
Vinterting den 24 januari 1743 
År 1743 den 24 januari blev laga ting hållet med allmogen i Bro Härad i Tibble Gästgivargård 
av undertecknad vice Häradshövding. 
Närvarande Kronobefallningsman Sven Askeroth, Länsman Anders Sundberg och följande av 
Häradets Nämnd: 
Nils Andersson i Tuna 
Jan Ersson i Ålsta 
Thomas Mattsson i Österröra 
Ludwig Ersson i Brunna 
Pär Jöransson i Sanda 
Hans Erlandsson i Klöf 
Lars Isaksson i Hernevi 
Matts Hendriksson i Skälby 
 
Sedan Kongl Maj:ts och Rikets Höglovliga Hovrätts för undertecknad utfärdat Konstitutorial 
(förordnande) att förestå denna Jurisdiktion (domsrätt) under hans ledighet blivit uppläst för 
vederbörande, lystes laga ting och tingsfrid. Därefter upplästes till allmogens efterrättelse 28 
kapitlet i Byggninga Balken. 
     Sedan mottogs de lagfartsskrifter, som ett särskilt protokoll utvisar och de instämda 
sakerna företogs i följande ordning: 
 
§ Till denna rättegångstimma hade Länsman Anders Sundberg inkallat åtskilliga av Häradets 
innevånare för att de försummat kronoskjutsen. Men på Rättens anmodan gav Länsmannen 
efter på sin talan i detta mål. De instämda fick en allvarsam förmaning att i fortsättning taga 
sig tillvara för sådan försummelse. Detta lovade de. Skulle de göra sig skyldiga till sådan 
försummelse igen kommer de att bli tvungna att betala dubbelt. Därvid lät Rätten det bero. 
 
§ Gästgivaren och Bokhållaren Johan Bulich hade till detta ting låtit instämma åtskilliga 
häradsbor för försummad hållskjuts. Han förklarade sig dock vara nöjd med den allvarsamma 
varning som de lagsökta fått av Rätten. Han var inte heller försedd med tillräckliga bevis mot 
dem. De närvarande blev varnade för sådant trots i fortsättningen, om det är dem kärt att 
slippa laga plikt, vilket de lovade. 
 
§ Uppropades frälsefogden vid Säbyholm Eric Lindström mot Kyrkoherde Grundells drängar 
i Håtuna Prästgård, Eric Flenning, Anders Ludwigsson och Jan Jansson, som Lindström 
lagsökt för åverkan på Säbyholms skog. 
    Men varken kärande eller svarande inställde sig eller hade låtit visa laga förfall för sitt 
uteblivande. Nämnden intygade att svarande fått stämningen. 
    För den skull fann Häradsrätten skäligt i stöd av 12 kapitlet 2 § Rättegångs Balken att 
sakfälla dem till 2 riksdalers silvermynts böter vardera. 
 
§ Uppsteg nämndeman Ludwig Ersson i Brunna och meddelade, att han för sin sjuklighets 
skull inte längre kan sköta sina nämndemans sysslor och begärde att Häradsrätten ville ge 
honom avsked. Då Ludwig Ersson under sin långvariga tingstid visat prov på beskedlighet 
och med trohet och flit uträttat de honom anbefallda och till nämndemanssysslan hörande 
förrättningar vill Rätten meddela honom ett välförtjänt avsked. 
 
§ Ingav Kronobefallningsman Sven Askeroth åtskilliga avkortnings- och restlängder för 
senaste året, tillsammans med taxerings- och uppbördslängder på de personer som första 
terminen av samma år anmält att de vill bränna brännvin. Vidare förteckning på dem som 
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bärgat Kongl Korsängen och fått betalt därför. Längderna upplästes och inget var att påminna, 
vilket påskrevs på själva Dokumentena som bevis. 
 
§ Som Kongl Maj:ts och Rikets Höglovliga Hovrätt genom brev av den 20 i denna månad 
befallt undertecknad, att med Bro Häradsnämnd företa rannsakning mot Hovjunkare Jacob 
Gripenstedt, därför att han nu för andra gången på samma sätt som vid slutet av år 1739, 
förvägrat det lilla barn, som fötts den 5 november 1742 att komma till dop och kristendom, 
oavsett att Kyrkoherden i Församlingen påmint honom flera gånger. 
    Så antyds Hovjunkaren  av Länsmannen och två av nämnden att inkallas till tinget. Men 
som det allmänt intygas är Hovjunkare Gripenstedt sjuk och sängliggande, så att han inte kan 
inställa sig vid tinget.  
    Därför fann Rätten skäligt att låta anstå med denna sak, tills laga tinget är slut och då företa 
denna rannsakning på Lejondahls Sätesgård. 
 
Till slut uppräknades de vid detta ting influtna Charta Sigillata medlen, som uppgick till 4 
riksdaler 2 skilling silvermynt, vilka Länsman Anders Sundberg mottog  
År och dag som förr skrivet står. På Häradsrättens vägnar Carl Gyllenbååt 
 
Saköreslängd för Bro Härads vinterting 1743 
Inspektor Eric Lindström vid Säbyholm och drängarna Eric Flenning, Anders Ludwigsson 
och Jan Jansson i Håtuna Prästgård är sakfällda för uteblivande från tinget till 2 riksdaler 
silvermynt vardera. 
På Häradsrättens vägnar  Carl Gyllenbååt 
 
År 1743 den 21 maj och följande dagar i maj månad hölls laga sommarting med menige man 
av allmogen i Bro Härad i Tibble Gästgivargård. 
Närvarande Kronobefallningsman Sven Askeroth och följande av Häradets edsvurna nämnd, 
nämligen: 
Häradsdomare Nils Andersson i Tuna och nämndemännen 
Johan Eriksson i Ålsta 
Pär Jöransson i Sanda 
Hans Erlandsson i Klöf 
Lars Isaksson i Hernevi 
Matts Hendriksson i Skälby 
Lars Larsson i Skälsta 
Erik Andersson i Hernevi 
 
§ Sedan gudstjänst blivit förrättad i Näs sockenkyrka och allmogen jämte parterna på tinget 
kommit samman, blev de inkallade. Därefter upplästes Kongl Maj:ts Nådigaste Fullmakt för 
underskrivna domhavande, att vara Häradshövding i den efter Assessor Pehr Francs lediga 
Häradshövdings Jurisdiktion, som består av Åsunda, Trögd, Håbo och Bro Härader i Uppsala 
län. Därefter utlystes ting och tingsfrid och allmogen samt parterna förmanades till ett 
beskedligt och stilla uppförande vid tinget. Sedan beviljades de uppbud och inteckningar som 
särskilt protokoll utvisar. 
 
§ Kärade, efter utverkad och tillställd stämning torparen Mats Larsson i Nytorp till bonden 
Anders Andersson i Uppsylta 
1:o för att den senares hustru skulle beskyllt den förras, att ha stulit 5 stycken fårskinn, 3 
stycken fällar, 1 guldring och vita pengar 
2:o för okvädningsord så väl nyligen som 
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3:o för 2 år sedan 
4:o angående laga plikt och expenser. 
 
Bonden Anders Andersson som inställde sig påstod däremot, efter uttagen vice versa 
stämning, att hans hustru aldrig skulle ha tillagt Mats Larssons hustru någon tjuvnad och att 
denna för den skull för ohemult (obefogat) käromål skulle plikta. 
    I anseende härtill anhöll Matts Larsson att med två inkallade vittnen, hustru Margareta 
Jacobsdotter och pigan Anna Ersdotter, få bevisa sin talan. 
    Samtliga vittnen blev framkallade och var ojäviga. De avlade eden med hand på bok och 
berättade sedan var för sig. 
1:o Hustru Margareta: att förra julen då Anders Anderssons hustru, Anna Larsdotter, legat 
sjuk och vittnet då varit hos henne, hade hon sagt: - Jag undrar var min avlidna mors vita 
pengar, fårskinn och fällar tagit vägen. Men att hon därför beskyllt någon, hade vittnet på 
tillfrågan inte hört. Hon intygade att hon inget mer hade att berätta. 
2:o Pigan Anna Ersdotter att hon i denna saken inte hade det minsta att säga. 
 
På Häradsrättens föreställning till parterna, som nu väl märkte hur onödig denna rättegång 
varit, menade att de inte skulle kunna samsas. Därför förklarade de bägge efter någon tvekan, 
att de på ömse sidor skulle låta sin talan falla. De anhöll endast att ett vite skulle sättas, vartill 
den skulle fällas skyldig, som hädanefter den andra på något sätt förolämpade. 
 
Häradsrätten övervägde detta och fann skäligt att mellan dessa tvistande parter på deras 
begäran utsätta 10 riksdaler silvermynt i vite utom böter efter lag för den som blir övertygad 
att hädanefter ha den andra med någon beskyllning, okvädnings ord eller på annat sätt 
förolämpat. Häradsrätten låter i övrigt vid parternas ingångna förlikning saken bero. 
 
§ Kärade till följd av uttagen stämning frälseinspektoren vid Säbyholm Eric Lindström genom 
sin fullmäktige, studiosus Eric Wagenius, till drängarna Eric Flenning, Anders Ludwigsson 
och Johan Hansson, angående gjord åverkan på Säbyholms skog.  
     Efter besiktning av nämndemännen Hans Larsson i Klöf och Lars Pärsson i Önsta har tre 
lass ved blivit huggna på Säbyholms skog ungefär 200 steg från rågatan, som skiljer denna 
skog från Häradsallmänningen. 
    Wegelius påstår, att de därför måtte förklaras skyldiga till det vitet på 10 riksdaler 
silvermynt, som av häradsborna och Häradsrätten beviljats angående olaga tillgripande på 
denna frälseskog samt plikta efter lag och ersätta skadan efter mätismanna orden 
(värderingsmäns ord) samt betala expenser efter ingiven förteckning som uppgår till 52 
riksdaler 16 skilling kopparmynt 
 
Kärandena erkände åverkan på ort och ställe, men den värderade skadan, som bestått av 
endast 2 trebetslass, medan det tredje som blivit hugget är kvarhållet av inspektor Lindström. 
 
Resolverades 
Eftersom de anklagade frivilligt tillstått åverkan och nämnden intygar att ett sådant vite på 10 
riksdaler som Häradsrätten beviljat och till alla vederbörandes efterrättelse publicerat och 
kungjort mot den, som skulle beträdas med något olaga tillgripande av Säbyholms frälseskog 
finns uppsatt, anser man att de tre drängarna skall erlägga vardera 10 riksdaler silvermynt i 
vites böter och dessutom plikta enligt lag 10 kapitlet 5 § Byggninga Balken vardera 7 daler 
för varje lass fälld och huggen ved. 
     Vad ersättningen för skadan angår värderas den till 2 riksdaler kopparmynt för 2 
trebetslass ved eftersom det tredje lasset blivit kvarhållet. 
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    De skall betala de 2 daler kopparmynt som ersättning samt förnöja käranden för hans 
förorsakade rättegångskostnader med 15 daler kopparmynt.  
    Orkar de inte betala böterna, straffas de med var sina 8 dagars fängelse på vatten och bröd. 
 
§ Kärade efter utverkad stämning av avlidne frälsefogden Gerelii änka, hustru Anna 
Margareta Brocelia, till hållkarlen här vid Gästgivargården Olof fogde, att han med lov skulle 
tagit en av hennes hästar till skjuts, men sedan inte återställt den. Hustru Brocelia har först 
efter 9 dygn på annat sätt återfått hästen. En bonde i Sollentuna hade på uppmaning av 
trädgårdsmästare Aliless i Stockholm, hos vilken hästen av en obekant person blivit insatt, 
tagit hand om den. Han hade låtit upplysa i två kyrkor, nämligen Sollentuna och Järfälla. 
Därefter hade kärande fått tillbaka hästen. 
    Fogden inställde sig och förklarade, att han väl inte kunde veta att han på detta sätt tagit  
änkans häst vid hållskjutsen och lämnat den till en resande officer, som skulle betjäna sig av 
den till nästa gästgivargård, nämligen Barkarby. Han hade fullgjort vad han lovat att 
återskaffa hästen, genom att anmoda drängen Anders Mattsson i Tibble, som efter en liten 
stund rest med skjuts till Barkarby för att ta tillbaka hästen.  
     Detta hade Anders Mattson lovat och efter ankomsten till Barkarby frågat efter hästen, 
men då upptäckt att den inte var där, utan att den obekanta resande officeren farit förbi 
Barkarby till Stockholm. Detta intygade drängen Anders Mattsson, som nu var närvarande 
    Fogden menade sig därför vara på obefogat skäl dragen inför rätta. Han påstod plikt för 
änkan, varefter änkans fullmäktige anhöll om plikt på fogden, för att hästen varit borta i nio 
dagar. 
     Protokollet upplästes och erkändes, varpå parterna avträdde och Rätten tog målet i 
övervägande och stannade i följande 
 
Slut 
Då drängen Anders Mattsson intygat att hållkarlen, fogden, anmodat honom att ta kärandes 
häst tillbaka från Barkarby och också efterkommit den tillsägelsen han givit käranden, att 
ordna med hästens återförande är han utan skuld. Den obekanta officeren hade ju på 
egenvilligt sätt tagit hästen förbi Barkarby och använt honom till Stockholm 
     Därför prövar Häradsrätten skäligt att frikänna fogden för änkans tilltal i detta mål. 
     Rätten anser inte heller att änkan skall påläggas plikt eftersom hon inte haft anledning till 
denna rättegång. 
     För övrigt är det änkan, hustru Anna Maria Borcelia, tillåtet att tilltala officeren, som vid 
detta tillfälle på olaga sätt nyttjat hennes häst. 
 
§ Kärade torparen Lars Jansson under Säbyholm genom sin fullmäktige, Studiosus Eric 
Wegenius, till kyrkoherden Magister Adolph Grundell, angående okvädningsord varmed den 
senare förra året skall ha förolämpat Jansson. 
   Kyrkoherde Grundell lät vid uppropet av denna sak inlämna en av kapellan Anders Jerner 
utgiven attest av följande innehåll: 
    Att Kyrkoherden är sjuk och sängliggande, i anseende till detta förfall anhöll Kyrkoherden 
om anstånd med denna sak till nästa ting. 
    Däremot protesterade kärandens fullmäktige i början, med påståendet att Rätten så mycket 
mindre behöver bry sig om denna attest, eftersom den är osvuren. Senare förklarade sig 
Wegelius vara nöjd med att saken uppskjuts till nästa ting, om Häradsrätten skulle vilja 
pålägga Kyrkoherden vite, att  utan ny stämning inställa sig och svara i detta mål. 
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Resolverades 
Med kärandes medgivande har anstånd till nästa ting med denna saks företagande och laga 
avgörande lämnats efter svarande, Kyrkoherdens begäran. Det åligger Kyrkoherden att då, 
utan någon ny stämning vid 10 dalers silvermynts vite inställa sig och svara i detta mål där 
han nu är tilltalad. Kärande skall tidigt meddela Kyrkoherden denna resolution. 
 
§ Efter stämning av Löjtnant Thomas Hollsten som innehavare av Gästgivargården i Tibble, 
Näs socken, detta Härad, skall Erik Ersson och Anders Ersson i Skälby bevisa att de inte 
försummat hållskjutsen vid gästgivargården den förra 1 gång, nämligen den 20 april med 2 
hästar och den senare 5 gånger med 1 häst. 
 
Resolverades 
Erik och Anders Erssöner bör till följd av 12 § i Kongl Maj:ts Gästgivare Ordning av den 12 
december 1734 som och efter lag i 28 kapitlet 7 § Byggninga Balken plikta för hållskjutens 
försummelse. Den förra 1 gång med 2 hästar 12 riksdaler och den senare 5 gånger med 1 häst 
30 riksdaler silvermynt 
 
§ Kärade på Bro Häradsbors vägnar efter uttagen stämning av tolvman Mats Hendriksson och 
bonden Anders Mattson till bokhållare Bulich, angående en hållstuga, som han som före detta 
innehavare av Tibble Gästgivargård skulle efter överenskommelse med häradsborna låta 
uppsätta vid Gästgivargården. 
    Till saken hör att Häradsrätten  genom resolution av den 5 februari detta år har på 
Häradsbornas begäran beviljat och fastställt, att den vid Bro kyrka då stående gamla 
tingsstugan, skulle av Häradets innevånare som är anslagna till hållskjuts nedtagas och föras 
hit till Gästgivargården och till en hållstuga uppsättas med alla tillbehör.  
    De skall sedan ha träffat en sådan överenskommelse, att Bulich i en byggning, vilken han 
då tänkt sig låta uppsätta vid Gästgiveriet, skulle upplåta en kammare till hållskjutsen och 
underhålla den i framtiden mot 100 dalers kopparmynt kontant. 
     Det gamla timret av tingsstugan och flera andra material som han fått har av vederbörande 
blivit ditfört. Bokhållaren har  likväl inte fullgjort sin utlovade byggning utan sålt 
Gästgivargården. Han skall till någon del förskingrat och för egen nytta använt dessa material, 
för vilka nu Häradsbornas Fullmäktige påstår ersättning och rättegångsomkostnader. 
 
Bokhållare Bulich infann sig i sällskap med Löjtnant Thomas Hollsten, som nu är ägare av 
Gästgivargården och förklarade, att någon underhandlig om en hållkammare hade förekommit 
mellan honom och Häradet, men nekade till att det kommit till fullbordan eller att den 
innehållit den förbindelsen att Bokhållaren i framtiden skulle underhålla hållkammaren som 
Häradsborna föregivit. 
    Det menade kärandena att de kunde bevisa och bad därför om anstånd till morgondagen, 
vilket beviljades. 
 
Den 28 maj fortsattes Tingsförrättningen. 
§ Uppropades åter saken mellan Bro Häradsfullmaktige och bokhållare Bulich angående 
hållkammaren. Parterna inställde sig, bokhållare Bulich och även Löjtnant Hollsten på 
svarandesidan och på kärandesidan hade man ingivit en av några häradsbor meddelad attest, 
varmed de kunna bevisa att de träffat en överenskommelse om hållkammaren med Bulich. 
Därför föreställde Häradsrätten dem förlikning. 
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Löjtnant Hollsten yttrade att han på Bulich vägnar ville påta sig att uppsätta hållkammaren 
med de här befintliga materialen om häradsborna i framtiden själva stod för underhållet och 
betalade 50 daler till honom istället för de förut lovade 100 daler kopparmynt.  
     Efter något betänkande förklarade sig häradsborna nöjda och mottog anbudet. För den 
skull 
 
Resolverades 
Häradsrätten låter vid en sådan förlikning allt bero och förbliva. 
 
§ Uppropades till detta ting den instämda saken mellan tolvman Anders Andersson i Åkerby, 
Häggeby socken, kärande och hovsmeden i Stockholm, mäster Carl Roth, svarande angående 
ett brunt sto, som käranden skulle sköta och blivit skickad till kronoskjuts, innan svaranden 
den 27 april vid Tibble Gästgivargård olovligen skall ha tagit det. Han har fört det genom 
Stockholm till ett torp i Södermanland. För detta olaga tillgrepp påstods plikt samt ersättning 
för orsakad rättegångskostnad. 
     Käranden infann sig, men inte svaranden. Kärande meddelade att denna sak var förut i 
Kongl Slottskansliet angjord och att han med kvartersmästare Bentxell som väntades när som 
helst, skulle få det utdrag om deras beslut. För den skull 
 
Resolverades 
Då Häradsrätten inte känner till på vad sätt och om Slottskansliet lagt handen härvid, kan de  
inte befatta sig med saken. 
 
Uppräknades Charta Sigillata medlen som var 13 daler 4 öre silvermynt, vilka tillställdes 
tolvman Mats Gudriksson i Skälby att levereras till Länsman Sundberg, så snart han 
återkommer från Kronans krigsfolk, som marscherade härifrån i går och som han följde. 
 
Således var rannsakat och befunnit prövat och dömt betygar  
På Häradsrättens vägnar Jacob Röök  
 
Saköreslängd för Bro Härads laga sommarting den 27 maj 1743 
Drängarna Eric Flenning, Anders Ludwigsson och Johan Hansson för av Häradsrätten utsatt 
vitesbrott 10 riksdaler silvermynt som tillsammans gör 30 riksdaler. De bötar även för 
åverkan på Säbyholms skog med 1 riksdaler vardera. 
Erik Eriksson i Täljeby för försummad hållskjuts 1 gång med 2 hästar  
Anders Eriksson i Täljeby för försummad hållskjuts 5 gånger med 1 häst 
 
År 1743 den 1 och följande dagar i september hölls laga höstting med Bro Härad i Tibble 
Gästgivargård. Närvarande Kronolänsman Anders Sundberg och Häradets edsvurna nämnd. 
Häradsdomare Nils Andersson i Tuna 
Nämndemännen Jan Ersson i Ålsta, Hans Erlandsson i Klöf, Matts Hendriksson i Skälby, Lars 
Larsson i Skällsta, Erich Andersson i Hernevi, Peter Jöransson i Sanda 
  
§ Efter förrättad gudstjänst i Näs sockenkyrka trädde Rättens ledamöter tillsammans. Då 
lystes laga ting och tingsfrid och parterna uppropades. Efter att uppbörds och inteckningarna 
upplästs och förts i särskilt protokoll upptogs de instämda målen i följande ordning: 
 
§ Häradsrätten upptog den till detta ting instämda saken mellan torparen Lars Jonsson under 
Säbyholm, kärande, och Kyrkoherde Adolph Grunell, svarande angående okvädningsord, 
varmed Kyrkoherden förra året skulle förolämpat Jonsson. 
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På svarandes ansökning och i anseende till de uppgivna skäl och omständigheter beviljades 
anstånd till detta ting. Dock med villkor att Kyrkoherden vid ett vite på 10 daler silvermynt 
inställer sig vid detta ting och svarar sin kontrapart. 
     Så inställde sig nu som Kyrkoherdens fullmäktige, uppbördsskrivare Mathias Unander 
medan studiosus Eric Wagenius var kärandes fullmäktige. Wagenius svarade på Rättens fråga, 
att de förklenande tillmälena var bestående och som kyrkoherden överklagade.  
      Han visade ett brev, som Kyrkoherde Grunell skrivit till frälseinspektoren på Säbyholm 
Eric Lindström med följande innehåll: Att skogvaktaren hade på ett okristligt och tjuvaktigt 
sätt tagit ett par hästar med kälkar för Kyrkoherdens folk. Kyrkoherdens begäran var att 
inspektoren säger till honom att lämna tillbaka vad han på ett sånt olovligt sätt avhänt 
Kyrkoherden. Kyrkherden tänkte inte underlåta att vid nästa ting söka satisfaction 
(upprättelse) på en sådan oförskämd karl och skogsrövare.  
      Wagenius frågade svarandes fullmäktige om hans principal var sinnad, att bevisa de 
tillmälen som han sagt till käranden. Unander svarade att Kyrkoherden inte fann sig befogad 
att något sådant bevisa. Han menar att vad käranden anfört hade skett i någon överilning, 
varför Kyrkoherden varit och ännu var redo till förlikning. Parterna kunde på Rättens 
föreställning inte komma överens om villkoren för en sådan förlikning utan sköt saken under 
Häradsrättens laga skärskådan och avgörande 
     Sedan kärandens fullmäktige inlämnat en förteckning på rättegångskostnaderna stannade 
Häradsrätten i detta  
 
Slut 
Kyrkoherde Grundell som inför domstolen rättat och återkallat de tillmälen han givit torparen 
Lars Jonsson bötar enligt 60 kapitlet 6 § Missgärnings Balken för 2 okvädningsord 2 gånger 6 
mark silvermynt. Han betalar till kärande de orsakade rättegångskostnaderna, vilka 
Häradsrätten prövar att utsätta och moderera till 10 daler silvermynt. 
 
§ Lät Kongl Maj:ts och Sveriges Rikets Råd, greve Thure Gabriel Bielke för mig och sittande 
Rätt uppvisa ett utdrag ur denna Häradsrätts Lagfarts Protokoll, som hållits vid ordinarie 
hösttinget den 21 september 1741.  
     Utdraget upplästes och där befanns hur det grevliga Torstensonska Sterbhuset respektive 
intressenter, fröken Greta Magdalena Torstensson och Riksrådinnan grevinnan Anna 
Margareta Oxenstierna, enligt de då vid Rätten uppvisade dokumenten och arvshandlingar i 
vittnens, Riksrådet Presidenten och Akademi Kanslerns Greve Arved Horns och Riksrådet 
och Övermarskalken greve Magnus Julius De la Gardis, närvaro den 17 december 1730 
avstått till grevinnan Eva Horn för nu grevliga Bielkeska husets fordran av 84.220 riksdaler.  
     Bland annan fast egendom var Säteriet Lennartsnäs med dess tillhörigheter beläget här i 
Häradet och Näs socken i avräkning för 1.350 riksdaler med förbehåll att i deras livstid 
utnyttja rättigheten att grevinnan under den 23 i samma månad och år på sin son Riksrådet 
greve Thure Bielke transporterat den förmånen och nyttjanderätten, som hon i kraft av den 
föregångna med det grevliga Torstensonska husets intressenter träffade den 21 september 
1741. 
      Till följd härav har Excellensen samma dag eller den 21 september 1741 erhållit första 
uppbud på Lennartsnäs säteri. Därefter hade följt  andra och tredje uppbuden den 5 februari 
och 17 maj 1742 utan klander. 
     Excellensen anhåller att Häradsrätten utfärdar faste och stadfästelsebrev på egendomen, 
vilket togs i övervägande. 
     Av dessa skäl och omständigheter befanns att Riksrådet Excellensen Thure Bielke för en 
summa av nittitusen trehundrafemtio riksdaler (90.350:-) blivit ägare till Säteriet Lennartsnäs 
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här i Häradet och Näs socken, och att Excellensen vid tre Häradsting enligt protokollens 
lydelse vid öppna dörrar låtit lagfara och därvid inget klander varit. 
     För den skull fann jag med Häradsnämnden skäligt samt enligt 1 och 4 kapitlet i Jorda 
Balken att här till evärdelig efterrättelse döma och förklara:  
     Att Lennartsnäs Säteri med alla underliggande förmåner och lägenheter, åker, äng, skog 
och mark, fiske och fiskevatten, torp och torpställen, kvarn och kvarnställen, intet undantaget 
och allt vad därtill av ålder legat, nu för tiden lyda och lyda bör och framledes med lag och 
dom tillvinnas kan, vara och förbli Excellensen Thure Gabriel Bielkes, hans fru grevinnans 
och deras grevliga arvingars rätta och lagfångna egendom. Varefter arvingar efter arvingar 
under frälsemanna rätt och börd, styra och råda samt efter lag och privilegier äga. 
    Och de grevliga Torstensonska arvingarna i livstiden nyttjanderätten förbehålla. 
    Och dristar sig ingen att härpå tadla eller klandra vid 5 dalers silvermynt i bot, för 
Häradshövdingens dombrott som för lagsagan. 
 
§ Tilltalade länsman Anders Sundberg, Önstas och Höglundas åbor Anders Mårtensson, Pehr 
Andersson, Peter Ersson och Matts Andersson samt Possessoren (ägaren) till Svarsta 
skattehemman för Kronoskjutsens försummande den 12 och 22 augusti med påstående att de 
måtte plikta enligt lag. 
    Anders Mårtensson i Önsta halva hemman vilken även svarar för Höglunda halva hemman, 
förklarade för sin del att han inte försummat någon Kronoskjuts, men eftersom han var antydd 
hade han infunnit sig på Kronoskjutsen, då han blivit budad, vilket han anhöll att få bevisa 
med vittnen, om Länsman inte skulle vidgå felet. 
    Pehr Andersson som förestår det andra halva hemmanet i Önsta invände att han inte kunde 
neka att han den 12 augusti varit borta från Kronoskjutsen, men att Höglundas skyldighet 
skall varit att efter skedd överenskommelse inställa sig vid Kronoskjutsen, varför han 
förmodades och anhöll att bli befriad från länsmans tilltal. 
     Matts Andersson i Väst Tibble halva hemman som även svarar för halva gården i Frötuna 
tillstod att han försummat Kronoskjutsen, men uppvisade en attest utgiven av Erich Ersson 
och Matts Ersson, att han den 20 augusti varit bortrest på begravning och haft sina hästar med 
sig. Han hade inte kommit tillbaka förrän den 22 sent om aftonen och således inte vetat om 
den under hans frånvaro uppbudade Kronoskjutsen. I anseende härtill förmodade han att han 
är befriad från Länsmans tilltal i detta mål. 
    Länsman yttrade att han i anseende till denna ursäkt ville eftergiva sitt påstående om plikt 
på Matts Andersson för uteblivande den 22 augusti, men för dem som uteblivit den 12 augusti 
anhöll Länsman att Matts Anderssons skall plikta 
    Vad Anders Mårtensson angår så menade Länsman Sundberg att han inte ville vara emot 
att Mårtensson vid nästa ting får producera sina vittnen, varmed han anser sig kunna bevisa, 
att han den 12 augusti varit vid Kronoskjutsen. Han gjorde därvid sitt förbehålla av all laga 
satisfication (upprättelse) ifall den svarande skulle brista i sin bevisning. 
    Häradsrätten lät det därvid bero och tillsade Anders Mårtensson att i detta ärende infinna 
sig med sina vittnen utan ny stämning vid 10 daler silvermynt i vite. 
    Angående  Pehr Anderssons i Önsta överenskommelse, som han säger sig ha gjort med 
Höglundas åbor att de skulle skjutsa för honom den 12 augusti, kan inte tjäna honom i detta 
mål för någon laga ursäkt. Därför förklarade Häradsrätten honom skyldig att enligt 2 § i 
Kongl Maj:ts förnyade tågordning, av den 28 maj 1719 och Kongl Maj:ts och Rikets Svea 
Hovrätts brev av den 5 april 1720 plikta för uteblivande från Kronoskjutsen med en häst den 
12 augusti med 6 riksdaler silvermynt och nästa gång uppfylla den skjuts som han försummat. 
 
Att Svarstas Possessor liksom Pehr Ersson i Höglunda, vilken svarar för en hel gård i Frötuna 
blivit tillsagda, att infinna sig vid detta ting för att svara mot Länsman Sundbergs, genom en 
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attest utgiven av kappelanen Anders Jerner. Likväl hade de inte inställt sig eller låtit lämna 
något bevis att de haft laga förfall. 
     Därför kunde inte Häradsrätten undgå att döma i saken. Och som Länsman Sundbergs 
berättelse visar, hade svarandena den 12 augusti med var sin häst uteblivit från Kronoskjutsen 
trots att de varit kallade. Därför bör, som ämbetet vitsordar, Häradsrätten anse skäligt att för 
en sådan efterlåtelse belägga dem med var sina böter på 6 riksdaler silvermynt. De skall nästa 
gång göra den eftersatta skjutsen. 
     Länsman skall meddela dem detta Utslag i tid eller söka utmätning så tidigt att de kan 
stämma till nästa ting för att söka vinna sin rätt om de finner sig befogade därtill. De skall 
dessutom plikta för att de uteblivit från tinget varsina 3 daler silvermynt. 
 
§ Mjölnaren vid Säbyholm, Wilhelm Svanström, har stämt dejan på samma gård, Anna 
Cattarina Reuter, angående några ohemula beskyllningar, varför käranden påstått plikt på 
svaranden. Båda parter infann sig och efter något tvistande kom de i alla dem emellan varande 
stridigheter överens och en föreningsskrift uppsattes mellan dem och inlämnades med innehåll 
som lyder: 
    Eftersom det mellan mig, Anna Cattarina Reuter och mjölnaren Wilhelm Svanström varit 
någon oenighet och missförstånd, som blivit så allvarligt att Svanström stämt mig inför 
Tingsrätten här i Häradet, för att jag skulle tillagt honom tjuveri och han hustru olovlig 
beblandelse. Detta har jag aldrig tänkt eller tänker, varken om honom eller hans hustru. Detta 
så mycket mindre som jag om dem intet annat vet, än att de är ärligt och anständigt folk. 
Denna beskyllning lär genom vidriga människor ha blivit utspritt. 
    För att undvika alla vidare ledsamheter oss emellan anmodar jag Svanström och hans 
hustru att de vill eftergiva de av mig i hastighet fällda orden och ha överseende därmed. Detta 
skall aldrig vidare höras av mig. Skulle detta ske skall denna nu instämda sak likafullt stå 
öppen. 
    För att Svanström skall vara skadeslös för de omkostnader han kan ha fått, har jag för allt i 
ett givit 8 plåtar. 
     Som Madame Anna Cattarina Reuter således återkallat sina ord och betalat mina 
kostnader, så är jag Wilhelm Svanström tillsammans med min kära hustru därvid nöjda. Vi 
avsäger oss framgent all vidare talan och eftergiver alltsammans i detta mål. 
    För att det i fortsättningen oss emellan skall vara ett tillbörligt och anständigt leverne och 
ingen den andra det ringaste förolämpar, har vi utsatt ett vite av 10 daler silvermynt, vilket 
vite den först bryter skall vara förfallen att betala utom vad lag tillägger. 
    Denna vår gjorda förlikning anhåller vi, att tingsrätten tar emot och konfirmerar samt inför i 
domboken. 
Säbyholm den 30 april 1743 Anna C Reuter 
Till vittnen Erich Lund…. 
 
Resolverades 
Föregående förlikning är till alla delar gillad och stadfäst, samt ett vite av 10 daler silvermynt 
utsatt, vartill utom böter efter lag, den är förfallen som den andra på något sätt hädanefter 
förolämpar. 
 
§ Kärande, befallningsman Nils Axelgren stämmer trädgårdsmästare Jan Engren för att han 
skall utspritt och hos framlidne Presidenten Hans von Fersens änka, grevinnan Nora 
Wachtmerister påstått, att Engren skulle betalt Excellensen kontant för sin tunna spannmål. 
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2 För att Engren skulle vilja undandra att betala 1 tunna korn som han fått till låns. Nu 
anhåller Axelgren att Engren betalar 1 tunna korn jämte 1 tunna råg och 1 fjärding havre som 
Engren dessutom erkänner sig vara skyldig. 
3 För att Engren berättat för kamrer Pagander, att Fagerberg burit till Axelgren 12 plåtar eller 
72 daler för spannmål han fått, vilket Axelgren menar inte kan bevisas. 
 
4 Begärs expenser. 
 
Trädgårdsmästare Engren har i vice versa stämning påstått, att Axelgren olovligen fordrar av 
honom ersättning för 1 tunna korn, fastän Engren betalt den, inte mindre än de 7 tunnor som 
han tidigare fått. 
 
2 Engren har anhållit att hans kontraparts hustru pliktar för okvädningsord, vilka hon den 14 
april sagt till hans hustru 
 
3 Begärs expenser. 
 
Parterna inställde sig med sina vittnen. Axelgrens fullmäktige, studiosus Erich Wagenius, 
anhöll att Engren måtte förklara vad han menar med sitt utspridda rykte och påstående hos 
Grevinnan, att han skall betalt till Axelgren sin tunna spannmål kontant samt med 72 daler 
som Fagerberg skall burit till Axelgren för spannmål. Om till äventyrs det är Engrens mening 
att påbörda Axelgren någon otrohet mot Grevinnan, är det nödvändigt att någon är närvarande 
vid denna aktion på Grevinnans vägnar. 
       Wagenius föreställde Häradsrätten om saken kan företagas innan sådant skett. Skulle 
Engren inte ha den meningen, påstår Wagenius att Engren måtte plikta för rättegångs 
missbruk, då Axelgren i så fall inte är skyldig att göra Engren någon reda och räkenskap 
varken för det ena eller det andra. 
 
Engren yttrade att han inte kunde tillägga Excellensen någon otrohet, utan påstod endast att 
hans inkallade vitten måtte höras. Men Häradsrätten föreställde nödvändigheten av att Engren 
förklarade i vilken sak han önskade att vittnena skulle höras innan Häradsrätten tillät 
vittnesmålet. För om saken skulle på något sätt röra Axelgrens förvaltningstid vid Godset, 
fordras en ren och laga process och att någon på Grevinnans vägnar är närvarande. 
     Engren yttrade att saken rörde Axelgrens förvaltning vid Godset. Därför ansåg 
Häradsrätten att någon skulle infinna sig på Grevinnans vägnar för att göra sina påminnelser 
innan Häradsrätten upptar saken. Såvida det berör Grevinnans rätt och intresse skall Rätten 
inte befatta sig med att höra vittnena, vilket antyds parterna. 
 
Men vad tvisten mellan Axelgren och Engren beträffar angående 1 tunna korn, som Engren 
lånat av Axelgren och för vilken jämte 1 tunna råg och 1 fjärding havre fordrades betalning, 
så berör den tvisten enskilt Axelgren och Engren. Därför anser sig Häradsrätten i stånd att den 
saken med laga slut avhjälpa. 
     Engren tillfrågades hur det med den saken hänger samman. Engren berättade, att han inte 
kunde neka att han fått 1 tunna korn. Men han påstod att den var betald. Detta kunde han inte 
bevisa varken med kvittobrev eller vittnen. Vidare tillfrågades om han var skyldig till 
Axelgrens fordran av 1 tunna råg och 1 fjärding havre. Han svarade att han erkände den 
skulden. Vidare hade parterna inget mer att påminna i denna sak varför  
 
Resolverades 

10 D:\&&-SKRIFTER\Häftade med omslag\Bro Häradsrätt\Doc-filer\BroH.1743.doc  Skapat den 2013-02-11 
03:49:00  Senast utskrivet 2013-02-12 05:59:00 



Då Engren medgivit att han fått 1 tunna korn av Axelgren, men inte kunnat bevisa att den var 
betald och han erkänt den övriga skulden av 1 tunna råg och 1 fjärding havre, prövar 
Häradsrätten skäligt, att pålägga Engren att betala 1 tunna korn och 1 tunna råg samt 1 
fjärding havre till Axelgren. Han skall betala efter det värde de olika spannmålsslagen hade 
när Engren mottog dem. 
    Vad beträffar de okvädningsord som Axelgrens hustru angripit Engrens hustru med så var 
de i det målet förlikta. För den skull låter Häradsrätten saken bero. 
 
Den 2 september fotsatte tingsförrättningen. 
§ Rannsakningen angående Erich Olofsson, Dävensö, Låssa socken, och pigan Anna 
Jacobsdotter med hennes mor hustru Anna, liksom hustrurna Wendela Nilsdotter och Maria 
Erichsdotter samt Anna Ersdotter och hennes man Jan Mattson, av vilka en del blev för 
edsöres brott dömda, varöver rannsakning till Hovrätten kommer att insändas med 
Häradsrättens däröver fällda utslag. 
 
Den 3 september fortsattes med tingsförrättningen. 
Tilltalade länsman Anders Sundberg torparen Anders Ersson i Svarvarviken, Bro socken, för 
att han vid antändandet av ett svedjeland, skulle låtit elden gå in på Bro Häradsallmänning. Då 
någon skada skett påstår länsman laga plikt. 
     Anders Ersson förklarade att han vid svedjelandets tändande brukat all möjlig försiktighet 
med hjälp av sina grannar torparna Erich Andersson i Roligheten och Erich Gabrielsson i 
Alsättra. De hade inte infunnit sig till tinget. 
     Dessutom hade på nersidan varit berg och på den andra sidan en rinnande bäck. Därför 
hade löpare och vattendiken varit onödiga. Vädret hade varit vackert och stilla. Så när han 
tände svedjelandet har det ingen vidare skada skett än att elden gått ett litet stycke uppför ett 
berg men inte skadat någon skog. 
    Det intygades såväl av frälsebefallningsmannen Skog, att Anders Ersson brukat en sådan 
försiktighet genom att ta hjälp av sina grannar, som av Nämndemännen vilka besiktigat 
skadan, som varit ganska liten. Elden kom ungefär 30 steg in i marken. Ingen skog skadades, 
utan endast småbuskar och ljung blev brända. 
    Länsmannen avstod under dessa omständigheter från sitt kärande och utlät sig att något 
uttag av böter inte fanns hos denna fattiga torpare, om han skulle beläggs med sådana. 
    Häradsrätten fann skäligt att befria Anders Ersson från plikt i detta mål. 
 
§ Kärade Luswig Ersson, Brunna till Jonas Andersson, Brunna,  med påstående att svarande 
måtte plikta för att han slagit ihjäl ett av kärandes svinkreatur samt ersätta skadan och 
expenser. 
   Ludwig Ersson nekade varför Jonas Andersson anhöll, att de av honom inkallade vittnena, 
hustru Cattarina Mattsdotter i Brunna, Erick Andersson i Skuggan och Bengt Jonsson i 
Kärrboda måtte höras. De inkallades och då de var ojäviga avlade de eden och berättade: 
1:o Hustru Cattarina: att hon varit ute på gärdet och hört att hunden varit ihop med svinen. 
Hon skyndade sig dit och såg att suggan var så slagen, att hon föll på knä åtskilliga gånger. 
Hon hade träffat Jonas Andersson som sagt att det var Beatas sugga. När hon tillfrågades, 
hade hon inte sett att Ludwig Ersson slagit suggan. 
2:o Erick Andersson och Bengt Jansson sade att de inte hade annat att intyga än att de 
besiktigat svinkreaturet och att sidoben på vardera sidan var avslagna. Flera bevis hade 
kärande inte att uppvisa. Uppläst och erkänt. 
 
Resolution 
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Ludwig Ersson i Brunna har inte gittat med något skäl bevisa det mot sin granne Jonas 
Andersson gjorda påståendet, att han skulle slagit ihjäl hans svinkreatur. Alltså finner 
Häradsrätten skäligt att befria Jonas Andersson från Ludwig Erssons påstående om plikt och 
skadestånd, samt allt tilltal i detta mål. 
 
§ Kärade länsman Anders Sundberg till kvinnspersonen Anna Mattsdotter i Rånäs för 
lägersmål med en obekant mansperson. Hon hade blivit havande och nu i juni månad framfött 
ett dött flickebarn. Länsman påstod på henne plikt för olovligt ungänge. Hon tillhålls att 
utlämna namnet på lägersmannen. Trots att Häradsrätten gjorde sig möda att övertala henne 
kunde hon inte förmås att lämna ut honom. Hon påstod enständigt att den man hon vid 
Mickaelitid träffat på Lindängen varit henne obekant. Detta hade hon hävdat under halva 
barnsbörden, vilket hustrurna Brita Jonsdotter och Stina Marensdotter intygade.  
    Nämnden utlät sig att hon inte tidigare varit lagförd för lägersmål. 
 
Utslag 
Häradsrätten prövar skäligt att denna kvinnsperson Anna Mattsdotter som för första gången 
förövat lägersmål, skall plikta 5 riksdaler silvermynt enligt 53 kapitlet 1 § i Missgärnings 
Balken samt enligt Kongl Maj:ts nådiga Förordning av den 18 november och Svea Hovrätts 
brev av dem 2 december 1741, ge till Bro kyrka 2 riksdaler silvermynt eller om hon inte 
förmår betala, avtjäna dem mot arbete. Hon skall sedan i närvaro av 3 eller 4 av de äldste i 
församlingen i Bro kyrkas sakristia undergå enskild skrift  och avlösning. 
 
§ Genom utverkad stämning tilltalar Kronolänsman Anders Sundberg drängen Lars Olofsson 
Wernbom för att han med smädeord och hårdragning överfallit sin far, Olof Wernbom i 
Jursta, Bro socken. Wernboms mor, hustru Brita Carlsdotter hade blivit angiven som vållande. 
När parterna inkallades nekade Wernbom och hans mor alldeles. Detta gjorde även fadern, 
Olof Wernbom. Länsman anhöll att hans vittnen Erick Ersson i Jursta och hans hustru Lisa 
Ersdotter måtte höras under ed. 
     De inkallades och ojävade avlade de med hand på bok vittneseden var för sig och 
berättade: 
1:o Erick Ersson, att han inte hade någon vidare kunskap om denna sak, än att han i sommar 
vid ett tillfälle varit nere på vägen och hört Wernboms barn skrika. När han kom hem hade 
hans hustru berättat, att Wernboms barn varit inne hos henne och sagt att det varit något 
oväsende mellan Wernbom och hans son. Erick Ersson hade inte sett något slagsmål dem 
emellan. Uppläst och vidkänt. 
2:o Hustru Elisabet Ersdotter hade en afton nu i sommar hört buller i brygghuset och sett 
Wernbom och hans far vara tillsammans. Men om Wernbom slagit fadern har vittnet inte sett 
då det varit något mörkt. Hon menade att smeden Lindstedt, som nu bor på Oxsta, en gård i 
Södermanland som ägs av Baron Uxkull, skulle kunna ge bättre underrättelse, eftersom han 
varit i brygghuset när det skett. Han hade nämligen sagt till vittnet, att han låssat sonen ur 
faderns hår. Hon hade inte vidare att berätta utan detta blev uppläst och vidkänt. 
3:o Gossen Lars Ersson berättade utan ed, eftersom han ännu inte varit till Herrans Nattvard, 
att han inte sett Wernbom slå sin far. Men en gång har han sett honom stå på backen och ropa 
åt fadern, att han skulle komma till honom. Vet inte om det varit av ondska. Uppläst och 
vidkänt. 
     Wernbom tillfrågades om han hade något att invända mot att smeden Lindstedt vittnade. 
Svaret var nej 
   Då Häradsrätten för denna gången och innan Lindstedt blivit hörd, inte vidare kan fullfölja 
denna rannsakning fattades inget beslut. Ärendet skall överföras till Landshövdingen i länet, 
med ödmjuk anmodan att han genom brev till Landshövdinge Ämbetet i Södermanland 
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underställer dem, att Lindstedt vid närmaste domstol efter avlagd vittnesed skall höras, om 
han i denna sak har någon kunskap. Man vill veta hur slagsmålet börjat. Hans vittnesberättelse 
skall genom utdrag ur protokoll sändas till Häradsrätten. 
 
§ Anhöll följande personer om utsyning till nödvändigt timmer och humlestör på Bro 
Häradsallmänning, nämligen: 
1:o Framlidne riksrådet greve Mogens Julius De la Gardies änka, grevinnan Hedwig Lillje 
önskar timmer till en stuga som skall byggas vid berustade Säteriet Aspvik. Efter utgiven 
besiktningsattest av nämndemännen Johan Ersson och Matts Hendricksson går det åt 100 
timmerstockar. 
2:o Vice notarien i Kongl Maj:ts Svea Hovrätt herr Gabriel Hielenborg på sin svågers, löjtnant 
Kiönigstedts vägnar till en stuga som skall användas till kök samt en drängstuga på löjtnants 
bostället Skälby. Dessa stugor skall ersätta de två, som vid synen den 16 och 17 september 
1739 blev utdömda. Han begär 200 timmerstockar och 200 humlestör till humlegården. 
3:o Nämndeman Matts Hendricksson i Skälby till en stuga på hans gård i nämnda by. Enligt 
en av nämndemännen Hans Erlandsson i Klöf och Nils Andersson i Tuna utgiven attest 
behövs 70 timmerstockar. 
     Då så väl Nämnden som den närvarande allmogen enhälligt intygade, att vid dessa ställen 
inte fanns någon tillgång på timmer eller stör, kunde Häradsrätten inte undgå att godkänna 
deras begäran och meddela till protokollet. Därför kan grevinnan såväl som notarie 
Hielenborg samt tolvmannen Matts Hendricksson anhålla hos Landshövdingen i länet, som lär 
ge order till vederbörande om timrets och störens utsyning på detta Häradets allmänning. 
 
§ Uppräknades Charta Sigillata pengarna, som vid detta Häradsting uppgått till 16 daler 4 
skilling silvermynt, vilka tillställts länsman Anders Sundberg som levererar till behörig ort. 
 
Sålunda var rannsakat, prövat och dömt intygar 
På Häradsrättens vägnar Jacob Röök 
 
Saköreslängd för Bro Härads laga Höstting den 1 september 1743 
Kyrkoherde Adolph Grundell pliktar för 2 okvädningsord 1 riksdaler till Konungen, 1 till 
Häradet och 1 till Målsägaren 
Per Andersson i Kvista för försummad kronoskjuts. 6 
Matts Andersson i Väst Tibble för försummad kronoskjuts 6 
Svarstas ägare för detsamma. Dessa pliktar dessutom för uteblivande från tinget 8 
Per Eriksson i Hållunda pliktar för försummad skjuts och uteblivande från tinget 8 
Kvinnspersonen Anna Mattsdotter i Rånäs för lönskaläge 5. Hon ger också 2 riksdaler till Bro 
kyrka 
Jan Mattson på Dävensö för edsöresbrott (brott mot Konungens lagar om hemfridsbrott, 
kvinnofridsbrott, kyrkofrid, tingsfrid eller ord och hot mot riksdagsman eller andra statens 
tjänstemän) bötar 100 riksdaler silvermynt 
Hustru Maria Erickdotter pliktar för edsöresbrott 100 riksdaler 
Änkan hustru Wendela Nilsdotter för samma edsöresbrott pliktar 100 riksdaler 
Summa 338 riksdaler.  Jacob Röök 
 
Bro oktober 2008 Gudrun Sandén 
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