satans kona som inte går och kör ut boskapen. Hon svarade: - De trampar 
inte kull gräset för dej. Men har sagt din man, den satans hundsvotten, är han för god att låta 
upp grinden. Han hade sprungit ur kärran till henne, slåendes henne med ett enespö över 
axlarna så att hon föll omkull. När hon rest sig bar hon härven framför sig, men slog honom 
inte. 
     Efter avlagd ed sade hustru Karin Andersdotter att rätt i solnedgången på storbönsöndags 
aftonen stod de länge vid hagen och munhöggs, då de bad varandra köra ut boskapen. Han 
kallade henne satans kona och hon honom satans skälm. Då springer han av kärran med ett 
enespö i näven och slår henne på handen. Hon slog tillbaka med härvkammen, så att den gick 
sönder, varefter de skilts åt. 
     Efter avlagd ed berättade hustru Anna att när hon kom gåendes, hörde hon att de talade om 
boskapen. Då steg David av kärran och med ett enespö slagit åt Karin. Hon däremot hade 
slagit honom med härven, så att den gick av. Han slår en släng över vänstra handen, därpå 
kastar hon sig omkull kallandes honom, din skälm, jag ska taga mot så länge blodet är varmt i 
mig. 
 
Resolverades 
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Länsman Johan Brant påstår att David Hansson och hustru Maria Johansdotter i Tuna, Näs 
socken skall plikta för storböndags brott, då trätan och slagsmålet dem emellan inte skett på 
storböndagen utan aftonen före, när de kom från ängen. Så pliktar de var sina 3 riksdaler 
silvermynt för skällsord och 3 riksdaler vardera för slagsmål. Dessutom föreläggs 40 mark 
silvermynt i vite mellan dem, där den som  i ord och gärningar vidare förolämpar den andra. 
De skall med lag och icke med slag söka varandra. Det tillkommer länsman målsägande rätten 
som dem angivit. 
 
§ Då Tingsrätten vid sista vintertinget inte kunde rannsaka och utlåta sig om Kvista 
frälsehemmans i Bro socken beskaffenhet, som Fru Elisabet Funk under 5 års frihet till bruk 
och byggnad upplåtit till bonden Eric Ersson, på grund av att det i andra punkten i kontraktet 
stod, att även om bonden hade frihet på fem år så skulle han de två sista åren göra dagsverken 
till Brogård. Frun har ändrat det genom sin underskrift av den 22 maj förra året. Husesynen 
över gården blev uppläst och man frågade efter ödesmålet och om några ägor eller äng var 
avsöndrade från gården eller om ängen brukas under herrgården, när man considerar 
(överväger) beskaffenheten av hus och åkerbruket. 
      Så prövar Nämnden att 5 års frihet är nödvändiga till gårdens upprättande som beräknas 
för 1697, 1698, 1699, 1700 och 1701. Särskilt som ingen människa brukat hemmanet på hela 
5 års tid, förutom att det tidigare av elaka åbor inte blivit behörigen skött och omsett. 
 
§ Samma dag insinuerade (insmyga, fint framställa) kommissarien i Banken Herr Pheindt och 
hans svåger handlaren Johan Daniel Pheil sin skrift till Rätten, att de i anseende till den 
Resolution som här föll den 9 juni nu till detta ting velat instämma studenten Dimberg och 
notarie Hulten, i denna sak. Men då Resolutionen inte kommit dem till del i tid till de orter där 
de visats och även andra hinder kommit i vägen, har de inte kunnat stämma honom. De 
anhåller om anstånd till nästa ting med reservation av deras pretentioners rätt på expenser och 
skadestånd. 
 
§ Drängen i Ullevi, Gustaf Ersson förelade hustru Anna Andersdotter i Husby by, Bro socken 
betalning för en fodringsko hon tagit av honom för fem år sedan. Den har under hennes värjo 
blivit död. Hustru Anna exciperade (invände) att hon inte var stämd och att hon inte kunnat 
skaffa vittnen, för att kunna visa på vad sätt kon dött. Hon berättade att hennes förra man 
Anders Mårtenssons i livstiden varit förlikt om denna ko. Alltså uppsköts saken till nästa ting, 
då hustru Anna lagligen stäms och får inställa sig med sina vittnen. 
 
§ Häradshövdingen påminde att det vid sista tinget blivit resolverat mellan Landshövding 
Mauritz Posse och befallningsman Nils Svartström vid Toresta arrende, att de skulle innan 
detta ting förlikas och domen avsägas. Men när Landshövdingens brev av den 15 september 
till Häradshövdingen upplästes, står det att  även om det kunde vara nödvändigt, att till 
förekommande av all vidare listighet ingå med honom nu genast en skälig förlikning. Likväl 
är han stadd på sin resa och varit härtill förhindrad av två Lagmans ting, dem han bevistat. 
Han kunde ej heller ännu infinna sig här på orten förrän han först fullföljt sina processer i 
Jönköping. Alltså ber han Häradsdomaren vara så god att se till att hans ärende må vila tills 
han kommer hit, eftersom han som egen part vill vara närvarande, för att kunna bevaka den 
rätt som han äger. 
       Därför resolverades att om inte Landshövdingen nu i höst och till nästkommande 
vinterting träder i förening med befallningsman Svartström, så kommer domen att avsägas 
vilka invändningar Landshövdingen än har. Detta skall meddelas honom. 
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§ Erik Claesson, torparen i Svarvarviken, Bro socken, anklagar Anders Johansson i Lilla 
Tingsviken för att han vid råganden (rågens skördetid) illa hanterat hans hustru Kerstin 
Jakobsdotter, då de gjorde dagsverken vid Ålsta. När de burit in hö från gärdesrenarna hade 
han skjutit omkull henne och velat rycka ängshävelen (stång att bära hö på) av henne. Här 
svor Erik Claesson och pliktar 3 riksdaler silvermynt. 
    Vad eljest slags- och trätomålet anbelangar, hade parterna inte sina vittnen med sig. Om de 
inte kan förlikas skall de skaffa fram dem till nästa ting, då och Anders Johansson vill anklaga 
Erik Claessons hustru för att hon kallat honom tjuv och skälm. 
 
§ Anders Jugmundsson i Härnevi klagade på sina grannar Erik Matsson och Nils Johansson 
att svin kommit in genom deras gärdesgårdar förra sommaren och gjort skada på hans rågåker.  
     Nils Johansson svarade att när Brogårds svinen en gång kommit in genom hans land, så har 
det synts att de kunnat göra skala på ett band. Men sedan har fjorton stycken svin kommit in i 
gärdet genom Erik Matssons gärdesgård. De hade trän på sig. Men han säger det skett genom 
en lycka (inhägnad åker), vilket tolvman Erik Olsson i Härnevi sett med sitt folk när de gick 
och slog på ängen. Det var på en åker av en och halv fjärdings utsäde och skadan beräknades 
till 1 spann råg. 
    Nils Johansson berättade att Anders Jugmundssons gärdesgårdar är sönder. 
 
Resolverades  
Tingsrätten prövade skäligt att Nils Johansson betalar Anders Jugmundsson en fjärding råg, 
då han inte bättre har aktat sitt land. Det står honom fritt om han gitter att söka Lars Larsson 
på backen, då det berättas att han kört genom ledet och inte stängt efter sig. 
     Erik Matsson i Härnevi betalar till Anders Jugmundsson en halv spann råg och 3 riksdaler i 
böter för ogild (olaglig) gärdsgård efter 9 kapitlet Byggninga Balken. Stämdes Erik Matsson 
fritt att låta syna Anders Jugmundssons gärdesgårdar, som och berättas vara ogilda. Han kan  
incitera (instämma) honom till nästa ting. 
 
§ Samma dag inlämnade bonden Mikael Mikaelsson i Skälsta, Bro socken, ett klagomål mot 
bönderna Erik Andersson och Isak Johansson i Råby, Bro socken, angående deras ohägn på 
gärdesgårdarna. En sugga hade kommit in i Råby gärde, där den blev ihjälslagen. Isak 
Johansson påstod att Mikael måste bevisa att suggan kommit igenom hans gärdesgård. En 
gammal hustru Kerstin Larsdotter berättade att när hon kom till suggan, där hon låg på Finsta 
gärde, var den död. 
     Mikael Mikaelsson sade att han grannes son skulle kunna vittna i denna sak, då han var 
med när suggan dog. 
Resolution  
Eftersom Mikael Mikaelsson inte med skäl kan bevisa att suggan gått genom Råby 
gärdesgård, skall bönderna befrias från hans tilltal tills han har bevis. 
 
§ Sedan kärade Mikael Mikaelsson i Skälsta till Isak Johansson i Råby by, för att han skall de 
facto gjort åverkan och tagit ett stycke linda (i vissa fall innebär det en åker som används till 
äng, eller gräsmark som ligger inne i åkergärdet och ger hö) i en vret, som Mikael och hans 
antecessor (företrädare) brukat och roligen hävdat. Isak svarade att som han brukar halva 
gården i Råby så har han slagit denna linda. Men han nekar inte till att han slagit den och att 
han fått en volm. Men tolvman Bengt Johansson sade att han fått tre volmar. 
 
Resolution 
Man höll före att det borde besiktigas först, vilket också skedde. 
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§ Johan Andersson i Hernevi kärade till Mats Jönsson i samma by, att han för två år sedan 
varit vållande till att Anders Ambjörnsson slagit ihjäl hans sugga. Det hade här vid Rätten 
dömts att den som har den söndriga gärdesgården, varigenom suggan gick in i Hernevi gärde 
skall betala skadan. Hon skall ha gått in genom Mats Jönssons tomtgärdesgård och sedan 
genom åkergärdesgården.  
     Mats Jönsson svarar, att svinen bröt sig genom hans gärdesgård medan han var i kyrkan. 
När han kom hem stängde han igen gärdesgården. Suggan skall ha varit värd 8 daler 
kopparmynt, som Erik Olsson i Hernevi berättat. Mats klagar över att gärningen är skedd för 
två år sedan och först nu begärs dilation (uppskov) till nästa ting, för att skaffa fram vittnen att 
Johans svin var vanartiga och brutit sig in genom Lars Larssons gärdesgård. Han sade också 
att det skall förefallit dom i saken, som han vill bevisa vid nästa ting. 
 
Resolution 
Då Mats Jönsson begär uppskov till nästa ting för att skaffa behöriga vittnen, som skall bevisa 
att svinen brutit sig in genom Lars Larssons gärdesgård, och sedan brutit sönder gärdesgården 
och på det viset kommit in i åkern under predikan. Alltså anstår med tvistens dömande till 
nästa ting, varmed Johan Andersson var nöjd. 
 
§ Befallningsman Erik Carlsson uppvisade lantmätaren Forsbergs attest, som avmätt 
Lennartsnäs ägor nu i sommar. Attesten är daterad den 6 denna månad att Körsviks äng som 
lyder under gården är helt uppbökat av svin, så att höväxten lider stort. Det skall vara 
kamrerskans på Aspvik svin, som Carlsson berättar, samt tolvman Pär Anderssons vittnar. 
Askers folk har också sagt det. Han anhåller att hans tillkännagivande blir infört i protokollet 
för sin ursäkt i framtiden och att det måtte sättas viten på dem som inte ringar sina svin. 
Kamrerskans svin simmar runt udden och in i ängen. 
    Denna begäran kunde inte Tingsrätten förvägra, utan satte ett vite på 40 riksdaler 
silvermynt och laga plikt för den som inte ringar sina svin och ser efter dem. Detta förbud bör 
publiceras i alla byar det berör till rättelse så att det ingen kan förebära att de är ovetande. 
 
§ Befallningsman Carl Carlsson ansökte hos Rätten, att samtliga Tunabor skall vid ansenligt 
vite förpliktigas att stänga sina gärdesgårdar mellan Lennartsnäs och Tuna åkergärden nu i 
höst. De är motvilliga och årsväxten är nu i fara. Särskilt som de efter tillsägelse inte velat 
efterkomma det som är deras plikt efter lag. Det är allmänt bekant att deras gärdesgårdar är 
oförsvarliga.  
     För den skull blir de vid 40 riksdalers vite och annan laga plikt tillsagda att nu i höst 
medan marken är bar stänga sina gärdesgårdar, så kärt det är dem att undvika vite och straff. 
§ Samma dag begärde genom skrivelse kommissarie Augustin Mannerheim att några av 
tolvmännen förordnas, att syna den del som Jacob Thomsson har åbott som torpare i några år 
på rustningsstammen Österröra by i Ryds socken. Han har förra hösten avsagt sig samma del 
och mottagit ett torp under Granhammars gård och blev beviljad syn av Rätten, så att bägge 
parter kan vara överens. Detta bör verkställas i höst och husesynen skall sedan insändas till 
Rätten. 
 
§ Assessor i Kongl Svea Hovrätt Petter Callings påminnelse till Rätten om fastans 
extraderande (utgivande) på Sätesgården Torsätra i Ryds socken, som han köpt den 20 januari 
1698 av löjtnant Christoffer Grubbe och hans kära fru Ebba de la Capelle. Fasta beviljades då 
ingen inom laga tid inlämnat klander. Fastebrevets innehåll: 
     År efter Vår Herres och Frälsares Jesu Christi hugneliga födelse Ettusen Sexhundra Nittio 
Nio den 26 september då jag, undertecknad, höll ordinarie höstting med menige man i Bro 
Härad på vanligt tingsställe vid Bro Kyrka i närvaro av kronobefallningsman Mårten Litz, lät 
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assessorn i Kongl Svea Hovrätt Petter Calling begära fastebrev på Torsätra Sätesgård belägen 
i Ryds socken, Bro Härad. Denna gård hade han köpt av löjtnant Christoffer Andreas Grubbe  
och hans fru Ebba de la Capelle, den 20 januari 1698 för femtusen tvåhundra daler silvermynt 
eller femton tusen sexhundra daler kopparmynt.  
      Uppbuden och inbördningstiden har gått och är efter lag förbi, vilket man såg i tidigare 
protokoll. Där stod att den 3 februari 1698 är gården uppbjuden första gången. Den 6 juli 
andra gången  och den 23 september tredje gången. Vid andra uppbudet hade befallningsman 
Litz på Kongl Maj:ts vägnar gjort den påminnelsen att det skulle skaffas besked om ersättning 
samt några års återstående ränta för Norssa gård, nu Rastenberg kallad, som Torsätra häftade i 
skuld till. Torsätra gård hade clarerat (betalt sin skuld) med 50 riksdaler silvermynt och vid 
ordinarie vintertinget den 20 februari 1699 har Litz visat landshövding Hoghusens skriftliga 
order som han fått den 17 februari. Där befalls han att till följd av Kongl Reduktions 
Kommissionens Resolution daterad den 21 januari 1699 att lämna assessorn fri och 
obehindrad possession (besittning) och frälse av Torsätra gård.  
     Vad räntorna in natura angår hade det sin riktighet och var fullkomligt praesterat (fullgjort) 
för frälsegods, så att Kongl Maj:t har fått fullt genom fullo. Efterräkningen på de återstående 
räntorna är fullgjord, som Resolutionen vidare  i själva bokstaven utvisar. I så beskaffat mål 
och säljaren i sitt brev tillstår att han fått den sista penningen med den första av 
köpeskillingen samt åtagit sig hemul om Sätesgården eller något av dess tillhörigheter skulle 
genom varjehanda händelser med lag och dom gå assessorn eller dess kära anhöriga ifrån, nu 
eller i framtiden. 
     Tingsrätten kunde inte annat än döma detta köp fast och tillägnar Assessorn, hans kära Fru, 
Barn och Arvingar, födda som ofödda Torsätra gård både i hus, jord, åker och äng, skog samt 
alla andra tillydande ägor i vått och torrt, närby och fjärran, inget undantaget av allt därtill lytt 
och legat, nu ligger, eller med lag tillvinnas kan, där med att göra och låta, som deras rätta väl 
- och lagfångna egendom vid 3 riksdaler silvermynt för Häradshövdingens dombrott. 
      Dessa domarmän sutto i Rätten och är här fastar. Domaren Hans Staffansson i Berga, 
tolvmännen Bengt Johansson i Toresta, Erik Jönsson i Jursta, Mårten Johansson i 
Granhammar, Per Andersson i Hernevi, Mats Larsson i Sanda. 
       Till mera visso och stadfästelse, bekräftas detta med namns och Signetes samt Härads 
Sigillet undersättande. År, tid och ort som förut skrivet är. Således passerat, rannsakat, 
befunnit dömt och avhandlat. Det betygas med mitt namns och Häradets och mitt Signetens 
undersättande. 
På Bro Härads Tingsrätte vägnar Petter Dikman. 
 
Sakören som har fallit vid Bro Härads höstting den 25 och 26 september 1699 
Anders Jugmundsson i Österröra för slagsmål 
Mats Bengtsson i Österröra, Ryds socken för hårdragning 
Sonen Erik Matsson för blånader och okvädningsord 
Anders Jugmundssons hustru i Österröra för okvädningsord 
Esbjörn Andersson för Rättens sidovördnad 
Erik Larsson i Svarvarviken för detsamma 
David Hansson i Tuna för okvädande och slagsmål 
Hustru Maria Johansdotter i Tuna för skällsord samt för slagsmål 
Anders Johansson i Lilla Tingsviken för svordom 
Erik Matsson i Hernevi, Bro socken för olaglig gärdsgård 
Petter Dikman 
 
Bro oktober 2008 Gudrun Sandén 
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