
Bro Härads dombok 1740. 
Den 18 februari 1740 hölls efter förut publicerad termin laga ting med allmogen i Bro Härad 
vid Tibble gästgivargård. Närvarande: Kronolänsman Anders Sundberg och Häradets 
edsvurna nämnd, nämligen: 
Häradsdomare Nils Andersson i Tuna 
Jan Ersson i Ålsta 
Tolvmännen Lars Persson i Önsta 
Ludvig Ersson i Brunna 
Tomas Matsson i Öströra 
Per Jöransson i Sanda 
Hans Erlandsson i Finsta 
 
Efter gudstjänsten i sockenkyrkan sammanträdde Häradsledamöterna, då tingsfrid utlystes.  
      Uppbuden och inteckningarna försiggick efter särskilt upprättat protokoll, varefter de 
instämda målen företogs efter följande ordning. 
 
§ Uppropades Ryttaren vid Kongl Livregementet av Norra Upplands Kompani Philip 
Blomqvist och eftersom han inte var närvarande sakfälldes han att böta 1 riksdaler silvermynt 
 
§ Uppvisade på Kronobefallningsman Askerots vägnar Kronolänsman Anders Sundberg några 
avkortningslängder, som befanns vara riktiga. 
 
§ Sedan Häradsrätten vid sist hållet ting den 7 september hade beslutat att åtskilliga av 
allmogen som lånat spannmål vid Granhammar, skulle på anförda omständigheter, en del 
befrias från skulden med ed, en del av andra skäl och bevis vid detta ting.  
    Nu inställde sig fogden på Granhammar Olof Robertius, mot bonden Axel Matsson i 
Österröra och nu som då fordrade en spann korn tillbaka, då Matsson inte kunde med skäl visa 
att samma kornspann vore betald. Till den änden hade Axel Matsson inkallat Jan Knutsson, 
nuvarande torpare under Granhammars Säteri, men tidigare rättare där, vilken då skall kornet 
jämte ränta återtaget. 
      Denne som nu var närvarande tillstod att han mottagit spannmål av Axel Matsson, men 
kunde inte minnas när eller vilken sorts spannmål det varit. 
    Axel Matsson påstod nu som förr, att han betalt spannmålen och ville inte betala den en 
gång till. Om Fru Grevinnan skulle finna rättvist, kan han begå eden om det vore nödvändigt.    
    Vidare hade parterna intet att andraga, varför de tog avsked. 
 
Avsagt 
Som Axel Matsson inte kunnat efter sin gjorda utfästelse vid förra tinget, med skäl och bevis 
övertyga, att han återbetalat den lånade kornspannen, utan i brist därav, erbjudit sig betala: 
    Alltså prövade Häradsrätten skäligt, att pålägga Axel Matsson en månad att antingen med 
rent och gott korn betala till Olof Robertius på Grevinnans vägnar eller betala 10 riksdaler 16 
skilling kopparmynt samt utlägg på 4 riksdaler till Krögaren i Tärnsund. Isak Abrahamsson, 
och förklarade sig vilja betala till Fru Wachtmeister 4 fjärdingar malt. Vilket han erbjöd sig 
göra efter en månads förlopp. 
 
Per Mårtensson och Mats Andersson. Den förra erkände att han lånat av dåvarande 
Befallningsman Björkman 2 fjärdingar råg och 2 fjärdingar korn, som han säger sig betalt 
med 5 dagars sandkörning á 1 riksdaler 16 skilling om dagen. 
    Den senare att han lånat 1 --- 2 fjärdingar korn, vilka han även säger sig ha riktigt betalt, 
vilket dock kärande bestridit 
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     Härads Rätten pålägger dem att bestyrka sina påståenden med ed, vilket de förklarade sig 
vara nöjda med. De menade att de kunde avlägga befrielse eden med tryggt samvete. 
Sedan Härads Rätten gjort dem en tjänlig föreställning om edens vikt, förestavades den. 
 
Då de svarande givit eden, blev de befriade från frälsefogde Robertius talan angående någon 
låntagen spannmåls återställande och förklarades fria 
 
§ På Ämbetets vägnar tilltalade Kronolänsman Anders Sundberg på Kronobefallningsman 
Askerots order, följande personer, som förbrutit sig mot Kongl Maj:ts Nådiga Förordning om 
Klädesbonaden.  
     Den 25 september hade från predikstolarna allmogen varnats, nämligen 
1:o Jan Matssons hustru och änka Marita Larsdotter, som sedan han speciellt sagt henne att 
inte bära siden klädnad, burit en siden Capparonicka och sidenkofta den 1 november detta år 
och även burit kläderna på nyårsdagen. 
     Varför Kronolänsman påstod, att hon måtte anses med den plikt som Kongl Maj:ts 
förordning innehåller och förmår. 
    Jan Matssons hustru var närvarande och svarade att hon inte vetat att det varit så strängt 
förbud att bära sådant tyg och att hon inte köpt något nytt siden utan fått det av sitt nådiga 
Herrskap, där hon förut tjänat. Hon menade att detta gamla sidentyg inte kunde vara henne 
förmenat att bruka och så mycket mera som hon sitter på en stor gård, vilken hennes man 
arrenderat och hon måtte följaktligen inte betraktas som en simpel bondhustru. 
2:o Lillpigan Greta Nilsdotter i Aske, som trots förut skedd förmaning, söndagen efter 
böndagen förra året burit ett halvsidenband, som uppvisades. Påläggs henne den plikt som 
Kongl Maj:ts Nådig förordning förmår, vilken Kronolänsman sade sig hava efter 
Landshövdingens order låtit publicera. 
    Greta Nilsdotter tillstod att hon burit bandet, men menade att som det var gammalt och av 
inget värde kunde hon saklöst få bära det. 
3:o Pigan Carin Persdotter i Stäksbacka för att hon den 1 november burit ett sidenband som 
uppvisades. Hon erkände men sade sig ha varit okunnig. 
4:o Likaledes till skomakare Palms hustru, Marita Carlsdotter på Gräsholmen, som burit 
sidenmössa och kattunströja, vilket hon erkände. Ursäktandes sig med sin okunnighet. 
5:o Tegeldrängens vid Säbyholm Nils Erssons hustru, Marita Matsdotter, som burit en  
sidenmössa broderad med stora blommor, som uppvisades. 
6:o Drängen Mats Anderssons hustru, Anica Ersdotter i Ålbrunna, som en söndag i november 
burit en kattunskofta och en damastmössa. 
   Hustru Anica invände och menade att så vitt hon förstått sin fader, Emil Jansson i Ålbrunna, 
så skulle hon så väl som andra bondhustrur åtnjuta förmån att bära slikt. 
7:o Tegeldrängen Sven Erssons hustru, Kerstin på Dävensö, som samma söndag burit en grön 
bassinsschal, vilket hon tillstod sig inte vetat det varit förbjudet. 
    Vidare var intet att påminna, utan samtliga tillsades infinna sig i morgon förmiddag för att 
höra Resolutionen. 
 
§ Hade Kronolänsman Anders Sundberg till följd av Landshövdingens remiss till 
Kronobefallningsman Askerot inkallat till detta ting, före detta frälsefogden Måns Hultman 
och kvinnspersonen Brita Fröman, för att han haft henne i sitt hus och tjänst mot 
Landshövdingens vid 40 riksdaler silvermynts vite utfärdat förbud. Länsman påstår att 
Hultman skall bli förfallen att svara för det vitet och låta honom framlägga bevis om han ville 
neka. 
    Hultman så väl som kvinnspersonen Brita Fröman var närvarande. Hultman menade att han 
som nu är en man av hög ålder och i tre år varit drabbad av en svår frossfeber och här på orten 
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inte hade någon släkt eller anhörig, varit tvungen att anta denna Brita Fröman att under hans 
sjukdom förestå hans hushållning. Han hade mestadels haft henne i sitt hus sedan hennes 
barndom och fostrat henne. 
    Kronobefallningsman predestinerade (utsåg) Landsfiskal Joakim Gustaf Christernin att i 
ödmjukhet inge till Landshövdingen ett Memorial från den 25 januari med innehåll, att 
Hultman för några år sedan bötat för begånget enfalt hor med kvinnspersonen Brita Fröman 
och de sedermera genom viten ifrån Kongl Maj:t och Executorn blivit förbjudna att vara 
tillsammans. Detta vite skulle blivit uttaget, men samma befallning och viten förelåg ändå och 
då Hultman esomoftast hade haft Brita Fröman hos sig, hade han nu blivit föranlåten att 
underställa sig Landshövdingens prövning, vad mått och utvägar må tagas att avskära dessa 
personers vidare sammanlevnad. 
     I anseende av vilket memorial Landshövdingen remitterat detta till Kronobefallningsman 
Askerot, att till Hultman lagligen producera (framföra), har kronolänsman som sagt är instämt 
Hultman efter kronobefallningsman Askerots order. 
     Som Hultman inte hade något vidare att andraga häremot, än allenast att han trodde att 
hans ovänner orsakat honom denna olägenhet, så blev 
 
Avsagt 
Före detta gårdsfogden Måns Hultman förmenar sig i anseende till sin sjukdom och brist på 
någon anhörig ej gjort något illa då han antagit kvinnspersonen Brita Fröman till sin hjälp och 
understöd. Han har aldrig anat att  det varit så hårt förbjudet, som vid vite av Executorn av 40 
riksdaler silvermynt att till sig taga eller hysa kvinnspersonen Brita Fröman. För den skull 
provar Häradsrätten skäligt att sakfälla Måns Hultman i Finsta, Bro socken till det av 
Executorn utsatta vitet av 40 riksdaler silvermynt samt allvarligen förbjuda honom vid samma 
vite att hädanefter ha någon sammanlevnad med Brita Fröman. 
 
§ Isak Abrahamsson i Tärnsund, Ryds socken, hade instämt frälsefogden Björkmans hustru 
vid Granhammar Maria Palm, för en skuld på 24 riksdaler kopparmynt som hennes avlidne 
man Björkman i livstiden skall ha till honom. 
    Änkan, hustru Maria Palm var närvarnade, men sade sig inte veta om denna skuld, utan 
betrider stämningen. Varför Käranden åberopar sig till vittne, drängen Jan Jansson i Nyby, 
Ryds socken. Häremot protesterade hon, då drängen var syskonbarn till käranden. Det befanns 
riktigt, varför Rätten inte kunde admittera (släppa fram) honom enligt 7 § 17 kap i 
Rättegångsbalken. 
   Kärande förklarade sig inte vidare kunna bestyrka sin talan och så blev  
 
Avsagt 
Som Krögaren Isak Abrahamsson i Tärnsund, Ryds socken, inte gittat legitimera den fordran 
av 24 riksdaler kopparmynt som avlidne Befallningsman Björkman, lånat av honom och 
Björkmans efterlevande änka, hustru Maria Palm säger sig alldeles inte vetat av något sådant 
lån. Alltså var hustru Maria Palm ifrån Krögarens anspråk angående denna fordran frikänd. 
 
§ På Grevinnan fru Elionora Wachtmeisters vägnar hade hennes Frälsebefallningsman Olof 
Robertius låtit instämma följande av allmogen i Ryds socken, som skall vara skyldiga 
spannmål till Granhammar för åren 1736, 1737 och 1738, nämligen  
Anders Persson i ----- 
Per Ersson i Brandtorpet 
Per Andersson i Solbaset, vilka alla skall vara skyldiga var för sig 2 fjärdingar korn, som han 
nu återfordrade. 
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    Robertius bestyrkte denna sin talan med en Extraderad restlängd av avlidne 
Befallningsmans vid Granhammar Simon Björkmans Annotationsbok. 
    Svarandena, som var närvarande nekade inte till lånet, men sade sig ha betalt det med 
sandkörning á 1 riksdaler 16 skilling om dagen till det tillämnade stenhuset. 
    Robertius påstod att svarandena skulle bevisa det med ed. Han tillstod dock att sand blivit 
körd till Granhammars herrgård för utlovad betalning. Deras förebärande kan vara sannolikt, 
dock understod hans sig intet att avstå från sin höga Principalinnas rätt att erhålla rättens 
gottfinnande.  
     Emedan Käranden tillstått att sand vore framkörd och att denna syssla skulle göras för 
betalning och dessa svarandena därvid enständigt påstått detta som sannolikt och saken synes 
dessförutan fast ringa och inte av den vikt att edgång må påläggas svarandena, helst Kärande 
till Rättens gottfinnande hänskjutit målet, provar Häradsrätten skäligt att befria dem från 
Kärandens påstående.  
    Likaså fordrades 2 fjärdingar korn och 2 mjöl av Erik Ludwigsson i Skrivaretorpet, vilket 
svaranden invände att hans avlidne svärfader skall tagit och menade sig ej vara skyldig att 
betala, varför svärfadern så väl som de andra skulle gjort körslor. Som detta inte kunde 
bevisas av denna Erik Ludwigsson, som trätt med de andra Intressenterna om svärfaderns 
kvarlåtenskap, så prövade Häradsrätten skäligt att pålägga honom att betala dessa 2 fjärdingar 
korn och 2 fjärdingar mjöl till frälsebefallningsman Robertius i natura eller med 10 riksdaler 
16 skillingar kopparmynt. 
 
3:o Jacob Abrahamsson i Hammartorpet som även lånat 2 fjärdingar korn sade sig ha betalt 
igen med korn till avlidne Befallningsman Björkman år 1737, då även en dräng vid namn Jan 
Jansson varit närvarande och tagit emot spannmålen.  
Han har kallat honom till vittne och anhåller att hans vittnesmål måtte avhöras. Då inget jäv 
blev anfört mot honom, avlade han med hand på bok den vanliga vittneseden. 
    Han intygade att han mottagit 2 fjärdingar spannmål av Jacob Abrahamsson och lagt i 
boden, då Björkman själv varit närvarande. 
   Varefter Robertius avstod sitt påstående och Rätten lät bero. 
 
4:o Till bonden Per Ersson i Skälsta, Bro socken, vilken enligt Befallningsman Björkmans 
restlängd skall vara skyldig Granhammars Herrgård 4 fjärdingar råg och 1tunna havre. Han 
invände att han kontant hade betalt spannmålen. Men som han inte kunde bevisa det, så fann 
Häradsrätten rättvist att pålägga honom vid nästa ting att med Ed befria sig från denna 
fordran. Därefter skulle Häradsrätten uttala sig om detta mål.  
 
Den 19:de fortsatte tinget. 
I saken mellan Kronolänsman Sundberg på Ämbetets vägnar som kärande och  
Jan Mattsons hustru och änka, hustru Marita Ersdotter 
Pigan Greta Nilsdotter 
Pigan Carin Persdotter i Stäkesbacka 
Skomakare Palms hustru Marita Carlsdotter på Gräsholmen 
Tegeldrängen vid Säbyholm Nils Erssons hustru, Anica Ersdotter i Ålbrunna 
Tegeldrängen Sven Perssons hustru, Kerstin på Dävensö  
samtliga svarande angående förseelse mot Förordningen av klädebonader, avsades följande. 
Utslag 
Som hustru Marita Larsdotter i Aske inte kunnat förneka att hon trots varning burit siden 
Caparonila (?) och sidenkofta och Häradsrätten inte kan erkänna den av henne gjorda 
invändningen, att hennes man arrenderar ett Rusthåll och hon därför inte kan anses vara bland 
dem som erkänns för allmoge. 
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      Således prövar Häradsrätten att pålägga henne för överträdelse mot Förordningen om 
klädebonaden att plikta enligt Kongl Förklaringen av den 15 december 1732 och dess 5 §, 40 
riksdaler silvermynt samt mista vad som mot Förordningen blivit till följd av 9 § i 
Förordningen om yppigheten och överflödigheten. 
      Även pigan Greta Nilsdotter som burit ett gammalt sidenband   
      Pigan Carin Persdotter i Stäksbacka för liknande band. 
      Skomakare Palms hustru, Marita Carlsdotter på Gräsholmen som burit en sidenmössa och 
en kattunströja 
      Tegebruksdrängens vid Säbyholm Nils Erssons hustru, Marita Matsdotter som burit en 
halvsidenmössa 
      Drängen Mats Anderssons hustru, Anica Ersdotter i Ålbrunna som burit en kattunskofta 
och damastmössa 
      Tegeldrängen Sven Erssons hustru, Kerstin på Dävensö som burit en grön ----mössa  
      Alla hade förbrutit sig mot Kongl Förordningen om yppig- och överflödigheten och 
sakfällas till följd av Förordningen till 8 dagars fängelse på Uppsala slott och att mista vad de 
således mot Kongl Maj:ts nådiga Förklaring brutit.  
 
§ Bonden Anders Jansson i Finsta hade utverkat stämning på kvinnspersonen Brita Fröman. 
Hon tilltalades för: 
1:o att förleden månad skulle lånat kött och fläsk ur kärandes bod 
2:o även tagit dricka ur kärandes källare och att hon inte lämnar något orört av hans egendom. 
   Brita Fröman var närvarande och nekade alldeles till käromålet. Varemot kärandes hustru, 
Kerstin ville övertyga henne. Att hon bett såväl käranden som hans hustru om förlikning och 
anhållit att de inte skulle draga det till sockenstugan eller tingsrätten. Vilket dock Brita 
Fröman alldeles bestred. 
    Käranden åberopade sig på sina inkallade vittnen, nämndeman Hans Erlandsson och 
hustrun Brita i Finsta, vilka med hand på bok avlade den vanliga vittneseden. 
    Därefter berättade nämndemannen särskilt, att det enda han visste var att käranden visat 
honom en brödkaka som var naggad och att kärandes nagg passade till de naggstyng som 
fanns i kakan. Denna kaka skall Brita Fröman givit åt inhysesgumman, benämnd Kerstin. 
    Brita Fröman förklarade sig med att hon lånat denna och flera kakor av kärandens hustru. 
    Kärandes hustru kunde inte neka att hon lånat henne bröd, men att det inte varit av dessa 
kakor. 
2:o Vittnet hustru Brita i Finsta intygade att hon haft bröd, en kaka, vilken käranden 
vidkändes 
     Brita Fröman påstod att det var av det lånade brödet. 
     Häremot har Brita Fröman låtit instämma Anders Jansson i Finsta med påstående om 
rekonvention (motklagan). 
     Och som Parterna inte hade vidare att andraga blev  
 
Avsagt 
Bonden Anders Jansson i Finsta, Bro socken, anklagat kvinnspersonen Brita Fröman att hon 
skulle tagit bröd, fläsk och dricka från honom, samt genom 2 vitten, nämndeman Hans 
Erlandsson i Finsta och hustru Brita i Finsta försökt bevisa detta. Vittnena har blivit hörda, 
men inget har blivit intygat härigenom att kvinnspersonen Brita Fröman kan bindas till det 
mot henne angivna tjuvamålet. 
     För den skull prövar Häradsrätten skäligt till följd av 33 § 17 kapitlet Rättegångs Balken 
att befria Brita Fröman från den tillagda beskyllningen. 
    Även att befria Anders Jansson från den av Brita Fröman påstådda Reconventionen med 
anseende till hennes kända och beryktade frejd. 
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§ Inställde sig till följd av Häradsrättens den 17 september pågående höstting fällda 
Resolution pigan Anna Ersdotter, att svara för 2 fjärdingar råg och 2 fjärdinar korn, 2 
fjärdingar malt, 2 fjärdingar havre, vilka hon skulle hämtat som lån från Granhammar. 
     Pigan Brita nekade alldeles till att hon hämtat någon spannmål, men erinrade sig att hennes 
matmor Fru Boije en gång genom sina drängar, då hon varit nödställd, lånat från Granhammar 
2 eller 4 fjärdingar havre, som drängarna kört fram. Som tjänstepiga hade hon varken brytt sig 
eller kunnat med något skäl begära sådant lån. 
    Svarande, Befallningsman Robertius hade inga skäl att förelägga henne. Nämnden visste 
intyga att pigan Anna Perdotter varit i tjänst hos Fru Boije och den uppgivna räkningen inte 
kan antas för falskt bevis. Därför blir hon från Befallningsmans tilltal i detta mål befriad. 
 
§  Hans Excellens, Greve Magnus Julius de la Gardie har låtit instämma ryttaren vid Kongl 
Livregementet, manhaftige Anders Stålberg, för att han vid Stäkets gård begått ett skändligt 
snatteri eller hustjuvnad under den tid han varit i Excellensens tjänst. Under påstående att han 
måtte bliva lagligen pålagd att skaffa igen de persedlar, som han ur förseglingen, som gjordes 
den 17 september detta år, då undersökningen härom skett av Kronolänsman och Domaren 
Nils Andersson i Tuna, vilka seqesterat (lagt i kvarstad) persedlarna. 
     Excellensen hade till denna saks utförande befullmäktigat sin Frälsebefallningsman Mats 
Sjöström. Sjöström producerade (uppvisade) den åberopade undersökningen på de i kvarstad 
hos Jan Matsson i Aske insatta persedlarna, vilka nu uppvisades för Rätten och av Nämnden 
värderades, nämligen 
1 verksele av läder 1 riksdaler 16 skilling 
1 gammal livré väst 4 
1 kuskpiska med rött skaft 1.4  
1 vitt enkelt betsel 3 
1 täckgjord 1 
1 skrapa med borste 7 
1 flätad karbas 3 
1 tränssele 1 
1 par passertömmar 6 
1 bröstläder 1.16 
1 bord av furu 4 
Detta vidgick Stålberg att han tagit under sin tjänstetid vid Stäkets gård och under tiden i 
Stockholm då han varit ditsänd till Excellensens hus. 
    Utom dessa nämnda persedlar påstod Befallningsman Sjöström att han även skulle tagit 
följande persedlar, nämligen: 
1 gammalt spanskrör med tenn halk, som skulle tillhöra Excellensens kusk Gustaf i 
Stockholm 
1 stallblecklykta 
1 järnbult som varit vid kvarnen 
1 gammal vit grimma 
1 svart vagnsbetsel med mässingsbeslag 
1 vitt hundhalsband utan värde     
1 gammalt stångbetsel med enkel tygel och huvudlag 
1 gammal rem 
Stålberg förklarade att han köpt spanskröret i Stockholm för 4 riksdaler kopparmynt. 
Hundhalsbandet skall han hittat på landsvägen. 
Blecklyktan skall han köpt sedan han kommit ur Excellensens tjänst. 
Sjöström åter påstod att kusken Kröger känt igen den och den varit stallykta i staden. 
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Stålberg nekar att han har någon järnbult, utan säger att den varit i Jan Matssons bod och 
tillhör honom. Detta intygar Jan Matsson är sant. 
Den vita grimman säger han sig hittat på landsvägen. 
Det svarta vagnsbetslet med mässingsbeslagen skall han haft med sig från Östergötland och 
fått av sin far och brukat det som oftast strax vid sin hitkomst på orten. Och ville Sjöström 
detsamma erkänna. 
Remgjorden skall han lånat av ryttaren Philip Blomgren och sedan återlämnat, vilket 
besannades av avskedade ryttaren Hellgren. 
Vagnsremmen säger han sig även ha hittat. 
      Befallningsman Mats Sjöström gjorde härpå ett påstående mot Anders Stålberg, att han 
inte endast måtte anses med den plikt lagen utsätter för den som beträds med hustjuvnad, utan 
också att Stålberg måtte plikta för att han brutit den seqwest som Kronolänsman Anders 
Sundberg gjort vid undersökningen av dessa stulna saker och tagit ett spanskrör, ett betsel och 
två gamla remmar, detta enligt 8 kapitlet 7 § Utsöknings Balken. 
 
Ryttaren Stålberg invände att han inte brutit någon försegling utan att han endast tagit de 
saker som var hans egna. 
 
Resolverades. 
Häradsrätten har haft detta brottmål och tagit i behörigt övervägande och med Stålbergs eget 
vidgående, funnit att han under sin tjänstetid hos Excellensen Magnus Julius de la Gardie har 
vid Stäkets gård så väl som i Stockholm, då han sänds med ärenden till huset olovandes tagit 
åtskilliga persedlar. Dessa som visats för Rätten har värderats till 14 riksdaler 11/3 skilling 
silvermynt. Till följd härav har han enligt 42 kapitlet 1 § och 40 kapitlet 1 § Missgärnings 
Balken blivit sakfälld att plikta 6 gånger stöldens värde, nämligen 84 riksdaler 8 skilling 
silvermynt. Han skall också genomgå uppenbar Kyrkoplikt i Näs Församling. Orkar han inte 
med böterna straffas han med 5 par spö. 
     De av honom stulna sakerna skall genast lämnas till ägaren Excellensen de la Gardie. 
     Vad de övriga partiklarna som Sjöström påstått skulle vara borttagna av Stålberg och funna 
hos honom, nämligen: spanska röret, hundhalsbandet, blecklyktan, svarta grimman och 
vagnsremmen skulle Kusken Gustaf och Kusken Kröger uttala sig inför nästa ting. Kuskarna 
skulle infinna sig då och bevisa sin rätt till sakerna om Excellensen skulle vilja fullfölja sin 
talan. Till följd härav skall sakerna tagas om hand av Kronans länsman. Även Stålberg bör 
inställa sig. Även om Stålberg erkänt att han uttagit de av Kronolänsman under förbud satta 
persedlarna och Sjöström i anseende därtill påstår honom plikt till 10 riksdaler silvermynt, har 
länsman inte haft Konungens Befallningsmans order till detta. Häradsrätten pålägger Stålberg 
plikt. Dock frikänns han för enkla huvudlaget och dess betsel, vagnsgjorden och svarta 
vagnsbetslet. 
 
§ Genom utverkad och tillställd stämning tilltalade Excellensen Greve de la Gardie genom sin 
fullmäktig, befallningsman Sjöström, bonden Jan Matsson i Aske, Näs socken 
1:o för att han hyst och gömt saker som hans dräng avskedade ryttaren Anders Stålberg skulle 
stulit från Excellensen vid Stäkets gård varför påstås Jan Matsson plikt enligt 41 kapitlet 3 § 
Missgärnings Balken. 
2:o För att svaranden tillåtit Stålberg att gå i hans bod och uppbryta Kronans seqvester och ta 
bort åtskilliga persedlar. I anseende härtill påstod fullmäktige Sjöström att han måtte plikta 
enligt 7 § 8 kapitlet Utsöknings Balken. 
     Svaranden Jan Matsson berättade, att han haft goda tankar om Stålberg och att han aldrig 
tänkt att de sakerna inte skulle varit hans, utan låtit honom insätta dem i boden. Matsson hade 
inte kunnat veta vad det varit. 
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    De saker som Stålberg uttagit, som varit med seqvester belagda har uttagits medan Jan 
Matsson och hans hustru varit i kyrkan. Stålberg har haft vetskap om var nycklarna fanns till 
boden. Han hade talat med Stålberg om den olägenhet som följt. Han bedyrade högeligen att 
han ingen delaktighet hade i varken det ena eller det andra. 
     Sjöström invände att det väl var konstigt att Matsson kunde neka att på vinden funnits dolt 
ett bord i en vrå, till vilken Jan Matsson haft nycklarna och han således måste vetat detta fast 
han tigit med det vid undersökningen. Kan han utan skäl ha brutit seqvesteringen då de varit 
under hans vård ?  
    Jan Mattson upprepade sina ursäkter och erbjöd sig att med ed erhålla att han inget vetat 
om bordet på vinden eller de andra sakerna. 
     Vidare hade parterna inget att andraga utan hemställde fullmäktige Sjöström målet under 
Häradsrättens laga omprövande och utgörande varför det sedan de tagit avsked blev 
 
Avsagt 
Även om bonden Jan Matsson i Aske, Näs socken, vill förebära att han varit ovetandes om att 
Stålbergs saker, som han haft på sin gård inte varit välfångna och att Matsson inte känt till 
bordet, som stått på hans låsta vind och att han haft fullt förtroende för Stålberg och låtit 
honom obehindrad gå som han velat och kunnat ha bordet där utan Matssons vetskap, prövar 
Häradsrätten enligt 17 kapitlet 30 och 34 §§ skäligt att pålägga Matsson i Aske vid nästa ting 
avlägga eden, att han inget vetat om bordet, som funnits på hans låsta vind förrän det hittats 
vid undersökningen. Dock skall han förut av prästerskapet underrättas om edens vikt, varefter 
Rätten vidare vill utlåta sig. 
 
§ Företrädde studenten Daniel Bergmark med sina systrar, Anna Maria och Elionora Christina 
Bergmark och berättade att strax innan deras saliga moders, hustru Maria Bergmarks frånfälle 
hade komministern i Näs, Nils Hiller, under sjukdomen besökt henne. Hon skall då för honom 
yttrat rörande den gamla barn….egendomen skulle bli tilldelat och så som det vill vara 
nödvändigt innan arvskiftet sker och de härom måste bli underrättade har de förmått Hiller att 
inställa sig här under begäran att Häradsrätten vill tillåta att Hiller inför Protokollet gör sin 
berättelse om vad hon sagt. Detta fann Rätten skäligt att bevilja i stöd av 23 § 17 kapitlet …. 
 
Komminister Hiller företrädde och gjorde följande berättelse: 
     Han hade den 13 januari varit hos nu avlidna Madame Bergmark, vilket var dagen innan 
hon avled. Hon hade bett honom försegla det skrin som stått under bordet och ta nyckeln med 
sig. Sedan skulle han ta pengar och betala färjearrendet. Pengarna hade varit avlagda i en 
pung. Efter en stund hade hon yttrat, att sedan får barnen dela sins emellan så långt det räcker. 
Men Becker har mjölkat var gång, han har väl fattiga barn och vilja de ge dem något kan det 
så vara. 
    Uppläst och vidkänt vilket komminister Hiller erbjöd sig med ed bestyrka om det fordrades 
och beviljades studenten Bergmark med de övriga sterbhus Intressenterna Extrakt av 
protokollet. 
 
§ I den av änkan, Hustru Lisa Olofsdotter i Kalmar, stämda sak mot bönderna Nils Andersson 
i Stora Ullevi och Pehr Ersson i Skörby angående skadeersättning för den båt som de i höstas 
tagit för frakt till Stockholm och som under deras vanvård blivit illa medfaren. Parterna 
förenades på så sätt att Nils Andersson i Ullevi och Pehr Ersson i Skörby utfäster sig att utom 
den tingade båtlegan tillsammans leverera vardera halvfjärding spannmål god och ren säd 
inom fjorton dagar, varemot hon upphäver all vidare talan. 
     Häradsrätten befäster och som parterna sålunda överenskommit så åligger änkan och Nils 
Andersson att fullgöra föreningen genom spannmålens erläggande, hälften råg och hälften 

8    D:\&&-SKRIFTER\Häftade med omslag\Bro Häradsrätt\Doc-filer\BroH.1740.doc   Skapat den 2013-02-11 03:56:00    Senast utskrivet 
2013-02-12 05:58:00    



korn inom fjorton dagar. Men i brist på spannmål skall han ge henne pengar efter 
markegången till 21 och 22 riksdaler kopparmynt tunnan. 
 
§ Företrädde Kronolänsman Sundberg och androg hur han blivit föranlåten av ett slagsmål, 
som skett den 3 februari en söndagsafton klockan 7 mellan ryttaren vid Kongl Livregementet 
av Norra Upplands Kompani Philip Blomqvist och torparen Erik Andersson i Glädjetorpet, 
Näs socken, att instämma till Häradsrätten. Stämningen hade tillställts parterna genom 
avskedade ryttaren Hellstens försorg. Erik Andersson i Glädjetorpet inställde sig, men 
Blomqvist uteblev. 
     Då detta var ett sabbatsbrott kunde det inte nedläggas, utan Sundberg begärde hos 
Häradsrätten att de ville lämna honom bevis ur protokollet, så att han därmed kunde i 
ödmjukhet hos Landshövdingen och dess laga ämbete begära handräckning till vederbörande 
officer, att Blomqvist måtte bli antydd att inställa sig till nästa ting. 
    Rätten frågade Erik Andersson hur allt tillgått och han berättade, att han på söndagen gått 
på vägen till Sylta för att köpa sig ett stop öl. Där var Blomqvist och ingen osämja mellan 
dem förekommit. Men när Andersson skulle gå sin väg, skall Blomqvist varit ute på gården 
och fattat tag i honom kastat honom över ända och slagit honom med handen i huvudet och 
ansiktet, så att han börjat blöda. 
      Han hade tänkt stämma Blomqvist, men som han vistades så långt borta skulle kostnaden 
att tillställa honom stämningen bli svår och omöjlig. Därför har han nödgats lämna saken till 
Kronolänsman.  
     Kronolänsman beviljades utdrag ur protokollet. 
 
§ Soldaten vid Sigtuna Kompani manhaftige Olof Hjort tilltalade sin svåger Nämndeman 
Hans Erlandsson och hans hustru Brita ..dotter i Finsta med påstående, att de måtte enligt lag 
upprätta Inventarium efter deras i januari avlidne svärmoder och hans moder Maria 
Hindriksdotter och här vid Rätten besvärja. Detta då de inte godvillig ville lämna Soldat Hjort 
något av hans döda moders kvarlåtenskap. 
     Nämndemannen med hustrun var närvarande och utverkade vice versa stämning, då soldat 
Hjort inte velat byta den efter deras avlidna moder och svärmoder efterlämnade egendom. 
Hans Erlandsson hade på egen bekostnad stått för hennes vilorum, vilket soldat Hjort som son 
borde varit honom behjälplig. 
     Producerades ett av den 8 februari upprättat Inventarium efter avlidna Maria 
Hindriksdotter, till en summa av 52 riksdaler 23 skilling kopparmynt och en räkning på det 
han kostat på för hennes skötsel och begravning. Denna räkning uppgick till en summa av 129 
riksdaler 10 skilling kopparmynt och som han under eds förpliktelse underskrivit och erbjöd 
sig lagligt bestyrka. 
    Hjort menade att omkostnaderna var för överflödiga och onödiga, så att han inte kunde 
erkänna dem. 
 
Avsagt 
Som ej endast soldaten Hjort, kärande, påstått att svaranden nämndeman Hans Erlandsson 
skulle med ed erhålla riktigheten av det utav honom upprättade Inventariet på kärandes 
avlidne moders, hustru Maria Hindriksdotters kvarlåtenskap, utan även svaranden själv sig 
därtill  erbjudit, prövar Häradsrätten enligt 1 § 9 kapitlet i Ärvda Balken att pålägga svarande 
Hans Erlandsson vid nästa ting, att med ed bestyrka det av honom uppgivna Inventariet av 
den 8 februari. 
    På samma sätt blir Hans Erlandsson pålagd att lämna Hjort en vidimerad kopia av 
Inventariet och räkningen på begravningskostnaderna, så att Hjort vid nästa ting inkommer 
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med vad han därvid kan ha att påminna. Det åligger parterna att inställa sig och avvakta 
Rättens utslag, så vida de inte innan dess har enats. 
 
§ Genom inlagd skrift hos Häradsrätten föredrog studenten Daniel Bergmark och hans syster 
Elionora Bergmark hur deras moder Maria Bergmark som genom döden fråntagits dem samt 
att något därefter även deras förmyndare dött. 
     I anseende härtill begär de ödmjukt att Häradsrätten tillförordnar någon förmyndare i den 
dödes ställe.   
     Daniel Bergmark betygade att han hade bästa förtroende för kyrkoherde Peter Spilhammar 
    Hans syster Elionora Bergmark å sin sida hade förtroende till kyrkoherden i Ryds 
församling, Hindrik Sahlgren. Dessa kyrkoherdar var underrättade och sade sig vara nöjda att 
motta förmyndarskapet. För den skull prövar Häradsrätten enligt 6 § 20 kapitlet Ärvda Balken 
att förordna kyrkoherde Spilhammar som förmyndare för studenten Daniel Bergmark och 
kyrkoherde Sahlgren för Elionora Bergmark. De har att taga i akt allt som lagen och 
förordningarna förmår och innehåller. 
 
§ Företrädde Johan Mårten Deckers änka, hustru Anna Lund och begärde att hennes son, som 
i maj givit sig i tjänst hos målare Hofling i Stockholm för att där inhämta den lovliga 
målarkonsten, skulle få sitt bördsbrev utfärdat av Häradsrätten. Visades därför en attest av den 
9 februari av kyrkoherden i Dalby Jonas Norlin, där meddelas att Hans Fredrik Decker är född 
den 16 juli 1722 och kristnad den 17 samma månad. Faddrarna var kapten på Säby Carl 
Fredrik Wachenfelt, sergeanterna Erik Norman och Fredrik Jung, Maria Fåhlman på Dalby 
gård och hustru Margareta Eriksdotter i Tuna.  
     Alldenstund så väl nämnden som tingslaget visste intyga, att Hans Fredrik Decker var född 
i äkta säng samt sedan ej annat av honom hörts än ett stilla och anständigt uppförande, fann 
Häradsrätten skäligt att lämna honom beviset och införa det i protokollet. 
 
§ Företrädde sterbhuskamrer Erik Löfwenmarck och androg, att han som förordnad 
förmyndare för Madame Helena Christin Hollmerts, nuvarande apologistens i Maria 
Församling i Stockholm hustru, och hennes förra mans befallningsman avlidne Nils 
Lundbergs barn, till förra årets vinterting instämt henne för att till  säkerhet låta besvärja det 
av henne uppgivna Inventarium. Hon hade inte kommit för påkommet hinder, så var han nu 
hitkommen att förklara däröver. Men då han nu ville tro att hon ärligt uppgivit och då hon 
alltid hyst ett moderligt sinnelag för sina barn och han på intet sätt ville kränka henne, vill han 
numera avstå från ett slikt påstående. 
     Häradsrätten lät honom härpå frånträda, som efter erhållen kunskap härav förklarade sitt 
nöje. 
 
Vidare androg Löfwenmarck att han vid förra tinget den 9 september 1739 antagit 
förmyndarskapet, varunder han Inventeringen och arvdelen bevisat och tagit största försorg 
om barnens egendom. De vistades i Stockholm och har här ingen fast egendom. Hon bor inte  
stadigt på landet och därför kunde han inte längre vara barnen till förmån och nytta, varför 
han inte kunde förestå förmyndarskapet eller ha någon av barnens egendom om hand. Han har 
endast litet smått kvar, enligt förteckning några reverser, som han lämnat till modern och en 
Henrik Weises revers på några pengar han lånat av barnens moder. 
     Madame Holmerts hade inget att invända mot detta. Hon tillfrågades vem som skulle 
kunna komma i kamrern ställe som förmyndare. Föreslogs Bankkamrer Israel Starbeck och 
Henrik Weise, vilka i en skrift till Häradsrätten förklarade att de på Madame Holmerts 
anhållan var nöjda att anta sig förmyndarskapet för hennes avlidne mans, befallningsman 
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Lundbergs, tre söner och en dotter, men endast på tre år. Om Häradsrätten skulle behaga ge 
sitt samtycke. 
     Hustru Holmerts påminde att Weise var död sedan länge, men att Kamrer Starbeck var en 
säker man att detta förvalta. 
       Slutligen angav kamrer Löfwenmarck en förteckning på de resekostnader han haft under 
detta förmyndarskapet. Det uppgick till 35 riksdaler kopparmynt. Sin möda ville han att 
Häradsrätten skulle bedöma och ersättning efter deras gottfinnande utgå. Han yttrade dock att 
han skulle vara nöjd med 60 riksdaler för allt. 
 
Detta tog Rätten i övervägande och fann skäligt att besluta följande: 
Häradsrätten finner skäligt att för kamrer Löfwenmarcks anförda orsaker bifalla hans 
avsägelse från förmyndarskapet och i dess ställe förordna kamrer Israel Starbeck, som enligt 
22 kapitlet 1 § Ärvda Balken, har de omyndigas egendom att tillträda och Löfwenmarck till 
honom att avträda enligt arvsinstrumentet, vad därav dependerar till följd av 23 kapitlet i 
samma Balk 
     Varefter han riktigt redogjort för sina använda omkostnader och möda för barnens 
egendom till vedergällning erhålla 60 riksdaler kopparmynt eftersom han därmed säger sig 
vara nöjd. 
     Då barnen inte hade någon fast egendom i orten och med modern flyttat härifrån till 
Stockholm, skall Häradsrätten inte mera befatta sig med detta förmyndarskap, utan barnens 
förmyndare skall hädanefter söka och göra reda inför den domstol där de nu vistas. 
 
§ Sedan alla saker nu var avslutade uppräknades de Charta Sigillata medel som influtit, som 
uppgick till 3 riksdaler 10 skilling silvermynt och mottogs av Kronolänsman för förvaring. 
Sålunda var rannsakat och dömt betygar ut Superius 
På Häradsrättens vägnar …… 
 
Saköreslängd som hör ihop med föregående protokoll 
Ryttaren Philip Blomqvist för försummat upprop 
Bonden Erik Ersson i Ekeby för samma 
Före detta fogden Måns Hultman vitesbrott 
Hustru Marita Larsdotter i Aske, Näs socken, för hon burit en siden Caparoniea (?) och siden 
kofta. Varav fattiga har att få hälften och målsägaren hälften och att hon mister vad hon burit. 
Pigan Greta Nilsdotter i Aske 
Pigan Carin Persdotter i Stäksbacka 
Hustru Marita Carlsdotter på Gräsholmen 
Hustru Anica Ersdotter i Ålbrunna 
Sven Erssons hustru, Kerstin på Dävensö, alla för att de brutit mot Kongl Maj:ts Förordning 
om yppighet och överflöd. De har burit sidenmössor, sidenband och kattunskoftor. De dömdes 
att sitta 8 dagar i fängelse på Uppsala slott och mista vad de burit 
Ryttaren Anders Stålberg för hustjuvnad sakfälldes att böta 84 riksdaler 8 skilling silver och 
dessutom utstå en söndags uppenbar kyrkoplikt i Näs sockenkyrka. Orkar han inte med 
böterna pliktar han med 5 par spö. 
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Bro Häradsrätts dombok vid sommartinget 1740 
Den 2 juni 1740 hölls sommarting med allmogen av Bro Härad i Tibble gästgivargård. 
Närvarande efter Kongl Maj:ts och Svea Hovrätts Constitutorial daterat den 16 maj och 
undertecknad auditör och häradshövding med kronolänsman Anders Sundberg och häradets 
nämnd, nämligen: 
Häradsdomare Nils Andersson i Tuna 
Nämndemännen Johan Ersson i Ålsta, Lars Pehrsson i Önsta, Ludvig Ersson i Brunna, 
Thomas Mattsson i Österröra, Pehr Geuransson i Sanda, Hans Erlandsson i Finsta, Lars 
Isacsson i Hernevi 
 
Sedan gudstjänst hållits i Näs socken kyrka, trädde häradets ledamöter tillsamman på 
tingsplatsen, där Kongl Maj:ts Constitutorial upplästes samt tingsfrid lystes. Därefter blev 
Kongl Maj:ts förordningar och Stadgar offentligen upplästa, som allmogen vid sommartinget 
bör undervisas och lända till efterrättelse, nämligen 
Kongl Maj:ts stadga angående legohjon av den 21 augusti 1739 
Kongl Maj:ts Förordning om skogarna i riket av den 12 december 1734 och Förklaringen av 
den 5 april 1739 
 
Inteckningarna gick för sig enligt särskilt fortsatt Protokoll. Därefter uppropades Parterna och 
tillsades vilken dag och tid de skulle inställa sig inför Häradsrätten 
 
På Kronobefallningsmans Sven Askeroths vägnar visade Länsman Anders Sundberg 
avkortningslängden, vilken blev skärskådad och befanns riktig. 
     Till underdånigast följd av Kongl Maj:ts Förordning av 9 juni 1739 15 § företog 
Häradsrätten sig med några adjungerande av vart stånd, efter noga inhämtad underrättelse om 
ortens tillstånd för att taxera alla till en riktig lön och betalningsavgift, som inte i Kongl 
Förordningen blivit till något visst utfört. Förteckningen är tillställd Kronobefallningsman och 
Häradsdomaren att levereras till Landskontoret. 
 
Den 3 juni fortsatte tinget, då de instämda målen blev företagna i denna ordning: 
1 § Företrädde vice Häradshövding Johan Noberg och uppvisade fullmakt av den 31 maj 1740 
utgiven av Excellensen Greve Magnus Julius De la Gardie och tilltalade Anders Stålberg för 
att han, utom de persedlar för vilka han vid sista vintertinget den 19 februari blivit övertygad 
och dömd till 84 riksdaler 8 skilling silvermynt eller i brist på bötespengar till 5 par spö, skall 
ha tagit ett spanskrör, ett hundhalsband, en blecklykta, en vit grimma, 2 vagnsremmar, ett 
stångbetsel samt en blå kapprock av grovt kläde med rött foder. Dessa persedlar har 
Kronolänsman Anders Sundberg och Häradsdomare Nils Andersson i Tuna vid undersökning 
den 17 september förra året funnit bland andra saker och under förbud ställt hos bonden Johan 
Matsson i Aske. 
Anders Stålberg nekar alldeles att ha tagit något mera än vad han redan erkänt vid 
vintertinget. Han säger att han köpt spanskröret, stångbetslet och blecklyktan, hittat 
hundhalsbandet, vita grimman  och vagnsremmarna. 
     Stålberg tillstod äntligen att han tagit en vit rem, men nekade att han tagit någon blå 
kapprock. Varemot länsman och häradsdomaren påstod att de hos Johan Matsson i Aske 
funnit en sådan kapprock, tillsammans med de övriga sakerna, men inte seqvesterat den, då 
ingen efterfrågat den. 
     Därefter var Johan Matsson i Aske, hustrun Maria Carlsdotter och deras dotter Catharina 
Johansdotter instämda för att de skulle vetat att de saker som Stålberg insatt i deras vind varit 
orätt fångna med mera. Därför hade Häradsrätten vid vintertinget pålagt Johan Matsson i 
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Aske att vid nästa ting edligen vidhålla sitt uttalande, att han inget vetat om det bord, som stått 
på hans låsta vind förrän då det hittats vid undersökningen. 
     Jan Matsson, hustrun och dottern nekade att de haft någon kunskap om Stålbergs tjuvnad. 
Därför åberopade vice Häradsdomare Noberg följande vittnen: frälsefogden Lars Lindbom, 
trädgårdsmästare Mats Björnbergs hustru, Margareta Jansdotter, snickare Carl Hallström och 
glasmästare Jan Edman samt avskedade gardeskarlen Petter Lundbergs hustru, Ingeborg 
Andersdotter i Ekhammar. 
     Alla erkändes för giltiga vittnen och efter avlagd livlig ed med hand på bok, berättade          
Lindbom att han den 15 september 1739 varit i Aske med två andra karlar för att undersöka de 
bortstulna sakerna. Då hade Stålberg och bonden Jan Matssons hustru nekat att något 
fyrkantigt furubord varit där. När han återkommit den 17:de i samma månad med Länsman 
och Häradsdomare Nils Andersson samt snickare Hallström och glasmästare Edman hade 
Matsson och hustrun nekat att de sett något sådant bord. De hade velat dölja nyckeln till 
vinden, men då vinden äntligen blivit upplåst hade de sökande funnit bordet stå där, skylt 
ovanpå med äpplen och päron och säckar om bordsfötterna. 
     Vittnet tillfrågades om han var säker på att Jan Matsson, hans hustru och dotter nekat att 
bordet varit stulet. Han svarade att de ej annat än kunnat vetat det, då bordet inte bara stått i 
deras farstu och mellan den 15:de och 17:de september, då Stålberg varit sjuk och 
sängliggande och oförmögen att röra det, ändå blivit flyttat till vinden. 
     Svarades de och alla tre blivit ganska snopna när man frågat efter bordet. Svarandena 
kunde inte neka att de ju sett bordet, som hittats vid undersökningen. Men de påstod 
enständigt att de aldrig tidigare vetat om bordet i sitt hus. 
     Hustru Margareta Jansdotter berättade att hon bor i samma gård och mittemot Jan 
Matssons förstuga. Hon har sig bekant att när Lindbom om lördagsaftonen varit i Aske har det 
efterfrågade och från Sätesgården Stäket bortkomna furubordet, som är fyrkantigt med 
konstfötter, stått nere i förstukammaren med ett täcke på. Men på söndagsmorgonen sedan 
sammanringningen varit hade Jan Matssons hustru och dotter burit upp bordet i en vind över 
stugan. Dottern har räckt upp bordet och modern tagit emot det. Johan Matsson hade varit i 
kyrkan, varför vittnet inte kan veta om han haft kunskap därom.  Hon hade inget mer att 
berätta. 
     Snickare Hallström berättade, att han den 17 september varit med ett par karlar hos Johan 
Matsson i Aske. Då hade Matsson på Länsmans anmodan inte velat ta fram nyckeln till 
vinden  över stugan. Sedan hade de funnit de eftersökta bordet ståendes långt in i en vrå och 
övertäckt dels med en kasse full med frukt och dels med säckar. Johan Matsson och hans 
hustru som varit närvarande när man fann bordet hade blivit mycket snopna. Därefter 
berättade snickaren att han mycket väl kände igen bordet, eftersom han själv gjort det. 
    På vidare tillfrågan vittnade Hallström att han den tiden på Sjö Sätesgård sett att Stålberg 
haft ett par halvslitna bockskinnsbyxor, som tillhört fodermasken Didric Kröger. Kröger 
berättade att han vid påsktiden 1739 under sin vistelse på landet hade mistat ett par 
bockskinnsbyxor, som legat i hans kammare i Stockholm. 
    Vidare har snickare Hallström vid undersökningen hos Johan Matsson i Aske sett en blå 
kapprock med rött foder hängandes i boden bland Stålbergs kläder. Vittnet hade inte vetat 
vem den tilhörde. 
     Glasmästare Edman vittnade att han den 17 september 1739 på Aske sett att det sökta 
fyrkantiga furubordet blivit funnet i en vrå i Johan Matssons förstuvind täckt med äpplen, lök 
och ull. Han hade inget mer att berätta. 
   Hustru Ingeborg Andersdotter berättade att hon i september varit i tjänst hos Matsson i Aske 
och har sett Johan Matssons hustru och dotter flytta ett litet fyrkantigt furubord med 
konstfötter, först ur bodvinden till vinden ovan förstukammaren. Där hade det stått en tid med 
bordstäcke på, men sedan fogden Lindbom varit där om lördagsaftonen och frågat efter bordet 
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hade Johan Matssons hustru och dotter på söndagsmorgonen efter sammanringningen flyttat 
det upp i vinden över stugan. Dottern hade räckt upp bordet, som modern tagit emot ståendes 
på en stege och satt in det på vinden. 
     Mot dessa vittnens utsagor hade svaranden inget att invända. Inte heller kunde de med 
andra vittnen bevisa sin oskuld. Med anledning av föregående skäl och omständigheter begär 
vice Häradshövdingen Noberg att eden angående Stålberg måtte anstå till dess han i 
Stockholm, där de flesta stölderna skett, skaffat ytterligare bevis mot honom. 
    Men att Johan Matsson, hans hustru och dotter inte varit ovetandes om bordet utan 
följaktligen också känt till de övriga av Stålberg stulna sakerna. Därför måtte de anses med 
den plikt som lag förmår samt påläggas den stora kostnad de förorsakat med 55 riksdaler 15 
skillingar silvermynt. 
    Rannsakningen upplästes och blev av parterna och vittnena i alla delar erkänd, varefter 
Häradsrätten tog allt detta i behörigt överväganden och avsade följande 
 
Slut 
Med anseende till att Anders Stålberg inte har mot sitt enständiga nekande kunnat här 
övertygas att han stulit flera saker än han erkänt vid förra tinget och de övriga persedlarna, 
kapprocken, skinnbyxorna, käppen och blecklyktan varit förkomna i Stockholm, finner 
Häradsrätten enligt Missgärnings Balkens 40 Kapitel 2 §, att denna sak bör vid domstol i 
Stockholm angivas och utföras. 
    Vad bonden Johan Matsson, hans hustru Maria Carlsdotter och deras dotter Catharina 
Johansdotter vidkommer, har de under ed förhörda vittnenas utsagor visat att de gömt och 
hjälpt till att dölja det av Stålberg insatta fyrkantiga furubordet. Likväl kan man inte med 
säkerhet pålägga dem att de vetat om stölden av de andra sakerna, som Stålberg haft i deras 
hus. Eller att de annars sett något undantagandes bordet eller främjat tjuvnaden. 
    Bordet blev vid sista vintertinget värderat till 4 riksdaler kopparmynt. Häradsrätten prövar 
vid jämförande av följande lagrum, nämligen Missgärnings Balkens 41 kapitel 3 § och 42 
kapitlet 1 §, 47 kapitlet 1 § och 61 kapitlet 3 § för rättvist, att Johan Matsson i Aske, samt 
hans hustru Maria Carlsdotter och deras dotter Catharina Johansdotter som delaktiga i Anders 
Stålbergs brott, som dock i anseende till bordet inte annat är än snatteri, bör vardera böta 
bordets värde 1 riksdaler 10 2/3 skilling silvermynt och dessutom till Excellensen Greve De la 
Gardie enligt Rättegångs Balkens 21 kapitel 3 § ersätta den av dem förorsakade 
undersökningen och Rättegångskostnad med 50 riksdaler silvermynt. 
 
§ 2 Kärade på Ämbetets vägnar länsman Anders Sundberg efter stämning till bonden Anders 
Jacobsson på halva hemmanet i Lerberga i Ryds socken, för försummad kronoskjuts med en 
häst den 27 april vid kommenderingen av Dalregementets framtågande. 
     Anders Jacobsson tillstod att han genom fjärdingsman fått kunskap om marschen med 
befallning att inställa sig till skjutsning. Han föregav att han inte haft någon häst som orkat gå 
i skjuts. Länsman övertygade honom att han några dagar senare skjutsat mellan Tibble och 
Gran. 
     Avsades att eftersom bonden Anders Jakobsson inte kan neka att han blivit uppbudad till 
kronoskjutsen den 27 april, men alldeles uteblivit, prövar Häradsrätten enligt 171. års 
tågordning 2 § 4 artikeln: att bonden Anders Jacobsson i Lerberga pliktar med sex riksdaler 
silvermynt till socknens fattiga och kyrkan, hälften var i tveskifte, och dessutom vid nästa 
tillfälle uppfyller den eftersatta skjutsen.  
§ 3 Tilltalade länsman Anders Sundberg på Ämbetets vägnar pigan Margareta Pehrsdotter i 
Tång, Ryds socken, för att hon förra hösten mot förbud burit sidenband i Näs kyrka. 
    Pigan Margareta förklarade att hon haft ett gammalt taftband på mössan, men att det inte 
varit annat än två hopskarvade bitar. Detta visade sig riktigt när bandstumpen uppvisades.        
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Detta medgav länsman och tillsammans med nämnden intygades att denna piga är en utfattig, 
ganska sjuklig och ofärdig människa som inte kan ha någon tjänst eller det ringaste kan 
förtjäna, utan bor hos sina gamla föräldrar. 
      Pigan sade, att hon som en enfaldig människa inte förstått att hon genom att bära en 
gammal hoplappad bandstump av siden, skulle bryta mot Kongl Maj:ts Förordning och bad 
om förskoning. 
    Överflöd är inte tillåtet bland gement folk enligt 4 § i 1720 års Förordning och Kongl 
Maj:ts Resolution av den 3 juni år 1724. De får inte bära silkes och taftband. Vid Rättens 
övervägande fann man att denna piga är ganska fattig, sjuklig och ofärdig och att hon inte 
burit något som rätteligen kunnat kallas silkes eller taftband eftersom det endast varit två 
gamla hopskarvade bitar.  
    Därför finner Rätten skäligt att frikänna henne från det straff som Förordningen innehåller, 
dock med allvarsam varning att i fortsättningen noga taga sig till vara mot sådant, så kärt som 
är att undvika plikt. 
 
§ 4 Hölls laga rannsakning angående hustru Carin Jacobsdotters angivande att drängen i Bro 
Prästgård Johan Eriksson skall ha tagit henne med våld och mot hennes vilja främjat sina onda 
lustar. Häradsrätten lämnade det i brist på fullt bevis till framtiden och i ödmjukhet 
underställde Hovrättens beprövande. 
 
Den 4 juni  
§ 5 Landsfiskal Johan Gustaf Christernin hade på Ämbetets vägnar instämt Adjunkten vid Bro 
församling, välaktade Johan Holmgren och hans ärbara hustru Anna Christina Holmgren för 
att de överfallit, okvädat och fört oväsen mot frälsefogden på Bro gård, Eric Liström. I 
stämningen ingick även andra mål angående Adjunkt Holmgrens uppförande jämte ersättning 
för Expenser. 
     Landsfiskalen infann sig ej, men har genom skrivelse till Häradsrätten av den 31 maj givit 
vid handen att han, hur han dels av ovisshet om länsman Sundberg har fattat anstalt om 
vederbörandes inkallelse till tinget, dels för mellankommande av en viktig ämbetsförhandling 
i Stockholm, förbehållit sig att uppskjuta till nästa laga ting. 
     Adjunkten Johan Holmgren var närvarande och anhöll vid tingets slut hos Häradsrätten om 
bevis därav, vilket man inte kunde vägra honom. Dock kan han ej undgå, så framt han till 
nästa ting på nytt blir instämd att stånda landsfiskalen till laga ansvar i detta mål, om han kan 
finna sig befogad att på Ämbetes vägnar honom tilltala. 
 
§ 6 Torparen Jan Jansson i Sätra torp, Ryds socken och änkan hustru Brita Andersdotter i 
Örsta, samma socken, kärande och svarande angående en fästehandel. De förliktes på så sätt 
sins emellan, att ingendera skall ha något av den andra, utan att talan i detta mål från båda 
sidor var upphävt och dödat. Häradsrätten lät det därmed bero. 
 
§ 7 Frälseinspektoren vid Säbyholm Erik Lindström, visar fullmakt från Friherrinnan Fru 
Anna Christina Flemming, att lagligt tilltala Hovjunkare Jacob Gripenstedt, angående 
skogshygge av 32 stycken timmerstockar, som har erkänts. 
     Hovjunkaren var inte närvarande, utan har genom skrivelse givit Häradsrätten tillkänna, att 
hans sjukdom denna tiden varit så svår, att han ännu inte själv förmått läsa stämningen än 
mindre kunnat underrätta sig om saken eller infinna sig vid detta ting. 
    Nämnden intygade att Hovjunkare Gripenstedt en lång tid varit och fortfarande är ganska 
sjuklig. Detta kunde inte heller Inspektor Lindström neka till. 
    Därför uppsköts saken enligt Rättegångs Balkens 1 kapitel 1 § till nästa ting, då parterna 
skall utan någon ny stämning infinna sig, så vida de inte under tiden har kunnat förenas. 
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§ 8 Inskickade Friherrinnan Fru Anna Christina Flemming sin Inspektor vid Säbyholm, Erik 
Lindström med behörig fullmakt av den 1 juni 1740 att på hennes vägnar tilltala Sekreteraren 
Olof Wahlberg angående olovligt skogshygge på Säbyholms skog, Alholmen kallad. 
     Wahlberg infann sig inte, men har genom skrivelse från Stockholm av den 31 maj berättat, 
att han för sina ämbetssysslors skull inte kan vara närvarande och ger efterrättelse därför som 
han i skrivelsen anfört att Baron Posse givit honom tillstånd att på Alholmen låta hugga något 
björkvirke som till slöjd och annat smått arbete kunde vara tjänligt. För bevis åberopade han  
Löjtnant Gyllenpamp och Konduktören Jaques, som varit närvarande när detta lovades. Under 
Löjtnantens bortovaro i Västervik har Konduktören endast skriftligen givit vittnesbörd, så väl 
om tillåtelsen som angående antalet av de 10 små huggna träden. Detta är insänt till Rätten. 
     Därför menar Wahlberg att han inte gjort något olovligt hygge på Alholmen, medan han 
aldrig tänkt annat än att Baron Posse hade lika mycket att säga till om angående holmen, som 
Friherrinnan själv. Det hade blivit berättat att sonen haft en gård under eget bruk och 
vårdande på Svartsjö, dit han föreställt sig att Alholmen skulle höra. 
    Däremot påstod Inspektor Lindström att Sekreterare Wahlberg bort infinna sig vid 
tingsrätten och att Baron Posse inte skall ha makt att tillåta något hygge på Alholmen. 
Dessutom anhöll Inspektor Lindström, att några av honom instämda vittnen för ålder och 
andra fall måtte höras för sanningens styrka. 
     Häröver avsade Häradsrätten, att vid sådana omstängigheter var det nödvändigt att Baron 
Posses egen utlåtelse inhämtades för att höra av vad makt och rättighet han givit Sekreterare 
Wahlberg tillstånd att hugga björk på Alholmen. 
    Det åligger Wahlberg att till nästa ting skaffa ett sådant utlåtande, då parterna utan ny 
stämning bör infinna sig. 
    Emellertid och som Sekreterare Wahlberg är borta med rätt förfall, så kan Inspektor 
Lindström efter Rättegångs Balkens 17 kapitel 20 § tillåtas, att nu låta höra sina vittnen, 
nämligen 
Rättare Olofssons hustru Carin Jöransdotter och Torparen Mats Anderssons hustru, Margareta 
Mårtensdotter, vilka inte var jäviga och med hand på bok avlade den vanliga vittneseden 
    Hustru Carin Jöransdotter berättade, att förra midfastotiden hade en morgonstund en ung 
tjänsteman, Johan Staf, som adjunkt hos Kyrkoherden i Sånga kommit in i hennes dotters 
stuga på Alholmen och frågat om de hade löv att sälja. Han har annars pratat med dem om ett 
och annat och åtskilliga gånger gått ut och in tills han mot middagstiden farit sin väg. 
    Vittnet hade också sett att karlar kört på västra sidan av holmen med fyra fullkomliga lass 
björkved. Men var de var hämtade och var de tagit vedlassen sade sig vittnet inte veta. 
Hon har endast tillsammans med sin dotter sett på spåren att de kommit från västra sidan av 
holmen. Nekade alldeles att hon skulle ha vetskap om något olovligt hygge på Alholmen. 
Hustru Margareta Mårtensdotter gjorde i alla delar likadan berättelse som modern angående 
unga prästen och vad de körde från holmen. Men hon berättade också att trettondag jul hade 
två hederliga karlar kommit in till henne och frågat om hennes man var hemma. Då hon 
nekade, hade de sagt att de hade lov att hugga björk på holmen. Sedan de gått, hade vittnet 
gått till skogen till en karl som huggit björk. Även han sa att han hade lov till det. Hustru 
Margareta hade sett att de hade två par dragare och kälkar, men inte sett mer än en karl hugga. 
Därefter hade hon gått hem och hade nu inget mer att berätta, varken om detta eller något 
annat olovligt på holmen. 
 
§ 9 Grevinnan Eleonora Wachtmeister har inskickat sin frälsefogde Olof Robertius, att efter 
hennes förra befallning och fullmakt av den 14 januari, fullfölja käromålet mot de bönder och 
torpare, som efter avlidne frälsefogden Björklunds efterlämnade förteckning är skyldig 
spannmål. 
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    Varigenom bonden Pehr Larsson på Dävensö är påförd ½ tunna råg och 1 tunna havre. 
Torparen Eric Larsson i Hästhagen 1/4 tunna korn 
Torparen Jan Ericksson i Gropen ½ tunna korn 
       Robertius påstod för den skull att de måtte påläggas att antingen med kvittobrev eller 
annat bevis intyga att de betalt sin skuld. Eller i brist därpå erlägga den efter då skedda 
överenskommelsen med 18 riksdaler kopparmynt för råg och korn och 8 för havren. 
    Pehr Larsson som nu bor på Dävensö förklarade att han midfastotiden 1736, innan han 
flyttat ifrån Örsta frälsehemman, som lyder under Sundby gård, hade betalt till avlidne fogden 
Björkman reda pengar för 1 tunna råg och 1 tunna havre med tillsammans 17 riksdaler 
kopparmynt. Han hade inte fått något kvitto. Björkman hade strax därefter, nämligen 
Valborgsmässotiden avlidit. 
    Torparen Eric Larsson i Hästhagen och Jan Ericksson i Gropen tillstod att de att de fått så 
mycket korn, som de påförts, men under villkor att de med arbete skulle avtjäna. Larsson 
menade att han med tegelkörning, dikning och trädgårdsarbete gjort skäl för sin ¼ tunna korn. 
     Ericksson föregav att han med fyllning i trädgården under 8 dagars tid efter ackord till 1 
riksdaler 10 skilling om dagen väl förtjänt sina 4 fjärdingar korn och ännu mera. 
    Häröver avsades, att som Pehr Larsson i Dävensö efter Häradsrättens Resolution av den 18 
februari 1740, nu har med skäl intygat att han till avlidne frälsefogden Björkman med reda 
pengar betalt de 4 fjärdingar råg och 8 fjärdingar havre som han varit skyldig till Herrskapet 
och för vilka nu fordras betalning. Så blir han för vidare åtal i detta målet frikänd. 
     Torparna Eric Larsson och Jan Ericksson har föregivit att de under arbete och körslor 
avtjänat det korn, som de av Herrskapet fått. Men då de inte gittat komma med något bevis 
och frälsefogden Roberitus bjudit dem ed, varmed de varit nöjda, så åligger det Eric Larsson 
och Jan Ericksson enligt Missgärnings Balkens 17 kapitel 34 § att vid nästa ting med ed fästa 
sina utsagor, att spannmålen blivit på dessa villkor lämnade, att de med arbete skulle avtjäna 
och att de verkligen gjort så mycket arbete därför, som motsvarar sädens värde, nämligen Eric 
Larsson för 2 fjärdedels tunna och Jan Ericksson  för en halv tunna korn. 
 
§ 10 Sterbhuskamrer Eric Julius Löfwenmarck uppvisade fullmakt av den 29 maj utgiven av 
Hökaren i Stockholm Johan Lindberg och tilltalade frälsefogden Magnus Hultman angående 
åtskilliga matvaror, som Hultman skall ha tagit av Lindberg men ännu inte betalat. 
    Lindbergs fordran är enligt uppgiven räkning 130 riksdaler kopparmynt jämte Expenser till 
63 riksdaler 12 skilling i samma mynt. 
      Hultman bestred och nekade till en och annan persedel som var påförd räkningen, men sa 
att han inte nu kunde minnas om han fått det övriga, helst som kvinnspersonen Brita Fröman 
förestått Hultmans hus. Han menade att hon tagit de mesta sakerna för hans räkning och att 
hon kan ge besked härom. 
För övrigt utlät sig Hultman, att han var villig att betala vad han efter riktig räkning kan vara 
skyldig. 
 
Avsades att det åligger frälsefogden Magnus Hultman att enligt Rättegångs Balkens 24 kapitel 
1 och 2 §§ till nästa ting, vid 10 riksdalers silvermynts vite, reda ut sin räkning med Hökaren 
Johan Lindberg och antingen förnöja honom med vad han skäligen kan ha att fordra eller utan 
ny stämning infinna sig vid nästa ting och då inkalla sin hushållerska Brita Fröman för att få 
upplysningar i saken. Han kommer att betala de kommande Expenser. 
 
§ 11 Frälsefogden på Ådö Sätesgård Jacob Rode företrädde och påstod, att bonden Johan 
Mårtensson i Ekeby, Låssa socken, som är av honom instämd för olaga flyttning från ¼ 
hemmanet Lilla Granskog med mera, måtte plikta efter lag. 
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    När man frågade om Jan Mårtensson, som inte var närvarande, hade fått stämningen i rätt 
tid, berättade tolvman Pehr Geuranssson i Sanda, att han fjärde tingsdagen, som var den 28 
maj hade lämnat stämningen i Jan Mårtenssons hus på Ekeby. Jan Mårtensson och hans hustru 
hade varit i Stockholm och inte kommit hem förrän mellan 2 och 3 juni. Därför beslutades att 
som frälsefogden Jacob Rode inte kunnat visa att Jan Mårtensson fått stämningen i tid och 
tolvman som lämnat stämningen intygar, att sådant inte skett mer än fem dagar före tinget, då 
Mårtensson varken varit hemma eller dessförinnan hemkommit förrän tinget börjat, så anser 
Häradsrätten enligt Rättegångs Balkens 11 kapitel 4 och 9 §§ att saken inte kan upptagas eller 
dömas. 
 
§ 12 Kärade avlidne ryttaren Jöns Hellgrens maka, hustru Carin, efter stämning till tolvman 
Lars Persson i Önsta och berättade att hennes son Eric Jönsson under trolovningen med Lars 
Pärssons dotter, Anna Larsdotter, givit henne guldring, psalmbok, handskar och vita pengar 
med mera. När nu hennes son avgått med döden, så påstår hustru Carin, att hon måtte få så 
mycket tillbaka, som hon givit sin son att köpa ringen, psalmboken och handskarna för, 
nämligen 24 riksdaler kopparmynt. 
     När man frågade, sade hustru Carin att hon varken hade vittnen eller bevis att hon 
försträckt sin  son dessas pengar. 
     Tolvman Lars Pärsson svarade, att hustru Carin har efter hennes sons Eric Jönssons 
utlåtelse under sin sjukdom, redan fått tillbaka en liten bägare, en liten silkesnäsduk och ett 
taftband. Han hemställer hos Häradsrättens prövning om hon bör få något mera av det som 
fästmannen givit hans dotter. 
     Varöver avsades att medan hustru Carin inte kunnat bevisa, att sonen efter sitt föregivande, 
försträckt sin nu avlidne son pengar till dessa inköp, som bestått i reda pengar och lösöre, 
finner Häradsrätten enligt Giftomåls Balkens 3 kapitel 8 §, att avlidna Eric Jönssons 
fästekvinna Annica Larsdotter må behålla vad hon under äktenskapslöfte fått. 
 
Således var förrättat, rannsakat och dömt, betygar ut Supra 
På Bro Häradsrätts vägnar Johan Wasell 
 
Medan alla saker sålunda var slutna, uppräknades de vid detta ting influtna Charta Sigillata 
medlen, vill besteg till 16 skilling silvermynt och blev mottagna till förvaring av länsman 
Sundberg. 
 
Saköreslängden efter föregående domars innehåll: 
Bonden Johan Matsson i Aske samt hans hustru Maria och hans dotter Catharina Johansdotter 
för delaktighet i snatteri bötar tillsammans 4 daler silvermynt som delas till treskifte mellan 
Kronan,  Häradet och målsägaren 
 
Den 16 oktober 1740 hölls laga höstting efter tidigare meddelat datum med menige man och 
allmogen av Bro Härad i Tibble Gästgivargård i närvaro av Häradets edsvurne nämnd som 
följer: 
Häradsdomare Nils Andersson i Tuna 
Tolvmännen, Jan Ersson i Ålsta, Lars Pärsson i Önsta, Ludwig Ersson i Brunna, 
Thomas Matsson i Österröra, Pär Jöransson i Sanda, Hans Erlandsson i Finsta, Lars Isacksson 
i Fernbo (?) 
 
Efter förrättad gudstjänst i Näs sockenkyrka trädde Häradsrättens ledamöter tillsammans då 
ting och tingsfrid utlystes. Uppbuden och inteckningarna gick efter särskilt upprättat och 
författat Protokoll. 
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     Sedan skedde upprop och parterna lämnades till Comparation  (jämförelse), varefter de 
instämda målen företogs i följande ordning efter stämningslistan. 
 
Samma dag: Sakfälldes för försummat upprop: 
Erik Axelsson i Tibble Kyrkby till 1 riksdaler 
Färjekarlen Anders Andersson vid Stäkets färja till 1 riksdaler 
 
§ På Grevinnan fru Elenora Wachtmeisters vägnar kärade, enligt order av den 10 mars av 
Grevinnans kamrer L Bagander som fullmäktig, frälsefogden Nils Axelgren till bonden Erik 
Axelsson i Tibble sockens Kyrkby och Håbo Härad. 
 
1:o För att han flyttat från Österröra hemman förra vintern, innan han till Sundby Säteri betalt 
en husröta, som man nu fordrar av honom till ett belopp av 232 riksdaler 4 skilling 
kopparmynt 
2:o För att han flyttat från hemmanet innan laga avflyttningstid, varför Axelgren påstod plikt 
och expenser (utgifter för rättegången ) 
    Svarande Erik Axelsson tillstod föreläggandet av första stämningsmålet och visade de på 
hemmanet så väl vid hans till och frånträdande hållna husesynerna 1731 och 1739, varav han 
menade, man där skall kunna inhämta att han fullgjort byggnationen för sina 8 år. Parterna på 
ömse sidor erkände husesynerna. 
     Beträffande det andra stämningsmålet angående olaga avflyttning från hemmanet, så 
påstod Axelsson att han varit kvar på hemmanet till den 14 mars, fastän han något 
dessförinnan på grund av fodernöd flyttat sina kreatur och några andra saker. 
     Men kärande åberopade sig på inkallade vittnen, tolvmännen Thomas Matsson och Ludwig 
Ersson, vilka ojävade med hand på bok avlade den vanliga vittneseden. 
     Varefter Thomas Mattson intygade särskilt att han varit på Österröra lördagen före 
Fardagen (flyttdagen), som var den 8 mars och att då alla kreaturen och fodret varit flyttade 
och att ingen av husets folk varit hemma. Därefter avträdde vittnet. 
    Ludwig Ersson inkallades och berättade, att Axelgren kallat på honom att tillsammans med 
förra vittnet, på lördagen den 8 mars förrätta husesyn. Men då ingen, varken svarande själv 
eller hans hustru varit hemma, hade de gått men återkommit på måndagen. Inte heller då hade 
någon varit hemma, varpå befallningsman hade brutit upp fähusdörren och sett att inga 
kreatur varit där, inte heller i stallet. I stugan fanns endast två tomma sängar för barnen. 
     Vidare fanns inget att tillägga, varför parterna tagit avträde. 
 
Resolverades 
Av de uppvisade husesyns instrumenten befinns att bonden Erik Axelsson i Tibble sockens 
Kyrkby från 1732 till 1739 bott och brukat Grevinnan Eleonora Wachtrmeisters Augments 
hemman (tillagt till ett hemman som stöd för rustningstjänst), Södra gården i Österröra by, 
Ryds socken, som hör till berustade Sätesgården Sundby. Han har under samma tid byggt en  
stuga, en loge med golv, två svinhus och en hölada. Detta ansåg Häradsrätten enligt kapitel 27 
i Byggninga Balken vara gjort för 6 ½ års byggnadsplikt. När det som ännu brister blir ersatt, 
nämligen lås och spjäll till stugan, låset till ett värde av 1 riksdaler 16 skilling och spjället till 
6 riksdaler, jämte två tjog halm till taket på lagårdstaket och två tjog till stalltaket. Halmen 
värderas till 5 riksdaler tjoget. 
     Därför prövar Häradsrätten pålägga Erik Axelsson att han bör ersätta dessa brister med 27 
riksdaler 16 skilling och i anseende till landets sed och beskaffenhet betala byggnads brist för 
1 ½ år med 55 riksdaler kopparmynt. 
    Till det andra, som kärande enligt två vittnens edliga utsaga, nämligen tolvmännen  
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Thomas Matsson i Österröra och Ludwig Ersson i Brunna, överbevisat Erik Axelsson, att han 
i olaga tid och innan laga fardag utan husbondens lov med sin egendom och alla kreaturen 
flyttat från Österröra hemmanet. 
    Alltså finner Häradsrätten i stöd av 16 kapitlet 7 § i Jorda Balken rättvist vara att han skall 
plikta 10 riksdaler silvermynt, vilket är kärandes ensak samt erlägga 2 riksdaler i samma mynt 
för expenser.  
 
§ Sedan frälsefogden Nils Axelberg hade utverkat stämning på bonden Axel Matsson i 
Österröra och Anders Mattssons änka i Fiskeby, Ryds socken, att de måtte anses med plikt 
som lag förmår för att de hjälpt bonden Erik Axelsson i Tibble Kyrkby i Håbo  Härad att i 
olaga tid flytta från Österröra, Ryds socken. Då han nu avstod sitt käromål här inför 
Häradsrätten mot dessa svarande, så fann Häradsrätten skäligt att låta saken bero 
 
§ Till innevarande ting hade ryttarekorpralens hustru Greta Almberg stämt färjekarlen Anders 
Andersson och krögerskan vid Stäkets färja, Näs socken, hustru Brita Pärsdotter. 
1:o för att de beskyllt henne att hon förra midsommar skall stulit ett par skinnbyxor och ett 
kvarter bläck. 
2:o för att hon den 26 augusti beskyllt Greta Almberg och hennes dotter för att de fött sig med 
tjuvnad i alla sina dagar och därför blivit lagförda med mera. Varför påstås plikt enligt lag, 
om hon inte kunde fullt föra sin talan samt expenser. 
     Infann sig korpral Almberg med sin hustru mot krögerskan, hustru Brita, men färjekarlen 
var inte närvarande. 
     Krögerskan hustru Brita nekade alldeles till beskyllningen att ha okvädat Almbergs hustru. 
För att bestyrka sin talan visade korpral Almberg ett utdrag av Torstuna Häradsrätts protokoll 
av den 27 september, som upplästes. 
    Därav fann Häradsrätten att Almberg låtit under ed höra följande vittnen: 
Bengt Bengtsson i Torstuna by, Erik Larsson i Holmstad, Anders Andersson och Olof 
Andersson på Ryda ägor. De hade hörts var för sig och berättat samstämt, att när de senaste 
sommaren på Stockholmsvägen farit över Stäkets färja, hade färjekarlen beklagat sig, att ett 
par skinnbyxor och ett kvarter med bläck blivit stulna. Han hade fritagit karlarna, men korpral 
Almbergs hustru hade han skyllt för stölden i mångas närvaro. 
      Fastän en man i deras följe, Carl Ersson i Holmstad tagit bläckflaskan och kastat bort den. 
Men byxorna har han länge nekat till, medan de blivit gömda i en sädespåse, som skickats 
med båt till Stockholm. Vittnena har därefter fått veta att korpralens hustru är fri. 
     Av detta protokollsutdrag menade korpral Almberg att hans hustru var alldeles fri från 
beskyllningen, men som protokollet inget nämner om krögerskan, så vill han ha anstånd till 
nästa ting för att skaffa vittnen, som kan intyga, att hustru Brita farit ut mot henne med 
beskyllningen. 
    Färjekarlen hade utverkat vice versa stämning på Almbergs hustru, för att hon narrat 
honom att gå ut i backen och leta efter byxorna. Hon hade sagt: -Gå ut och ta in byxorna det 
kommer snart att regna, då blir de våta. Efter en kort tid skall hon skaffat fram byxorna. Han 
menar att hon skall betala expenserna. 
    Färjekarlen efterfrågades och man berättade att han rest från orten och nu för tiden hade 
tillhåll några mil på andra sidan Örebro. 
    Almberg ingav sin expenser räkning på 79 riksdaler 4 skilling och anhöll om utdrag av 
protokollet. 
    Häradsrätten fann skäligt att vänta med sakens slutliga avgörande till tingets slut för att se 
om färjekarlen kommer att inställa sig. 
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§ Före detta häradsfogden Måns Hultman kärade till bonden Carl Gustafsson i Hernevi by, 
Bro socken för att han mottagit ett sto att fodra, vilket dött, varför han påstår betalning och 
expenser. 
     Svarande invände däremot, att stoet kastat (fått missfall) och därigenom dött. Annars har 
han fodrat och skött henne väl. Detta kunde inte heller Hultman förneka. Han vidgick också 
att stoet kastat. Vidare var inget att andraga. 
   
Resolverades 
Som stoet av en vådlig händelse, nämligen genom att hon kastat omkommit och Hultman 
erkänt att Carl Gustafsson väl ansat och fodrat stoet, prövar Häradsrätten skäligt att till följd 
av 12 kapitlet 2 § i Byggninga Balken befria Gustafsson från Hultmans påståenden i detta 
mål. 
 
§ Befallningsman Jacob Rode tilltalade torparen Nils Pärsson i Ängstorpet, Bro socken, för att 
han den 15 september om aftonen klockan 9 tagit ett lass korn med 16 band på Kvista 
frälsehemmans åker, som var sekvesterat (lagt under beslag) för Greve Horns räkning. Därför 
påstods plikt jämte expenser. 
     Nils Pärsson nekade inte att han kört säd om aftonen, men sade att han fått den av Carl 
Gustafsson i Hernevi.    
     Gustafsson inkallades och intygade att han givit svarande en skyl blandat korn för gjort 
arbete under sommaren. 
    Kärande påstod att Nils Pärsson inte en afton utan väl två eller tre aftnar kört korn och 
därför har skäl att misstänka att ha tagit de saknade 16 banden. Han åberopade sig på 
inkallade vittnen: smeden vid Brogård Abraham Svenberg och drängen Lars Andersson i 
Kvista, vilka ojävade avlade vittneseden. Särskilt Svenberg intygade att han förra hösten, då 
kornet skars, en måndagsafton mött Nils Pärsson på vägen som kommer från Kvista, körande 
två lass korn. Det tycktes vara 10 band på vardera. Han hade sett honom när han kört iväg 
klockan 4 ungefär om aftonen. Detta uppläst och erkänt. 
 
Lars Andersson inkallades och sade att han mött svarande en söndagskväll på landsvägen som 
löper från Kvista långt efter sedan solen gått ned. Han hade kört med en vagn varpå han haft 
en skyl vid pass. Då vittnet hälsat ”Godafton” hade han inte svarat. Detta uppläst och erkänt. 
      Nils Pärsson vidgick att han två särskilda kvällar kört, men att han fått kornet av Carl 
Gustafsson i Hernevi. Gustafsson inkallades och berättade, att Pärsson endast en 
söckendagsafton varit hos honom för att hämta säden och då haft två kärror, men ingen vagn  
Rätten lät honom ojävad avlägga vittneseden, för att få bättre ljus över saken. Gustafsson 
gjorde samma talan som förut. 
 
Tolvman Lars Isacksson, som av Rode blivit anmodad att syna och besiktiga de skylar, som 
fanns på gärdet, för att kunna se hur många band som var stulna. Han intygade att ur en skyl 
syntes 8 band vara borta och ur en annan två. 
     Rode ingav expenser räkning på 16 riksdaler 4 skilling samt 24 riksdaler som fullmäktige 
fordrar. Vidare var inget att andraga varför parterna tog avträde. 
 
Resolverades 
Även om torparen Nils Pärsson i Ängstorpet alldeles nekar att ha tagit det saknade kornet på 
Kvista gärde, utan invände att det kornet han kört varit det som han förtjänat hos Carl 
Gustafsson och trots att han blivit övertygad och själv erkänt att han två särskilda kvällar kört 
korn och föregivit att han fått det av Carl Gustafsson, är detta mindre sannolikt, som Carl 
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Gustafsson  under ed bestyrkt, att Nils Pärsson inte mer än en enda gång hämtat korn hos 
honom. 
     Därför finner Häradsrätten dessa omständigheter mot Nils Pärsson vara halvt skäl och till 
följd av 17 kapitlet 30 § Rättegångs Balken prövar att pålägga Nils Pärsson befrielse eden vid 
nästa ting. Han skall dessförinnan av själasörjaren bli underrättad om edens vikt. Därefter 
skall Rätten uttala sig, men kärandens talan blir honom i alla delar förbehållen. 
 
§ Avskedade ryttaren Nils Hellsten hade låtit stämma soldaten vid Sigtuna Kompani Olof 
Hjort med påstående att han måtte fullgöra den förlikning om 8 riksdaler, som Hjort utfäst sig 
ge till Hellsten vid förlikningen inför Häradsrätten för ungefär 3 år sedan. Han hade på 
Aspviks krog blivit överfallen med okvädningsord. 
    Hjort var närvarande och tillstod att förlikningen dem emellan var träffad så som påstods. 
Häradsrätten prövade därför skäligt att pålägga Hjort samma förlikning igen, nämligen att han 
skulle betala 8 riksdaler till Hellsten och dessutom betala Hellstens rättegångsomkostnader 
med 4 riksdaler 16 skilling. 
 
§ Som torparen Nils Pärsson i Ängstorpet till innevarande ting instämt Carl Pärs änka i Kvista 
med påstående att hon måtte betala honom 24 riksdaler 4 skilling silvermynt, som hon 
åtskilliga gånger skall ha lånat av honom samt 1 ½ tunna korn, som hon lånat förra våren. 
    Hustru Kerstin var närvarande och erkände sina skulder. Därför prövade Häradsrätten 
skäligt att hon bör lämna igen de lånade pengarna 24 riksdaler 4 skilling silvermynt samt 1 ½ 
tunna korn och dessutom betala 4 riksdaler 16 skilling kopparmynt i expenser till Nils Pärsson  
 
§ Före detta häradsfogden Måns Hultman har utverkat stämning på Lars Larsson i Skälsta, 
med påstående att han måtte betala honom en häst och en oxe som Larsson haft att fordra åt 
Hultman, men låtit omkomma. Hästen med 36 riksdaler silvermynt och oxen med 16 riksdaler 
samt expenser. 
    Svaranden invände att hästen varit 20 år gammal och att han skött honom väl från 
Mikaelitid förra året till senaste Valborgsmässotid. Hästen hade dött av frossan 3 dagar efter 
Valborgsmässodagen samt att han berättat för Hultman om hästens sjuklighet och bett honom 
ta tillbaks hästen. Då var den tid förfluten då han bort vara ansvarig för hästen 
     För det andra menade han sig inte heller vara skyldig till att oxen omkommit. Den hade 
gått ner sig i ett kärr. Han vidgick dock att han den dagen inte sett något vallhjon ute att se om 
boskapen. Vidare var inte att påminna utan blev 
Avsagt 
Eftersom hästen varit sjuklig och Lars Larsson antytt detta till Hultman, med begäran att han 
borde  återta den och den således inte genom svarandes vårdslöshet omkommit, prövar 
Häradsrätten enligt 12 kapitlet 2 § Byggninga Balken befria Lars Larsson från Hultmans 
påstående i detta målet. 
     Men beträffande oxen har den omkommit på grund av svarandes vårdslöshet och för den 
skull bör han enligt samma lagrum och efter Nämndens prövning betala 10 riksdaler 
silvermynt samt expenser med 2 riksdaler samma mynt. 
 
§ Till detta ting hade Hultman låtit instämma Jan Jansson i Klöv med påstående, att han måtte 
ersätta honom för 6 stycken får, av vilka 3 omkommit, jämte avel och ull och expenser. 
     Svarande invände, att de tre dött av skott och kringsjuka. Hultman menade att som inga av 
Jan Janssons egna får omkommit så måtte Hultmans får vanskötts. Vidare var inte att andraga.  
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Resolverades 
Som Jan Jansson invänt, att de tre får, för vilka Hultman fordrar ersättning, omkommit genom 
sjuklighet, men inte kan med bevis styrka sin talan prövar Häradsrätten att enligt 2 § 12 
kapitlet Byggninga Balken döma honom att ersätta Hultman med tre oklippta får in natura 
eller att med 4 riksdaler per får betala i pengar. Han blir dock frikänd för den påstådda aveln 
och ullen, i anseende till att hans egna lamm liksom flera i socknen under vintern dött av 
kylan. 
 
§ Friherrinnan Anna Christina Flemming hade vid senaste domartinget tilltalat Hovjunkare 
Jacob Gripenstedt genom sin fullmäktige, inspektoren på Säbyholm Eric Lindström, angående 
skogshygge av 32 timmerstockar. Gripenstedt hade inte varit närvarande och genom skrivelse 
meddelat att han var sjuk. Häradsrätten hade då till följd av Rättegångs Balkens 12 kapitel 1 § 
uppskjutit denna sak till innevarande ting. På Friherrinnan Flemmings vägnar anhöll inspektor 
Lindström om Häradsrättens resolution i saken. 
    Hovjunkare Gripenstedt lät genom sin befallningsman Petter Skog inge en skrivelse till 
Häradsrätten med följande innehåll som upplästes: 
     Att han fortfarande var sjuk och han därför begär anstånd med sakens avgörande, tills hans 
hälsa tillåter honom att underrätta sig om sakens beskaffenhet och att han då vill ge 
Friherrinnan all den ersättning som hon med skäl kan ha att fordra. Vidare var ej att andraga. 
 
Avsagt 
Då Hovjunkare Gripenstedt meddelar att han fortfarande är sjuk, vilket Nämnden kan intyga 
och Lindström inte heller kan neka till, kommer enligt Rättegångs Balkens 12 kapitel 1 § 
saken att uppskjutas till nästa ting. Då åligger det Gripenstedt, så vida parterna inte 
dessförinnan förlikts och även om hans sjukdom fortsätter, att förse sig med laga fullmäktig, 
så att Rätten kan slutligen avgöra denna sak. 
 
§ Genom utverkad stämning tilltalade före detta frälsefogden vid Stäkets gård Lars Lindbom, 
bonden Jan Mattsson i Asker, Näs socken. 
1:o för att han vid sista sommartinget tillsammans med sin hustru och dotter intygat och sagt 
att Lindbom under den tid han varit vid Stäkets gård lovat honom att ta virke på Stäkets skog. 
Sedan hade han blivit tingsförd. Lindbom begär att Mattsson lagligen skall bevisa det. I annat 
fall begär han plikt som lag förmår jämte 
2:o expenser 
Svarande var närvarande men nekade till att han för Tingsrätten skulle yttrat som Lindbom 
påstår. Han fordrar att Linbom genom utdrag ur Rättens protokoll styrker sitt påstående, vilket 
Lindbom inte kunde göra. 
     Därför fann Häradsrätten skäligt att befria Jan Mattsson från Lindboms påstående. 
 
Den 17 oktober fortsatte Tingsförrättningen. 
§ Genom utverkad stämning tilltalade korpralen vid Sigtuna Kompani manhaftige Carl 
Häggbom, rotebonden tolvman Lars Pärsson i Önsta för att han inte betalt hemkallet (indelte 
soldatens lön in natura) för år 1739, 1 tunna 2 fjärdingar 2 ½ fat spannmål och 13 kärvar 
halm, som han nu tillsammans med expenser fordrade av tolvmannen.  
 
Svarande invände, att han kommit överens med Häggbom, att istället för spannmåls 
leveransen in natura låta honom odla ett spannland uppbrukad åker i hemmanets gärde. Där 
hade Häggbom fått en välsignad skörd av 3 tunnor. Därför är det oskäligt av honom att fordra 
mer.  
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    Men Häggbom bestred accordet och sade att de kommit överens om att Häggbom skulle 
använda sin gödsel på åkern och därför få första sådden. Detta hade han gjort och så haft 
växten för gödseln. 
    Tolvman medgav att det skett så till största delen, men att käranden skulle dessutom ha sått 
någon åker, kunde inte fullt intygas. Halmen bestreds inte. Häggbom uppvisade rotesedeln 
och soldatboken. Vidare hade parterna inget att andraga, varför blev  
 
Avsagt 
Det är sed i orten att den som gödslar en åker får ta första växten. Därför kan Rätten inte finna 
Lars Pärsson vara befogad att räkna av det från Häggboms hemkall, som han bärgat efter att 
ha gött åkern. Särskilt som det inte är bevisat någon annan överenskommelse dem emellan, 
vilket bestyrktes av att på sist hållna likvidations mötet den 12 december 1739 Lars Pärsson 
blivit debiterad för hemkallet, utan att då gjort någon invändning att Häggbom blivit förnöjd 
på något annat sätt. 
     Alltså prövar Rätten skäligt, att Lars Pärsson till Häggbom betalar hemkallsresten med 1 
tunna 2 fjärdingar 2 ½ fat råg och 13 kärvar halm samt 4 riksdaler 16 skilling i expenser. 
 
§ Genom utverkad stämning tilltalade frälsefogden Jacob Rode genom fullmäktige inspektor 
Jonas Leufström samtliga åbor i Husby och Skällsta för att de mot lag och billighet uppgivit 
sädesgärdet, sedan de fått sin egen säd i hus och djuren således ätit upp och trampat ned en 
ansenlig mängd säd för Kvista hemmans åbor. 
     Han uppvisade en specification av den 30 september underskriven av nämndemännen 
Hans Erlandsson och Lars Isaksson som lyder: 
     Uppätit och nedtrampat på första åkerskiftet vid Skällsta grind värderat till 5 skylar korn, 
andra skiftet värderat till 5, tredje skiftet till 3, fjärde skiftet 2, femte ½ fjärding. 
Summa 5 skylar och 1 tunna 3 ½ fjärding, vilka han nu ville ha igen samt expenser. 
 
Svarande var närvarande och nekade, att något av deras kreatur gått i Kvista gärdet. 
Leufström kallade sina instämda vitten, vilka med hand på bok avlade vittneseden. De 
berättade var för sig, nämligen: 
     Hans Erlandsson berättade att när de efter Mikaeli synat skadan på säden hade får och 
kreatur varit i gärdet, men han visste inte vems boskap det var. 
Lars Isaksson intygade att när han rest till Kalmar något före Mikaeli hade han sett 
Kvistabornas kreatur gå i gärdet. Han hade bett soldat Enquists hustru säga till dem. När de 
sedan synat säden hade får varit i gärdet, men han hade inte vetat vems får det var. 
 
Smeden Svenberg berättade, att när han långt före Mikaeli hjälpt en bonde i Kvista att skära 
hade säden varit illa medfaren. Några kreatur syntes inte i gärdet. Någon tid därefter hade han 
varit i Kvista och sett att de haft kreatur inne som gjort ohägn, men att det varit Hernevi 
bondens. 
     Leufström anhöll om anstånd till nästa ting, då han vill förse sig med de vittnen och bevis, 
varmed han kan övertyga svarandena. Vidare var inget att andraga varför 
 
Resolverades 
Då Leufström bett om anstånd med denna sak till nästa ting i enlighet med Rättegångs Balken 
16 kapitlet 6 § prövar Häradsrätten skäligt att bevilja honom anstånd samt att pålägga 
svarandena att vid nästa ting inställa sig. Käranden skall då vara försedd med skäl och vittnen, 
som kan sprida ljus i saken. Parternas rätt är på ömse sidor förbehållen, så vida de inte under 
tiden kommer sams på annat sätt. 
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§ Sedan Frälsebefallningsman Olof Robertius vid senaste sommartinget på Grevinnan 
Eleonora Wachtmeisters vägnar låtit stämma torparna Jan Ersson i Groptorp för att han är 
skyldig 4 fjärdingar korn och Erick Larsson i Hästhagen för 4 fjärdingar råg och 6 fjärdingar 
korn. Torparna har alldeles nekat att betala och erbjudit sig att avlägga ed, vilket pålagts dem 
till detta ting. 
     Så inställde sig nu Robertius tillsammans med svarandena, som erbjöd sig eden, varvid 
Robertius yttrade att han hade Grevinnans order att eftergiva dem eden.  
    Därför och i anledning av Rättegångs Balkens 17 kapitel 17 § prövade Rätten skäligt att 
frikänna svaranden från Robertius tilltal rörande skuldfordran. 
 
§ Till innevarande ting hade kapten Anders Blidberg instämt inspektorskan Lundahl, hustru 
Christina Margareta Budrei med påstående som kapten själv anförde, nämligen  
1:o få ersättning för de vådligen omkomna kreatur, nämligen 1 oxe värderad till 36 riksdaler 
som vargarna uppätit om sommaren 1738, 1 ko lägst värderad till 24 riksdaler som vargarna 
också uppätit på Dalkarlsslätten, 3 årsgamla kalvar som dött av boskapssjukan om våren 1739 
värderade till 12 riksdaler styck, tillsammans 36 riksdaler, 1 grått skymligt sto vilket drunknat 
förra vintern och var Madame Lundahls eget ärende. Stoet var värderat till 72 riksdaler. 
      Detta kan vittnen intyga och jag anhåller att dessa attestanter måtte pålägga henne sina 
utgivna bevis under ed.  
     Jag bör till följd av det den 26 december 1736 slutna arrendekontraktet med Madame 
Lundahl bli befriad från att ersätta dessa kreatur och det så mycket mer som jag alltsammans 
vid mitt avträde den 17 mars till undvikande av alla olägenheter och tvister eller auktions 
hållande antingen jämngott in natura eller med pengar betalat. Trots att jag i kontraktets 
lydelse ingalunda är eller varit förbunden. Jag anhåller om dess fulla återställning 
 
2:o Andra stämningspunkten är fundamentet till innehållet i första och tredje stämningsmålet. 
Där anhåller jag att sedan de behörigen blivit avgjorda, en viss dag måtte insättas vid vite till 
en behörig likvidations upprättande oss emellan, som då så mycket säkrare kan ernås sedan 
quantum et quale av mina protentionsposter genom respektive domstols laga utslag i första 
och tredje stämningspunkterna, blivit fastställda.  
      Vad tredje stämningen som angår husesynsinstrumentet, så har jag varken åtagit mig 
några årliga reparationer än mindre någon årlig nybyggnad i det under den 20 mars 1729 med 
framlidne inspektor Lundahl slutna arrendekontraktet om Tibble posthemman. Detta så väl i 
anseende till gårdens då varande vanhävd och ömkliga tillstånd, som ock i anseende till det 
stora arrendet på 300 riksdaler ungefär, som jag även borde betala till Kronan 
     För den skull som inspektor Lundahl i ett så beskaffat mål varken kunnat eller velat 
pretendera (avkräva) någon årlig nybyggnad av mig och jag på inget sett varit begiven, så 
har synemännen varit alldeles obefogade, när de påförde mig någon nybyggnad för åren 1729 
till och med 1735 med 80 riksdaler årligen för nybyggnad utom reparationer årligen, som på 7 
år gör 560 riksdaler. 
     I det förnyade kontraktet med inspektor Lundahl daterat Stockholm den 14 december 1735 
har jag förbundit mig till nybyggnader och reparationer efter 1681 års Husesyns Ordning, så 
är ostridigt att nybyggande á 80 riksdaler samt reparationer till 44 riksdaler, tillsammans 124 
riksdaler årligen är alltför högt och oskäligt tilltagna. 
     Varför jag anhåller om ändring och moderation. För övrigt påstår jag vördsammast att det 
även noga måtte observeras att jag efter sistnämnda kontrakt endast nyttjat och innehaft 
postgården, medan Madame Lundahl genom skrivelse av den 20 december 1736 uppsagt mig. 
Därför står onekligen fast, att jag inte bör svara för mer än 2 års byggnad enligt föregående 
kontrakt. Trots det har synemännen vid mitt avträde 1740 påfört mig husbyggnaden och 
således utom de 7 åren pålagt mig 2 år till än vad de bort. 
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    Även om jag innehaft postgården under gästgivargårdens kontrakt av den 26 december 
1736 för 600 riksdaler, sedan 1735 års postgårdskontrakt var expierat (gottgjort) och därför 
dessa 2 år 1738 och 1739 njutit hälften mot Madame Lundahl av postgårdens gröda som ett 
understöd för gästgivargården, så har jag dock betalt 150 riksdaler i arrende jämte halva 
räntan till Kronan. Men någon byggnad vid postgården hade jag intet att göra, ej heller var 
något kontrakt oss emellan på ett eller annat sätt för dessa 2 senare åren upprättat, än mindre 
sett eller fastställt, att 1735 års kontrakt på något sätt skulle äga kraft eller fortsättning. 
     Vidare förbehåller jag mig att få jämföra synen av den 26 juni med den förra av den 14 
mars för att visa vad som inte är upptaget och vilka förändringar som skett sedan förra synen 
med halmens avtagande av taken och annat som blivit gjort. 
    Slutligen för att man skall få en fullkomlig och behörig reda i denna saken, så måste man 
här noga märka tre perioder 
1:o Från mitt tillträde eller första kontraktet av den 20 mars 1729 där jag varit befriad från 
nybyggnad och reparationer i 7 års tid till det andra kontraktet som slöts den 14 december 
1735 då jag förbundit mig till nybyggnad och årliga reparationer. Men som jag av Madame 
Lundahl blivit uppsagd från postgården den 20 december 1736 så kan och bör jag enligt 
berörda kontrakt inte vara ansvarig mer än för de första åren jag innehaft gården, som är den 
andra perioden. 
     Den tredje perioden åter från 1737 års slut eller 1738 års början har jag inget kontrakt haft 
med Madame om postgården utan endast om gästgivargården. Jag har ett drygt arrende på 600 
riksdaler för gästgivargården. För att rummen i postgården inte skulle stå öde och för min 
egen bekvämlighet har jag under gästgivargårdens kontrakt innehaft några rum i postgården, 
som jag inte skulle behövt om jag endast skulle varit ansvarig för nybyggnad i postgården, då 
jag hade tillräckliga rum för mitt folk i gästgivargården och för min egen person kunnat få 
husrum i grannskapet. 
     Utom vad som är sagt i anledning av uppsägningen 1736 tillträdde Madame Lundahl 
postgården själv 1738, fast hon långt in på sommaren samma år muntligen lämnade mig frist 
för gästgivargårdens underhåll, genom att ge mig den ena hälften av postgårdshemmanets 
gröda mot att jag betalar 150 riksdaler jämte halva räntan till Kronan. 
     Härav torde den lovliga Häradsrätten finna hur jag först bör njuta ersättning för de vådligt 
omkomna kreaturen till en summa av 168 riksdaler samt sedan för 8 års gjord byggnad á 80 
riksdaler om året jämte överbyggnad vid gästgivargården för 164 riksdaler 16 skilling samt 
befrias från de påförda reparationer och således avvakta domstolens utslag. 
    Sedan kaptenen anfört detta reserverade han sig att vid sakens slut få inge sin expens 
räkning. 
 
Nu inställde sig på inspektorskan Lundahls vägnar kommissarien och landsfiskalen Georg 
Ruda enligt fullmakt av den 16 oktober och anförde följande: 
    Genom mig kan min principalinna fru inspektorskan Lundahl visa hur obefogat kapten 
Blidberg börjat denna onödiga process. Han har till en del förbundit sig att betala, men nu 
fordrar tillbaka och ändrar sig och en del begärt stadfästelse på vad han fullgjort, men åter 
igen undandragit sig att fullgöra det som inspektorskan begärt av honom, nämligen att inträda 
i behörig likvidation om arrendet. I stället stämmer han henne för eftersättenheten därav, som 
endast beror på kaptenens eget undandragande. 
     Dock har man för dessa anförda mål och orsakers skull och för kaptenens egen 
motvillighet i sin skyldighet att fullgöra, blivit tvungen att i all ödmjukhet ge tillkänna hela 
denna saken och dess beskaffenhet hos Landshövdingen. Detta är meddelat kaptenen enligt 
bevis av den 21 augusti. Man vet inte om ärendet är beslutat eller ej, i synnerhet som besvären 
var ingivna hos Landshövdingen långt innan fru Lundahl fick stämningen. Vilket kaptenens 
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egenhändiga recipisse av den 21 augusti och nu uppvisat, berättar. Man har fogat all 
nödvändig anstalt för att på högre ort få utslag, vilket också visas av ett brev från Uppsala. 
      Dessutom visades inspektorskan Lundahls broders brev av den 2 oktober, där framgår att 
han  för att bevaka de omyndigas rätt i denna process var tvungen att närvara. Han är rådman i 
Hedemora.  
     I anseende till vad som nu är anfört underställs assessorn och lovliga Tingsrätten om 
inspektorskan Lundahl nu bör påläggas med kaptenens contesterande (bestridande) innan  
behörigt slut hos Landshövdingen utfallit, vilket som till följd av 16 kapitlet 1 § i Rättegångs 
Balken bör anstå. 
     Emellertid reserverar jag mig på min Principalinnas vägnar omräkning efter bifogade 
räkning till 32 riksdaler silvermynt. Anhåller om Häradsrättens utslag om hon efter dessa 
omständigheter kan eller må ge svaromål. 
    Härefter upplästes de av kommissarie Ruda åberopade brev och bevis. Det förra visade sig 
skrivet av E Åkerman den 7 oktober av innehåll som är anfört. Det senare från Hedemora av 
den 2 oktober skrivet av J A Boudrÿ, som är Madame Lundahls bror. 
 
Kapten Blidberg androg häremot, att inget i denna sak var underställt Landshövdingens 
utslag, utan att denna endast angick 120 riksdaler och gällde arrendet. Han påstod att 
kontraparten måtte påläggas att genast svara i huvudsaken. 
 
Rätten fann nödvändigt att höra inspektorskan Lundahl, som när hon tillfrågades, sade att hon 
inte hade någon förmyndare för sina 3 omyndiga barn, att boet var odelat och på faderns sida 
fanns ingen skyld. Vidare meddelade hon att farfadern var i 80-årsåldern och bodde i 
Västergötland och var helt oförmögen till denna syssla. 
      Sedan parterna tagit avträde fann Tingsrätten skäligt att yttra sig över Rudas invändning. 
 
Efter vad kaptenens recipisse av den 21 augusti innehåller, har kaptenen erhållit 
kommunikation över de besvär, som inspektorskan Lundahl den 11 augusti ingivit till 
Landshövding Brauner angående Tibble arrendet. Där visas att stämningsmålet är avhängigt 
hos höga Executoren utan att någon resolution utfallit, vilket man kan se av Åkermans brev av 
den 7 denna månad. 
      Alltstår anstår det inte Häradsrätten dels av den orsaken, men också därför att 
inspektorskan Lundahl sitter med sina barn i odelat bo, för vilken ingen förmyndare skall vara 
förordnad, att i anseende till 11 kapitlet 8 § då stämningen inte är begärd och ställd, pålägga 
inspektorskan Lundahl under denna omständighet svaromålet. 
      Rätten skall se till att någon förmyndare utses för Lundahls omyndiga barn, som kan 
bevaka deras rätt och  bästa. 
 
§ Genom utverkad stämning tilltalade korpralen vid Sigtuna Kompani manhaftige Carl 
Häggbom sin rotebonden Jan Jansson i Klöf med påstående att han måtte betala på hemkallet 
där ännu fattas 1 fjärding korn och 3 kärvar halm för år 1739 samt 3 ½ volm hö för 
innevarande år, jämte 5 riksdaler 16 skilling kopparmynt vilka borde varit betalda i januari till 
släpmunderingen samt expenser. 
      Svaranden erkände att han var skyldig så mycket hö och halm, men bestrider 
kornfjärdingen och pengarna. Han invänder att han på Häggboms begäran sått en fjärding på 
den åker han haft att bruka och att han för länge sedan givit Häggbom 6 riksdaler, som han 
menade väl täckte de 5 riksdaler 16 skilling. Detta erkände Häggbom, men menade att det var 
för en annan fordran han hade, som han inte kunde bestyrka. Vidare var inte att andra. 
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Resolverades 
Som bonden Jan Jansson vidgått att han är skyldig korpralen Häggbom 3 kärvar halm och 3 ½ 
vålmar hö på hemkallet, bör han betala detta. Han blir frikänd för Häggboms tilltal angående 
kornfjärdingen och 5 riksdaler 16 skilling i pengar, då han redan betalt dem.  
     Compensatis expensis (delade rättegångskostnader). 
 
§ Kärade före detta frälsebefallningsman Eric Gerelis hustru i Ekhammar till bonden Matts 
Olssons hustru, Kerstin Andersdotter i Näs Kyrkby för att hon överfallit henne med ovett, 
bannor, skällsord och slag. 
    Svarande nekade och ville påföra kärande detsamma. Båda parter anhöll att deras vittnen 
måtte höras. Detta fann Häradsrätten skäligt att bevilja, varefter de ojävade avlade den vanliga 
vittneseden. 
 
Kärandes vittnen var: avskedade soldaten Anders Frisk, hustru Ingeborg på Svartsjö ladugård, 
pigan Maria i Prästgården och pigan Stina hos klockaren. 
 
Svarandes vitten var: före detta länsman Nils Husing och hans son Carl Husing, vilken inte 
fick avlägga eden, då han ännu inte begått Herrens Nattvard. 
 
Soldat Frisk hördes först och berättade att kärande haft 3 blånader när hon kom hem. Han 
hade inte varit med när slagsmålet eller okvädande skett. Avträdde.  
 
Ingeborg hade sett bägge hustruna ligga och rulla, men inte sett hur slagsmålet börjat. Hon 
hade hört att hustru Kerstin sagt hora till hustru Gereli och att hon ville lägga tjuvstycke för 
näsan på henne. 
     
Maria hade hört något ordkastande om en skälla, men som hon gått därifrån, hade hon inte 
hört några skällsord eller sett något slagsmål. 
 
Stina hade hört att de svurit och att hustru Kerstin kallat hustru Gereli för käring och du 
förbannade lem, men såg aldrig hur slagsmålet började. Hon såg att hustru Gereli legat 
ovanpå. Avträdde 
 
Nils Husing hade inte varit hemma medan oväsendet pågått, men hört bägge hustruna säga om 
varandra, att de var elaka människor. Han visste inte mer 
 
Carl Husing berättade utan ed, att hustru Gereli slagit först, varefter de ramlat omkull och 
hustru Gereli hamnat ovanpå och hållit hustru Kerstin en lång stund om armarna. Sedan visste 
han inget mer. 
 
Hustru Gereli anförde att hon endast sökt att värja sig, men inte i vredesmod antastat den 
andra. 
 
Hustru Kerstin sa att hon haft blånader på sina ror och lår, men varit för blyg för att visa dem. 
Hon hade även haft en blånad i ansiktet, vilken hon låtit Häradsdomaren besiktiga. Han var 
närvarande och intyga att det var sant. Vidare var härvid inget att påminna, och 
 
Resolverades  
Häradsrätten har av vad parterna på båda sidor andragit och genom vittnes utsagor funnit att 
hustru Kerstin Andersdotter i Näs Kyrkby överfallit hustru Gereli med två okvädningsord 
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samt tillfogat henne tre blånader och prövar för den skull skäligt enligt 60 kapitlet 
Missgärnings Balken sakfälla henne till 1 riksdalers silvermynt för vart skällsord, vilket gör 2 
riksdaler samt enligt 2 och 5 § § i 35 kapitlet pålägga henne som först blivit överfallen att böta 
1 riksdaler silvermynt för varje blånad, tillsammans 3 riksdaler. 
    Som hustru Gereli tillfogat hustru Kerstin en blånad, finner Rätten skäligt i stöd av 2 § i 
samma Balk att hon pliktar 2 riksdaler silvermynt. Båda delar rättegångskostnaderna. 
    Som Nämnden visste att mellan dessa båda hustrur alltid kommer att vara split och 
oenighet och för att förhindra detta, finner Rätten skäligt att förelägga den vite på 5 riksdaler 
silvermynt, som först med ord eller gärning förolämpar den andra. 
 
§ Sedan frälsebefallningsman på Ådö, Jacob Rode till detta ting instämt Carl Pärs änka i 
Kvista, för att hon med ohöviska ord överfallit honom. Hon var närvarande och förklarade sig. 
Det befanns enligt hennes berättelse att orden inte varit av sådan beskaffenhet att hon borde 
plikta för dem. Alltså blev hon befriad från Rodes tilltal. 
 
§ Sedan hökaren i Stockholm, Johan Lindberg, genom sin fullmäktige sterbhuskamrer Eric 
Julius Leufvenmark utverkat stämning vid sista domartinget och tilltalat före detta 
frälsefogden Magnus Hultman, angående åtskilliga matvaror som Hultman tagit av Lindberg 
till borgning, men ändå inte betalt. Räkning var på 130 riksdaler kopparmynt enligt 
Leufvenmark och dessutom bör betalas för rättegångskostnaderna 63 riksdaler 12 skilling 
samma mynt. 
    Hultman nekade till en och annan persedel som var uppförd i räkningen och menade att 
under hans sjukdom hade kvinnspersonen Brita Fröman förestått hans hushåll och tagit emot 
det mesta av varorna. Hon finns nu i Stockholm och är den som kan ge bästa beskedet i 
ärendet. Varefter Hultman sade sig vara beredd att betala vad han kan vara skyldig. 
     
Häradsrätten stannade i det beslutet, att ålägga Hultman att inom innevarande ting vid 10 
riksdalers vite  låta utreda räkningen med Lindberg och för upplysning införskaffa sin före 
detta hushållerska Brita Fröman. 
Inställde sig nu på Lindbergs vägnar efter transporterad fullmakt av Leufvenmark, 
frälsebefallningsman Olof Robertius, som påstod att Hultman måtte visa om han enligt 
Häradsrättens vid förra domartinget avsagda Resolution låtit utreda räkningen med Lindberg 
och till sakens upplysning införskaffat Brita Fröman. Uppfyller Hultman inte detta, begär 
Lindberg inte endast den uppgivna räkningen på 130 riksdaler och de vid förra tinget 
uppgivna expenser på 63 riksdaler 12 skilling utan att Hultman också blir förfallen för 
Häradsrättens vitesbrott, samt detta tings expenser på 18 riksdaler. 
 
Hultman excipiendo (gjorde invändning) och anförde att han använt all flit men inte kunnat 
hitta Brita Fröman i Stockholm och inte heller kunnat få veta var hon höll till. Han hade heller 
ingen räkning, där han kunnat göra sina påminnelser fastän han sökt Lindberg i Stockholm för 
att komma till slut med saken. Lindberg hade varit på resande fot till marknaden. Hultman 
förklarade nu att om Lindberg bestyrkte räkningen under ed ville han betala. Annat hade 
parterna ej att andraga varför de avträdde och 
 
Avsades 
Då Häradsrätten pålagt Hultman vid vite att låta utreda sin räkning med Lindberg och för att 
belysa saken införskaffa sin hushållerska Brita Fröman, men inte begagnat sig av den 
förmånen, utan nöjer sig med Lindbergs edligen bestyrkta räkning finner Häradsrätten skäligt 
att frikänna Hultman för vitesbrottet samt enligt 17 kapitlet 2 § Rättegångs Balken pålägga 
Lindberg att med ed bestyrka räkningens riktighet vid nästa ting. Därefter skall Rätten 
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definitivt utlåta sig över Lindbergs räkning och expenserna. Det åligger Lindberg att vid vite 
på 10 riksdaler inställa sig och Hultman skall också närvara. Emellertid är parternas rätt på 
ömse sidor dem förbehållna. 
 
§ Frälsebefallningsman Jacob Rode hade till förra sommartinget instämt bonden Johan 
Mårtensson i Ekeby, Lossa socken, för olaga avflyttning från ¼ hemmanet Lilla Granskog 
med mera. Mårtensson hade invänt att han fått stämningen för sent, vilket visade sig vara 
riktigt. Därför hade Häradsrätten uppskjutit saken till innevarande ting. Nu inställde sig Rode 
tillsammans med fullmäktige inspektor Leufström, som visade en kopia av den stämning, som 
vid sommartinget blivit producerad, genom vilken Rode vill tilltala Mårtensson: 
1:o för att han utan uppsägelse flyttat från Lilla Granskog innan fardagen (rätta flyttdagen) 
2:o för att han sedan kronobetjänterna fört honom tillbaka med all egendom åter brutit och 
flyttat till Ekeby hemmanet, där han sedan blivit kvar 
3:o han påstås betalning för alla de dagsverken han försummat från den tiden han avträdde 
gården och till rätta stämmodag. 
4:o att han försummat sätta ut katsan (fiskredskap) som vanligt. 
5:o påstods betalning för en tjurhud 
6:o tilltalades för att han utan lov och tillstånd sålt ½ parm hö från gården jämte expenser, 
hinder och skadestånd. 
 
Svarade Jan Mårtensson genom sin fullmäktig kommissarien och landsfiskal Jöran Ruda, 
vilken bestred första stämningsmålet under förbindelse att genom instämda vittnen bevisa att 
Jan Mårtensson i laga tid frånsagt sig hemmanet, nämligen bonden Jan Hansson i Stora 
Granskog och Bengt Nilsson som förut varit i Verka men nu bor på Dävensö, Lossa socken. 
När de uppropades var endast Jan Hansson närvarande och ojävad avlade han den vanliga 
vittneseden och berättade: 
    Att han varit närvarande som uppsägningsvittne, när Johan Mårtensson uppsagt hemmanet, 
vilket skett före Thomasmäss 1738. Detta sade sig Rode inte kunna minnas. 
Nämndeman Per Jöransson berättade utan ed, att Jan Mårtensson bett honom följa med som 
vittne förra året 1739 vid Thomasmässotiden, för att fråga om inte den förra uppsägningen 
skulle erkännas. När de kom till Rode, hade Jan Mårtensson frågat honom om han inte 
erkände förra årets uppsägning? Varpå Rode svarat att han gör det om han vill. 
     Rode begärde att saken skulle uppskjutas till i morgon, då det andra uppsägningsvittnet 
inte var närvarande. Hans principal vill resa efter honom, vilket Rätten beviljade eftersom 
dagen ändå var slut. 
 
Den 18 oktober fortsattes med tingsförrättningen. 
§ Åter företrädde befallningsman Rode på Ådö med sin fullmäktige Leufström mot bonden 
Jan Mårtensson i Ekeby med sin fullmäktige kommissarie Ruda. Ruda anförde att hans 
huvudman Jan Mårtensson med all flit försökt införskaffa sitt instämda vittne Bengt Nilsson 
på Dävensö, Lossa socken, men inte funnit honom. Ändå hade han gjort sig omaket att resa 
till Dävensö för att söka honom. Där hade han fått den underrättelsen att Nilsson rest till 
Stockholm. Men som han var ett instämt vittne påstår han honom plikt efter vad lag förmår. 
Helst som han på grund av att detta vittne inte inställt sig måste begära hos Häradsrätten om 
uppskov för denna sakens slutliga avgörande till nästa ting. Särskilt som de andra 
stämningsmålen beror på detta målet, där det saknade vittnet måste höras. 
    Mot denna Rudes begäran hade motparten inget att anföra, varför parterna avträdde och 
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Resolverades  
Som kommissarie Rudas begäran om anstånd med denna saks slutliga avgörande är förenligt 
med 6 § 17 kapitlet Rättegångs Balken så prövar Häradsrätten att med stöd av detta lagrum 
bevilja honom uppskov med denna sak till nästa ting. Det åligger då parterna att infinna sig. 
Jan Mårtensson med de skäl och vittnen varigenom han menar att han skall befrias från 
befallningsman Rodes tilltal, så vida de inte under tiden skulle bli sams. 
     Då bonden Bengt Nilsson på Dävensö varit instämd som vittne och inte infunnit sig, finner 
Häradsrätten skäligt med anledning av 3 § 17 kapitlet Rättegångs Balken fälla honom till 1 
riksdaler silvermynt i böter samt vid 5 riksdalers vite inställa sig vid nästa ting. Detta skall Jan 
Mårtensson underrätta honom. 
 
§ Rätten upptog saken  mellan ryttarekorpralens hustru Greta Almberg, kärande, och 
färjkarlen Anders Andersson samt krögerskan hustru Brita Pärsdotter, båda vid Stäkets färja, 
Näs socken, svarande. Ärendet gällde att färjkarlen vid midsommartid anklagat Greta 
Almberg för att hon stulit ett par skinnbyxor och att krögerskan beskyllt henne för att ha fött 
sig med tjuvnad i alla sina dagar.  Då färjekarlen varit frånvarande den 16:de uppsköts saken 
till tingets slut. 
      Så upptog åter Rätten denna sak och frågade efter färjekarlen, vilken ännu inte var 
närvarnade,  Men då alla saker ändå var avgjorda och ingenting mer var att påminna i denna 
sak fann Häradsrätten skäligt att stanna i följande  
 
Slut 
Även om färjkarlen Anders Andersson personligen inte infunnit sig för att svara på Greta 
Almbergs tilltal, så har han likväl med vice versa stämning på hustru Almbergs käromål 
svarat och att han haft skälig anledning att misstänka henne då hon vid undersökning tagit 
fram byxorna. 
     I anledning av denna förklaring finner Häradsrätten skäligt att frikänna Anders Andersson 
för uteblivande i rätten. Men i huvudmålet, där vittnen inför Torstuna Häradsrätt alldeles 
frikänner hustru Almberg och istället menar att Carl Ersson i Almby tagit bläckflaskan och 
kastat bort den och att byxorna hittats i hans säck, prövar Häradsrätten att vänta med sitt 
utlåtande tills Carl Ersson blir stämd och hörd. Därför åligger det Greta Almberg om hon vill 
fullfölja denna sak att stämma honom till nästa ting. Då Anders Anderssons närvaro blir 
nödvändig beläggs han med 10 riksdaler silvermynt i vite att infinna sig. Det åligger henne att 
så snart som möjligt underrätta Anders Andersson, så att han får rådrum att inställa sig, då 
Häradsrätten vill avgöra målet mellan Greta Almberg och Anders Andersson. 
     På samma sätt får Almberg anstånd till nästa ting att skaffa flera vittnen mot hustrun Brita 
Pärsdotter och det till följd av Rättegångs Balkens 16 kapitel 6 §, då det åligger henne efter 
den stämning hon redan fått att inställa sig och vänta på slut i saken. 
 
§ Rustmästaren i Börje, Näs socken, Petter Svan hade instämt till innevarande ting drängen 
Eric Gustafsson Widman på Svartsjölandet, Färentuna socken och härad, men drängen hade 
ändå uteblivit. Trots att det led mot tingslutet prövade Häradsrätten att uppta Petter Svans 
talan mot Widman, med påstående att han skulle ersätta honom skadestånd för en ökstock, 
som Widman utan lov tagit den 4 september för att ro över Frölunda sjön. Båten hade varit 
låst, men Widman hade brutit sönder låset och sedan satt sig över sjön och därefter lämnat 
båten handlöst, varigenom den blivit sönderslagen. 
     För att bestyrka sin talen uppvisade Svan en attest daterad i Färentuna av den 21 september 
underskriven av Anders Thomasson i Näs socken och Per Andersson tolvman i Högby. De 
intygade att Erik Gustafsson fått stämningen. Vidare en skrivelse daterad den 12 oktober 
underskriven av A Bergström och Reid Pärsson i Frölunda med innehåll att drängen i Sätuna, 
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Färentuna socken varit i Frölunda den 4 september och begärt att komma över sjön. Då han 
inte kom över hade han sagt sig gå någon annanstans. 
     Ännu en skrivelse daterad den 14 oktober och underskriven av Johan Mattsson och Jan 
Bengtsson, som säger sig ha hittat rustmästare Svans bortkomna båt liggande vid Lindholmen 
i Brofjärden sönderslagen av stormen och helt sönderstött. Låset var sönderbrutet och borta. 
De erbjöds sig att med ed bestyrka sin skrivelses riktighet 
    Påstod för den skull Svan att svaranden måtte anses med den plikt som lag förmår samt 
ersätta honom skadan med åtminstone 1 riksdaler silvermynt och i expenser ge enligt räkning 
23 riksdaler 20 skilling kopparmynt. Häröver 
 
Resolverades 
Rustmästare Svan uppvisade bevis att drängen Erik Gustafsson i Sätuna, Färentuna socken, 
inte endast fått stämningen i tid, utan också måtte vara skyldig till det mot honom anförda 
käromålet, nämligen att han olovandes tagit en låst ökstock för kärande. Han hade uppbrutit 
och fördärvat låset. Därför prövar Häradsrätten att sakfälla Erik Gustafsson för uteblivande 
från tinget enligt 12 kapitlet 2 § Rättegångs Balken till 2 riksdaler silvermynt och i anledning 
av 3 § 43 kapitlet Missgärnings Balken för att han olovandes tagit båten, betala Svan 12 
skilling silvermynt och i expenser erlägga 6 riksdaler samma mynt. 
     Det åligger Svan att efter Häradsrättens utslag söka utmätning i så god tid, att Gustafsson 
hinner stämma till nästa ting om han vill återvinna saken och anser sig ha skäl till det. 
 
§ Genom inlagd skrift androg Baron och Häradshövding Johan Funk, att sedan 
frälsehemmanet Jursta i Bro socken och härad, genom arv blivit honom tilldelat, har han 
erfarit att grannarna inte endast självsvåldigt gjort åverkan i skogen och på hägnader, utan 
också att bönderna mot kontraktet låtit sig förledas att sälja skog och foder. 
     Han anhåller om Häradsrättens förbud, så att åborna inte säljer något av gårdens foder eller 
hygge eller att närboende grannar på något sätt gör åverkan på gårdens hägnader och skog. 
     Då Baronens begäran är helt laglig, ålägger Häradsrätten åborna på Jursta frälsehemman 
liksom alla främmande vid 10 riksdalers vite utom den plikt som lag förmår vara förfallna om 
de beträds med försäljning av något av hemmanets foder eller åverkan på skogen  mot 
kontraktet. Innan förbudet vunnit laga kraft skall det uppläsas  i omliggande socknar. 
 
§ Företrädde på Friherrinnan Anna Christina Flemmings vägnar hennes inspektor Erik 
Lindström, som berättade att han förra sommartinget genom stämning tilltalat sekreterare 
Olof Wahlberg angående olovligt skogshygge på Säbyholms skog, Alholmen kallad. 
       Han visade Häradsrättens rannsakning och resolution från sommartinget. I följd härav 
borde sekreterare Wahlberg själv stämd inställa sig vid detta tinget. Han hade ännu inte 
inställt sig. Lindström anhöll att Rätten skulle slutligen avgöra denna sak. 
    Rätten underrättade sig om detta måls beskaffenhet genom protokoll och resolutionen vid 
det den 3 juni hållna sommartinget och fann att sekreterare Wahlberg inte inställt sig vid 
sommartinget utan genom skrivelse från Stockholm av den 31 maj berättat, att han för sina 
ämbetssysslors skull inte kunde vara närvarande. Han berättade dock i skrivelsen att Baron 
Posse givit honom tillåtelse att på Alholmen låta hugga något björkvirke, som kunde vara 
tjänligt till slöjd och annat småarbete. 
      Som bevis härför har han åberopat sig på Löjtnant Gyllenpamps och Konduktören Jaques,  
som varit med när sådant lov givits. 
     Då löjtnanten är i Västervik har endast konduktören i skrift meddelat vittnesbörd så väl om 
tillåtelsen som om antalet av de 16 små huggna träden. Denna skrift hade varit insänt till 
Rätten och därmed menade Wahlberg att han inte olovligen gjort något hygge på Alholmen. 
Han har aldrig tänkt annat än att Baronen hade lika mycket att säga till om vad angår holmen, 

32    D:\&&-SKRIFTER\Häftade med omslag\Bro Häradsrätt\Doc-filer\BroH.1740.doc   Skapat den 2013-02-11 03:56:00    Senast utskrivet 
2013-02-12 05:58:00    



som Friherrinnan själv. Helst som han sedan länge hade en gård under eget bruk och vårdande 
på Svartsjö, varunder han trott att denna holmen lydde. 
     Rätten pålägger Sekreterare Wahlberg att till nästa ting införskaffa Baron Posses egen 
utlåtelse häröver, om vilken rätt och makt han hade att ge Wahlberg tillstånd att hugga på 
Alholmen, då parterna utan ny stämning skall infinna sig. 
 
Härefter frågade Rätten om sekreterare Wahlberg hade någon fullmäktig här vid Rätten och 
då ingen anmälde sig och detta är den sista saken fann Rätten enligt 3 § 12 kapitlet Rättegångs 
Balken att på de skäl som käranden uppvisar kan saken avgöras. 
    Lindström menade att som  Wahlberg inte bestritt att han låtit hugga, utan menat att han 
haft lov och tillstånd av Baron Posse, vilket tillstånd om sekreteraren skulle haft det, vilket 
dock är tveksamt, här länder det honom till ursäkt eftersom Baron Posse inte hade makt att ge 
detta tillstånd. För att visa hur ansenligt hygget varit anhöll Lindström att tolvmännen Hans 
Erlandsson och Pär Jöransson, som synat stubbarna måtte bli hörda under ed. De sade den 
vanliga vittneseden med hand på bok och berättade följande: 
     De hade i februari räknat till 24 stycken björkar, stora som lagom timmer till 16 á 17 alnars 
längd utan någon kvist, förutom andra små och att det varit 14 alnars längd på marken mellan 
stubben och skaten, vilken då legat kvar och varit knutvulen i änden. De hade kunnat räkna 
till 2 lass smått. De hade räknat 80 björkar både stora och små 
     Lindström androg vidare att de vid förra tinget edligen hörda vittnena hustruna Karin 
Jöransdotter och Margareta Mårtensdotter intygat att två karlar varit på holmen och sagt sig 
haft lov att hugga. Margareta Mårtensdotter hade vid samma tillfälle funnit en karl som huggit 
björk och att de haft två par dragare och kälkar.  
     Därför anser Lindström att han har större fog att tillägga sekreterare Wahlberg ha gjort all 
den åverkan, som nämndemännen synat. Till följd härav gjorde Lindström mot sekreterare 
Wahlberg sitt påstående, att medan Wahlberg vid sommartinget blivit av Rätten pålagt att till 
detta ting infinna sig och visa Baron Posses eget utlåtande, som han skriftligen åberopats att 
skaffa fram. Han har nu alldeles uteblivit utan något laga förfall. 
Han begär att Rätten inte endast vill sakfälla för uteblivandet, utan också för åverkan för 24 
stora björkar och 2 lass björk. Han bör ersätta skador och expenser efter ingiven förteckning 
med 23 riksdaler 12 skilling silvermynt och därtill 10 riksdaler. Samt att Rättens utfärdade 
skogsförbud av den 7 september uppvisas. Lindström avvaktar Rätten utslag och avträdde. 
 
Resolveras 
Sekreterare Wahlberg har inte bestritt att den av Friherrinnan Flemming genom sin 
fullmäktige inspektör Lindström ingivna och överklagade åverkan på Alholmen, skett av 
honom genom hans folk. Han säger sig haft Baron Posses lov och tillstånd, vilket han inte 
gittat bevisa, trots att Rätten gett honom tid och rådrum. Han har inte allenast satt åsido, vad 
Rätten ålagt honom genom resolution av den 3 juni utan tvärt emot resolutionens innehåll 
utan laga förfall uteblivit. För den skull och genom vittnesmålen av nämndemännen Hans 
Erlandsson och Pär Jöransson, som vid besiktningen med ed intygat att på Alholmen funnits 
stubbar efter 24 stora björkar om 16 á 17 alnars längd och de kvarlämnade skatarna varit 
knutvulna. Dessutom fanns en del träd tagna till ungefär 2 lass, vilken Rätten värderar till var 
för sig 2 riksdaler silvermynt och de 2 lassen till 2 riksdaler var.  
      Därför finner Häradsrätten till följd av 10 kapitlet 1 och 5 § § i Byggninga Balken att 
sakfälla sekreterare Wahlberg med 1 riksdaler silvermynt i böter för varje träd och lass till 26 
riksdaler silvermynt samt att ersätta Friherrinnan Posse med 52 riksdaler silvermynt och 
expenser för 12 riksdaler samt för uteblivandet från Rätten enligt 12 kapitlet 2 § Rättegångs 
Balken betala 2 riksdaler silvermynt. 
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     Det åligger dock Friherrinnan Posse att meddela sekreterare Wahlberg utslaget i så god tid 
att han innan nästa ting har rådrum att instämma Friherrinnan Posse, visa sitt laga förfall och 
vinna i huvudsaken om han förmår sig härtill och har skäl. 
 
§ Genom en skrift anhöll Johan Mattsson, som åbor Kronorusthållet Asker, Näs socken, om 
Häradsrättens bifall att på Häradets kronoallmänning få hugga 12 lass gärdsel och 6 lass stör 
till gärdsgårdens vidmakthållande. Han åberopar sig på Nämndens vittnesmål att det inte finns 
någon skog vid rusthållet.  Häröver   
 
Avsades 
Då Häradsrätten vet att ingen skog finns som är tjänlig till gärdsel på Kronorusthållet Askers 
ägor och hemmanet behöver upprätthålla sina gärdsgårdar, anser man att bonden Johan 
Mattsson får ta på Häradsallmänningen vad han begär, 6 lass stör och 12 lass gärdsel, allt 
enligt 7 punkten i Kongl Maj:ts Förordning om Skogarna. Som bevis för Johan Mattsson 
lämnas detta till Protokollet. Det åligger honom att anmäla härom till Landshövdingen. 
 
§ Sedan nämndemännen Nils Andersson i Tuna och Johan Ersson i Ålsta besiktigat och funnit 
att bönderna Bengt Isacksson och Anders Jöransson i Tuna nödvändigt behöver 80 stycken 
timmerstockar av 18 alnars längd. De vill båda bygga en stuga med kammare på sina 
hemman.  
    Häradsrätten finner skäligt till följd av 7 punkten i Kongl Maj:ts Förordning om Skogen att 
lämna dem tillstånd och införa det i Protokollet. 
      Det åligger dem att i samma ärende ödmjukt anmäla till Landshövdingen. 
 
Sedan således alla mål blivit avgjorda öppnades Charta Sigillata lådan och uppräknades de 
Charta Sigillata medel som inkommit under detta ting. Summan var … daler 30 öre 
silvermynt, vilka levererades till Kronobefallningsman Sven Askerot till förvaring.  
Actum ut supra  
På Häradsrättens vägnar ….. Sigill 
 
Saköreslängden till följd av föregående protokoll 
Erik Axelsson i Tibble Kyrkby för försummat upprop 
Färjekarlen vid Stäkets färja Anders Andersson för det samma 
Erik Axelsson i Tibble Kyrkby för olovlig avflyttning från Österröra. Han pliktar 10 riksdaler 
målsägarens ensak 
Hustru Kerstin Andersdotter för att hon med 2 okvädningsord överfallit Gerelii hustru på 
Ekhammar samt för 3 blånader Bötena delas mellan Konungen, Häradet och Målsägaren 
Gerelii hustru på Ekhammar för att hon tillfogat hustru Kerstin Andersdotter en blånad. 
Bengt Nilsson på Dävensö för uteblivande från tinget 
Erik Gustafsson Widman i Sätuna, Färentuna socken för det samma 
Sekreterare Wahlberg för olovligt skogshygge av 24 stora björkar och 2 lass björkvirke på 
skog tillhörig Säbyholm. Han bötar för varje träd 1 riksdaler och för vart lass 1 riksdaler 
Wahlberg bötar dessutom för uteblivande från tinget 
 
Bro den 27 oktober 2008 Gudrun Sandén 
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