
År 1744 den 14 och följande dagar i januari hölls laga vinterting med menige man och 
allmoge i Bro Härad i Tibble Gästgivargård i närvaro av kronolänsman Anders Sundberg och 
Häradets edsvurna män nämligen: 
Häradsdomare Nils Andersson i Tuna och nämndemännen Jan Ersson i Ålsta, Pehr Jöransson 
i Sanda, Hans Erlandsson i Klöf, Lars Isaksson i Hernevi, Matts Hendriksson i Skälby, Lars 
Ersson i Skällsta, Erich Andersson i Hernevi, Jan Andersson i Aspvik 
Efter förrättad gudstjänst i Näs sockenkyrka samlades Rättens ledamöter och då laga ting och 
tingsfrid blivit utlyst. Därefter beviljades uppbörd och inteckningar som särskilt protokoll 
utvisar. Sedan företogs följande stämningar och rättegångssaker. 
 
§ Sedan frälsefogden Nils Axelgren till hösttinget instämt trädgårdsmästare Jan Engren för att 
han skall utspritt hos framlidne Greve Hans von Fersens änka, Grevinnan Eleonora 
Wachtmeister och omtalat att Engren skulle till Axelgren betalt kontant för 7 tunnor 
spannmål. Detta hade också berättats hos kamrer Pagander och att nu benämnde Fagerberg 
burit till Axelgren 12 plåtar eller 72 riksdaler kopparmynt för spannmål han fått, vilket 
Axelgren påstår inte kan bevisas. Han har därför anhållit om lag plikt på svaranden och begär 
expensernas betalande. 
      Häradsrätten hade i målet om Engrens utlåtande som angick Axelgrens förvaltning av 
godset, inte kunnat avgöra eller höra de vitten som parterna åberopar, innan någon finns som 
bevakar Grevinnans rätt. 
     Nu infann sig på Grevinnans vägnar, frälsebefallningsman Olof Robertius, försedd med 
fullmakt av den 11 innevarande månad. Vidare infann sig trädgårdsmästare Engren med sina 
instämda vittnen. Men Axelgren som vad berättades inte längre var i Grevinnans tjänst och 
flyttat till Närke var inte närvarande. Han hade inte heller låtit anmäla någon ursäkt för sitt 
uteblivande. Engren anhöll att i alla fall få höra sina vittnen för att undvika vidare kostnader. 
Häradsrätten fann skäligt att  
 
Avsäga: 
Det kan Häradsrätten mot vad lag förmår i 17 kapitlet 16 § Rättegångs Balken inte befatta sig 
med, då vittneseden skall svärjas i bägge parters närvaro. Dock skall Axelgren vid ett vite på 
10 riksdaler infinna sig till nästa ting, för att Häradsrätten må kunna höra de av Engren 
åberopade vittnena och denna saken slutligen avgöra. 
     Då skall så väl på Grevinnans vägnar hennes fullmäktige som Engrens vittnen vara 
närvarande. Det åligger Engren att i laga tid låta Axelgren veta detta beslut. För Axelgrens 
uteblivande vid detta ting pliktar han enligt 12 kapitlet 2 § Rättegångs Balken 2 riksdaler 
silvermynt. 
 
§ Tilltalade länsman Anders Sundberg ogifta kvinnspersonen Anna Ersdotter för lönskaläge. 
Hon berättade själv att det hänt i mars månad förra året med ogifta drängen Jan Persson. De 
hade båda tjänat hos länsman Sundberg. Veckan före julhelgen hade Anna fött ett barn, som 
är en flicka kallad Britta. 
    Jan Person nekade till det av Anna tillvitade lägermålet och kunde på Häradsrättens 
föreställning inte förmås att erkänna. 
    Hustru Margareta Olofdotter, som varit hos Anna vid förlossningen intygade efter att 
ojävad avlagt vittneseden, att Anna under de två dagars kval innan barnet blivit framfödd, 
hela tiden sagt att ingen annan än denna nu angivna drängen kunnat vara hennes lägersman. 
    Även länsman Sundberg berättade att de under tjänstetiden legat i en stuga. Vidare 
intygades att ingen av dem tidigare pliktat för lägersmål. 
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    Anna påstod att länsman Sundbergs hustru skulle inkallas att höras, då hon menade att hon 
skulle kunna lämna något skäl till att övertyga lägermannen. Anstalt gjordes att inkalla 
nämnda hustru till om måndagsmorgonen. 
 
§ Kärade ängsvaktaren Anders Andersson till sin hustru Anna Nilsdotter för att hon ingått 
äktenskap med honom sedan hon av en annan skulle blivit hävdad. Han påstår skilsmässa i 
äktenskapet jämte laga plikt och expenser. 
Parterna inställde sig och svaranden tillstod att hon, som den 13 oktober blivit gift med 
käranden, hade förut i mars månad samma år låtit hävda sig av kamreren hos framlidna 
generalskan Friherrinnan Märta Koskull, Erich Julius Löfmarck, hos vilken hon då tjänat. Det 
hade skett i ladugården på Öråker i fähuset vid middagstiden. Hon kunde inte påminna sig 
dagen, då sådant hade skett mer än en gång. Hon vidgick att hon inte yppat det för Anders 
Andersson varken vid trolovningen eller äktenskapet, eftersom Löfmarck intalat henne att 
inget säga. Tre veckor efter giftermålet har hon berättat för Anders Andersson.  
     Andersson svarade på Häradsrättens fråga att så var skett och när de varit i kyrkan hade 
folket stått och likasom undrat på henne. Han hade när han stannat vid kyrkobommen fattat 
misstanke till henne och när de kommit hem från kyrkan och lagt sig om aftonen frågat henne 
om hennes tillstånd. Hon hade då bekänt hur det var med henne. 
     Han hade sedan inte heller förut haft beblandelse med sin hustru, vilket hon vidgick samt 
med sin man ständigt yrkade, då ingen orsak till sådan kallsinnighet i äktenskapet kunde av 
någon av dem förebäras. Helst som Anders Andersson bedyrade att han inte haft någon 
misstanke, mycket mindre kunskap trots att de varit gifta i tre veckor. 
    De gav vid handen att barnet som är en gosse fötts dagen efter Thomasmässo. 
    Häradsrätten kunde inte i dag fortsätta med denna rannsakning, då det blivit sent på kvällen 
och kamrer Löfmarck inte var närvarnade. Då han borde höras gjordes anstalt att inkalla 
honom till följande måndag. (Den 15 var söndag) 
 
Den 16 januari fortsatte tingsförrättningen 
Sedan Häradsrätten vid hösttinget haft saken uppe mellan Erich Olofsson på Dävensö och 
hans hustru Maria Eriksdotter på ena sidan som kärande och Jacob Perssons hustru och hans 
dotter Anna  på den andra sidan som svarande, angående en väv som Anna skulle stulit från 
kärande och tillsammans med sin moder gömt. Detta hade Anna Jacobsdotter tillstått inför 
åtskilliga. Båda hade dock nekat inför Häradsrätten. Anna Jacobsdotter säger att hustrurna 
Maria Eriksdotter, Wendela Nilsdotter och Anna Eriksdotter med hugg och slag tvingat henne 
till en sådan bekännelse.  
     Rätten yttrade att de genom sådant förehavande brutit edsöre och därför sakfällt dem, att 
böta var sina 100 daler silvermynt och mista äran. Men pålagt Anna Eriksdotter som 
enständigt nekat och endast med ett vittnes utsaga i detta mål besvärats att med ed svära, 
vilket med mera Kongl Hovrättens rättvisa omprövande blivit underställt. 
     Hovrätten hade i resolution av den 11 november ändrat Häradsrättens Utslag i så måtto, att 
hustrurna Maria Eriksdotter och Wendela Nilsdotter inte  förut bestämt att slå Anna. 
     Det hade inte funnits några åkommor på henne efter slag. Därför skulle de i stället för sin 
våldsamhet mot Anna böta enligt 21 kapitlet 7 § Missgärnings Balken 40 riksdaler silvermynt 
och därefter för 4 slag efter 35 kapitlet 3 § i samma Balk 6 skilling som tillsammans gjorde 42 
riksdaler silvermynt. Kan de inte betala böterna straffas de med 16 dagars fängelse på vatten 
och bröd. För övrigt har Hovrätten låtit bero vid Häradsrättens Utslag 
 
Därefter inkallades hustru Anna Eriksdotter och förklarade att hon inte med gott samvete 
kunde avlägga den ålagda befrielseeden utan underkastade sig Rättens dom och utslag. 
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     Häradsrätten tog för den skull denna sak i övervägande och som Hovrätten prövat skäligt 
att ändra som tidigare sagts, angående hustrurna Maria Eriksdotters och Wendela Nilsdotters 
förbrytelse, gäller det även Anna Eriksdotter, då hon varit delaktigt  
     Häradsrätten kan inte belägga henne med någon hög plikt, då hon tillsammans med Maria 
Eriksdotter och Wendela Nilsdotter slagit Anna Jacobsdotter och för en sådan våldsamhet 
bötar hon efter samma lagrum 40 riksdaler silvermynt och för 4 slag 6 skilling . I brist av 
böter straffas hon med 16 dagars fängelse på vatten och bröd 
§ Uppropades ängsvaktare Anders Andersson och som han inte inställt sig bötar han enligt 12 
kapitlet Rättegångs Balken 1 riksdaler silvermynt. 
 
§ Återupptogs den av ängsvaktare Anders Anderssons mot sin hustru Anna Nilsdotter från 
den 14 januari och till i dag uppskjutna saken angående skillnad i äktenskapet som han påstår 
i anseende till att hon låtit sig hävdats av en annan. 
   Kamrer Löfmarck, som Anna uppgivit som sin lägersman, hade inkallats av Häradsrätten, 
berättades nu vara närvarnade. Alltså blev han inropad och inför honom upplästes protokollet, 
som föregående lördagskväll blivit skrivet och parterna till alla delar vidkänt. Där fanns den 
bekännelse Anna gjort på Löfmarck. Han blev därför tillfrågad hur det hänger ihop samt om 
han tillstår beskyllningen.  
      Löfmarck stannade i förundran över den djärvhet denna kvinnsperson haft,  som kommit 
med en sådan beskyllning. Han finner sig alldeles oskyldig och finner sig högst befogad att 
påstå laga plikt och få upprättelse för den blamage som han fått utstå. Han kunde väl ange 
någon som haft närmare bekantskap med Anna, men han behövde inte ställa sig i vidlyftighet 
i detta mål eller påta sig att bevisa något, utan det är nog att han för sin del är oskyldig. 
     Häradsrätten fann sig föranlåten, eftersom Löfmarck nekade till beskyllningen, att fråga 
Anna vad skäl hon kunde förete för att övertyga honom. Hon svarade, att hon väl inte kunde 
visa några skäl därtill, men yrkade likväl att sådant verkligen tilldragit sig och hon ingen 
annan lägerman kunde utpeka. 
    Man föreställde för henne den svåra påföljd som det medför att utan skäl beskylla en ärlig 
man för någon lastbarhet. Hon skulle noga tänka sig för och strax ge tillkänna på vad grund 
hon tillagt Löfmarck denna beskyllning. Trots denna föreställning kunde hon inga bevis förete 
inte heller utnämna någon annan lägersman. Därför förmanade Häradsrätten henne flera 
gånger att göra en riktig bekännelse och uppge rätt lägersman. 
    Vidare frågades om lägersmålet skett före eller efter trolovningen. Både käranden och Anna 
svarade att förlovningen skett i slutet av juli månad, således efter lägersmålet, då hävdandet 
tilldragit sig i mars månad och barnet fötts dagen efter Thomasmässo, som tidigare berättats. 
    Man frågade Anders Andersson om han inte kunde förlåta henne för brottet och behålla 
henne som sin hustru, helst som det nu överklagade hade skett före trolovningen och hon i 
övrigt var ett beskedligt kvinnfolk. Hon torde hädanefter kunna visa honom trohet i 
äktenskapet och tjänstaktighet och beskedlighet i sitt förhållande. 
    Kärande utlät sig att han inte kunde fatta det beslut att behålla henne. Häradsrätten förehöll 
käranden att uppriktigt yttra sig om han inte haft någon kunskap om hennes tillstånd före 
trolovningen eller åtminstone före giftermålets fullbordan. När detta skedde hade hon ju redan 
gått med barnet i nästan sju månader. Han svarade att han alls ingen kunskap haft därom. Man 
frågade hur det kom sig, som förut berättats,  att han inte befattat sig med henne någon gång 
sedan de blivit gifta. Han svarade, att någon misstanke torde avhållit honom. 
     Nämnden intygade att Anna Nilsdotter inte tidigare blivit beträdd med lägersmål eller 
lagförd för sådant. Protokollet upplästes och vidkändes. 
 
Resolverades 
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Anna Nilsdotter har frivilligt bekänt och tillstått att hon i mars månad 1743 och således innan 
hon ingått förlovning med ängsvaktare Anders Andersson i juli månad och den 13 oktober 
samma år sammanvigdes med honom begått lägersmål med en annan. Hon har då blivit 
havande och dagen efter Thomasmässo fött ett piltebarn som nu lever. Detta brott har hon 
varken före trolovningen och inte heller före giftermålet med Anders Andersson yppat för 
honom. Hon har dolt det, förlett och bedragit honom att fullborda äktenskapet med henne. 
     Anders Andersson har på Häradsrättens uppmaning inte velat ingå förlikning utan 
fortfarande yrkar sitt i stämningen gjorda påstående om skillnad i äktenskapet. Detta särskilt 
som han bedyrat att han under deras sammanlevnad aldrig haft någon köttslig beblandelse 
med henne, vilket hon själv erkänt och tillstått. 
     Därför prövar Häradsrätten skäligt att enligt lagen i 4 kapitlet 3 §  samt 13 kapitlet 7 § av 
Giftermåls Balken döma till laga skillnad i detta ingångna äktenskap och berättigar Anders 
Andersson att återta allt han medfört i boet, allt han henne eller hon honom givit, samt att 
njuta ersättning för kostnad som han haft i samband med förlovning och bröllop. 
   Anders Andersson hänvisas till Domkapitlet i Uppsala att låta skillnaden verkställas i följd 
av Kyrkolagens 16 kapitel 6 §. 
 
Vad för övrigt Annan  Nilsdotters angivande av gifta mannen, kamrer Löfmarck angår, som 
att han skulle vara hennes lägersman och far till det av henne framfödda oäkta barn, så har 
hon inte mista skäl att fullfölja den beskyllningen. 
     Häradsrätten prövar skäligt att för ett sådant tillmäle befria och förbehålla honom hans 
talan om laga upprättelse på Anna Nilsdotter. Och skall Anna Nilsdotter, som sålunda brutit i 
bevis mot den angivna lägersmannen och ingen annan gittat utnämna med anledning av 55 
kapitlet 1 § Missgärnings Balken plikta som för första resan begånget lägersmål sina 5 
riksdaler  samt till följd av 5 § i samma kapitel ge till Näs kyrka sina 2 riksdaler silvermynt.     
Hon skall i närvaro av de 3 eller 4 äldsta i Församlingen i Näs kyrkas sakristia undergå enskilt 
skriftemål och avlösning. 
 
§ Till detta ting har avlidne bonden Carl Perssons änka, hustru Kerstin Eriksdotter, låtit 
instämma före detta frälsefogden på Ådö Säteri, Jacob Rode, för att han år 1740 i olaga tid 
uppsagt denna hustru från Kvista hemman samt lagt hennes egendom under kvarstad och 
förbjudit henne att bärga sin utevarande gröda. Den har av ohägn blivit fördärvad och hennes 
egendom blivit bortauktionerad av Rode, utan att han för allt sådant redogjort det ringaste. 
    Kärande inställde sig medan svarande uteblev och hade inte lämnat något laga förfall. Ändå 
kunde hustru Kerstin bevisa att han fått stämningen den 12 december. Han vistas nu i 
Stockholms län och Spånga socken. Därför anhöll hustru Kerstin att Häradsrätten ville 
slutligen avhjälpa denna sak.  
     Hon visade två av Häradsrättens resolutioner, den ena från 19 maj 1742 och den andra från 
7 september samma år. Där stod att sedan hustru Kerstin i föregående mål låtit i laga tid 
instämma Rode till sommartinget den 19 maj 1742 hade han utan laga förfall uteblivit. 
Häradsrätten hade enligt 12 kapitlet 35 § i Rättegångs Balken funnit skäligt att pålägga Rode, 
att han innan nästa ting vid 10 riksdalers vite skulle upprätta en riktig räkning på hustru 
Kerstins hela skuld, som hon hade vid gården och på den egendom och gröda, som han tagit 
ifrån henne. Han skall återställa hennes kvittensbok och vid samma vite till gensvar inställa 
sig vid nästa ting. Rode borde plikta för försummat upprop till följd av 12 kapitlet 2 § 
Rättegångs Balken. 
      Hustru Kerstin skulle lämna Rode denna resolution  tidigt och säkert då hennes rätt i alla 
delar skulle vara henne förbehållen. Han hade vid Häradstinget den 7 september lämnat en 
skrivelse och meddelat, att han inte längre bor här i Häradet utan i Södermanland. Han påstår 
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att hustru Kerstin borde söka honom där han nu har sin hemvist, om hon vill fullfölja saken 
mot honom.  
      Häradsrätten utlät sig och menade att hustru Kerstins talan gällde Kvista hemmans 
besittning och uppsägning och hennes egendoms kvarhållande och bortauktionerande, därför 
kunde de inte uppta Rodes invändning som laglig. De prövade rättvist att till följd av 27 § 10 
kapitlet i Rättegångs Balken pålägga Rode att till nästa vinterting med detta Härad inställa sig 
och svara. Häradsrättens utslag vid det hållna sommartingets skulle lämnas honom och de 
utfärdade viten skulle uttas, då Rode utan laga förfall uteblivit från sommartinget. 
Häradsrätten kan inte frikänna honom för plikt för försummat upprop av 1 riksdaler 
silvermynt.  
     Detta Häradsrättens utslag hade änkan, hustru Kerstin inte lämnat Rode. På fråga om 
orsaken anger hon, att hon hindrats på grund av sjukdom. 
     Detta intygade Häradsnämnden. Därför har den till detta Häradstings uttagna stämning, 
som hustru Kerstin gjort på Rode inte rört Häradsrättens den 7 september 1742 utfärdade 
resolution. Hon har inte heller bevisat att hon låtit Rode få någon kunskap. 
 
Resolution 
Häradsrätten kan inte heller vid detta tillfälle slutföra saken utan ålägger hustru Kerstin att i 
laga tid innan nästa ting kungöra denna resolution för Rode, liksom Häradsrättens utslag av 
den 7 september 1742, där Rode skall böta för uteblivande och inställa sig för gensvar i detta 
mål mot hustru Kerstin. Han skall då ha med sig en sådan räkning som begärs i resolutionerna 
av den 19 maj och 7 september 1742. Hustru Kerstins rätt är i alla delar förbehållen 
 
§ Käranden löjtnant Thomas Hollsten tilltalar klockaren Petter Pettersson för att han mot lag 
och kunglig förordningen och Tibble gästgiveri här till skada, sålt öl, varför han borde 
påläggas lag plikt och expenser. 
     Parterna inställde sig och svarande nekade till löjtnantens tillmäle. Löjtnanten påstod att de 
av honom till detta mål inkallade vittnen befallningsman Bulich och tolvman Jan Andersson  
samt bonden Erich Erichsson i Aspvik måtte höras under ed. Pettersson lämnade Andersson 
och Erichsson ojävade, men anförde jäv mot Bulich, därför att han tidigare varit innehavare 
av gästgiveriet och då haft samma klagomål som löjtnant Hollsten. Petter Pettersson hade 
också haft en av Bulich tjänstegossar under information, som Bulich vägrat honom betalning 
för och nogsamt visat sin ovänlighet. Därför kunde inte Peterson lita på hans vittnesmål. 
     Detta tog Häradsrätten i övervägande och fann skäligt att  
 
Avsäga 
Då det av löjtnant Hollsten instämda målet inte angår vad som kan ha hänt under den tid 
Bulich ägde gästgivargården och som Petter Pettersson inte stämt Bulich angående någon 
betalningsvägran för hans tjänstegosses information, fann Häradsrätten att det av Petter 
Pettersson andragna jäv inte var av den beskaffenheten att Bulich kan avstängas från 
vittnesmålet. Därför avlade samtliga vittnen med hand på bok en vanliga vittneseden och 
berättade sedan särskilt var för sig: 
1:o Bokhållare Bulich säger att förutom det han hört under sin tid som ägare av gästgiveriet  
att klockaren Petter Pettersson, gästgiveriet till förfång, ofta brukat olovlig ölförsäljning, så 
har han också hört att detsamma skett under den tid som löjtnant Hollsten innehaft 
gästgiveriet. Det skall ha skett i synnerhet i sommar. I augusti månad hade han själv varit hos 
klockaren och då sett en officer komma in för vilken klockaren slagit upp ett stop öl. Bulich 
hade inte sett när det betalades. 
     Han hade vid åtskilliga tillfällen, när han gått förbi klockarstugan, mött barn som kommit 
från klockaren och burit på kärl med dricka och på fråga berättat att de köpt hos klockaren. 
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Upplästes och vidkändes. 
2:o Tolvman Jan Andersson berättar, att han själv inte på ett år köpt någon dricka av 
klockaren. Dock kunde han inte neka till att hans folk vid ett och annat tillfälle då de varit på 
kyrkarbete köpt dricka av klockaren, särskilt som det varit svårt att gå så långt som hit till 
gästgiveriet. Uppläst och vidkänt. 
3:o Erich Erichsson i Aspvik berättade, att då han förra sommaren med en …. varit inne hos 
klockaren, då denna burit fram några skålar med färskt öl som de druckit och lagt 3 eller 4 
styver som betalning på klockarens bord. 
      Klockaren Petter Pettersson erkände så småningom att han under durchmarscher sålt till 
krigsfolket och sedan vad som blivit över efter dem till folket. 
     Vidare var inte att påminna, utan löjtnant Hollsten anhöll om slut i saken samt 10 
riksdalers silvermynt i expenser. 
     Parterna avträdde men kom efter någon stund tillbaka, då de i vänlighet var förlikta på sätt 
som den nu uppsatta skriften innehåller. 
 
Jag Petter Pettersson bekänner att jag mot förbud idkat krögeri. Men som löjtnant Hoffsten 
eftergivit mig, är den instämda saken vid detta ting oss emellan upphävd. Om jag hädanefter 
blir beträdd med sådant bötar jag 20 riksdaler silvermynt i vite och är förfallen till det straff 
och plikt som lag förmår, vilket är lämnat och förklarat för löjtnant Hollsten. Petter Pettersson 
Som vittne J Sandwall 
 
Då parterna på detta sätt kommit överens sins emellan låter Häradsrätten det bero. 
 
§ Med anledning av inspektor Erich Lindströms skrivelse meddelas, att vådeld den 14 
december avbränt tre halva frälsehemman i Ekeby by, Låssa socken. Gårdarna tillhörde 
friherrinnan Flemming. Efter begäran blev Matts Andersson i Skälby och Jan Andersson i 
Aspvik förordnade att syna och värdera den skada som därigenom blivit samt noga undersöka 
om någon varit vållande till denna olycka. 
    De skall med sin skrivelse inkomma till nästa ting 
 
§ Uppvisade arrendatorn vid Aske rusthåll tre av häradsdomare Nils Andersson i Tuna och 
nämndeman Matts Andersson i Skälby utgivna attester, varvid befanns att arrendatorn för år 
1741 byggt ett fähus vid gården, 14 alnar långt, 9 ½ alnar brett och 12 varv högt med 7 
stycken åsar, 20 timrade bålgolv (?), dörr med gångjärn och hakar samt taket försett med 
rörfot. Detta har kostat 250 riksdaler. Han har uppsatt 150 famnar ny gärdsgård och dikat i 
den så kallade Mansängen och 432 famnar i Dyvreten. 
    För 1742 har han flyttat ett stall, satt in en ny syll på norra sidan och en ny tvärstock på 
västra sidan, värderat till 6 riksdaler, ett lider vardera med tak för 12 riksdaler, Stängt 120 
famnar och i västra gärdet dikat 120 famnar. 
    För år 1743 uppsatt en ryttarestuga 8 varv hög, 9 ½ lång, 5 ½ bred försedd med golv och 
tak och värderad till 112 riksdaler. Dessutom uppfört ett hemlighus med ett hönshus, 9 varv 
högt, 5 alnar lång och 6 ½ alnar brett värderat till 60 riksdaler. Stängt 163 famnar och dikat i 
Östra gärdet 163 famnar, 
    Detta blev till säkerhet för Jan Mattsson infört i protokollet. 
 
§ Genom ingiven skrift till Rätten anhöll trädgårdsmästaren vid Bro Sätergård Olof Burman, 
att Häradsrätten ville i hans ställe utse förmyndare för avlidne trädgårdsmästaren Lobergs två 
omyndiga barn. Antingen barnens farbror, trädgårdsmästaren i Tuna gård i Rosalgen, Mattias 
Loberg eller någon annan skicklig man. Burman kan inte på grund av sjukdom och 
ålderdomssvaghet längre ansvara för barnens egendom och rätt, som han bör bevaka. 
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     Han inger också räkning för barnens egendom, varav det befanns att den bestod av 968 
riksdaler 25 skilling i kontanta medel, 2 guldringar, 9 stycken silverskedar, 2 silverkoppar, 1 
silverhårnål och 1 ½ lispund tenn som allt blivit insatt i Bro kyrka. 
    I anledning härav blev trädgårdsmästare Mattias Loberg, vilken befunnits vara av god frejd 
och således härtill skicklig, som barnens närmaste skyldeman på faderns sida, förordnad att i 
Burmans ställe vara avlidne trädgårdsmästare Lobergs två omyndiga barns förmyndare. Han 
har att vid alla tillfällen se till barnens rätt och bästa samt i övrigt efterleva Ärvda Balkens 23 
kapitel. Burman skall ge honom riktig räkning för den tid han förestått förmyndarskapet. 
§ Upplästes Kapten Cöhlers änkas Fru Anna Margareta Rüdbecks Supplik (böneskrift)  
hos landshövdingen om förskoning för …. penningars erläggande samt befrielse för 
mantalspengarna, som fordras av henne. Detta med anseende till hennes iråkade stora 
fattigdom. Landshövdingen har behagat remittera denna ansökan till Häradsrättens 
undersökning och begärt skriftligt utlåtande. 
     Häradsrätten frågade om nämnden hade sig bekant om denna frus villkor och förmögenhet. 
Både nämnden och den närvarande allmogen kunde intyga att denna fru är försatt i ett ganska 
svagt och torftigt tillstånd. Hon äger ingen annan tillgång för sitt uppehälle än vad hon av 
släkt och andra kan få. Detta blev som bevis intaget i Protokollet. 
 
§ På löjtnant Thomas Hollstens begäran blev 10 riksdaler silvermynt utsatt i vite och 
dessutom plikt enligt lag för den som hädanefter beträds med något som är till förfång för 
Tibble Gästgiveri och strider mot Kongl Förordningar och Lagar. För att undvika att 
okunnighet råder om detta skall det kungöras innan domen träder i laga kraft. 
 
§ I målet där länsman Anders Sundberg instämt rusthållare Blomberg, angående försummelse 
av hållskjuts uppropades parterna. Men då Blomberg inte var närvarande och tinget började 
lida mot sitt slut och det jämväl intygades att Blomberg blivit instämd i rätt tid så  
 
Avsades 
Blomberg skall böta 2 riksdaler silvermynt för försummad hållskjuts och vid 10 riksdalers vite 
inställa sig vid nästa ting. 
 
§ Nämndeman Lars Isaksson meddelade att han kommer att flytta till Kalmar socken,  utanför 
detta  Härad. Han kan således inte längre uppehålla sin nämndemans syssla, utan anhöll om 
avsked, vilket beviljades. 
 
§ Vid den 14 denna månad företagna lägersmåls sak mellan Jan Persson och Anna Ersdotter, 
båda ogifta, hördes nu vittnet, länsman Anders Sundbergs hustru och berättade efter avlagd 
ed, att hon sett dessa personer, som tjänat hos henne åtskilliga gånger ligga i säng 
tillsammans. Hon hade dock inte funnit att Anna skulle haft tillhåll till någon annan. 
    Men som Jan Persson ändå nekade till lägersmålet och Anna menade sig kunna skaffa flera 
skäl att övertyga honom vid nästa ting, fick hon anstånd och Jan Person blev antydd att 
inställa sig då. 
 
§ Uppräknades de vid detta ting inbetalda Charta Sigillata pengarna, som blev 2 daler 24 öre 
silvermynt, vilka tillställdes Kronolänsman Anders Sundberg att ofördröjligen levereras till 
Kronobefallningsman Sven Askeroth. 
År och dag som förut skirvet var  På Häradsrättens vägnar Jacob Röök 
 
Saköreslängd för Bro Härads ordinarie Vinterting, hållet i Tibble Gästgivargård den 14 
januari 1744 
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Hustru Anna Ersdotter på Dävensö för våldsamhet på pigan Anna Jakobsdotter sakfälld till 40 
riksdaler silvermynt samt för 4 slag 6 skillingar samma mynt. I brist på böter straffas hon med 
16 dagars fängelse på vatten och bröd. 
Anna Nilsdotter för att hon begått lägersmål innan  hon förlovat sig och ingått äktenskap med 
ängsvaktare Anders Andersson. Bötar 5 riksdaler och 2 riksdaler till kyrkan. 
Ruthållare Olof Blomberg för uteblivande från tinget 3 riksdaler 
För detsamma ängsväktare Anders Andersson 1 riksdaler och frälsefogden Axelgren  
Jacob Röök 
 
1744 den 28 och följande dagar i maj hölls laga sommar ting med Bro Härad i Tibble 
Gästgivargård i närvaro av Kronolänsman Anders Sundberg och Häradets edsvurna nämnd. 
Häradsdomare Nils Andersson i Tuna och nämndmännen 
Jan Ersson i Ålsta 
Pehr Jöransson i Sanda 
Hans Erlandsson i Klöf 
Lars Isaksson i Hernevi 
Matts Hindriksson i Skälby 
Lars Andersson i Skällsta 
Erik Andersson i Hernevi 
Jan Andersson i Aspvik 
 
Efter gudstjänst i Näs sockenkyrka trädde Rättens ledamöter tillsammans och då laga ting och 
tingsfrid blivit utlyst, beviljades uppbud och inteckningar, som särskilt protokoll visar. 
De instämda rättegångsmålen uppropades och företogs i följande ordning. 
 
§ Kärade länsman Anders Sundberg på Ämbetes vägnar till skräddaren Jan Bengtsson och 
Erik Ersson i Husby, Bro socken, med påstående om laga plikt för att de den 13 mars ha 
överlastat sig med starka drycker. 
      Svarandena nekade till denna beskyllning, varför kärandes vittnen Olof Mattsson och Carl 
Gustafsson inkallades. De ansågs ojävade och efter avlagd ed hördes de var för sig. De var 
överens om att Jan Bengtsson tisdagen före långfredagen varit så drucken att han inte kunnat 
stå på fötterna. Han hade vid detta tillfälle varken svurit eller förnärmat någon. Vittnet har inte 
sett Erik Ersson drucken. 
    Man frågade länsman Sundberg om han hade något bevis att övertyga Erik Ersson. Han 
svarade att han instämt vittnenas hustrur Maria Jansdotter och Kerstin Andersdotter, men de 
hade inte kommit, varför länsman förbehöll sig att vid nästa ting övertyga Erik Ersson. Därför 
anhöll han att hustrurna Maria Jansdotter och Kerstin Andersdotter måtte med vite tillhållas, 
att inställa sig och avlägga sitt vittnesmål. Protokoll upprättades och vidkändes.  
 
Avsades 
Häradsrätten prövar skäligt att i förmåga av Kongl Förordningen mot svalg och dryckenskap 
av den 17 april 1733 sakfälla Jan Bengtsson, som för första gången blivit lagförd för 
dryckenskapsbrott och genom edliga vittnen blivit övertygad,  till 5 daler silvermynt i böter. 
Eller om han inte kan betala till 4 dagars fängelse. 
     Erik Ersson skall vid nästa ting utan ny stämning infinna sig för att svara på länsman 
Sundbergs anklagelse. De båda åberopade hustrurna som nu motvilligt uteblivit, skall inställa 
sig och avlägga vittnesmål. De åläggs 10 riksdaler silvermynt i vite för att inställa sig, vilket 
skall meddelas dem. De pliktar 1 daler silvermynt vardera för sitt uteblivande vid detta ting, 
eftersom det är bevisat att de fått stämningen i laga tid. 
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§ Kärade på Ämbetets vägnar länsman Anders Sundberg till tegelslagaren vid Säbyholm 
Fridrich Meÿer för att han mot Kongl Maj:ts Förordning och Landshövdingens publikation av 
den 28 oktober nästlidet året skall låtit bränna brännvin av 3 tunnor råg, varför laga plikt 
påstås honom. 
     Fridrich Meÿer nekade till denna beskyllning, varför länsman påstod att hans inkallade 
vittnen Isak Isaksson och Anders Michelsson måtte höras under ed. Svarande anförde jäv mot 
Isaksson, då han under den tid han tjänat som stadsvakt i Stockholm, enligt vad Meÿer hört 
berättats, skulle blivit vanfrejdad genom något oanständigt förhållande där. 
Något sådant kunde på inget sätt bevisas och nämnden så väl som den närvarande 
tingsallmogen intygade Isakssons goda frejd under de år han sedermera vistas här i orten. Han 
hade inte heller i Stockholm blivit anklagad för något brott. Häradsrätten kunde därför inte 
anse, att det jäv som anförts av svaranden kunde vara av den beskaffenheten att Isaksson 
måtte utestängas från vittnesmålet.  
     Därför avlade han med hand på bok tillsammans med det andra ojävade vittnet Anders 
Michelsson den vanliga vittneseden. De berättade var för sig och gav en samstämmig 
berättelse, att Fridrich Meÿer såväl i höstas som nu i vinter låtit bränna brännvin, som han sålt 
dels i Stockholm och dels här på landet. Han hade tagit 4 daler kannan och nu på slutet 2 
daler. Hur mycket säd han låtit mäska visste dessa vittnen inte. Utom att Isak Isaksson sade att 
Meÿer i höstas fått en tunna säd vid Säbyholm och använt större delen till brännvin.  
    Vidare var inte att anföra, utom att  Meÿer sade sig ha köpt den tunna säd, som Isakson 
talar om i Stockholm och inte fått den vid Säbyholm. Den skall ha varit skämd och förlegad. 
 
Utslag 
Då två hörda vittnen under ed intygat, att tegelslagare Fredrich Meÿer så väl i höstas som nu 
åtskilliga gånger i vinter mot Kongl Maj:ts Förordning samt Landshövdingen i länets 
publikation av den 28 oktober nästlidet år bränt brännvin, trots att han som tegelslagare inte är 
hemmansbrukare och därför inte är tillåten till detta. Enligt vittnesberättelserna kan 
Häradsrätten inte anse annat än att Meÿer använt minst 1 tunna spannmål. Därför kommer 
Meÿer att dömas för överträdelse av förordning och publikation till 10 riksdaler silvermynt 
och att mista sin brännvinspanna och sin mäskade säd till en tunna råg, vilken han bör betala 
efter förra årets markegång med 22 riksdaler kopparmynt. 
 
§ Anhöll löjtnant Thomas Hollsten att Rätten ville förordna två tolvmän, som med det 
snaraste, inte allenast skulle efterse forstenar och skiljemärken i Tibble åkergärden, en eller 
två belägna i byn och ett tillhörigt handelsman Gottfrid Brandells hemman, utan också där 
märken saknas eller är ställda orätt sätta i nya. Han vill veta var rätta skillnaden mellan 
åkrarna går så att inga målforor körs i det sådda gärdet. 
     Handelsman Brandell som var närvarande bestred inte denna ansökning, men menade att 
tolvmännen inte skulle kunna förrätta någon rättvis delning. Han fann nödvändigt att en sådan 
undersökning bör försiggå innan skördetiden infaller, i så fall förklarar han sig nöjd. Han 
begär att åborna på dessa hemman kallas till förrättningen för att berätta vad de vet om 
skillnaderna. Då parterna var ense härom, förordnades tolvmännen Hans Erlandsson i Klöf 
och Matts Hindriksson i Skälby att den 6 juni företa denna förrättning i löjtnant Hollstens och 
handelsmans Brandells närvaro, varvid de kan kalla åborna till biträde. 
 
§ Inställde sig Inspektor Erik Lindström på Grevinnan Anna Christina Flemmings vägnar och 
uppvisade ett instrument, som blivit upprättat den 6 februari av tolvmännen Matts 
Hindriksson och Johan Andersson, då de samma dag enligt förordnande vid sista tinget den 16 
januari synat och värderat den skada som skett, då tre halva frälsehemman i Ekeby, Låssa 
socken, den 14 september året förut genom vådeld blivit förstörda. 
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     Tolvmännen värderade husen i Västergården till 66 riksdaler och spannmål och foder till 
168, husen i Norrgården till 110 och för spannmålen och fodret 186. Två lass hö tillhörigt 
avlidne soldaten Ekbergs änka 12 riksdaler. Husen i Östergården värderades till 150 och 
fodret till 36. Hela summan 728 riksdaler. 
     Inspektor Lindström anhöll att inte endast brandstod skulle beviljas av Häradet, utan att 
Häradsrätten vill ändra och till skäligt värde uppta husen med det övriga. Han påstod att 
syningsmännen hade satt för ringa värde. Häradsborna hade efter skedd kungörelse infunnit 
sig till detta ärende vid pågående ting och androg sedan syneinstrumentet blivit uppläst, att de 
väl inte kunde vägra att till dessa eldhärjade hemman erlägga brandstod, men påstod likväl att 
den inte måtte bli större än instrumentet innehöll. De menade att Häradet är så litet att det inte 
skulle mäkta att betala hörge brandstod utan mångas undergång. I synnerhet som detta Härad 
under sista åren blivit mycket betungat av durchmarscher (soldater på väg mot kriget, som 
skulle ha proviant. 
     Vid besiktningen hade synemännen fått den underrättelsen, att elden kommit lös i västra 
gaveln på Västergårdens lada, varefter hon i det starka vädret flugit över till de andra 
gårdarna. 
     Åbon på detta hemman, Erik Mattson var närvarande och tillstod, att han om ottan, dagen 
då olyckan hände varit på logen och tröskat. Han hade haft en eld av torr ved i en liten ugn, 
som var gjord av en gråstenshäll med två tegelstenar på varandra och murade på båda sidor 
och en lika häll ovanpå. Men då de gått därifrån sedan det blivit dager, hade hans hustru 
Maria Eliasdotter släkt elden. Han hade själv sett efter att ingen eld förmärkts. 
     Det hade dock strax börjat brinna i golvet vid västra gaveln, som skall varit emot vädret 
från eldrummet sett. Detta intygade flera av grannarna i byn. Dock kunde inte Erik Mattson 
neka att elden kommit lös av den eld, som han haft på sin loge. 
     Häradsdomaren Nils Andersson i Tuna svarade på tillfrågan, att den sist avlidne 
Häradsdomaren gjort den förening, som häradsborna emellan tagit och upprättat till lag 
angåenden utbetalning av brandstod vid sådan vådliga händelser. Men inspektor Lindström 
anhöll icke dessto mindre om fullständigt slut härom. 
 
Resolverades 
Föreningen hur brandstod skall utgivas menades vara upprättad år 1735 eller 1736. Den hade 
sedan förkommit, vilket Häradsdomare Nils Andersson berättade. Då de årens protokoll inte 
fanns till hands, som behövdes för att Häradsrätten ur denna förening skulle kunna inhämta. 
vad som oundgängligen måste bevisas för att kunna slutföra denna sak, i synnerhet som 
inspektor Lindström förklarat sig missnöjd över det värde som satts på skadan. Under dessa 
omständigheter kan Häradsrätten inget annat göra än att uppskjuta ärendet till nästa ting. 
     Inspektor Lindström och Erik Mattson hos vilken elden kommit lös samt de övriga 
Ekebybönderna skall infinna sig för att få Häradsrättens utslag i det ena som det andra. 
     Domhavande skall dra försorg om att få en avskrift hos Hovrätten angående denna 
förening, då protokollet förmodligen blivit insänt dit. 
 
Den 29 maj fortsatte tingsförrättningen. 
 
Sedan Häradsrätten genom resolution av den 16 januari detta år vid pågående ting meddelat, 
att före detta frälsefogden på Ådö Sätesgård, Jacob Rode skall sig vid nästa ting med detta 
Härad och de av Häradsrätten lagda viten infinna sig till laga gensvar mot avlidne bondens 
Carl Perssons änka, hustru Kerstin Ersdotter, för att han år 1740 i olaga tid uppsagt henne från 
Kvista frälsehemman samt hållit hennes egendom i kvarstad och sedan sålt den. Han skall 
hindrat henne att bärga hennes utestående gröda. Den skall av ohägn blivit fördärvad. 
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     Rode skall ha med sig en sådan räkning, som omtalas i tingsrättens resolution av den 19 
maj och 7 september 1742. 
     Rode ingav en skrift till Häradsrätten, där han andrar, att han redan likviderat (utrett) 
änkans, hustru Kerstin Ersdotters skuld till framlidne Excellensen Arved Horn. Han hade haft 
denna herres order till vad som skett. Som bevis har han bilagt en attest utgiven den 23 i 
denna månad av sterbhuskamreren Esajas Dubbe efter Excellensens befallning hösten 1740. 
    Då skall mellan flera av Ådös bönder och även änkan allt sammans blivit riktigt utrett. Hon 
hade inte haft något att invända eller klandra, då den påförda resten skulle uttas. Rode har 
sedan erhållig Excellensens order, att bli befriad från hustru Kerstins tilltal och att hon blir 
skyldig att till honom i rättegångskostnader betala 36 riksdaler kopparmynt. 
 
Änkan, hustru Kerstin var närvarande och anförde däremot, att den av Rode utgivna attesten 
så mycket mindre borde äga vitsord eller något kunna verka mot henne, som den är obesvuren  
och dessutom anser sig ha laga jäv mot attestanten. Detta vill hon förbehålla sig att anmäla om 
Dubbe skulle infinna sig i tingsrätten och vilja styrka sin attest med ed. 
     Hon anhåller också att Rode skall fullgöra sitt åliggande, som  vid denna Tingsrätt är 
avsagt och i laga kraft vunna i resolutionen angående denna sak, så att hon äntligen kan vinna 
ett slut. 
    Häradsrätten tog detta mål i övervägande och fann att frälsefogden Rode  inte följt 
Häradsrättens resolution som trätt i laga kraft och som han blivit meddelad. Han har inte 
inkommit till Häradsrätten med en riktig räkning på all hustru Kerstins skuld, som hon vid 
Ådö Sätesgård haft samt på den egendom och gröda, som han tagit från henne. 
     Därför anses Rode förfallen till vitet som Häradsrätten utsatte den 19 maj 1742 på 10 
riksdaler silvermynt. Detta kommer strax att utsökas. Sedan åligger det Rode att till nästa ting 
inte endast inge riktig räkning utan också infinna sig, antingen själv eller ha en laga 
fullmäktig på plats. Han skall lämna alla underrättelser så att saken slutligen kan avgöras och 
det vid 20 riksdaler silvermynt i vite, så att det som hör till sakens rätt inte vidare uppehålls. 
     Detta utslag skall i god tid tillställas Rode.  
 
§ Till följd av sista tingets utslag den 14 januari inställde sig trädgårdsmästare vid Sundby 
Sätesgård Johan Engren för fullföljande av den sak, som frälsefogden Nils Axelgren vid 
samma gård mot honom vid denna Rätten framställt.  
     Han anklagas för att hos framlidne greve Hans von Fersens änka, grevinnan Eleonora 
Wachtmeister, bragt Axelgren i elakt rykte. Axelgren hade inte infunnit sig till förra tinget, 
som pålagt honom vite på 10 riksdaler att infinna sig nu.  
     Han hustru som var närvarnade berättade, att hennes man som nu bor i Svinevads socken i 
Närke, rest hit upp till orten för att underrätta sig om tingsterminen. Där hade han blivit sjuk 
och sängliggande. Han hade genom brev meddelat sig med tingstjänare, men inte fått något 
svar. Hon menade att sjukdomen hindrat honom både att skriva till henne och att komma till 
tinget. 
      På grevinnan Wachtmeisters vägnar inställde sig hennes betjänt, frälsefogden Olof 
Robertius med fullmakt. 
     Trädgårdsmästare Engren anhöll, att även om inte Axelgren kommit, Häradsrätten ändå 
ville höra hans vittnen, då det blir besvärligt och kostsamt för honom att vid så många ting ha 
dem närvarande. Dessutom har något vitten sådan kunskap om saken att han kan befrias från 
Axelgrens tilltal, men Engren befarar att det vittnet kan dö eller på annat sätt hindras från 
vittmesmålet, varvid han skulle kunna råka i vidlyftighet. 
     Häradsrätten tog detta påstående i övervägande och fann skäligt att meddela sådant  
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Utslag 
Häradsrätten hade vid sista tinget enligt 17 kapitlet 16 § i Rättegångs Balken yttrat att de på 
grund av Axelgrens frånvaro inte kunde befatta sig med dessa vittnen, i synnerhet sedan han 
blivit angiven för brottmål. De kunde inte heller annat förmoda  än att Axelgren skulle 
komma till detta ting. Likväl hade han uteblivit och genom sin hustru anmält förfall men inte 
uppvisat laga bevis. 
     Därför finner Häradsrätten skäligt att enligt föregående kapitel 20 § i anseende till de av 
Engren anförda omständigheterna nu låta hans vittnen höras. 
    Varefter dessa vittnen inkallades: torparen Carl Fagerberg, Jacob Mattson i Gällövsta, Mats 
Månson i Nibble, Erik Jansson på Ön, Carl Andersson i Tranbygge, Erik Persson i Sundby, 
Magnus Ersson i Lövsta och Jan Jansson i Sätra. Häradsrätten fann dem inte jäviga  och i 
Axelgrens hustrus och Engrens närvaro avlade de med hand på bok den vanliga vittneseden. 
De berättade sedan var för sig, sedan de blivit varnade av domhavande för mened och noga 
undervisade om den fara som därvid är. 
 
Carl Fagerberg berättade, att han så länge Axelgren varit på Sundby Sätesgård hade han köpt 
spannmål av honom, mestadels en halv spann, ibland en hel och andra tider en fjärding 
beroende på vad han haft råd till. Han hade betalt efter årets markegång. 
    På föreställning av Engren framförde Rätten om inte vittnet en gång burit 12 plåtar till 
Axelgren för spannmål, varpå han svarade Ja. Men detta hade varit betalning för spannmål, 
som vittnet tid efter annan fått. 
   Man frågade om han vet någon annan som köpt spannmål av Axelgren, där svarade han Nej. 
Mer hade Fagerberg inte att berätta varför hans vittnesmål upplästes och vidkändes. 
 
Jacob Mattson berättar, att Axelgren på vintern 1742 fört en tunna råg till vittnets morbror 
ryttaren Dalström, som bor i Sigtuna. Vem som ägt rågen eller om han betalt in natura eller 
med pengar visste inte vittnet. Vittnet hade vid denna tiden, då han varit gårdsdräng vid 
Sundby, på Axelgrens befallning kört 1 ½ tunna råg till Stockholm. Axelgrens hustru hade 
varit med och levererat rågen till drottningens lakej, Arved Edström på Norrlandsgatan. Men 
vems rågen var visste inte vittnet. Han talade om att tömmar till gårdens behov blivit köpta 
och tagits med hem. Uppläst och vidkänt. 
 
Matts Månson berättar, att han köpt 2 tunnor råg av Axelgren. Men vilket år kunde han inte 
komma ihåg. Dock har han köpt 1 tunna det ena och 1 tunna det andra året. Vittnet har en 
gång varit till Stockholm med 1 tunna råg för Axelgren och levererat den till lakejen Edström. 
Han mindes inte vilket år det varit. En tunna råg har vittnet på Axelgrens befallning kört till 
en skomakare i Sigtuna. Mera hade han inte att berätta. Upplästes och vidkändes. 
 
Erik Jansson på Ön berättar, att han i brygghuset på Sundby murat en bryggkittel och en 
brännvinspanna samt satt upp en kakelugn. Därför hade han av Axelgren fått 1 tunna råg och 
4 plåtar i pengar. En snickare från Eds socken i Stockholms län hade om hösten 1741 fått ½ 
tunna råg. Men vittnet visste inte varför det skett. Uppläst och vidkänt. 
 
Carl Andersson berättade, att under den tiden han varit dräng vid Sundby, har han en gång 
varit till Sigtuna med 1 tunna råg. Den levererades till skomakare Hoppman. En tunna råg har 
han fört till Stockholm som där blivit såld och pengarna har Axelgrens hustru fört tillbaka. 
1 ½ tunna råg har en snickare i Eds socken fått av Axelgren samt krögare Söderman i 
Pilkrogen har också fått ½ tunna råg. Uppläst och vidkänt. 
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Erik Persson berättade, att han under Axelgrens tid varit dräng vid gården och på hans 
befallning en gång fört 1 ½ tunna råg till skomakare Hoppman i Sigtuna och hans kamrat Carl 
Andersson hade fört 1 tunna korn till Stockholm. Upplästes och vidkändes. 
 
Magnus Ersson berättar, att Sundbyborna förra sommaren, när han varit dräng vid gården, fått 
1 tunna spannmål råg eller korn. Men om det skett på grevinnans befallning eller ej visste inte 
vittnet. Uppläst och vidkänt. 
 
Lars Jansson berättade, att han 1742 då han tjänat vid gården, efter Axelgrens order varit till 
Sigtuna med 1 tunna råg. Axelsson hade varit med. Uppläst och vidkänt. 
 
Sedan trädgårdsmästare Engren förklarade att han nu inte hade mer att berätta, innan 
Axelgren kom till Rätten, så  
 
Resolverades 
Då Axelgren inte infunnit sig personligen till denna saks avgörande, så finner likväl 
Häradsrätten trots, att hans hustru inställt sig och anmält, fast utan bevis, att hennes man var 
sjuk och därigenom hindrad att fullgöra Häradsrättens vid förra tingen givna utslag, ändå 
skäligt att uppskjuta detta mål till nästa ting i synnerhet som Engren inte anhållit om slut. Då 
vill Häradsrätten lagligt företa sakens avgörande, antingen Axelgren kommer eller ej. 
    Då bör Grevinnans fullmäktige liksom trädgårdsmästare Engren vara närvarande. 
 
§ Kärade länsman Anders Sundberg på Ämbetets vägnar till kvinnspersonen Margareta 
Strömbom, som förbrutit sig med lönskaläge. Hon erkände att sådant skett förra året på Lidsjö 
Sätesgård i Västmanland, 4 mil på andra sidan Västerås. Hon skall ha varit i tjänst där och då 
blivit lägrad av en vid namn Petter Widberg, som var fogde på samma gård. 
     Den 11 april innevarande år hade hon fött ett levande piltebarn, hemma hos Widbergs 
föräldrar på Dävensö här i Häradet, där de sitter inhysta. 
    Hustrurna som varit med när Margareta fött barnet var närvarande och berättade, att hon 
under barnsbörden, som inte varit svår, nämnt Petter Widberg som lägersman.  
    Margareta berättade på Häradsrättens fråga, att hon är född på Svartsjölandet och att hennes 
far varit gardessoldat. Häröver  
 
Resolverades 
Att Häradsrätten mot 10 kapitlet 21 § i Rättegångs Balken inte kan befatta sig med detta mål,  
utan att ett utdrag härav skall sändas till Landshövdingen, som drar försorg om att denna 
kvinnsperson blir för brott ställd inför Rätten i den ort där lägersmålet tilldragit sig. Hon sade 
sig vilja foga sig däri. 
 
§ Kärade efter föregången stämning länsman Sundberg, som fullmäktige för trädgårdsmästare 
Olof Bürman till torparen Peter Larsson i Norrboda med påstående, att han skall betala de 27 
daler kopparmynt han lånat och även löpande intresse (ränta) efter lag för hundrade om året 
enligt därom gjort avtal. 
     Svarande, Per Larsson, som var närvarande kunde inte neka att han var skyldig 27 daler 
kopparmynt jämte ränta efter lag för hundrade, men anhöll om anstånd med betalningen till 
kommande höst. Då lovade han att till fullo avbörda sig sin skuld. Länsman Sundberg vill inte 
samtycka till detta utan ville få huvudsaken och räntan strax betalda jämte 21 daler 
kopparmynt i rättegångskostnader. Vidare var inte att påminna utan tog Häradsrätten i 
övervägande  och  
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Resolverade  fortsättning saknas 
 
1744 den 6 och följande dagar i september hölls laga höstting med menige man och 
allmogen av Bro härad i Tibble gästgivargård. Närvarande kronolänsman Anders Sundberg 
och Häradets vanliga och edsvurna nämnd, nämligen:  
Häradsdomare Nils Andersson i Tuna och nämndemännen 
Jan Ersson i Ålsta 
Pehr Jöransson i Sanda 
Hans Erlandsson i Klöf 
Matts Hindriksson i Skälby 
Lars Larsson i Skällsta 
Erik Andersson i Hernevi 
Jan Andersson i Aspvik 
Axel Mattsson i Österröra 
 
Efter förrättad gudstjänst i Näs sockenkyrka, trädde underskrivna Häradshövding med 
nämnden tillsammans, och sedan menige man och allmogen fått företräde, utlystes laga ting 
och tingsfrid. Uppbud och inteckningar beviljades som särskilt protokoll däröver utvisar. 
 
Därefter uppropades parterna efter stämningslistan, då följande personer pliktar 1 riksdaler 
silvermynt för försummelse att närvara vid uppropet i den mot dem av Pastor Staf i Bro 
socken instämda sak, nämligen Jonas Persson i Råby, Jan Persson i Hernevi, Nils Erssons 
änka, Karin Carlsdotter i Skysta, Hans Ersson i Murartorp, Bengt Skog i Philipstorp, Anders 
Danielsson i Kalmarsand, Marcus Lennartsson i Smedtorp, änkan hustru Britta i Tibble, och 
Olof Olofsson i Skeppsbacka. 
 
§ Upplästes Landshövdingens brev av den 24 mars detta år till underskrivna domhavare. Där 
begärdes att till följd av 45 och 7 § § i Kongl Maj:ts Resolutioner på allmogens allmänna 
besvär av den 16 mars 1739 och 10 september §743 måtte prövas, hur mycket tull som skulle 
betalas för mäld vid odalkvarnarna i Häradet efter ortens beskaffenhet och tidigare vanlighet 
samt utdrag ur protokollet. Däröver insänds detta till Landshövdingen att till vederbörandes 
efterrättelse fastställas.  
 
Ärendet hade varit uppe vid sista Häradstinget, men inte avgjorts, då kvarnägarna inte infunnit 
sig. De hade efter ännu en kungörelse blivit inkallade till detta ting. Endast kvarterskrivaren 
Rotkin (?) på kapten Lewin Blixens vägnar, som äger Tranbygge kvarn, hade infunnit sig. 
Han menade att de övriga kvarnägarna lär inställa sig vid Håbo Häradsting i Gran, eftersom 
en ansenlig mängd mäld från Häradet lämnas till malning på kvarnarna där.  
     Han yttrade också att vid Tranbygge tar man två strukna kappar på tunnan efter nya måttet 
och att kvarnägarna omöjligen kan klara sig med mindre tull, i anseende till den ansenliga 
ökningen av allehanda utgifter, som kvarnägarna nu mot tidigare kommer att få vidkännas. 
     Bevillningarna för Publicum, som mjölnare och annat arbetsfolk kommer att höjas och inte 
att förtiga kommer kvarnstenar och andra material till byggnader att bli dyrare i dessa tider än 
tidigare. De näravarnade häradsborna hade intet att påminna däremot. 
    Häradsrätten tog detta i övervägande och fann skäligt att föreslå två strukna kappar på 
tunnan efter nya måttet för all säd som mals vid odalkvarnarna i Häradet. Undantag för malt 
och gröpe, där en kappe på tunnan syns vara nog, eftersom malningen går fortare och med 
mindre besvär. Detta allt var i ödmjukhet hemställt Landshövdingen. 
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§ Uppropades den sak mot åtskilliga åbor i Bro församling, som var instämda att plikta för att 
de inte fullgjort sin skyldighet att förbättra bogårdsmuren vid Bro kyrka. De hade blivit 
kallade av Kronobefallningsman Sven Ekeroth den 8 maj, då det visade sig att efter 
undersökning följande hade eftersatt sin skyldighet, nämligen 
Olof Mattson och Lars Andersson i Kvista, Jan Olofsson i Spånga, Nils Erssons änka, Karin 
Karlsdotter och Jan Nilsson i Skysta. 
     De blev till följd av 26 kapitlet 6 § Byggninga Balken sakförda att böta var sin daler 
silvermynt samt att ofördröjligen göra det återstående arbetet på bogårdsmuren, så kärt dem är 
att vidare undgå plikt. Vad Carl Gustafsson i Kvista angår, berättades att han flyttat från sitt 
frälsehemman och dessutom var ganska fattig. Därför meddelade frälsefogden Mårten 
Kjällström på Excellens Riksrådet Löwens vägnar, att han skall dra försorg om att 
Gustafssons andel i Bogårdsmuren kommer att repareras, helst som Excellensens nu låter 
bruka Kvista hemman med eget folk. Därför blir Gustafsson befriad från plikt. 
     Häradsrätten anser sig inte heller ålägga med plikt den instämda änkan Karin Johansdotter 
i Vallby och Jan Andersson i Lilla Ullevi, eftersom det blivit intygat att de nyss mottagit sina 
hemman. 
     Likaså befrias nämndeman Hans Erlandsson i Klöf, Anders Persson  och Olof Andersson i 
Spånga samt Anders Jansson i Finsta, då det blev bevisat att de förfärdigat det mesta av sina 
stycken i Bogårdsmuren. 
     Anders Andersson i Finsta berättade att hans stycke blivit förbättrat av Lejondals 
Herrskap, då man tagit miste på bogårdstyckena. Han åtog sig nu att istället laga Lejondals 
andel. Under dessa omständigheter befriades Anders Andersson. 
 
§ Uppropades målet som av Kyrkoherde Carl Stafs änka, hustru Arenia, låtit instämma 
följande åbor i Bro och Lossa Församlingar, nämligen: 
Finsta, Anders Jansson och Anders Andersson 
Råby, Erik Jacobsson och Jonas Persson 
Hernevi, Jan Persson, Anders Jansson och Jan Hindriksson 
Spånga, Anders Persson,  Jan Ersson och Olof Andersson 
Kvista, Olof mattson och Lars Andersson 
Skysta, Nils Ersson, Jan Nilsson och änkan, Karin Karlsdotter  
Jursta, Erik Erson,  
Murartorp, Hans Ersson  
Philipstorp, Bengt Hög 
Kalmarsand, Anders Danielsson 
Smedstorp, Marcus Lennartsson 
 
I Lossa socken 
Dävensö, Anders Mattsson, Jan Hansson och Erik Olsson 
Stora Granskog, Erik Hansson 
Lilla Granskog, Jan Jansson 
Brunnsvik, Nils Nilsson 
Sanda, Pehr Jöransson och Isak Isakson 
Tibble, änkan Hustru Brita 
Ekeby, Anders Mattsson, Erik Ludwigsson och Erik Mattson 
Ålbrunna, Erik Jansson och Jan Holm 
Verka, Carl Persson 
Skeppsbacka, Olof Olofsson 
Sätra, Per Carlsson 
Lövåker, Nils Ersson  
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De är stämda angående återstående pastoralier samt eftersatt prästgårdsbyggnad 
Svarandena inställde sig. Vad först angår pastoralierna, ville de till en del bestrida att de var 
skyldiga så mycket som madam Arenia påfört dem. De anhöll därför att Häradsrätten ville 
förordna någon god man som dem emellan kunde likvidera (utreda räkenskaperna). De 
föreslog Kronobefallningsman Sven Askeroth. Kärandens fullmäktig förklarade sin nöjd 
därmed. Kronobefallningsman Askeroth, som var närvarande yttrade, att han ville förrätta 
denna likvidation. Häradsrätten hade anledning enligt 24 kapitlet 2 § Rättegångs Balken att 
bifalla och bestämde att detta skulle ske den 8 oktober. Parterna förelades 10 riksdaler 
silvermynt i vite och bör infinna sig i Bro prästgård och låta Kronobefallningsman överse 
räkningarna. Skulle någon vara missnöjd med likvidators göromål, vill Häradsrätten efter 
stämning behörigen utlåta sig. 
     Angående prästgårdsbyggnaden, vars sak nu är instämd, så har på madam Arenias vägnar 
inte tydligt blivit visat om på vilket sätt svarandena eftersatt sina skyldigheter. Parterna 
begärde att sådant vid samma tillfälle skulle efterses. Därmed vill Häradsrätten låta anstå med 
sitt svar till nästa ting, då Kronobefallningsman skall ingivit sin berättelse. Pastorskan Arenia 
och svarande bör sig inställa om de inte kan komma överens i godo. 
 
§ Upptogs rannsakningen angående den tjuvnad som tjänstepigan Stina Kjällström förövat hos 
Sekreterare Carl Ekille (?) på Torsätra gård, här i Häradet, vilken rannsakning med 
Häradsrättens utslag är insänt till Svea Hovrätt. 
 
§ Sedan den vid sista tinget upptagna sak mellan frälsefogden Nils Axelgren, käranden och 
trädgårdsmästare Johan Engren, svaranden, angående att han hos framlidne Excellensen Hans 
von Fersens änka, grevinnan Eleonora Wachtmeister bragt Axelgren i elakt rykte, hade 
Häradsrätten utlåtit sig att även om Axelgren inte personligen inställt sig, så finner dock 
Häradsrätten i anseende till, att hans hustru infunnit sig och anfört, fast utan bevis, att 
Axelgren var sjuk och därigenom hindrad att fullgöra Häradsrättens vid näst sista tinget givna 
utslag, skäligt att uppskjuta målet till detta ting. 
      Häradsrätten vill nu lagligen avgöra saken, antingen Axelgren infinner sig eller inte. Även 
grevinnan Wachtmeisters fullmäktige och trädgårdsmästare Engren skall vara närvarande. 
     Nu inställde sig dessa parter och frälsefogden Robertius, som fullmäktig för grevinnan 
Wachtmeister och ingav dem emellan upprättad skriftlig förening med innehåll: 
att Axelgen skall betala trädgårdsmästare Engren 80 daler kopparmynt till nästa påsk och 
aldrig vidare uttala sig i denna sak. De anhåller att Häradsrätten ville stadfästa med dom 
denna förening, varvid Robertius på grevinnan Wachtmeisters vägnar förklarade sig inta ha 
något att påminna, utan endast förbehöll grevinnan rätten att få tilltala Axelgren angående 
förvaltning av hans tjänst och disposition vid Sundby gård, om hon skulle finna sig befogad 
därtill. 
     Då parterna på detta sätt i godo förenats, prövar Häradsrätten skäligt att gilla och stadfästa 
denna frivilliga förening. 
 
§ Länsman Anders Sundberg har låtit instämma till detta ting större delen av Häradets åbor, 
då de visat försumlighet när stora landvägen skulle lagas. Syn hade hållits den 5 i denna 
månad av länsman Sundberg och nämndemännen Nils Andersson, Jan Ersson och Mats 
Hindriksson med påstående att de måtte plikta efter lag.  
     Häradsborna, som var närvarande, förklarade att den regniga väderleken som fortsatt en tid 
hindrat dem. Därför anhöll de om förskoning från plikt denna gången. Både 
Kronobefallningsman Askeroth och länsman Sundberg förklarade, att denna ursäkt inte är 
tillräcklig att befria dem från plikten. Men om häradsborna under våren och sommaren innan 
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andtiden ville fullgöra sin skyldighet, ville de dock för denna gången ej yrka påstående om 
plikt. De ville endast varna häradsborna, att fullgöra sin skyldighet att laga vägen innan nästa 
vägsyn. 
      Därvid resolverade Häradsrätten att denna gången låta bero eftersom häradsborna nu blivit 
varnade att ofelbart laga sina vägstycken innan nästa höstting. I annan händelse kommer de 
inte, som de väl visste, att undgå den plikt för försummelse som lag innehåller. 
 
§ Länsman Anders Sundberg ställde kvinnspersonen Lisa Isaksdotter och rättaren vid 
Säbyholm Jan Ersson, ogift karl inför rätta, för att de haft olovlig beblandelse med varann. 
Lisa hade blivit havande och fött ett oäkta barn. Länsman påstår att de för detta sitt brott skall 
med laga plikt vara ansedda. 
     Lisa Isaksdotter berättade, att hon förra året vid mikaelitid två gånger hävdats av Jan 
Ersson och att det flickebarn som hon då blivit rådd med fötts den 30 juni.  
     Jan Ersson nekade att han haft någon beblandelse med Lisa Isaksson. Han påstod, att de 
inkallade vittnen dejan på Säbyholm Cattarina Reyter och hustru Christina Hjort, måtte höras 
under ed. För den skull berättade de var för sig, sedan de ojävade avlagt eden följande. 
1:o Anna Cattarina Reyter, att hon varit med när Lisa födde barnet, som skedde på den 
nämnda dagen. Barnsbörden hade varit mycket svår, men att Lisa enständigt därunder påstått 
att ingen annan än Jan Ersson var barnafadern. Ryktet på gården har sagt, att han skulle haft 
en annan piga på gården, med vilken vittnet en och annan gång märkt att Jan Ersson legat i 
säng med. Där hade också Lisa legat, eftersom båda pigorna delat säng   
2:o Hustru Christina Hjort att hon inte hade annat att berätta, än att Lisa talat om för henne, att 
rättaren bett henne tiga med att han var barnafadern. 
     Häradsrätten omtalade nu för Jan Ersson vad dessa vittnen berättat och förmanade honom 
att bekänna sanningen. Särskilt som man kan utesluta att någon annan skulle vara 
barnafadern, eftersom han legat i säng med Lisa. 
    Jan Ersson stod dock fast vid sin berättelse och trots Häradsrättens möda kunde de inte 
förmå honom till någon annan bekännelse. 
    Eftersom Lisa inte gittat komma med flera bevis och det intygades att hon aldrig tidigare 
blivit lagförd för lägersmål, tog Häradsrätten denna sak i övervägande och prövade skäligt att  
 
Avsäga 
Lisa som fött ett oäkta flickebarn skall plikta sina 5 daler efter 53 kapitlet 15 § i Missgärnings 
Balken för fösta resan begånget lägersmål och enligt 5 § 55 kapitlet i samma Balk ge till 
kyrkan 2 riksdaler silvermynt. Hon skall i några av de äldstes i församlingen närvaro undergå 
enskilt skriftemål i Sakristian. Orkar hon inte med böterna straffas hon med 8 dagars fängelse. 
 
Vad rättaren Jan Ersson angår, som mot sitt enständiga nekande inte kunnat övertygas om det  
lägersmål som Lisa  tillvitar honom, blir därför befriad. 
 
§ Upptogs den från förra tinget uppskjutna sak mellan avlidne bonden Carl Perssons änka, 
Kerstin Ersdotter, kärande, och före detta frälsefogden på Ådö Sätesgård Jacob Rode, 
svarande, om skadeståndsersättning och laga plikt som Kerstin påstått för Rode. Han hade 
1740 i olaga tid uppsagt henne från Kvista frälsehemman samt lagt hennes egendom under 
kvarstad och sedan sålt den. Han hade också hindrat henne från att bärga grödan, som därför 
genom ohägn blivit fördärvad. 
    I detta mål fann Häradsrätten nu skäligt att resolvera: Att  Jacob Rode inte följt 
Häradsrättens utsagda resolution som vunnit laga kraft och som han erhållit. Han skulle 
inkomma till Rätten med en riktig räkning på hustru Kerstins skuld till Ådö Sätesgård samt på 
den egendom och gröda han tagit ifrån henne. Därför borde det utsatta vitet på 10 riksdaler 
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silvermynt genast uttagas och Rode ålades att till detta ting inte bara inkomma med räkningen 
utan antingen själv infinna sig eller i sitt ställe ha en laga fullmäktig, så att slut och avgörande 
kunde prövas. Han ålades därvid 20 riksdaler i vite, så att saken inte vidare måtte uppskjutas. 
    Till följd härav inställde sig inte allenast änkan hustru Kerstin Ersdotter utan också 
frälsefogden Jacob Rode. Han hade inte med sig någon räkning, som Häradsrätten pålagt 
honom. Han skyllde på att han inte haft tillgång till kontoret i framlidne Greve Arved Horns 
sterbhus, dit likvidationen och räkningen skall vara levererade. Där finns uppgifterna på den 
skuld änkan häftat.  
Rode visade ett brev av den 16 februari 1739 från Excellensen till Rode, som skulle bevisa att 
Rode haft Excellensens order att sätta lås för Carl Perssons änkas sädeslada i Kvista, samt att 
låta tröska säden med spanntals tröskare. 
     Vidare visades en attest utgiven av Kassören vid Kongl Maj:ts Banko ….. Han hade 
tidigare varit kamrer hos Excellensen. Där skall stå att Rode fått excellensens order den tiden 
han var fogde på Ådö Sätesgård att för innestående räntor låta evakuera (utrymma) hustru 
Kerstin och att Rode redan då ingivit auktionslistor, som skulle finnas vid kontoret samt 
förteckning på vad änkan blivit fråntagen. 
     Hustru Kerstin anhöll att Häradsrätten ville tillhålla Rode att tala om vart hennes 
kvittensbok för utlagorna tagit vägen. Han hade tagit den ifrån henne. 
     Rode yttrade, att han inte kunde neka till att ha tagit denna bok, men sade att han lämnat 
den till kamrer Dubbe och vart den sedan tagit vägen, vet han inte. 
     Häradsrätten frågade om Rode kunde bevisa att han inte haft tillgång till kontoret och 
varför det vägrats honom. Han menade att orsaken var att sterbhuset ännu var odelat. Men han 
kunde inte bevisa att han vägrats tillträde till kontoret eller att han hos vederbörande anmält 
att så kärt honom är och för att undgå vitet, som genom Häradsrättens resolution blivit pålagt 
honom, vid detta ting inlämna räkningen så att saken kan slutföras och avgöras. 
    Rode anhöll om dilation (anstånd) till nästa lördagsmorgon, då han vill inställa sig och 
söka fullgöra vad som åligger honom, vilket Häradsrätten fann skäligt att bevilja honom. 
 
Den 17 september fortsatte tingsförrättningen. 
§ Ingav efter uppvisad fullmakt kammarskrivare Petter Ratkin på kapten Lewin Blixens 
vägnar en skrift, där han anhåller om Häradsrättens förbud angående åverkan på Tranbygge 
skog, ägor och fiskevatten. Häradsrätten tog ansökningen i övervägande. De menade att alla 
och envar äger rätt till frid på sin egendom mot andras intrång och ofredande och bifaller 
denna ansökan. Därför sätts ett vite på 10 riksdaler silvermynt jämte böter efter lag för den 
som beträds med någon olovlig åverkan på Tranbygge skog, ägor och fiskevatten. 
    För att detta förbud skall ha någon verkan åligger det kaptenen att på vanligt sätt låta 
kungöra. 
 
§ Vid uppropet av saken, då kamrer Löwenmarck instämt avskedade soldaten Jan Moberg, 
hade denna överlastat sig med dricka och oanständigt sorlat och skrikigt och hindrat 
Häradsrätten. Han hade inte trots rättens varning slutat, utan Häradsrätten måste uppskjuta 
saken till morgondagen.  
     Alltså resolverades, att han för detta sitt oanständiga förhållande enligt 7 § 14 kapitlet 
Rättegångs Balken skall plikta 5 riksdaler silvermynt. Länsman skall dessutom tilltala honom 
för att han överlastat sig med dryckenskap. 
 
§ Återupptogs den från förra tinget uppskjutna lägersmåls saken mellan ogifta drängen Jan 
Persson och kvinnspersonen Annica Ersdotter. Hon tillfrågades om hon skaffat sig något 
vidare bevis för att övertyga Jan Persson, att han är far till det oäkta flickebarn som fötts.  
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     Annica åberopade att gossen Jonas Andersson, måtte höras under ed. Men det visade sig 
att han endast var 14 år gammal och ännu inte varit till Herrens heliga Nattvard, varför 
Häradsrätten inte kunde höra honom under ed. 
      Gossen utlät sig själv att han inte annan kunskap hade om denna saken än att drängen Jan 
Persson som tjänar hos länsman en morgon kommit från fiske och lagt sig i Annas säng. Hon 
hade då redan stigit upp. Något annat hade han inte att berätta utom vad som framkommit vid 
vintertinget. 
    Efter att Häradsrätten skaffat sig underrättelse att varken Jan Persson eller Anna Ersdotter 
tidigare varit lagförda för lägersmål, tog de i övervägande målet och prövade att skäligen  
 
Avsäga 
Av innevarande års rannsakning vid vintertinget har befunnits och av vittnen intygats, att Jan 
Persson och Anna Ersdotter, under deras tjänst hos länsman Sundberg, legat i samma säng om 
nätterna. Anna hade under förlossningen, som varit svår, fast och enständigt förblivit i sitt 
utlåtande att Jan Persson och ingen annan varit hennes lägersman. 
      För den skull anser Häradsrätten att dessa omständigheter vara av den vikt och verkan, att 
Jan Persson bör i anledning av 30 § 17 kapitlet i Rättegångs Balken, om sanningen inte annars 
framkommit vid nästa ting med ed värja sig från detta lägermål. Gittar han edgången eller ej, 
vill Häradsrätten då lagligen utlåta sig angående Jan Persson som Anna Ersdotter. 
 
§ Vid sista tinget upptogs grevinnan Anna Christina Flemmings ansökan om brandstod av 
detta Häradet, då hennes tre halva hemman i Ekeby, Låssa socken och Bro Härad genom 
vådeld förstördes den 14 september förra året. 
     Häradsrätten hade inte kunnat meddela sitt utslag för de hinder som den gången blivit 
anförda, utan uppskjutit detta målet till nuvarande höstting Då frälseinspektoren Erik 
Lindström på grevinnans vägnar och Erik Mattson i Ekeby, hos vilken elden kommit lös samt 
de övriga Ekebybönderna borde inställa sig för att få Häradsrätten slutliga utlåtande. 
    Det berättades att dessa personer nu var närvarande, varför de inkallades och inspektor 
Lindström anhöll om slut i denna sak. 
    Därför tog Häradsrätten saken i skärskådande och fann att den vid sista tinget hållna 
rannsakningen att enligt de då framlagda omständigheterna hade elden kommit lös genom 
Erik Mattsons förvållande. Han hade således gjort sig skyldig så väl till att ersätta skadan som 
till den  plikt lag förmår. 
     Men då det nu intygas att han varken kan betala skadan eller böterna och i 24 kapitlet 4 § 
Byggninga Balken står att i sådant fall bör Häradet ge brandstod, svarade häradsborna som 
redan blivit hörda att de inte hade något annat att påminna än vad som framkommit vid förra 
tingstillfället. 
    Häradsrätten jämförde förordnande och nämndemännen Matts Hindriksson  i Skälby och 
Jan Andersson i Hernevi hållna besiktning och värdering av skadorna, så väl husen som det 
andra som brunnit, med häradsbornas upprättade förening av den 26 januari 1736.   
Frälsebönderna Ludwig Isaksson på Norrgården och Anders Mattsson på Östra gården hade 
till följd av 17 kapitlet 35 § Rättegångs Balken med ed vittnat att så mycket brunnit för dem 
som de uppgivit inför värderingsmännen. Därför prövade Häradsrätten skäligt att tillägga 
Grevinnan och hennes bönder att njuta brandstod av Häradet på sätt som följer, nämligen: 
     Västergården ett halvt mantal, för en loge med två golv som efter föreningen betalas med 
75 riksdaler kopparmynt. Grannarna som skådat eldskadorna intygade att den blivit förfallen 
och oanvändbar. Tolvmannen  satte värdet till 30, ett fähus nytt med gott tak 40, ett foderhus 
av samma beskaffenhet 20. 
Summa 90 
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Norrgården, ett stall med gott halmtak 40, ett foderhus av samma beskaffenhet 20, ett fähus 
behållet 40, ett fårhus behållet 25 
Summa 125 
 
Under vådelden brann för åbon Ludwig Isaksson 3 tunnor råg á 20 riksdaler tunnan 60, 6 tjog 
råghalm 42, 14 lass hö 84 
Summa 186 
 
Östergården, ett halvt mantal, två stugor med spisar och bakugnar 150, två bodar under ett tak 
med en botten vardera, brukliga med goda bottnar. Den ena ganska bofällig. Dessa båda bodar 
kan inte anses för mer än en bod med dubbel botten, som efter föreningens bestämmelser på 
helt mantal gör 150 och hälften på halvt mantal, I anseende till brandstod för dessa bodar 
kommer endast utbetalas som för en 75, ett stall 40, ett oxhus med foderlada 40, ett redskaps 
och portlider 20  
Summa 175 
 
Nedergården för åbon 6 lass hö som värderas till 38  
Hela summan 762 riksdaler. 
 
Dessa 762 riksdaler fördelas enligt Häradsskrivare Böks den 23 maj i år gjorda förteckning på 
de hemman i Häradet, som får och betalar brandstod, så att 65 ½ mantal betalar 11 riksdaler 
18 82/324 öre kopparmynt på helt mantal. Dessa pengar uppbärs och erhålles av dem som 
skadorna lidit, sedan de meddelat Landshövdingen i länet. Dock anser Häradsrätten att detta 
lilla Härad inte kan betala hela summan på en gång, då utgifterna varit så dryga i år. Endast 
hälften kan betalas ut i höst och resten nästa år. 
    Vad angår Erik Mattsson i Ekeby, hos vilken elden bröt ut, anhåller han om förskoning. 
Visserligen hade han haft eld i en murad och välförvarad ugn på logen, som vid tröskningen 
noga blivit vårdad och släkt när de gick därifrån, innan olyckan skedde. Men han menade att 
många betjänade sig av sådana ugnar och att det inte heller varit förbjudet för honom 
    Dock anser Häradsrätten, att han enligt 24 kapitlet 1§ i Byggninga Balken skall gälda 
skadorna och betala de i lagen utsatta böter till fjärding. Därför får han ingen ersättning för det 
som brunnit för honom enskilt. 
 
Den 8 september fortsatte tingsförrättningen. 
§ Uppropades åter hustru Kerstin Ersdotter mot frälsefogden Jacob Rode. Rode uppgav att 
han varit i Stockholm och gjort sig all vinning om att kunna ur Hornska Sterbhuskontoret få ut  
intyg och likvidation, angående hustru Kerstins Ersdotter. Men att Generaladjutanten Adam 
Horn svarat, att hur gärna han än ville låta söka efter likvidationen, kunde det inte ske, förrän 
kamrer Gustaf Ekeberg, som har hand om kontoret, kommer till staden. 
    Rode visade intyg på detta och anhöll om uppskov till nästa ting, så att han skulle kunna 
skaffa fram likvidationen. Hustru Kerstin Ersdotter hade inte något att påminna härom. Sedan 
båda parter reserverat sig för rättegångskostnaderna  
 
Resolverades 
Häradsrätten prövar i anseende till de av Rode anförda omständigheterna, skäligt att enligt 16 
kapitlet 6 § i Rättegångs Balken, ge sitt samtycke att saken uppskjuts till nästa ting. Då skall 
Rode vara försedd med en sådan räkning, som Häradsrätten begärt i förra Resolutionen jämte 
flera för honom nödvändiga dokument. Han skall utan ny stämning infinna sig här vid Rätten 
mot hustru Kerstin Ersdotter, på det att saken slutligen avgörs. Parterna är all rätt förbehållen. 
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§ Föregavs och avslutades saken angående tjänstepigan Stina Kjällström som för hustjuvnad 
på Torsätra Sätesgård fällts misstänkt. Rättens rannsakning och dom har införts till Svea 
Hovrätt. 
 
§ Uppräknades de till detta ting hörande Charta Sigillata medlen, som var 15 riksdaler 16 
skilling silvermynt, vilka Kronolänsman Sundberg mottog till avleverering.  
År och dag som förut skrivet  
På Häradsrättens vägnar Jacob Röök 
 
Saköreslängd för Bro Härads laga höstting i Tibble Gästgivargård den 6 september 
1744 
Följande har pliktat för upprepad försummelse: 
Jonas Persson i Råby, Jan Persson i Hernevi, änkan Karin Larsdotter i Skysta, Hans Ersson i 
Murartorp, Bengt Hög i Philipstorp, Anders Danielsson i Kalmarsand, Marcus Lennartsson i 
Smedstorp, änkan Brita i Tibble, Olof Olsson i Skeppsbacka, bötar varsin daler 
Följande pliktar för försummat arbete på Brogårdsmuren vid Bro kyrka: 
Olof Mattsson i Kvista, Carl Andersson i Kvista, Jan Olsson i Spånga, änkan Karin Larsdotter 
i Skysta, Jan Nilsson i Skysta bötar var sin daler 
Kvinnspersonen Lisa Staffansdotter på Säbyholm för lägersmål bötar 5 daler och 2 daler till 
kyrkan 
Avskedade soldaten  Moberg för oanständigt uppträdande vid Rätten bötar 5 daler  
Frälsebonden Erik Mattson som vållande till eldskada är sakfälld att gälda fjärding av skada 
och böta efter lag. Men som han efter intygande inte orkar boten straffas han med 10 par spö. 
Stina Kjällström dömd för snatteri bötar 1 riksdaler 22 skilling  och till Konungen, Häradet, 
målsägaren 18 skilling. 
Summa 21 riksdaler 22 skilling   Jacob Röök 
 
Bro oktober 2008 Gudrun Sandén 
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