
Den 14 och följande dagar i januari 1745 hölls laga vinterting med menig man och 
allmoge av Bro Härad i Tibble Gästgivargård. Närvarande länsman Anders Sundberg och 
Häradets vanliga edsvurna nämnd, nämligen 
Häradsdomare Nils Andersson i Tuna och nämndemännen 
Jan Eriksson i Ålsta 
Per 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 sammanträdde underskrivna Häradshövding med 
nämnden. Då menige man och allmogen fått företräde utlystes laga ting och tingsfrid. Uppbud 
och inteckningar beviljades som däröver särskilt protokoll utvisar. 
 
§ Kärade efter uttagen stämning löjtnant Thomas Hollsten till bonden Jan Mattsson i Sylta by, 
Näs socken, med påstående att han måtte plikta, för att han mot lag och Tingsrättens förbud 
idkat öl- och brännvinsförsäljning, Tibble Gästgivargård till skada. 
     Jan Mattson, som till biträde tagit kammarskrivare Lars Nyström, nekade till denna 
beskyllning. Han angav att han endast sålt svagdricka till resande bönder, som inte tagit vägen 
förbi gästgivargården. Han menade att detta inte kunde tas ifrån honom, efter som dessa 
bönder haft härbärge hos honom. Han hade därför inte kunnat undgå att betjäna dem med en 
törstdrick, särskilt som det skulle varit svårt för dem att för den orsakens skulle gå fram till 
gästgivargården och köpa dricka. 
     Löjtnanten påstod att hans inkallade vittnen, soldaterna Johan Feman, Erik Örn och Petter 
Wettersten samt drängen Erik Pihl måtte höras under ed. De inkallades och som de var 
ojäviga berättade efter avlagd ed. 
1:o Johan Feman, att när han tillsammans med flera soldater varit kommenderad på möten i 
Kronans tjänst och de samlats hos rustmästaren, som har sitt boställe i Sylta by, har inte 
endast han själv som avbetalning på något gjort arbete hos Jan Mattsson fått dricka och 
brännvin, utan de andra soldaterna hade också begärt öl och brännvin för sig. Men som han 
gått ut och in och inte hela tiden varit i Jan Mattssons stuga, så har han inte sett om de betalt 
eller ej. Han hade inget mer att berätta i denna sak 
2:o Erik Örn, att han fått öl i betalning för gjort arbete. 
3:o Petter Wettersten, svarade sammaledes 
4:o Drängen Erik Thomsson Pihl. att han sett att Jan Mattson sålt öl och brännvin till 
vägfarande bönder, men inte till soldater. 
    Löjtnant Hollsten yttrade sig, att Jan Mattson genom de hörda vittnenas edliga berättelse 
nogsamt blivit övertygad att tid efter annan hållit öl och brännvin både till soldater och 
vägfarande bönder. Han måtte inte endast anses med den plikt som lag förmår, utan också 
enligt Häradsrättens förbud, som nu uppvisades och som varit kungjort i sockenkyrkan, bli 
skyldig till vitet på 10 riksdaler silvermynt, som är utsatt för dem som blir beträdda med att 
göra gästgiveriet förfång. Löjtnanten begär att han betalar rättegångskostnaderna med 10 
riksdaler silvermynt.  
    Nyström, som fullmäktig för Jan Mattsson svarade, att de tre soldaternas vittnesmål går ut 
på att de själva fått öl och brännvin, dock inte av annan orsak än som avräkning för gjort 
arbete. Därför förmodade han att sådant beskaffat vittnesmål inte kunde lända Jan Mattsson 
till någon gravation (skuld). 
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     Beträffande Erik Pihls utsago, så innehåller den inget annat än att Jan Mattson skulle 
betjänat vägfarande bönder med nödtorftigt öl och brännvin, vilket han förmodar inte kan 
anses skada gästgiveriet. Särskilt som dessa forbönder inte haft sin väg förbi gästgiveriet utan 
farit från Sylta by ned till sjön mot Stockholm. 
    Nyström menar, att Mattson måtte befrias från plikt och tilltal i detta mål, eftersom han inte 
är övertygad att ha hållit öl och brännvin till salu för sockenborna. 
     Vad angår de av löjtnanten fordrade expenserna så skulle länsman Sundberg, som kärat på 
Ämbetes vägnar få sin andel av böterna, som svaranden skulle betala. Därför förmodar han, 
att ingen ersättning för rättegångskostnad skäligen skall kunna påstås. Detta påstående gör han 
även mot löjtnanten själv. 
     Löjtnant Hollsten svarar, att han både själv angivit saken och är kärande och således 
förmodas ha rätt till expenser. Vidare var intet att påminna utan blev protokollet uppläst och 
vidkänt, varefter Häradsrätten stannade i följande  
 
Utslag 
 Svarande själv vidgått att han betjänat vägfarande bönder med dricka och härbärge och 
soldaterna Johan Feman, Erik Örn och Pehr Wettersten samt drängen Erik Thomsson Pihl 
edligen intygat att de alla tre fått öl och brännvin av Jan Mattsson som avbetalning på arbete 
de gjort åt honom. Flera soldater som varit kommenderade i Kronans tjänst hade samlats hos 
rustmästaren i Sylta by, vars hemman arrenderas av Jan Mattsson.  
     Johan Feman har berättat att öl och brännvin lämnats till flera soldater. Men eftersom 
Feman gått ut och in i Jan Mattssons stuga visste han inte om de betalt. Soldaterna har inte 
själva angivit saken utan käranden har låtit inkalla dem som vittnen. 
    Pihl hade sett att Jan Mattsson sålt till bönder både öl och brännvin. 
    Enligt 28 kapitlet 8 § Missgärnings Balken, må ingen hålla gästgiveri för vägfarande folk 
på allmänna vägen med härbärge, mat och dricka. I Kongl Maj:ts Gästgiveri Ordning av den 
12 december 1734 § 32 står att ingen på landet är tillåten att på 2 mils avstånd från 
gästgivargården till resande och dem som far med skjuts sälja öl, vin eller brännvin. 
    Sylta by där Jan Mattsson bor är inte längre från gästgiveriet än 1/16 mil, varför de 
vägfarande utan någon olägenhet kunnat få både härbärge och vad de till nödtorft behövt där, 
utan att anlita andra. 
    Därför prövar Häradsrättens skäligt att Jan Mattson som gjort gästgiveriet förfång, bör inte 
endast inom lagens ram böta sina 5 riksdaler silvermynt, utan också då han inte brytts sig om 
detta Häradsrätts allmänna tillkännagivande om förbudet, varnas och erlägga det utsatta vitet 
på 10 riksdaler silvermynt. Han skall också ersätta löjtnant Hollsten, som i detta mål själv 
varit kärande, för rättegångskostnad med 3 riksdaler samma mynt. 
 
§ På Ämbetes vägnar tilltalade Kronolänsman Anders Sundberg torparen Nils Nilsson i 
Vallbytorp, Bro socken, för att han den 24 november förra året, som var en söndag skall ha 
överlastat sig med dryckjom. Han hade i detta tillstånd i kyrkan varit vittne vid gardeskarl 
Rundbergs barns dop. Länsman påstår att Nils Nilsson härför bör lagligen plikta. 
    Nils Nilsson nekade härför, varför länsman anhöll att hans inkallade vitten måtte edligen 
höras. De var klockaren Carl Granbom och kyrkväktare Erik Olsson. Inget jäv anfördes mot 
dem, varför de avlade den vanliga vittneseden och berättade var för sig. 
1:o Granbom, att han söndagen den 24 november förra året träffat Nils Nilsson vid stigluckan 
i kyrkporten i Bro kyrka sedan det ringt andra gången. Han hade då sett att Nilsson var 
drucken med inte att han raglat eftersom han stått stilla. 
2:o Erik Olsson, att när han kom in i kyrkan, såg han Nils Nilsson sitta i bänken och sova på 
armarna. Olsson som tyckt sådant vara oanständigt, hade gått fram till honom och väckt 
honom. Han tyckte då att han var något drucken. 
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     Nilsson nekade ändå och påstod att med vittnen få bevisa sin oskuld, vilket Häradsrätten 
fann skäligt att bifalla. 
     Hans vittnen inkallades. Det var nämndman Lars Larsson i Skälsta, bonden Erik Ersson i 
Jursta och änkan Kerstin Ersdotter, som ojävade efter avlagd ed berättade:  
1:o Lars Larsson, att han sett Nils Nilsson i kyrkan den 24 november stå fadder åt gardeskarl 
Rundbergs barn men inte märkt att han varit drucken. Han hade inte raglat varken när han 
gick fram till koret eller när han gick därifrån. 
2:o Erik Ersson, att han denna söndag stått i samma bänk som Nilsson, men inte kunnat märka 
att han var drucken, utan endast tung och sömning. 
3:o Kerstin Ersdotter, att hon varit hos gardeskarlens hustru, då hon hos Nils Nilsson fött 
barn. Hon hade inte märkt att han, när han om söndagsmorgonen gick ut för att bjuda faddrar 
förtärt något eller varit drucken. Han hade halva natten varit sysselsatt med att hugga ved och 
dessutom båda dagarna förut varit på arbete vid Säbyholms Herrgård. 
     Länsman underställde Häradsrätten om prövande med anseende till de hörda vittnena, om 
Nilsson kunde beläggas med plikt. Nilsson anhöll att bli befriad, då han menade att de hörda 
vittnena nogsamt intygat hans oskuld.  
     Parterna menade på båda sidor att de inte hade något mer att anföra. Varför Häradsrätten 
tog denna sak i övervägande  och stannade i följande slut och 
 
Avsade 
 Klockare Carl Granbom och kyrkväktare Erik Olofsson hade med ed intygat, den förra att 
han den 24 november förra året som var en söndag träffat Nils Nilsson vid stigluckan i 
kyrkporten vid Bro kyrka och då sett att han var drucken, den senare att han sett Nils Nilsson i 
kyrkan sovande på armarna. Då vittnet gått att väcka honom kunde han inte finna annat än att 
Nilsson varit drucken. 
     Nils Nilssons vitten, Lars Larsson i Skällsta och Erik Eriksson i Jursta samt änkan Kerstin 
Ersdotter intygade efter avlagd ed att de samma dag sett Nils Nilsson, men inte märkt att han 
varit drucken. Han hade efter Erikssons vittnesmål varit något tung och sömning, vilket kan 
förklaras med att han natten innan varit sysselsatt med vedhuggning, vilket Kerstin Ersdotter 
intygade. 
     Enligt 14 kapitlet 20 § Rättegångs Balken, som talar om när vittnesmålen är stridiga, äger 
den parten vitsord, som har de bästa vittnena och angav de klaraste skälen och 
omständigheterna.  I detta mål fann Häradsrätten att det var svarandes vittnen, särskilt 
Eriksson, som berättat att han suttit i samma bänk som Nilsson i kyrkan och inte märkt att han 
varit drucken. 
    Därför finner Häradsrätten skäligt befria Nils Nilsson från länsmans tilltal. 
 
§ Pigan Cattarina Andersdotter Tunelia har till detta ting inkallat bonden Johan Mattsson och 
hans hustru Margareta Larsdotter i Aske för  
1:o att de dels innehållit någon del av hennes lön för förra året, dels hela hennes lön för året 
dessförinnan. 
2:o för att hustru Margareta Larsdotter i åtskilliga vittnens närvaro angripit kärande med 
okvädningsord samt beskyllt henne att ha mördat ett barn, svept in det i ett trekantigt kläde 
och dolt det och lagt det under stallsvillen. Hon begär plikt efter lag och ersättning för 
rättegångskostnader. 
    Parterna inställde sig tillsammans med sina fullmäktige, nämligen på kärandes sida 
auskultanten vid Rådstugu Rätten i Stockholm Samuel Gustafsson Stiernbielke och på 
svarande sidan kammarskrivare Lars Nyström. 
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    Vad första stämningsmålet angår anhöll kärande ytterligare, att som nu ansenlig del av 
hennes piglön för de två årens tjänst hos svarande, ännu inte betalts, skall de påläggas att 
betala vad som hon kan ha att fordra.  
    Svarandes fullmäktige uppvisade räkning, varvid befanns att käranden påförs 64 riksdaler 9 
skilling kopparmynt som de i åtskilliga poster skall gett henne, bestående dels av kontanta 
pengar, dels i persedlar och dels i kontribution och mantalspengar. Denna räkning upplästes 
och kärande erkände alla poster med undantag för 1 riksdaler 10 skilling för ett par strumpor, 
3 riksdaler på de 9 som påförts henne, då hon första gången slutat sin tjänst och 3 riksdaler 16 
skilling, när hon andra gången trätt ur Jan Mattsons tjänst. Alltså tillsammans 8 riksdaler. 
Dessa 8 riksdaler bestred hon trots att svarande menade sig kunna med skäl och vittnen bevisa 
att Cattarina Tunelia fått dem. 
     De förklarade dock nu att de hellre ville eftergiva än därigenom förorsaka uppehåll i saken, 
så att summan hon uppburit rätteligen blivit 56 riksdaler 9 skilling kopparmynt förutom 6 par 
skor och 4 pund ull som hon för bägge åren fått in natura. De ville som kredit gottgöra henne 
enligt Kongl Maj:ts Taxa för detta län med 42 riksdaler kopparmynt för logi för dessa två åren 
hos Jan Mattsson. Då blev hon skyldig 14 riksdaler vilket hon själv vidgick. 
     Beträffande det andra stämningsmålet, så bestred hustru Margareta, varför kärande anhöll 
att hennes vittnen måtte inkallas. De var Häradsdomare Nils Andersson i Tuna, nämndeman 
Matts Hindriksson i Skälby och soldat Johan Malms hustru, Anna Fagerberg, som ojävade 
efter avlagt ed och varning att akta sig för mened särskilt var för sig berättade: 
 
1:o Häradsdomare Nils Andersson, att förra sommaren hade pigan Cattarina Tunelia kommit 
till honom och besvärat sig, att hennes matmor, Jan Mattssons hustru på Aske var nog tvär 
mot henne. Häradsdomaren hade gått dit för att försöka nå en förlikning dem emellan. Då 
hade Jan Mattsons hustru sagt till pigan: Du…. hora, varför går du inte och sköter om 
kreaturen hellre än löper med drängarna?  Mera hade han inte att berätta 
 
2:o Nämndeman Matts Hindriksson, att han i höstas varit vid Aske för att påminna Jan 
Mattsson och hans hustru om att fullgöra den förlikning, som de på hösten ingått med sin 
förra piga Brita Perdotter. Då hade Jan Mattssons hustru svarat, att hon fått mer än hon borde 
ha. Hon hade varit en lögnerska och ljugit för hustru Margareta på den andra pigan, nämligen 
Tunelia, samt sagt att hon fått ett oäkta barn. Då hustru Margareta åter frågat pigan Tunelia, 
om hon hade gått till Häradsdomaren och beklagat sig. Hustru Margareta hade tagit tillbaks 
sina ord, varöver pigan Cattarina begärt nämndeman Hindrikssons vittne. 
 
3:o Anna Fagerberg, gjorde i allt samma berättelse som Hindriksson och lade endast till, att 
hon tyckt att Jan Mattssons hustru vid samma tillfälle sagt till Matts Hindriksson, att pigan 
Brita Perdotter även förebragt henne den osanningen att pigan Cattarina Tunelia mördat ett 
barn. 
     Nämndeman Hindriksson intygade att hon inte sagt detta. Vittnesmålen upplästes och 
vidkändes. 
     Häradsdomaren frågade, om Cattarina Tunelia när hon varit hos Hindriksson och beklagat 
sig över sin matmor, inte också omtalat att pigan Brita Persdotter angivit henne för att hon 
skulle fött ett oäkta barn, som hon mördat. Han svarade att hon inte talat om detta. Frågades 
om hon talat om detta när hon kom till hustru Margareta. Svarades Nej. 
    Jan Mattson och hans hustrus fullmäktige, Nyström, yttrade att av vittnenas utsagor noga 
kunde inhämtas, att hustru Margareta själv varken tillagt Tunelia någon beskyllning som rörde 
hennes goda namn, eller nu ville tillägga henne.  
     Han ansåg att pigan Brita Persdotter med denna ogrundade berättelse, som hon sagt till 
hustru Margareta om pigan Cattarina Tunelia varit orsaken till hela denna oreda.  Därför hade 
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Jan Mattson känt sig föranlåten att till detta ting instämma Brita, för att med vittnen övertyga 
henne, om hon skulle neka. Han förmodar att hustru Margaretas oskuld nogsamt skall kunna 
skönjas, när denna saken senare upptas. Då det var långt lidet på aftonen kunde det inte ske. 
 
Den 15 januari fortsatte tingsförhandlingarna 
§ Målet där pigan Cattarina Tunelia instämt bonden Jan Mattsson och hans hustru Margareta 
Larsdotter i Aske som upptogs igår, då de senares fullmäktig Nyström berättade, att Jan 
Mattsson instämt pigan Brita Persdotter för att övertyga henne, att hon förebragt hos hustru 
Margareta, att Cattarina fött ett oäkta barn. Häradsrätten ansåg nödvändigt att innan de kunde 
avgöra saken få veta om hon vidgår detta. 
     Alltså uppropades den av Jan Mattsson i Aske mot pigan Brita Perdotter instämda saken, 
med påstående att Brita lagligen måtte plikta för att hon åtskilliga gånger svurit och bannat 
samt tillagt Cattarina Andersdotter Tunelia åtskilliga beskyllningar. Parterna inställde sig och 
Cattarina Tunelia och hennes fullmäktige var också på plats.  
     Svarande nekade till allt detta med föregivande att hon varken sagt eller haft orsak att säga 
något förklenande om Cattarina Tunelia. På fråga förklarade Jan Mattsson, att de av Brita 
Persdotter till Cattarina Tunelia gjorda beskyllningar bestått i att hon sagt att Cattarina fött ett 
oäkta barn, men intet annat.  
     Han anhöll att hans instämda vittnen, Pigan Anna  Ersdotter och flickan Cattarina 
Mattsdotter skulle under ed höras. Inget jäv anfördes men som alla visste att flickan endast 
var 13 år gammal, så kunde hon inte tillåtas vittneseden, utan berättade 
 
Anna Ersdotter efter avlagd ed och förmaning att tänka på edens vikt, att hon aldrig hört Brita 
Persdotter säga något om Cattarina Tunelia som var straffbart eller rörde hennes goda namn. 
Däremot hade hon ofta hört Cattarina och Brita träta sins emellan. Vidare hade Anna inget att 
berätta utan detta blev uppläst för henne och vidkänt. 
    Jan Mattson föregav att han med andra vittnen skulle kunna övertyga Brita Persdotter, för 
att hon hos hans hustru skulle tillagt Cattarina de beskyllningar, som hustru Margareta berättat 
för nämndeman Matts Hindriksson och som i Tunelias stämning mot Mattssons är omtalade. 
    Men innan Häradsrätten yttrat sig, förklarade på Tunelias vägnar hennes fullmäktige, att 
hon i målet mot Jan Mattsson och hans hustru Margareta Larsdotter som hon instämt till detta 
ting, angående både hennes piglön och de tillmälen hon påstått att hustru Margareta gjort, vill 
istället för de av Mattson i förlikningen fordrade 60 riksdaler kopparmynt låta nöja sig med 
30. De övriga 14 riksdaler som Tunelia efter Jan Mattsson räkning har fått som överskott på 
lönen förklarade hennes fullmäktig skall av hennes årslön i Stockholm betalas till Jan 
Mattsson. Därmed skulle deras strider vara dödade och upphävda. 
    Med detta förklarade Jan Mattson som var närvarande nöjd och anhöll parterna om 
Häradsrättens stadfästelse härpå och att Rätten utlåter sig om sakens slut. 
 
Häradsrätten ville nu fullfölja det mål som Jan Mattson i Aske angivit mot pigan Brita 
Persdotter. Det berättades dock att de gått från tingsplatsen så därför gjordes anstalt att 
införskaffa dem till morgondagen. 
 
§ Häradsrätten hade vid hösttinget funnit skäligt att på grund av framkomna omständigheter 
pålägga ogifta drängen Jan Pehrsson att vid detta ting med ed värja sig från det av ogifta 
kvinnspersonen Annica Ersdotter påstådda lägermålet. 
     Det berättades att Jan Pehrsson infunnit sig och på Anna Ersdotters vägnar auskultanten 
vid Rådstugu Rätten i Stockholm, Stiernbielke. Alltså blev de inkallade och Jan Pehrsson 
förklarade sig redo att göra den ålagda värjoeden. Efter varning att noga betänka edens vikt 
och inte sätta sig i någon själavånda, utsade han med hand på bok eden, intygade vid Gud och 
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Hans Heliga Evangelium att han till detta lägersmålet som Annica Eriksdotter tillagt honom, 
är oskyldig. 
     Häradsrätten, sedan Nämnden intygat att Annica Eriksdotter inte tidigare varit för något 
lönskaläges brott beskylld eller lagförd, utsade följande  
 
Utslag 
Eftersom drängen Jan Pehrsson med livlig ed friat sig från det lägersmål, som Anna Ersdotter 
angivit honom för att han skall förövat tillsammans med henne, fann Häradsrätten alltså 
skäligt att befria honom. 
    Men rörande kvinnspersonen Anna Eriksdotter skall hon enligt 53 kapitlet 1 § 
Missgärnings Balken, som för första resan begånget lägersmål böta 5 riksdaler silvermynt 
eller i brist härpå plikta med 8 dagars fängelse, och till följd av 55 kapitlet 5 § i samma Balk 
ge till Näs sockenkyrka 2 riksdaler silvermynt samt i samma kyrka inför de äldsta i 
församlingens närvaro undergå enskild skrift och avlösning. 
 
Den 16 januari fortsatte tingsförrättningen. 
§ Återupptogs den av Jan Mattson mot pigan Brita Persdotter instämda sak. Då parterna 
inställt sig frågade Häradsrätten Jan Mattsson och hans hustru om de skaffat något bevis att 
övertyga Brita, för att hon beskyllt Cattarina Tunelia, att hon fött ett oäkta barn.. De yttrade 
att de inte kunnat finna något ytterligare skäl härtill. Jan Mattsson hade igår trott att han skulle 
finna något. De anhöll nu om slut i saken samt förskoning för straff ifall något felat är, som de 
av okunnighet och oförstånd gjort. 
På pigan Brita Persdotters vägnar påstod hennes fullmäktige Erik Vagnelius, att som hustru 
Margareta tillagt Brita denna ohemula (obefogade) beskyllning och genom sin man låtit 
instämma Brita för att övertyga henne därom, men inte gittat göra det. Därför bör hustru 
Margareta anses med den plikt lag förmår och ersätta rättegångskostnaderna med 12 riksdaler 
kopparmynt. Vidare hade ingen något att påminna, varför Häradsrätten tog detta mål i 
övervägande och avsade följande  
Utslag 
Även om hustru Margareta Larsdotter haft möjlighet att med vittnen övertyga pigan Brita 
Persdotter, att hon sagt att pigan Cattarina Tunelia fött oäkta barn, har hon inte gittat göra det. 
     Därför prövar Häradsrätten skäligt att hustru Margareta Larsdotter, som försökt pådyvla 
Brita en förklenande ogärning, bötar i anledning av 60 kapitlet 5 § Missgärnings Balken 10 
riksdaler silvermynt och gör henne offentlig avbön samt ersätter rättegångskostnaderna med 3 
riksdaler samma mynt. 
 
§ Företogs för avgörande den av pigan Cattarina Tunelia mot Jan Mattsson i Aske och hans 
hustru Margareta Larsdotter instämda sak, angående  
1:o piglön, som svaranden innehållit för henne 
2:o för att de skall beskyllt henne att ha mördat ett barn 
     Parternas förlikning i protokollet upplästes ytterligare och övervägdes varefter följande 
avsades 
 
Utslag 
Att som 4 § i 10 kapitlet Rättegångs Balken förmår och innehåller får inte förlikning i 
brottmål tillåtas, där allena förargelse skett. Vill målsägarna förlikas om sin rätt i böter och 
skadestånd har de lov därtill. Därför låter Häradsrätten vid parternas förlikning vad angår 
piglönen samt målsägarrätten i böter och skadestånd bero och förbli. 
   Men vad själva brottmålet angår är det av den beskaffenheten att förlikning inte är tillåtet i  
Konungens och Häradsrätten lagrum i anseende till böterna. 
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    Därför kan Häradsrätten inte undgå att sig behörigen yttra. De finner att som pigan 
Cattarina Tunelia instämt hustru Margareta Larsdotter som sagt att hon mördat ett barn, svept 
in det i ett kläde och gömt det under stallsvillen. Då hustru Margareta nekat har Tunelia 
påstått att hennes vitten skulle höras.  
    Matts Hindriksson sade, att hustru Margareta berättat för honom, att pigan Brita Persdotter 
ljugit för henne och sagt att Cattarina Tunelia fött oäkta barn. 
    Vittnet Anna Fagerberg hade vid detta tillfälle, berättat samma sak som Matts Hindriksson, 
men lagt till att hon tyckt att Margareta Larsdotter sagt till Matts Hindriksson, att pigan Brita 
pålagt henne denna osanning, att pigan Cattarina Tunelia mördat barnet. Detta hade Matts 
Hindriksson med ed intygat att Margareta Larsdotter inte sagt. Hon hade inte mot sitt nekande 
kunnat övertygas därom. 
    Även om hustru Margareta, vilken som på sätt som sagt är, inför vittnena menat att 
Cattarina Tunelia fött oäkta barn, sökt att binda vittnet, pigan Brita Persdotter, till uttalandet 
och skylla henne för sitt förklenande tal om Cattarina Tunelia, så är Brita Persdotter, som 
förnekat detta i dag enligt särskild resolution befriad. 
    Häradsrätten menar att Margareta Larsdotter själv får ta ansvar och i anledning av 60 
kapitlet 5 § Missgärnings Balken sona sitt brott med böter, som Häradsrätten finner skäligt att 
utsätta till 10 riksdaler silvermynt, målsägarens andel och förlikningen inbegripen. 
 
§  Den vid åtskilliga ting upptagna och till detta ting uppskjutna sak mellan avlidne bonden 
Carls Perssons änka, hustru Kerstin Ersdotter, kärande, och före detta frälsefogden Jacob 
Rode, svarande, angående skadestånd och ersättning jämte plikt som käranden påstår på 
svaranden, för att Rode under den tid han varit fogde på Ådö sätesgård i olaga tid uppsagt 
Kerstin Ersdotter från Kvista frälsehemman och tagit hennes egendom i beslag samt sedan sålt 
den. Han hade också förbjudit henne att bärga den utestående grödan, som genom ohägn blivit 
fördärvad . 
Häradsrätten hade vid hösttinget funnit skäligt att resolvera, att Rode utan ny stämning men 
med 10 riksdalers vite skall infinna sig vid detta ting och uppvisa den räkning han blivit ålagd 
samt andra dokument för att svara änkan i detta mål. 
    Trots detta har Rode utan att anmäla något förfall uteblivit varför käranden anhållit om slut 
i saken. Rode påläggs att betala det av Häradsrätten utsatta vitet.  
 
Avsades 
Då frälsefogden Jacob Rode uteblivit från detta ting och således gjort sig förfallen till det vid 
hösttinget utsatta vitet på 10 riksdaler silvermynt prövar Häradsrätten skäligt att inte endast 
fälla honom till detta vitet på 10 riksdaler utan också förklara att om Rode inte inställer sig vid 
nästa ting kommer Häradsrätten enligt 16 kapitlet 6 § och 24 kapitlet 1 § Rättegångs Balken 
ändå att avgöra saken. 
 
§ Blev med anledning av Kapten Herr          Moder gjorda anhållan genom sin betjänt Anders 
Bergström att ett vite på 40 riksdaler silvermynt skall utsättas och dessutom plikt efter lag för 
den som beträds med olovlig åverkan på skogen som tillhör Frölunda och Berga 
frälsehemman. 
    Detta förbud skall för att undvika okunnighet allmänt kungöras från predikstolarna. 
§ Kom inför Rätten gästgivarna Petter Gabrielsson och Anders Olofsson och inlämnade en 
skrift och menade att det var till gästgiveriets förfång att en stor del av hållskjutsen, som inom 
2 mils avstånd får gästgivargården utlagts till de sockenbor som ligger närmast 
gästgivargården.  
     Härigenom händer att de som annars när den ordinarie skjutsen utgått skall komma till 
gästgiveriets hjälp, visat sig tröga och efterlåtna att i denna delen efterkomma  sin skyldighet.      
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     De anhöll att Häradsrätten ville förbjuda, att dessa inom 2 mil från gästgivaregården 
belägna sockenbor vilka själva bör göra sina hålldagar, ingå något ackord härom. 
    De bör också  antyda att de sockenbor som bor närmare gästgivargården, för att undvika bli 
påförda plikt som Kongl Maj:ts förnyade Gästgiveri Förordning innehåller, komma 
gästgiveriet till undsättning med skjuts. 
 
Avsades 
Häradsrätten finner gästgivarnas överklagade ärende olagligt och stridande mot 28 kapitlet 5 § 
Byggninga Balken samt 12 § i Kongl Maj:ts förnyade Gästgiveri Förordning av 1734 och 
kommer att då någon blir instämd inte underlåta att efter lag och omständigheter befordra den 
brottslige till behörig näpst. Gästgivarna kommer att underrättas. 
 
§ Charta Sigillata medlen för detta ting blev 24 öre silvermynt och överlämnades till länsman. 
På rättens vägnar Jacob Röök 
 
Saköreslängd vid tinget 14 januari 1745. 
Johan Mattson i Sylta för olovlig öl och brännvinsförsäljning, Margareta Larsdotter för 
förklenande tillmäle, 10 riksdaler samt 10 riksdaler för beskyllning, Rode på Ådö för att han 
försummat tinget, Anna Eriksdotter för första resan lägersmål 5 riksdaler samt 2 till kyrkan. 
Summa 52 riksdaler. 
 
År 1745 den 3 och följande dagar i juni månad hölls laga sommarting med menige man 
och allmogen av Bro Härad i Tibble gästgivargård. Närvarande Kronobefallningsman Sven 
Askeroth, Kronolänsman Anders Sundberg och Häradets edsvurna Nämnd, nämligen: 
Häradsdomare Nils Andersson i Tuna 
Johan Eriksson i Ålsta 
Per Jöransson i Sanda 
Hans Erlandsson i Klöf 
Matts Hindriksson i Skälby 
Lars Larsson i Skällsta 
Erik Andersson i Hernevi 
Johan Andersson i Aspvik 
Axel Mattsson i Österröra 
 
§ Efter förrättad gudstjänst i Näs sockenkyrka trädde underskrivna Häradshövding med 
Nämnden tillsammans och då allmogen kommit in lystes ting och tingsfrid. Uppbud och 
inteckningar beviljades, som särskilt protokoll utvisar. 
     När parterna uppropades, fick följande plikta 1 daler silvermynt för försummat upprop, 
nämligen Johan Mattsson i Aske, hustru Malin i Knöpplan, frälsebefallningsman Jacob Rode 
och smeden Bergströms hustru. 
 
§ Såsom Landshövding Carl von Groth genom brev till domhavande av den 6 maj begärt, 
skall undersökning göras vid denna Rätt, om soldaten Johan Rolig vid Upplands Regemente 
och Sigtuna Kompani Nr 85, är skyldig till det som kvinnspersonen Elin Jönsdotter från Målla  
socken i Västergötland inför Järna Häradsrätt mot honom angivna lägersmål. 
Kronobefallningsman Askeroth anbefalls att inkalla soldaten till tinget. 
     Alltså ställde Länsman Anders Sundberg soldat Rolig inför rätta. På Regementets vägnar 
var rustmästare Olof Hallman närvarande. Med anledning av det insända utdraget av Järna 
Härads dombok, då Rolig för 2 år sedan och innan han kommenderats till Västergötland, 
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blivit gift med sin nuvarande hustru Ingeborg Jönsdotter, nu ställdes inför den bekännelse Elin 
Jönsdotter gjort på honom. 
    Rolig nekade alldeles till Elins tillmäle och angav att han inte legat i kvarter i Målla socken 
utan i Bogared från decembers slut till 23 januari 1744, samt att han inte känt denna 
kvinnsperson eller vet, var hon varit. Han anhåller därför om befrielse för denna beskyllning, 
som hon obefogat skall tillagt honom utan ringaste skäl eller bevis. 
     Häradsrätten föreställde honom, att av Järna Häradsrätts rannsakning befunnits att Elin 
sagt, att lägersmålet skett på hemmanet Bogared, där han efter vad han själv uttalat legat i 
kvarter. Han förmanades att rent ut bekänna sanningen, helst som omständigheter mot honom 
kommer att yppas, varigenom han kommer att bli alldeles övertygad. Särskilt som det enligt 
Järna Häradsrätts rannsakning framgår, att när han avtågat från orten och Elin berättat om sitt 
tillstånd, har han inte nekat. Rolig skall tänka efter, att han till äventyrs med vittnen kan om 
denna utlåtelse bli övertygad. 
    Rolig bedyrade, att detta hennes påstående är så mycket orimligare, som han med henne 
aldrig haft någon bekantskap. Han kunde inte förmås till annan bekännelse, trots Häradsrätten 
möda. 
    På fråga intygade rustmästaren Olof Hallman, att Rolig vid Regementet fört ett vackert och 
stilla leverne och inte visat någon böjelse till lösaktighet. 
    Nämnden meddelade dock att Rolig, då han hade tjänst som dräng, en gång blivit anklagad 
för lönskaläge och därför pliktat. Någon vidare upplysning kunde Häradsrätten inte erhålla, 
varför  
 
Resolverades 
Genom utdrag ur domboken, skall denna rannsakning översändas till Konungens Höga 
Befallningshavande i länet med ödmjuk anmodan, att han drar försorg, att den tillställs Järna 
Häradsrätt, så att denna Rätt, där målet är anhängigt, kan efter beskaffenheten lagligen utlåta 
sig. 
 
§ Företogs rannsakning angående bonden Anders Johansson i Lerberga, Ryds socken och 
fjärdingsman Gabriel Andersson, som släppt den ertappade rymlingen Olof Forsman. 
Rannsakningen är insänd till Hovrätten 
 
§ Tilltalade länsman Anders Sundberg, Johan Eriksson i Frölunda by, som tjänar hos bonden 
Anders Pehrsson, för att han hittat en silkesnäsduk och en hirschfängare (värja) utan att låta 
kungöra i kyrkan, varför han påstår plikt på gossen. 
     Gossen Johan Eriksson, 15 år gammal, anförde till sin ursäkt, att hirschfängaren som han 
hittat på landsvägen några dagar före Pålsmässan, har han på kyrkvallen på Pålsmässodagen 
upplyst. Silkesnäsduken, som han hittat på samma väg något för Kyndelsmässan skall han 
även på Kyndelsmässodagen angivit hos klockaren Petter Pettersson. Han åberopade 
klockarens intygande. 
    Klockaren Petter Pettersson som var närvarande vidgick detta, varför  
 
Avsades 
Då gossen Johan Eriksson angivit de hittade sakerna så som berättats och således inte haft 
uppsåt att försnilla eller förtiga vad han hittat, är det inte hans skuld att de inte blivit lysta och 
kungjorda på sätt som lag föreskriver. Därför pålägger Häradsrätten ingen plikt på Johan 
Eriksson. 
      Vad hittegodset angår bör det enligt 48 kapitlet 14 § i Missgärnings Balken sättas i förvar 
hos bonden Anders Pehrsson i Frölunda, som är gossens husbonde. Tre söndagar på rad skall 
det lysas i kyrkan och kungöras och sedan förfaras som berörda lagrum föreskriver. 
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§ Efter befallning av Kronobefallningsman Sven Askeroth kärade på Ämbetets vägnar 
Kronolänsman Anders Sundberg till följande häradsinnevånare med påstående att de måtte 
påläggas laga plikt för att de inte infunnit sig vid Kronostämman den 20 och 21 maj, 
nämligen: 
Från Bro socken, Anders Andersson i Finsta, Jan Nilsson i Skysta, Jan Hindriksson, Erik 
Nilsson, Jan Persson i Hernevi, Olof Andersson i Spånga, Lars Andersson, Erik Andersson, 
Olof Mattsson i Kvista, Nils Hansson i Husby, hustru Malin i Knöpplan, Kronotorparna P 
Åberg, Erik Ersson i Hällkana, Per Andersson i Tetorp, Erik Jansson i Ekboda, Viberg i 
Husbybacka, Erik Eriksson i Rättartorp, Hans Ersson i Tegeltorp, Jan Andersson i Norra 
Lagmanstorp, Jan Persson i Sjungboda, Carl Larsson i Långbo, Måns Persson i Fiskartorp, 
Carl Gustafsson i Hammartorp, Anders Knutsson i Röranäs, Hans Ersson i Fäboda, Nils 
Nilsson, hustru Anna, Schultsborgs hustru i Vallbytorp. 
Från Låssa socken, Erik Olofsson, Anders Mattsson, Jan Hansson på Dävensö, Matts Isaksson 
i Tibble, Erik Isaksson i Sanda, Ludwig Isaksson, Anders Mattsson, Erik Mattsson i Ekeby, 
Erik Hansson, Jan Jansson i Granskog, Carl Persson i Verkarne, smeden Bergströms hustru, 
smeden Isak på Ådö, Nils Ersson i Lövåker, Anders Andersson i Hassellund,  Mårten 
Månsson i Örsund (?), Nils Nilsson i Saltvik, Pehr Carlsson i Sätra ängen, Olof Bengtsson, 
Arvid Olofsson på Dävensö, Jan Jansson på Högholmen, avskedade soldaten Carl Sundberg 
Från Ryds socken, Anders Jansson i Brunna, Erik Jansson på Ön, Erik Ersson i Smedstorp, 
Pehr Ersson i Sandboda, avskedade artillerikarlen Carl Fagerberg 
Från Näs socken, Anders Persson, Lars Mattsson i Frölunda, Anders Persson i Skälby, Gevelii 
(?) änka i Ekhammar, Bengt Andersson i Berga, Olof Ersson i Tuna, Anders Andersson i 
Kungsängen, Mårten Mårtensson, Jan Mårtensson på Ön, Jan Jansson i Stäkets kvarn, Anders 
Larsson i Källtorp, Mats Larsson i Nytorp, Carl Rÿsse  i Aspviks krog, Erik Persson, Per 
Persson. i Frölunda. 
    Dessa åbor kunde inte ange någon laga orsak för sitt uteblivande. Därför fann Häradsrätten 
skäligt att enligt Kongl Maj:ts Förordning av år 1668 om Kronoutlagan, sakfälla dem till 
vardera 3 riksdaler silvermynt i böter. 
 
§ Kärade länsman Anders Sundberg på Ämbetets vägnar till följande Häradsinnevånare med 
påstående att de skall plikta för att de trots kallelse inte infunnit sig till vägröjning den 28 och 
30 maj, nämligen: 
Näs socken: Lennartsnäs frälsefogde Isak Edberg, Erik Ersson i Slangvik, Anders Larsson i 
Källtorp, Erik Andersson i Glädjetorp, Mats Larsson i Nytorp, Pehr Lund i Stäkesbacka,  
Ryds socken: Anders Norling i Pilkrog, Hammarin i Gällöfsta torp 
Bro socken: Bengt Olofsson i Knöpplan, Erik Jansson i Ekboda, Jan Persson i Elbro, Nils 
Persson i Ängstorpet, Jonas Ersson i Stohagen, Jan Wiberg i Husbybacka, Erik Ersson i 
Rättartorp, Hans Ersson i Tegeltorp, Jan Ersson i Snickartorp, Bengt Olofsson i Husbytorp, 
Erik Mattsson i Rybytorp, Jan Ersson i Kolartorp, Matts Persson i Kurbacka, Lars Jansson i 
Tätorp, Carl Gustafsson i Hammartorp, Pehr Carlsson i Sätraängen 
 
Då de inte hade någon laga orsak för sitt uteblivande än att frälsefogden Edberg uppgav att 
kammarfröken Greta Torstensson, som innehar Lennartsnäs Säteri, inte blivit instämd till 
detta mål och således undandrar sig att svara. Detta medgav länsman, som förbehöll sig att 
instämma Fröken till nästa ting. Därför blev alla de övriga, utom fröken Torstenson som 
instäms till nästa ting, sakfällda att böta 3 daler silvermynt enligt 25 kapitlet 11 § Byggninga 
Balken. 
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§ Efter stämning tilltalade Länsman Anders Sundberg på Ämbetets vägnar drängarna Erik 
Larsson och Anders Persson samt gossen Jan Andersson i Ålsta, Näs socken, för att de den 19 
januari, som varit en lördag om aftonen klockan 11 skall från resande personer, nämligen 
bönderna i Kopparbergs län Olof Mattsson och Pehr Mattson i Barkarlås samt Pehr Mattson i 
Kumla, vilka legat i härbärge hos Pehr Mattsson i Sylta, bortsnattat följande persedlar 
3 hästtäcken, 1 hemvävd säck, 1 garnrep, 3 par tömmar, 1 ryggstycke, 2 hästskor, 1 
dalkarlsask med nålar, sylar, söm, broddar, tråd och garn. Dessa persedlar värderas till 17 ½ 
riksdaler kopparmynt.  
      Vidare anklagade länsman Sundberg, Jan Andersson för att han den 6 januari, som var 
trettondagen, om aftonen mellan klockan 6 och 7 skall bortsnattat i länsmans ladugård från en 
resande bonde, nämligen Anders Jöransson i Skälby och Sala socken, båda hans nya 
hästtäcken av hår, vilka värderats till 12 riksdaler kopparmynt vardera. 
     Länsman påstår på dessa drängar den plikt som lag förmår. Annars meddelar han att de 
saker som blivit tagna dels av Jan Andersson enskilt och sedan tillsammans med drängarna 
Erik Larsson och Anders Pehrsson blivit återlämnade till ägarna. 
    På tillfrågan erkände drängarna Anders Pehrsson, Erik Larsson och Jan Andersson att de 
den 19 januari med samlad hand bortsnattat det, som Kronolänsman angivit på sin lista. Men 
till snatteriet som blivit förövat den 6 januari vid Sylta, ville gossen Jan Andersson binda 
drängen Erik Larsson och sade att han tagit 2 hästtäcken och lagt dem vid länsmans halmlider. 
Larsson hade givit Jan Andersson 24 öre för att han skulle gå efter dem, vilket han skall ha 
gjort. Till detta nekade drängen Erik Larsson enständigt och kunde inte övertygas. 
     Man frågade hur gammal Jan Andersson var och han svarade på trettonde året och att hans 
föräldrar var döda. Ryttare Hellsten menade att denna Jan Andersson var på femtonde året. 
Man kunde inte få någon visshet härom, då förra Kyrkoherden i Näs kyrka inte hållit någon 
kyrkbok. Men man hade givit vid handen att Jan Anderssons ålder skall finnas i en Bibel som 
han sålt till skogvaktare Petter Åberg. Där skall vara infört när Jan Andersson är född. Därför 
antydde Rätten länsman Sundberg att till måndagsmorgonen skaffa fram berörda Bibel. 
 
§ Lät för Rätten Fru Anna Hederschöld uppvisa ett köpebrev av den 11 april 1741, 
underskrivet av Statssekreterare Gustaf Bounerschöld, Kammarherre Isak Hederschöld, 
Sekreteraren i Kongl Kansliet Gustaf von Heland och Fru Magdalena Hederschöld samt 
Samuel Abraham Piil på sin moders vägnar efter bilagd fullmakt och Anders Samuel Piil. 
     De hade uppdragit till Fru Anna Hederschöld och sålt sina andelar till 123 daler 28 14/6 
öre silvermynts värde i följande frälsehemmans lägenheterna, nämligen i Frölunda Storgården 
1 och 3 halva hemman, Västergården ½, Berga  2 halva hemman och ½, hemman med en 
utjord samt Skälby 5/8 hemman, alla belägna i Uppland, Uppsala län, Bro Härad och Näs 
socken. De såldes för 120.000 daler kopparmynt, vilken summa säljaren erkänt sig var till 
fullo nöjd med och har erhållit och därför avhänt sig och tillägnat Fru Hederschöld berörda 
lägenheter att för sig och sina arvingar besitta nu och i evärdliga tider och förpliktar sig att 
efter lag träda i hemul (att betala kostnaderna om köpet går tillbaks). 
     Ett förbehåll är dock att om Fru Hederschöld eller hennes barn och arvingar skulle sälja 
något av berörda fastigheter skall de få återlösas. 
    Fru Hederschöld anhåller om fasta och köpebrev, då hon denna frälseegendom låtit 
behörigen lagfara. Denna ansökan togs i övervägande och som det av uppbuds och 
inteckningsprotokollen framgick att Fru Hederschöld vid tre laga Häradsting nämligen den 1 
september 1743, 14 januari och 28 maj 1744 lagligen uppbjudit och över natt och år blivit 
lagfästa. Därför dömde Häradsrätten i förmåga av Jorda Balkens 4 kapitel 1 § för fasta och 
förklarade Fru Hederschöld och hennes barn och arvingar för rätta ägare av ovannämnda 
fastigheter att i evärdliga tider nyttja  såsom sin lagliga och välfångna egendom.  
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    Ingen får klandra detta köp vid 5 dalers silvermynts vite för Häradshövdinge domsbrott 
som lag säger. 
 
Den 4 januari fortsatte tingsförhandlingarna 
§ Företogs åter den av Länsman Sundberg på Ämbetets vägnar så väl mot drängarna Erik 
Larsson, Anders Pehrsson samt enskilt mot Jan Andersson instämda mål angående snatteri, 
som de skall förövat. 
     Inställde sig Petter Åberg och berättade, att Jan Andersson inte kan återfinnas i Bibeln, 
som åberopades i går. Däremot intygade änkan hustru Sara Jonasdotter att Jan Andersson inte 
var mer än 13 år gammal. Detta sade sig även ryttare Hellsten nu kunna erinra sig 
    Häradsrätten tog dessa mål i övervägande och prövade skäligt att avsäga följande  
 
Utslag 
Vad Jan Andersson angår, så finner Häradsrätten att skall han såsom övermaga (minderårig) 
och endast 13 år gammal för den vanart han själv vidgått, då han erkänt i rannsakningen att 
han tagit 2 hästtäcken från en resande vid namn Anders Jöransson från Skälby, Sala socken. 
Han hade också varit delaktig i snatteriet som drängarna Anders Pehrsson och Erik Larsson 
den 19 januari förövat från sin husbonde nämndeman Johan Ersson i Ålsta, Näs socken.  
     Jan Andersson skall hemma i huset agas med ris i en kronobetjänts närvaro.   
 
Vad drängarna Anders Pehrsson och Erik Larsson beträffar har de erkänt, att de av bönderna 
från Mora och Kumla, Olof Mattsson och Pehr Mattsson, som var stadda på resa till 
Stockholm och tagit härberge i Sylta by hos bonden Jan Mattsson tagit följande persedlar: 
3 hästtäcken, 1 säck, 1 garnrep, 3 par tömmar, 1 ryggstycke, 2 hästskor, 1 ask med nålar, 
sylar, söm. broddar, tråd och garn. Dessa persedlar som redan är återställda till ägarna, har 
värderats till 17 riksdaler 16 skilling kopparmynt. 
      Därför prövar Häradsrätten skäligt att enligt 47 kapitlet 1 § Missgärnings Balken låta dem 
böta hälften av värdet vardera eller 8 riksdaler 24 skilling samt i stället för kyrkoplikt undergå 
enskild avlösning i Näs kyrkas sakristia. 
 
§ Till detta ting har Kronolänsman Anders Sundberg låtit instämma drängarna Bengt Eriksson 
i Sylta by och Anders Månsson i Skälby, Näs socken. 
1:o Bengt Eriksson för att han vid midsommartid, då han skjutsat från Tibble gästgivargård 
till Barkarby, stulit från Fru Schönström ett par kvinnsstrumpor, ett garnrep samt ett 
hästtäcke, vilket han säger sig ha hittat. Detta har dock återfunnits hos honom tillsammans 
med strumporna och repet. 
2:o För att han efter eget erkännande, den 9 februari från bonden Johan Hansson i Österby, 
Kumla socken, tagit en matspann som stått i bagarstugan hos hans matmoder i Sylta samt en 
niodalers plåt, som han gömt i pigans säng. Vid det förra målet angående snattade persedlar 
från Fru Schöldström hade Anders Månsson varit delaktig. 
     Häremot hade Bengt Erikssons moder, Kerstin Bengtsdotter, på sin sons vägnar efter 
uttagen stämning inkallat hans matmor Sophia Nilsdotter, drängen Hendrik Pihl och pigan 
Karin Johansdotter. Hon menade att dessa personer skulle varit lika delaktiga som hennes son  
i den snattade niodalers plåten. 
     Sophia Nilsdotter, Henrik Pihl och pigan Karin Johansdotter har efter motstämning påstått 
att hustru Kerstin skulle brista i bevis i sin beskyllning, att de skulle ha någon delaktighet i 
denna stulna niodalers plåt. De kvarstod i att hon måtte undergå den plikt som lag förmår för 
osann beskyllning. 
    Parterna inställde sig med undantag av Anders Månsson. Bengt Eriksson besvarade första 
stämningen och anförde, att sedan han skjutsat Fru Schönström har i kärran blivit 

12   D:\&&-SKRIFTER\Häftade med omslag\Bro Häradsrätt\Doc-filer\BroH.1745.doc   Skapat den 2013-02-11 03:23:00   Senast utskrivet 
2013-02-12 06:00:00 



kvarliggande ett par gamla ullstrumpor och ett rep. Dessa persedlar har honom ovetande 
kommit in i ärthalmen. Däremot hade drängen Anders Månsson i Skälby, som tillsammans 
med Bengt Eriksson skjutsat Fru Schönström vetat om det. 
     Vad den stulna niodalers plåten beträffar, säger drängen Bengt att han har bekänt för 
länsman, att han tagit plåten av bonden Jan Hansson. Bekännelsen hade skett av rädsla och 
skrämsel, då de slagit honom. Han återkallar nu alldeles vad han sagt. 
    Då han inte kunde förmås till någon annan utlåtelse, inkallades de i denna sak instämda 
vittnena, rustmästaren vid Upplands Regemente till fot, Olof Hallman och bönderna Johan 
Mattsson och Anders Andersson i Sylta. Drängen Bengt Eriksson hade inget jäv att invända 
mot dem, än att de skall ha sagt att handklovarna borde sättas på honom. Detta förnekade 
vittnena och då detta inte kunde anses för något laga jäv gjorde de efter avlagd ed följande 
berättelse. 
1:o Anders Andersson: att han inte varit närvarande varken före eller då stölden skedde. Men 
när han kom dit hade de slagit pojken som ändå enständigt nekat. Men när de resande skulle 
fara ville även Bengt gå hem. Då sa länsman: - Bliv du inne du godjunker! Jag skall sätta dej i 
ett mörkt rum, där du varken skall få se dag eller natt. Bengt svarade: - Det hjälper inte. Jag 
tar det inte på mej. Jag är oskyldig. 
2:o Olof Hallman: att när han kom på sin gård och av sin bonde fick veta att en niodalers plåt 
var borta för en resande, så bad han att de skulle leta efter plåten. Han gick sedan in och där 
hade bönderna Bengt på golvet mellan sig. De tog honom till länsman, men kunde inte heller 
där få honom att bekänna förrän länsman gick ut. Då bekände han frivilligt och sade: - Jag tar 
Henrik fri, för jag har tagit plåten. 
3:o Johan Mattsson: att då hustru Sophia varit hos honom och frågat om hennes dräng varit 
där. Drängen hade varit hos honom och frågat efter en släde. Hustru Sophia hade åter frågat 
om gossen haft någon niodalers plåt med sig, vartill vittnet svarat nej. 
     Därefter har vittent gått till länsman som suttit och skrivit samt därunder frågat Bengt 
Eriksson, om han tagit plåten. Han hade först svarat ja men sedan nej. 
     Därpå hade länsman kastat bort pennan och gått ut tillsammans med bönderna, utom den 
som hade mist plåten och de tre vittnena som stannat kvar. Bonden hade sagt till Bengt: - Om 
du vill tacka mej, så vill jag inte mer söka dej, för jag har fått plåten tillbaks. Drängen 
svarade: - Ja jag tackar er käre fader, jag tog plåten ur er spann och lade den i pigans säng. 
    Vittnesmålen upplästes och vidkändes. 
 
Hustru Kerstin Bengtsdotter förklarade sig över den av henne mot hustru Sopia och hennes 
dräng samt pigan uttagna stämningen. Hon hade aldrig menat att tillägga dem någon sådan 
beskyllning, som blivit införd i stämningen. Hon ville endast att de skulle instämmas för att ge 
någon upplysning i saken.  
    Och som hon nogsamt fann av de hörda vittnesmålen att sonen var skyldig, så återkallar 
hon nu alldeles sitt gjorda påstående mot dem. Detta lät alla sig nöja med. 
     Därefter frågades länsman vilka bevis han hade till de för Fru Schönströms förkomna 
saker. Länsman yttrade att han skrivit till Fru Schönstöm därom, men ännu inte fått något 
svar. Vad hästtäcket angår hade bonden varit och hämtat det. Han visste inte själv om han 
tappat det eller om det blivit stulet. Vidare var ej att anföra utan avsades följande  
 
Slut 
Länsman Sundberg menar att de hos drängen Bengt Eriksson funna strumporna och repet nog 
tillhör Fru Schönström, men är ännu inte helt förvissad därom. Han har skrivit till henne men 
inte fått något svar. Då drängen Anders Månsson som blivit angiven för att vara delaktig inte 
är närvarande, kan Häradsrätten inte avgöra detta mål denna gången. Länsman Sundberg skall 
till nästa ting skaffa från bevis och se till att drängen Anders Månsson är närvarande 
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     Även det andra mot Bengt Eriksson angivna målet om den saknade niodalers plåten hos 
bonden Johan Hansson kommer att vila till nästa ting. Häradsrätten kommer då att utlåta sig 
över både det ena som det andra målet. 
 
§ Efter utverkad stämning kärade avskedade artillerikarlen Henrik Löfgren i Tallbuskarna, 
Kalmar socken till torparen Lars Johansson och hans hustru Maria Perdotter i Bastbrink, Bro 
socken   
1:o för att de vid Kalmarsands krog den 1 maj skall ha överfallit honom och tillfogat honom 
blånader och blodsår. 
2:o för okvädningsord som de sagt till honom 
3:o han fordrar att de betalar expenserna 
    Varemot torparen vice versa stämde Löfgren för ohemul beskyllning, då han först hade 
givit hans hustru Maria två örfilar. Härför påstod han plikt och ersättning för 
rättegångskostnaderna. 
    Löfgren berättade följande, att han 1 maj gått till Kalmarsands krog för att låta ryttare 
Flacks hustru slå åder, som var bestämt. Löfgrens hustru hade kommit dit, då han gått för att 
begära ett stop dricka. Han stod vid dörren och drack ur och hustrun satt bredvid. I det samma 
hade hans kamrater kommit och bett honom gå fram, vartill han svarat att det var lika mycket 
var han stod. Dock hade han gått fram och begärt en pipa tobak av sin granne, men fått till 
svar att han inget hade.  
Lars Johansson, som haft samma ärende till krogen som Löfgren, skall då även suttit vid 
bordet och sagt: - Vad har du här att göra? Den som viskar han ljuger.  
Vartill Löfgren skall svarat: - Man lär och säga sant ibland.  
Då hade Johansson slagit näven i bordet så att det flugit upp därvid och sagt: - Vad har du här 
att göra karl, du är inte värdig att vara bland folk. 
Löfgren skall ha svarat: - Jo lika väl som du.  
Johansson hade därvid yrkat därpå och sagt: - Du skall ut på stunden.  
Löfgren svarade: - Visste jag gå in, så vet jag och alltid att gå ut. Han gick sedan till sin 
svåger som suttit och spelat och sagt till honom: - Du har dragit dig bra på spelet.  
Men Lars Johansson hade detta oaktat detta inte velat lämna honom ifred, utan enständigt 
sagt: - Du skall ut karl på stunden.  
Löfgren hade svarat att han kunde väl gå ut själv. Lars Johanssons hustru skall då sprungit 
upp och stött honom tillbaka mot dörren, då Löfgren endast med flata handen fört henne 
tillbaka. Sedan hade hon tagit sin egen mössa i handen och sagt: - Skall du slå mössan av en 
ärlig hustru. Då hade även Lars Johansson sprungit på honom och gett en örfil så att mössan 
flugit i sängen. 
     Sedan uppvisade Lars Johansson frälseinspektor Lundströms attest med innehåll att 
Löfgren den 2 maj skall överfallit drängen Nils Trÿbom i Grans gästgivargård och ville 
därmed visa att Löfgren då till äventyrs fått de åkommor, varför han nu tilltalar Johansson. 
     Löfgren nekade alldeles till att han bitit Lars Johansson i tummen eller slagit hans hustru 
och anhåller att hans vittnen, nämndeman Mårten Andersson i Bålsta, föraren Olof Ahlström, 
Anders Danielsson i Kalmarsand, hantlangare Erik Kihlgren och hans hustru Anna 
Danielsdotter måtte höras. 
     Då inget laga jäv anfördes mot någon utom mot hustru Anna Danielsdotter, som hade 
förtalat Lars Johansson och som han därför sökte göra jävig. Då detta inte kunde bevisas och 
något sådant inte var instämt kunde det inte anses för laga jäv. 
 
Det kan hustru Anna icke fallit honom. Därpå skall Löfgren kommit till bordet, där Lars 
Johansson och hans kamrater suttit och pockat på tobak, då Lars Johansson bett honom maka 
åt sig och ge andra rum. Han hade då faseligen börjat svära. Lars Johansson hade då slagit i 
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bordet och sagt honom att gå ut, då han inte var värd att vara bland folk, när han inte ville 
förlikas. Lars hustru som stått på golvet hade tagit illa vid sig och sakta stött till Löfgren och 
bett honom gå ut. Löfgren hade då givit henne en så stark örfil att hon farit runt på golvet. 
Lars steg då upp och tog i honom och vill få honom utom dörren. Löfgren tog då Lars i håret 
och när han började försvara sig hade de börjat slåss. Löfgren hade försökt bita tummen av 
Lars. Lars hade inte begärt attest däröver, men visade nu tummen där nageln var blå. 
     När Löfgren äntligen kommit till dörren skall han ännu en gång givit Lars Johanssons 
hustru en örfil, så att mössan flugit i sängen. 
     Sedan uppvisade Lars Johansson frälseinspektor Lundströms attest med innehåll att 
Löfgren den 2 maj skall överfallit drängen Nils Trÿbom i Grans gästgivargård. Här menade 
Lars Johansson att Löfgren kunde fått de åkommor som han nu tilltalar Lars för. Löfgren 
nekade alldeles till att han bitit Lars i tummen eller slagit hans hustru och anhåller att hans 
vittnen nämndeman Martin Andersson i Bålsta, förman Olof Ahlström, Anders Danielsson i 
Kalmarsand, hantlangare Erik Kilhlgren och hustru Anna Danielsdotter måtte höras 
     Då inget laga jäv anförts utom mot hustru Anna Danielsdotter, som skall förtalat Lars 
Johansson och som han sökte göra ojävig. Då detta inte kunde bevisas kunde det inte anses 
som laga jäv. 
 
Avsades 
Det kan inte betagas hustru Anna Danielsdotter att få avlägga sitt vittnesmål i denna sak 
På samma sätt blev torparen Lars Johanssons vittne, drängen Johan Johansson inkallad. 
Häröver anförde Löfgren att då han varit med och slagit honom borde han inte få vittna i 
saken. Dock erkände Löfgren senare att han inte visste vem mer än Lars Johansson som slagit 
honom, så tog han tillbaka sitt jäv och samtliga vittnen berättade  var för sig följande: 
1:o Anders Danielsson, att Löfgren i krogen begärt tobak och att han hade lagt sig över bordet 
med armarna. Lars hade två gånger sagt till Löfgren att maka åt sig. Varpå Löfgren svarat: - 
Jag är lika berättigad att stå här som du? 
Johanssons hustru har då gått till Löfgren och sagt: - Gå ut Löfgren. Ni är redan sakförd. 
I det samma hade Löfgren givit henne en örfil, varpå Lars stigit upp och sagt: - Laga dig ut 
karl, du vet att du inte kan förlikas med någon. Sedan hade slagsmålet börjat, men vem som 
slagit först kunde inte vittnet se. De hade dock stött och knuffat varandra och Löfgren dragit 
Johansson i håret. Någon blånad hade vittnet inte sett på någon av dem, utom när slagsmålet 
var slut en blodrispa över Löfgrens högra öga. 
2:o Erik Kihlgren gjorde samma berättelse som föregående vittne, med undantag att Löfgren 
då Lars hustru sprungit till honom och sagt att han skulle laga sig ut och att han redan var 
sakförd, hade Löfgren endast fört henne ifrån sig med högra handen. Då vittnet skilt Löfgren 
och Johansson åt vid slagsmålet, hade Lars Johanssons hustru återkommit till dem och då 
hade Löfgren givit henne en örfil så att mössan fallit i vittnets säng. Löfgren hade sagt: - Jag 
har inte med dig att göra. Vittnet hade inte blivit varse några blånader, utom att sedan de skilts 
åt, hade Löfgren klått sig i ögonen, varvid vittnet märkt en blodrispa över ena ögat. 
Visserligen kunde han väl fått några flera åkommor utan att vittnet märkt det. 
3:o Anna Danielsdotter hade endast sett att Lars hustru sprungit på Löfgren och velat ha ut 
honom. Han hade då skjutit tillbaka henne och sagt: - Gå bort hustru, jag har inget med er att 
göra.  
      Vittnet hade dock hört att Lars Johanssons hustru sagt till hennes svärmor: - Ni skall få se 
att det blir oväsende av i afton. När svärmor frågat mellan vilka det skulle ske hade Lars 
hustru svarat: - Med den skälmen Löfgren. 
4:o Olof Ahlström berättade att Löfgren haft blånader tidigare, innan han den 2 maj kom i 
träta med drängen Nils Trÿbom på Grans gästgivargård, som Lundströms attest omtalar. 
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Löfgren hade heller inte kunnat få några åkommor vid detta tillfälle då inget slagsmål 
förekommit, eftersom Trÿbom endast fört Löfgren utom dörren. 
    Nu anhöll Löfgren att Häradsrätten ville göra en anmärkning, att Löfgren efter Ahlströms 
vittnesmål inte fått några åkommor av Trÿbom, så följde därav att de åkommor som 
häradsdomare Erik Olofsson och nämndeman Mårten Andersson efter deras attest sett på 
honom, ofelbart blivit tillfogade av Johanssons hand dagen innan. 
5:o Mårten Andersson åberopade sig på sin attest och sade sig inte ha något mera att berätta. 
6:o Johan Johansson sade att Lars Johanssons hustru bett Löfgren gå ut så att det inte blir 
något svärande. Löfgren hade då givit henne en örfil och stött henne med handen mot 
kontorsdörren. För övrigt berättade han lika som det första vittnet,  
Vittnesmålen upplästes och vidkändes. 
 
Den 5 januari fortsattes med tingsförrättningen 
Inkallades avskedade artillerikarlen Hindrik Löfgren och torparen Lars Johansson då 
protokollet upplästes och vidkändes och sedan Rätten tagit denna sak i behörigt övervägande 
avsades följande  
 
Slut 
Då Häradsrätten funnit att Hindrik Löfgren och Lars Johansson som råkat varandra i torpet 
Kalmarsand, dit de bägge begivit sig för att låta slå åder, först kommit i ordväxling och sedan 
i verkligt slagsmål. Det hade inte märkts vem som slagit först. Enligt häradsdomare Erik 
Olofsson och nämndeman Mårten Anderssons besiktningsattest på avskedade artillerikarlen 
Hindrik Löfgren hade åtskilliga blodsår och en stor blånad på vänstra ögat upptäckts. 
Blodsåren hade varit 9 till antalet och ett av ett fingers bredd samt att vänstra ögat varit 
alldeles igensvullet och helt blått. 
     Dessa åkommor kan så mycket mindre vara tillfogade Löfgren av drängen Trÿbom, då 
vittnet Ahlström intygat att Löfgren inte fått några åkommor av honom under den missämja 
som dagen efter eller den 2 maj dem emellan varit i Gran. 
     En del av de edligen avhöra vittnen hade sagt, att Löfgren under detta slagsmål givit Lars 
Johanssons hustru två kindpustar samt dragit Johansson i håret. Därför prövar Häradsrätten 
skäligt att Lars Johansson enligt 35 kapitlet 2 § Missgärnings Balken bötar för varje blodvite  
2 riksdaler som för 9 stycken gör 18 riksdaler samt för en blånad på vänster öga 2 riksdaler, 
tillsammans 20 riksdaler silvermynt. 
     Varemot Löfgren, som slagit Lars Johanssons hustru 2 örfilar och även dragit Johansson i 
håret, skall enligt 3 och 4 §§ i samma kapitel böta 3 riksdaler för örfilarna och 6 skilling för 
hårdragningen, tillsammans 4 riksdaler 16 skilling silvermynt. 
     Däremot blir Löfgren befriad för att ha bitit Johansson i tummen och Lars Johansson och 
hans hustru befriade för Löfgrens tilltal att ha sagt okvädningsord till honom såsom deras 
ensak, då de inte blivit fullt övertygade. Angående de begärda expenserna, så är de i sådana 
mål kvittade mot varandra. 
 
§ Sedan den här i Rätten anhängiga saken mellan änkan hustru Kerstin Ersdotter och 
frälsefogden Jacob Rode på Ådö Sätesgård angående skadeståndsersättning och laga plikt, 
som hustru Kerstin påstått Rode, för att han 1740 från Kvista frälsehemman, tillhörigt 
framlidne Riksrådet Greve Arved Horns arvingar, uppsagt henne i olaga tid samt satt hennes 
egendom i kvarstad och sålt den samt förmenat henne att inbärga utestående gröda. Den blev 
därför av ohägn och köld fördärvad.  
     Häradsrätten hade på Rodes ansökan samt i anseende till de av honom anförda 
omständigheterna genom resolution av den 8 september förra året funnit skäligt att bevilja 
uppskov till följande vinterting. Rode skulle då ur Hornska sterbhusets skaffa fram en räkning 
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som skall upprättats och levererats till Sterbhuset på den skuld hustru Kerstin skall ha haft. 
Rode skulle utan ny stämning vid 10 riksdaler silvermynt i vite inställa sig försedd med en 
sådan likvidation som Häradsrättens förra resolution av den 19 maj och 7 september 1742 
samt den 16 januari och 28 maj 1744 innehåller. Han skulle även ha med andra dokument för 
att saken slutligen skulle kunna avgöras. 
    Rode inställde sig inte vid vintertinget utan att anmäla något laga förfall. Därför har Rätten 
funnit rättvist att förklara honom förfallen till det förut lagda vitet på 10 riksdaler silvermynt. 
Häradsrätten menade även att om Rode inte skulle infinna sig till detta ting, skulle saken ändå 
avgöras enlige 16 kapitlet 6 § och 24 kapitlet 1 § Rättegångs Balken. 
    Nu inställde sig änkan Kerstin Ersdotter. Rode kom inte och hade inte anmält något laga 
förfall. Därför anhöll hustru Kerstin att Häradsrätten ville uppta saken till slutligt avgörande 
och till den ändan höra hennes inkallade vittnen och vad mera som kunde styrka hennes talan. 
Varför Häradsrätten till följd av ovan åberopade lagrum som 12 kapitlet 3 § Rättegångs 
Balken fann skäligt att bifalla och slutligen döma i saken. 
     Hustru Kerstins vittnen blev därför inkallade. De var bonden Lars Andersson, torparna 
Abraham Gudmundson och Nils Nilsson samt hustrurna Maria Jansdotter och Kerstin 
Olofsdotter, om vilkas goda frejd nämnden intygade och att ingen skyldskap mellan parterna 
kunde hindra vittnesmålen. Så vittnade de efter avlagd ed var för sig. 
1:o Bonden Lars Andersson att han för 5 år sedan, alltså år 1740, i veckan före påsk varit med 
ärtor till Ekebyholm. Där hade framlidne Greve Horn varit på gården och befallt Andersson 
att säga hustru Kerstin att hon skulle få träda Kvistahemmanet.  Han hade också fått med sig 
Grevens brev till Rode, men inte själv kunnat bära fram det, utan låtit hustru Kerstin göra det. 
     Rode hade tredje dag påsk kommit till Andersson och bannat honom för att han inte själv 
burit fram brevet. 
2:o Torparen Abraham Gudmundson, att han för hustru Kerstin skjutsat en gång till 
Ekebyholm och fått betalt av henne, oaktat det inte varit hennes skyldighet att den gången 
skjutsa. Hon hade ändå gjort det för att visa att Rodes berättelse varit osann, som han hos 
Greven sagt att hustru Kerstin visat tredska vid körningen. 
3:o Nils Nilsson, att Rode tredje dag påskdag slagit hustru Kerstin Ersdotters man och att 
sonen sprungit bort, eftersom han annars också fått hugg. 
4:o Maria Jansdotter, att Rode haft vittnet och hustru Kerstin att tröska sädeskornet, då hon 
skulle skära sina åkrar. Därför hade säden måst stå oskuren och blivit fördärvad och sedan av 
den infallande starka kölden blivit helt förstörd. 
5:o Kerstin Olofsdotter, att åkrarna som genom Rodes förvållande blivit fördärvade, då han 
hindrat henne att skörda, var 14 stycken. 
     Hustru Kerstin Ersdotter menade att Rodes olaga och hårda förfarande mot henne genom 
dessa vittnens utsago blivit intygat samt att det skett mot herrskapets vilja och befallning. Hon 
ingav nu en räkning på den skada hon lidit, lydande: 
     Likvidation mellan mig undertecknad och befallningsman Rode från och med 1736 till 
datum. 
Debet 
Befallningsman Rode vill efter sitt eget råd driva oss från hemmanet, då jag med min son 
måste resa 7 mil fram och tillbaka från Ådö till Excellensen på Ekebyholm, vilket med mat 
och dricka kostade 15 riksdaler 
Därpå besvarade han mig med att ta mina två oxar och sälja på auktion för 54 riksdaler 
En oskodd vagn för 8  
Ett par nya och ett par gamla kälkar 4  
Trästockar, billar med harv och annat husgeråd för ungefär 20 
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     1740 då Rode drev mig från hemmanet hade vårutsädet vid Kvista hemman varit 3 ½ 
tunnor, däribland 1 tunna blandsäd och det övriga rent korn, som åtminstone blivit femte 
kornet, som gör 12 ½ tunna beräknat till 15 riksdaler tunna, alltså 187 
samt 5 tunnor blandsäd á 13 riksdaler som gör 65 
Sått om hösten 4 tunnor råg, som räknats till fjärde kornet, alltså 16 tunnor som gör 288 
Sått ½ spann vete, som räknats till fjärde kornet, alltså 1 tunna som gör 20  
20 lass hårdvallshö för 4 riksdaler lasset gör 80 
Från 1740 till 1745, som är 5 år har jag vid varje ting inställt mig med vittnen för att söka min 
rätt. Mina utgifter därifrån är 350 
S u m m a : 1091 riksdaler 16 skilling 
 
Jag vet mig inte vara skyldig och följaktligen har jag intet att kreditera befallningsman, vilket 
mina kvittensböcker, som han har om hand, kan intyga, då de uppvisas. Jag menar att allt som 
är uppfört i denna likvidation och lär vara på min sida som klar och ostridig fordran. 
Kerstin Ersdotter, änka. 
 
Hustru Kerstin förställdes att Rode vid förra årets höstting låtit till Rätten inge 2 dokument, 
vilka synes bestyrka, att hon häftat i någon skuld till herrskapet, nämligen av kassören i Rikets 
Ständers Bank Ingman den 3 augusti utgiven attest, där det intygats, att Rode då han var fogde 
på Ådö Säteri har excellensens order att exekuera (verkställa, ta ut) henne för innestående 
räntor. Vidare att Rode ingivit en auktionslista och däröver uppställd likvidation, som ännu 
skall finnas i kontoret och visar redogörelse för den egendom, som blivit henne fråntagen. 
      Det andra dokumentet är Excellensens egenhändiga brev till Rode, där Excellensen säger 
att Rode gjort väl, då han fått lås för hennes lada. Han vill dock att Rode skall låta hustru 
Kerstin få något därav till sitt uppehälle. 
     Hustru Kerstin svarade först, vad Ingmans attest angår var den obesvuren och således 
ingenting bevisar, särskilt i ett  mål, där Rode oförsvarligen avhänt henne kvittensboken. Där 
har hon inskrivit avräkning på räntorna som är betalde och kvitterade, vilket hon själv vid 
hösttinget måst vidgå. 
     Angående Excellensens brev, där han skrivit att det var väl gjort av Rode att sätta lås för 
hennes lada, så har det skett på Rodes omilda berättelse. Excellensen har aldrig haft kunskap 
om hur oförsvarligt Rode handlat med henne, då han hindrat henne att bärga skörden på sina 
åkrar och låtit den av tramp och köld alldeles fördärvas. Han bör för en sådan egenvillig 
disposition stå till ansvar. 
     Hustru Kerstin tillfrågades, hur hon kan bevisa sin uppgivna räkning på de persedlar som 
Rode skulle auktionerat bort och att utsädet varit så stort samt att grödan därefter kunnat stiga 
så högt som hon uppger. 
     Hon svarade att länsman Sundberg, som förrättat auktionen kan intyga det förra och 
nämnden det senare. Nämnden vet både hemmanets storlek och hur grödan det året varit 
beskaffad. 
     Länsman Sundberg intygade riktigheten av de persedlar som blivit bortauktionerade för 
henne och så vida han kan minnas såldes inget mer än det hon uppgett och i kontanter influtit. 
      Nämnden yttrade sig om grödan och utsädet. Det var dem bekant att Kvista hemmanet 
bestod  av 5/8 dels mantal och att grödan det året varit vacker och ymnig. Därför kunde 
varken utsädet eller grödans värde ha stigit mindre än vad hustru Kerstin tagit upp i sin 
räkning, som blivit uppläst för dem. 
     I synnerhet intygade nämndemännen Hans Erlandsson i Klöf, Erik Andersson i Hernevi 
och Lars Larsson i Skällsta, vilka sett grödan som fråntogs henne, att den varit ganska härlig 
och om den med rätta blivit behandlad och det ena med det andra bärgad hade den kunnat 
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stiga långt högre än hustru Kerstin uppgivit. Nu hade en stor del blivit utestående och skämd, 
det kunde de med all säkerhet berätta. 
     Vidare var ej att påminna varför hustru Kerstin anhöll om slut samt expenser efter sin 
räkning. Rätten tog allt detta i övervägande och avsade följande  
 
Utslag 
Kassör Ingman har utgivit sitt skriftliga vittnesmål, att Jacob Rode den tid han var fogde på 
Ådö Säteri, haft Excellensen Greve Arved Horns order att exekuera (verkställa) kärande, som 
varit åbo på Kvista hemman för räntan, som skall innestått och att Rode genom ingiven 
auktionslista och däröver angiven likvidation, som i det grevliga Hornska kontoret ännu skall 
finnas, visat behörig redogörelse, Vidare finns Excellensens brev som Rode hämtat, där 
Excellensen förklarat, att det var väl gjort att Rode låtit sätta lås för hustru Kerstins lada med 
mera. Likväl nekar hustru Kerstin till att hon är Excellensen skyldig något, vilket hon skulle 
kunna visa med sin kvittensbok. Detta hade Rode vid hösttinget själv vidgått, att han tagit 
kvittensboken från änkan och lämnat till Excellensens dåvarande kamrer Dübb. Han vet nu 
inte vart den tagit vägen. 
    Rode hade till följd av Häradsrättens givna och kraftvunna resolution av den 19 maj och 7 
september 1742 samt 16 januari och 28 maj 1744 inte upprättat någon räkning över kärandes 
skuld, och vad som hade blivit betalt därav. Han hade inte heller låtit sig angeläget vara, att 
från Hornska Sterbhuset söka  den likvidation, som efter kassör Ingmans intygande skall 
finnas ingivet där. 
Vid dessa omständigheter kan Häradsrätten inte ta för fast och säkert, att Rode visat någon 
redogörelse för den egendom som han tagit från änkan. Särskilt inte som Ingmans vittnesbörd 
inte blivit styrkt med ed. Därför och genom änkans vittnen som intygat, att Rode jämte annat 
hårt och otillbörligt förfarande, hindrat henne från att bärga grödan, som varit ganska härlig 
på 14 stycken åkrar. Skörden hade därigenom blivit alldeles fördärvad. 
     Vidare har länsman Sundberg vad de auktionerade persedlarna och nämnden vad utsädet 
och grödans beskaffenhet angår förklarar, att hustru Kerstins räkning till alla delar är riktig. 
Ingenting är för högt uppräknat eller debiterat. 
    Häradsrätten kan inte annat än vid dessa omständigheter pålägga Rode, som mot kärandens 
nekande inte bevisat, att hon haft någon skuld eller brustit i räntornas betalning. Han skall 
betala för hennes bortauktionerade egendom och den förstörda grödan med tillsammans 741 
riksdaler 16 skilling kopparmynt. Han skall också ersätta henne för rättegångskostnader som i 
anseende till sakens utdragna förlopp, som är vållat av Rode, prövas av Häradsrätten till 120 
riksdaler kopparmynt. 
    Dock åligger det änkan hustru Kerstin Ersdotter då tiden för vad är förbi, att tillställa sin 
vederpart detta utslag eller söka utmätning. Detta så tidigt att han kan stämma till nästa ting 
och söka återvinning om han därtill finner sig befogad. 
    I övrigt skall Rode böta två daler silvermynt för uteblivande. 
 
§  Kärade efter stämning löjtnant Thomas Hollsten på egna och efter fullmakt på sina grannars 
i Tibble by vägnar till samtliga åbor i Sylta och Skälby byar, nämligen rustmästare Olof 
Hallman som innehavare av rustmästare bostället, änkan hustru Sophia Nilsdotter boende på 
Lagman Greve Lars Cronhielms frälsehemman, Anders Andersson i Uppsylta boendes på 
Hovjunkare Jacob Gripenstedts frälsehemman och Länsman Anders Sundberg som innehar 
länsmans bostället. 
Från Skälby by kapten Edvord Kiönigstedt, som ännu innehar löjtnants bostället under 
Upplands Regemente och Sigtuna Kompani, nämndeman Matts Hindersson och Pehr 
Thomasson, den förra boende på Hovjunkare Jacob Gripenstedts och den senare på Fru Anna 
Hederskölds frälsehemman för att de inte godvilligt vill åta sig att hålla den gärdsgård vid 
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makt, som av Tibbleborna blivit upprättad efter öre och örtug. Han anhåller därför att 
Häradsrätten måtte pålägga Sylta och Skälby åbor att hädanefter hjälpa Tibbleborna med 
gärdesgården. 
    Till denna löjtnantens begäran samtyckte alla Syltaborna undantagandes rustmästare 
Hallman, som sökte undandra sig sådant av den orsaken att han inte fått löjtnant Hollstens 
stämning. 
    Vad åter Skälbyborna angår så lät kapten Kiörnigstedt genom sin laga fullmäktige, notarien 
vid Kungl Svea Hovrätt Gabriel Johan Hielmborg förklara, att han väl för sin del ansåg 
löjtnant Hollstens och hans grannars begäran för billig och laglig, men han kunde inget göra 
eftersom han numera avancerat till kapten vid Tavastehus läns Regemente. Han kunde därför 
inte befatta sig med löjtnants bostället i Skälby, utan begärde att löjtnant Hollsten måtte vänta 
tills hans efterträdare kunde höras. 
    De övriga Skälbyborna sade sig inte heller kunna samtycka förrän hela by och den som i 
fortsättningen skulle komma att nyttja löjtnants bostället, som blivit ledigt efter kapten 
Kiönigstedt  givit sitt bifall. De yttrade att de härvid inte vidare hade att påminna utan 
parterna avträdde. Men efter en stund kom löjtnant Hollsten tillbaka och ingav en mellan 
honom och de övriga Tibbleborna på den ena och samtliga Syltabor nämligen rustmästare 
Olof Hallman, änkan hustru Sofia Nilsdotter, Anders Andersson och länsman Anders 
Sundberg å den andra sidan ingången skriftlig förlikning av följande innehåll: 
Att Syltaborna åtar sig att upprätta gärdesgården tillsammans med Tibble by och vidmakthålla 
den efter öre och örtug. Löjtnant Hollsten anhåller att denna förlikning måtte införas i 
protokollet till dess löjtnanten även kan få ett slut med Skälbyborna. 
   
Avsades 
Denna förlikning är efter begäran införd i protokollet. Vad kapten Kiönigstedt vid löjtnants 
bostället i Skälby angår har han utlåtit sig, att han inte kan delta i denna gärdesgård, då han 
blivit befordrad till kaptens beställning vid Tavastehus läns Regemente och kommer att 
avträda löjtnants bostället. 
     De övriga Skälbyborna har inte heller velat ge sitt bifall till gärdsgårdens vidmakthållande 
förrän Kapten Kiönigstedts efterträdare blivit hörd och hela byn således därom blivit ense. 
    Det åligger löjtnant Hollsten att instämma den som blir Kiönigstedts efterträdare på 
löjtnants bostället till nästa ting. Då skall de övriga Skälbyborna utan ny stämning infinna sig, 
då Häradsrätten lagligen kommer att avgöra saken. 
 
§ Kärade på Ämbetets vägnar länsman Anders Sundberg till krögerskan Greta Wahlman för 
olovligt krögeri, som hon tvärt emot förordningarna drivit. Hon har inte erlagt någon 
konsumtions accis härför och påstås nu plikt härför som lag förmår. 
    Greta Wahlman förklarade, att hon inte sålt för sin egen utan för Fru Friherrinnan Anna 
Christina Posses räkning, i vilkens tjänst hon skulle vara. Detta intygade nämnden. Greta 
menade att hon alldeles borde frikallas från länsmans påstående. Då parterna inte hade något 
vidare att andraga  
 
Avsades 
Då Greta Wahlman enligt nämndens intygande inte på eget bevåg hållit krögeri, utan att det 
skett för Fru Friherrinnan Posses räkning, i vilkens tjänst Greta är, kan Häradsrätten inte utlåta 
sig förrän Friherrinnan Posse blivit instämd och hörd. 
 
§ I anledning av en vid Sollentuna Häradsrätt den 13 februari hållen rannsakning, angående 
kvinnspersonen Anna Olofsdotter, som av kronolänsman Nils Kihlbom där blivit angiven, för 
att i Spånga socken och Härad vid torpet Ekåsen fött ett oäkta flickebarn. Hon har berättat att 
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hon här i gästgivargården blivit rådd med barnet och att barnafadern är drängen Erik Eriksson 
som nu skulle tjäna här. Han skall ha lägrat henne under äktenskapslöfte. 
     Kärade efter stämning kronolänsman Anders Sundberg på Ämbetets vägnar till 
kvinnspersonen Anna Olofsdotter som nu för tiden tjänar på Lejondal och Erik Eriksson hos 
löjtnant Hollsten på gästgivargården i Tibble. 
    Anna Olofsdotter svarade på tillfrågan, att hon vid den tiden då lägersmålet skett, tjänat 
tillsammans med drängen Erik hos löjtnant Hollsten. Hon åberopade även hustru Brita i Ekås 
till vittne. Brita intygade att Anna under barnafödseln, då hon varit ensam med henne, sagt att 
denna Erik Ersson var fadern. Några andra bevis eller omständigheter som kunde styrka det 
hade hon inte. Drängen Erik Eriksson nekade enständigt både till lägermålet och 
äktenskapslöftet, trots Häradsrättens möda att förmå honom till bekännelse.  
    Varför och sedan det blivit intygat att Anna Olofsdotter inte tidigare så vitt här i Häradet är 
känt blivit lagförd för lägersmål, så gavs följande utslag. 
 
Avsades 
Kvinnspersonen Anna Olofdotter skall för detta första gången begångna lönskaläge i förmåga 
av 53 kapitlet 1 § Missgärnings Balken böta 5 riksdaler silvermynt samt enligt 55 kapitlet 
samma Balk erlägga till Näs sockenkyrka 2 riksdaler samma mynt. Hon skall i sakristian 
enskilt undergå avlösning i närvaro av 3- 4 av församlingens äldsta. 
Vad drängen Erik beträffar har inga skäl och bevis anförts mot honom, varmed han lagligen 
kunnat bindas till detta lägersmål, som Anna påstått att han under äktenskapslöfte förövat med 
henne. Därför finner Häradsrätten skäligt att befria honom. 
 
§ Uppvisade Pehr Larsson i Norrboda och Anders Jansson i Jursta, båda i Bro socken var sitt 
vargskinn. De hade vid påsktiden skjutit vargarna. Nämnden intygade att detta var sanning. Så 
betaldes dem var sina 2 riksdaler ur Häradssakerna. 
 
§ Efter uttagen stämning påstod änkan hustru Lisa Olofsdotter 
1:o att hennes svåger Lars Johansson i Bastbrink, Bro socken, måtte göra räkning för det arv, 
som han hos sig innehar för kärandes omyndiga dotter Stina, som också är hans brorsdotter.  
2:o att han måtte påläggas att lämna ifrån sig arvet, då änkan inte vill anförtro det i hans 
händer. Han har under 5 års tid inte visat någon redovisning för det. 
3:o hon fordrar expenser 
     Parterna inställde sig och käranden yrkade vidare vad stämningsmålen innehåller med 
påståendet att Lars Johansson skall tillhållas att leverera arvet, särskilt som käranden själv 
föder sin dotter. Modern åtar sig att föda och klä henne tills hon själv kan börja förtjäna sitt 
levebröd. Därför förbehåller hon sig att åtminstone få räntan av dotterns arv. 
     Varpå svaranden ingav det den 14 juni 1739 upprättade inventarium efter skogvaktare Carl 
Johansson, Stinas far. Det visade att hennes andel i kvarlåtenskapen varit 373 riksdaler 14 
skilling kopparmynt, Svarande förklarade att han den 6 mars 1741 mottagit arvet och därför 
ännu inte visat någon räkning för räntan. Så skall han likväl låtit käranden, hos vilken Stina 
Carlsdotter vistas, tid efter annan få något i avräkning på räntan. Han har inte fordrat någon 
räkning för detta. Begärdes nu att arvet skulle levereras, så ville han väl inte neka till att ge 
det ifrån sig. Han anhöll endast om något uppskov, så att han måtte kunna infordra det hos 
dem som han mot ränta lånat ut pengarna till. 
     Vad expenserna angår förnekar han att kärande skäligt skall kunna kräva dem av honom i 
anseende till de besvär han haft med detta arv. Vidare var på ingendera sidan något att 
tillägga, utan Häradsrätten tog detta i övervägande och prövade skäligt att  
 
Avsäga 
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Lars Johansson, som erkänt att han inte gjort någon redogörelse över det arv han haft om hand 
för Stinas räkning, skall innan nästa ting visa sådan och infordra arvet som bestått av 373 
riksdaler 16 skilling från dem han lånat ut det till. Han skall tillställa änkan Lisa Olofsdotter 
både huvudstol och ränta så som lag förmår i 20 kapitlet 2 § Ärvda Balken. Lagen säger att då 
fadern är död, har modern rätt att förestå sina barn med nästa fäders och fränders eller 
förmyndares råd. Det åligger käranden att med behörig säkerhet och under samråd med 
svarande, som är Stinas farbror, göra arvet fruktbart till sin dotters bästa. 
     Hustru Lisa Olofsson har åtagit sig att för räntan av 373 riksdaler  16 skilling föda och 
uppfostra sin dotter  tills hon själv kan nära sig. Hon får alltså räkna sig räntan till godo. 
    Beträffande expenserna kan Häradsrätten inte tillägga käranden mer än ersättning för 
stämningspengarna och lösen, då ingen annan summa blivit nämnd, alltså 4 riksdaler 16 
skilling kopparmynt. 
 
§ Till följd av Landshövdingens i länet utfärdade brev av den 3 maj till Kronobefallningsman 
Sven Askeroth, tilltalade på Ämbetets vägnar länsman Anders Sundberg bonden Erik 
Eriksson i Jursta, Bro socken, för att han i april skall av gardessoldaten Erik Carlberg tagit 
hans munderingskappa i pant mot 9 riksdalers lösen. Härpå påstod länsman att svarande måtte 
anses med den plikt som krigsartiklarna innehåller. 
    Erik Eriksson, som  var närvarande, medgav att han lånat gardessoldaten  9 riksdaler 
kopparmynt, därför att han varit bekant med honom, men någon kappa har han inte mottagit 
som pant för lånet. Däremot hade det varit mycket varmt väder när Carlberg varit hos honom 
och eftersom Carlberg tänkte sig till Dalarna hade han begärt att få lämna kappan hos 
svaranden. Detta hade Eriksson inte kunnat vägra, som han inte haft sig annat bekant än att 
Carlberg varit i sina rätta ärenden stadd och hade lov och tillstånd för denna resa. 
    Han androg dessutom att när han återställt kappan till gardessoldaterna av kapten De la 
Walles kompani, Boman och Lilja, skall de ha fordrat 9 riksdaler för besväret, vilket han även 
betalat. 
    Länsman yrkar ändå att svaranden pliktar för att ha tagit kappan. Då det inte var något mer 
att tillägga från någondera sidan tog Häradsrätten detta i övervägande och prövade skäligt att  
 
Avsäga  
Ingen underrättelse har ännu inkommit med vad straff gardessoldaten Carlberg blivit belagd  
för affären med munderingskappan. I Kongl Maj:ts Förordning av 1696 står, att den som 
inlåter sig med handel med någon av krigsfolket om munderingen bör undergå samma straff 
som själva krigsmannen. 
     Häradsrätten kan inte, förrän man vet vilket brott Carlberg anses begått, avgöra detta mål. 
 
§ Kärade länsman Anders Sundberg på Ämbetets vägnar, till bonden Johan Mattsson i Ålsta, 
Näs socken, för att han förra vintern huggit 60 tallar och granar på Bro Häradsallmänning som 
han inte haft lov till. Han påstås plikt. 
     Johan Mattsson som var närvarande kunde inte neka att han huggit några små träd till 
gärdsel utom vad han haft lov till. Han påstod dock att det inte varit så många som länsman 
påstod. Han menade att andra sedan huggit flera.  
    Johan Mattson hade varit nödsakad att fälla dessa träd medan de stått i vägen för det 
timmervirke, som han haft lov att hugga. Detta kunde han inte göra förrän småträden blivit 
borttagna.  
     Länsman Sundberg visade på orimligheten i Mattssons påstående, och menade att 
nämndemännen Lars Larsson i Skällsta och Hans Erlandsson i Klöf, som besiktigat detta 
olovliga hygge måtte få berätta. Enligt dem var de fällda träden små och endast dugliga till 
gärdsel samt att det inte kunnat bli mer än 6 lass. De intygade att Johan Mattson kört hem 

22   D:\&&-SKRIFTER\Häftade med omslag\Bro Häradsrätt\Doc-filer\BroH.1745.doc   Skapat den 2013-02-11 03:23:00   Senast utskrivet 
2013-02-12 06:00:00 



träden och att de sett dem på hans backe. De har inte kunnat finna att det var nödvändigt för 
Mattsson att hugga som han nu gjort. Vidare var inget att tillägga utan togs detta i 
övervägande och avsades följande 
 
Utslag 
Johan Mattsson är övertygad och har själv till en del erkänt att han huggit träd på Bro 
Häradsallmänning till gärdsel utom det virke, som han haft lov och tillstånd att fälla och 
tolvmännen Lars Larsson i Skällsta och Hans Erlandsson i Klöf som synat, har intygat att det 
var 6 lass gärdselfall. De hade också sett det på hans backe. Därför prövar Häradsrätten 
skäligt att Johan Mattson enligt 16 kapitlet 1§ Byggninga Balken bötar 16 skilling 
kopparmynt för varje lass, vilket för 6 lass gör 3 riksdaler silvermynt. Dessutom enligt 9 
punkten i Skogsordningen av år 1734 betalar skadan efter mätismanna orden (värdering) till 
Kronan och Häradet med 2 riksdaler silvermynt till vardera och 6 riksdaler i expenser. 
 
§ Efter utverkad stämning tilltalade torparen Erik Eriksson i Stäket, Ryds socken, avskedade 
hantlangaren Fågelberg för en häst, som Eriksson menar att Fågelberg huggit ihjäl. Han anser 
sig ha haft anledning misstänka att Johan Fågelberg inte håller gärdesgård om sin hage, utan 
när främmande kreatur kommer in där skall han med hugg och slag driva dem därifrån. Den 
ihjälslagna hästen är funnen invid Fågelbergs hage. 
    Fågelberg åter påstår plikt efter genstämning på Erik Eriksson för ohemul beskyllning.  
    Parterna inställde sig då Erik Eriksson yrkade sitt i stämningen gjorda påstående, varemot 
Fågelberg enständigt nekade. 
    Då Eriksson på tillfrågan inte hade något bevis att styrka sin talan, avstod Fågelberg sitt 
påstående om plikt för ohemul beskyllning. Så 
 
Avsades 
Då Erik Eriksson inte gittat bevisa sin talan mot Fågelberg, till vilken Fågelberg enständigt 
nekat, prövade Häradsrätten skäligt att frikänna Fågelberg för kärandes påstående. 
     Även Fågelbergs egen talan om plikt på Erik Eriksson för ohemul beskyllning kommer att 
förfalla, då han tagit tillbaka den. 
 
§ Uppräknades de vid detta ting influtna Charta Sigillata medlen, som blev 6 öre silvermynt, 
vilka tillställdes länsman Sundberg att leverera till Kronobefallningsman Sven Askeroth 
År och dag som förut skrivet är 
På Häradsrättens vägnar Jacob Röök 
 
Saköreslängd för Bro Härads sommar ting hållet i Tibble gästgivargård den 3 juni 1745. 
Johan Mattson i Asker, hustru Kerstin i Knöpplan, frälsefogden Jacob Rode och smeden 
Bergströms hustru för försummat upprop 1 riksdaler vardera 
Anders Johansson i Lerberga, Ryds socken, som köpt en arrestantsak 10 riksdaler 
 
Dessa har blivit sakfälld till 24 skilling var för försummad kronostämma med Bro socken: 
Anders Andersson i Finsta, Johan Nilsson i Skysta, Johan Hindersson, Erik Nilsson, Johan 
Persson, Erik Andersson alla i Hernevi, Johan Andersson i Spånga, Lars Andersson, Erik 
Andersson, Olof Mattson alla i Kvista, Nils Jansson i Husby, hustru Malin i Knöpplan, 
Trumpetare P Åberg, Erik Eriksson i Ålbrunna, Per Andersson i Tätorp, Erik Andersson i 
Ekboda, Wiberg i Husbybacka, Erik Eriksson i Rättartorp, Hans Eriksson i Tegeltorp, Johan 
Andersson i Stora Lagmanstorp, Johan Persson i Sandsboda, Carl Carlsson i Långbro, Måns 
Persson i Fiskartorp, Carl Gustafsson i Hammartorp, Anders Bengtsson i Rånäs, Hans 
Eriksson i Fäboda, Nils Nilsson och hustru Anna, Rutströms hustru alla i Vallbytorp  
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Låssa socken:  
Erik Olofsson, Anders Mattsson, Johan Hansson alla från Dävensö, Matts Isaksson i Tibble, 
Erik Isaksson i Sanda, Ludvig Isaksson, Anders Mattson båda i Ekeby,  Erik Hansson, Jan 
Jansson båda i Granskog, Carl Persson i Verkarne, smeden Bergströms hustru, smeden Isak 
båda på Ådö, Nils Eriksson i Lövåker, Anders Andersson i Hasselund, Mårten Mårtensson i 
Örsund, Nils Nilsson i Saltvik, Per Carlsson i Sättra ängen, Olof Bengtsson, Arvid Olofsson 
båda på Dävensö, Johan Johansson på Högholmen, avskedade soldaten Carl Sundberg 
 
Ryds socken:  
Anders Johansson i Brunna, Erik Johansson på Ön, Erik Eriksson i Smedstorp, avskedade 
artillerikarlen Fagerberg 
 
Näs socken:  
Anders Persson, Lars Mattson båda i Frölunda, Anders Persson i Skälby, Gevelii änka i 
Ekhammar, Bengt Andersson i Berga, Olof Eriksson i Tuna, Anders Andersson i 
Kungsängen, Mårten Mårtensson, Johan Mårtensson båda på Ön, Johan Johansson i Stäkets 
kvarn, Anders Larsson i Källtorp, Matts Larsson i Nytorp, Carl Rysse i Aspvikstorp, Erik 
Persson, Per Persson båda i Frölunda. 
Följande kommer att plikta var sina 3 riksdaler för försummad vägröjning: 
 
Näs socken: 
Erik Eriksson i Slangan, Anders Larsson i Tätorp, Erik Andersson i Glädjetorp, Matts Larsson 
i Nytorp, Per Lund i Stäketsbacka 
 
Ryds socken:  
Anders Norling i Pilkrog, Hammarin i Gällöfsta torp 
 
Bro socken: 
Bengt Olofsson i Knöpplan, Erik Johansson i Ekboda, Johan Person i Elbro, Nils Persson i 
Ängstorp, Johan Eriksson i Stohagen, Jean Wiberg i Husbybacka, Erik Eriksson i Rättartorp, 
Hans Eriksson i Tegeltorp, Johan Mattsson i Snickartorp, Johan Eriksson i Kolartorp, Matts 
Persson i Kurbacka, Lars Johansson i Tätorp, Carl Gustafsson i Hammartorp, Carl Persson i 
Sättra ängen,  
Drängarna Erik Larsson och Anders Persson i Ålsta by, Näs socken, för snatteri bötar vardera 
8 riksdaler 24 skilling  
Torparen Lars Johansson i Bastbrink för 9 blodsår samt en blånad på vänster öga 20 riksdaler 
Artilleri karlen Henrik Ågren i Tallbuskarna för två överfall och för en hårdragning 4 
riksdaler 16 skilling  
Frälsefogden Jacob Rode för uteblivande från tinget 
Kvinnspersonen Anna Olofsdotter för första gången begånget lönskaläge 5 riksdaler och 2 till 
kyrkan 
Bonden Johan Mattson i Asker för åverkan på allmänningen 3 riksdaler. Dito enligt 1734 års 
Skogsordning 2 riksdaler som delas mellan Häradet och Kronan. 
Jacob Röök 
 
    
1745 den 14 september hölls laga höstting med menige man och allmogen i Bro härad i 
Tibble gästgivargård. Närvarande Kronans länsman Anders Sundberg och Häradets vanliga 
nämnd, som följer: 
Häradsdomare Nils Andersson i Tuna 
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Johan Eriksson  i Ålsta 
Per Jöransson i Sanda 
Hans Erlandsson i Klöf 
Matts Hindriksson i Skälby 
Lars Larsson i Skällsta 
Erik Andersson i Hernevi 
Johan Andersson i Aspvik 
Axel Mattsson i Österröra 
 
Efter förrättad gudstjänst i Näs sockenkyrka, då Kongl Maj:ts och Svea Hovrätts utfärdade 
Konstitutorial av den 29 augusti för undertecknad vice häradshövding att förrätta detta ting 
med flera ämbetssysslor blivit uppläst, lystes laga ting och tingsfrid. Då inga uppbud eller 
inteckningar blivit anmälda, blev de instämda målen upptagna i följande ordning: 
 § Uppropade kronlänsman Anders Sundberg på Ämbetes vägnar mot Revisionssekreterare 
Carl Iserhielm på Torsätra bönderna Matts Jansson och Carl Carlsson i Brunna, Anders 
Johansson i Hernevi, Bro socken, Johan Hansson och Erik Olofsson i Dävensö, Låssa socken, 
Axel Mattson och Johan Andersson i Österröra, Ryds socken och Per Andersson i Tärnsund. 
Länsman påstod laga plikt på dem för att de inte förfärdigat sina vägstycken på stora 
landsvägen. 
      Parterna inställde sig utom revisionssekreterare Iserhielm, vilken länsman berättat att han 
inte stämt, utan endast vid vägsynen stämt hans drängar, som var närvarande. Han menade att 
de borde underrättat sin husbonde därom. 
   Matts Johansson och Carl Carlsson berättade, att de inte haft tid att bättra sina vägstycken, 
men de hade det sedan fullgjort. De åberopade nämndeman Axel Mattson, som hade 
besiktigat arbetet. Han berättade att vägstyckena nu är väl lagade och sandade. De anhöll 
således att befrias från länsmans tilltal.  
    Anders Persson åberopade sig nämndmännen Matts Hindriksson och Johan Andersson som 
sedan besiktigat vägen. Han talde om att han på dagen hade varit förhindrad att infinna sig 
och laga sitt vägstycke. På tillfrågan tillkännagav nämndemännen att de på Anders Perssons 
begäran nyligen synat hans vägstycke, som de till alla delar funnit riktigt. 
    Anders Johansson tillstod att han ännu inte lagat sitt vägstycke, men lovade att i höst bättra 
det. 
    Johan Hansson och Erik Olofsson sade till sin ursäkt, att de av åkerbruket och andra sysslor 
varit förhindrade, men hade sedan som nämndemännen Lars Larsson och Hans Erlandsson 
berättade, bättrat sina vägstycken, vilka de efter begäran synat. 
    Axel Mattsson och Johan Andersson sade, att de hade varit borta med sin ryttare och 
således varken haft tillräckligt med folk eller dragare hemma att sända till väglagning och 
menade sig således var utan skuld samt från länsmans tilltal befriade. 
     Per Andersson förebar att han bor i skogen och inte har något åkerbruk utan endast 6 lass 
äng. Han har dessutom varken folk eller dragare som han kan sända till väglagning. Därför 
begär han befrielse från länsmans tilltal. 
    Vidare var inte att anföra utan togs denna sak i övervägande, varöver följande avsades 
 
Utslag 
Vad revisionssekreterare Carl Iserhielm beträffar, som länsman Sundberg själv vidgår, har 
han inte stämt vederbörande, utan endast hans folk som sänts att laga vägen. De hade inte 
muntligen meddelat sin husbonde om stämningen och som lagen i 11 kapitlet 7 1§ Rättegångs 
Balken tydligt innehåller, att muntlig stämning inte bör ske på landet till svaranden annat än 
genom länsman eller någon av nämnden eller annan behörig man som bor inom Häradet. 
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Därför kan Häradsrätten inte avgöra denna sak, utan bör länsman om han finner sig befogad 
instämma till nästa ting. 
   Angående Matts Johansson, Carl Carlsson, Anders Persson, Johan Hansson och Erik 
Olofsson som genom tolvmannen Axel Mattson, Matts Hindriksson Johan Andersson , Lars 
Larsson och Hans Erlandsson intygande, bevisat att de senare lagat sina vägstycken, så att de 
nu är alldeles färdiga och i gott stånd. De har för sitt uteblivande haft åtskilliga förhinder så 
att de inte kunnat infinna sig på den utsatta dagen. Länsman har vid deras uteblivande inte 
haft något att påminna helst som de senare fullgjort sin skyldighet. Så blir de för denna 
gången befriade från plikt, med varning att hädanefter taga sig för plikt tillvara.  
     Beträffande Anders Johansson, som inte haft något förfall för sin försummelse och inte 
heller senare fullgjort sin skyldighet utan låtit sitt vägstycke var ofärdigt, så blir han enligt 25 
kapitlet 11 § i Byggninga Balken fälld till 3 dalers silvermynt i böter. Länsman Sundberg 
skall låta laga hans vägstycke med legohjälp och sedan ta ut betalning av Johansson. 
     Vad Axel Mattsson och Johan Andersson beträffar, så har de för sitt uteblivande visat laga 
förfall och utfäst sig att med det första bättra sina vägstycken. De befrias för denna gången 
från plikt. 
   Då Per Andersson som intygas inte har något åkerbruk utan endast bebor en skog, så blir 
han i anseende härtill enligt 25 kapitlet 8 § i Byggninga Balken frikallad från väglagning. 
 
§ Sedan Länsman Anders Sundberg efter Landshövding Carl von Groths ankomna order till 
Kronobefallningsman Sven Askeroth till sist hållna laga sommarting instämt och tilltalat 
Bonden Erik Eriksson i Jursta, Bro socken, för att han i april månad av gardessoldaten Erik 
Carlberg tagit hans munderingskappa i pant mot 9 riksdaler kopparmynt.  Detta ärende kunde 
inte avgöras då man inte visste vilket straff Carlberg fått.  
     Därför inställde sig nu åter länsman Sundberg mot Erik Eriksson och yrkade på sitt förra 
påstående, att han måtte plikta för detta brott. 
     Erik Eriksson ingav till Rätten en skrift, där han nu som vid förra tinget förebar att han inte 
mottagit kappan av Carlberg på annat sätt än att ha den i förvar, medan Carlberg var borta. 
Han kunde inte tro annat än att Carlberg varit på rätt färd och skulle resa till sin fädernesort i 
Stora Tuna i Dalarna. Det kan aldrig bevisas att han köpt denna kappa eller tagit den i pant. 
Han har inte heller sökt dölja den utan Kronan har återfått sin munderingspersedel. Han 
anhåller att bli befriad från länsmans tilltal i detta mål. Häröver 
 
Avsades 
Då det fortfarande är Rätten obekant hur gardessoldaten Carlberg blivit straffad för att han 
lämnat sin munderingskappa hos bonden Erik Eriksson i Jursta, så kan Rätten för denna 
gången inte anse Erik Eriksson med plikt för att han haft kappan hos sig. Det är inte heller 
bevisat att någon handel förekommit med Carlberg. Eriksson har inte heller sökt dölja kappan 
och Kronan har fått den tillbaka. 
    Då Kongl Förordningen angående straff för dem som köpt eller mottget i pant Kronans 
munderingar ändå inte varit utgivna och kungjorda, prövar Häradsrätten skäligt att under 
dessa omständigheter befria Erik Eriksson från länsmans tilltal. Dock med allvarsam varning 
att hädanefter för slikt noga taga sig tillvara. 
 
§ Vid senaste laga sommartinget hade Häradsrätten upptagit till avgörande saken mellan 
avlidna bonden Carl Perssons änka, Kerstin Eriksdotter och före detta frälsefogden på Ådö 
Säteri Jacob Rode. Denna sak hade varit uppe vid flera ting och angick skadestånds ersättning 
och laga plikt som Kerstin Erikdotter påstått till Rode, för att han 1740 skall uppsagt henne 
från Kvista frälsehemman i olaga tid samt sålt hennes egendom och hindrat henne att bärga 
sin utestående gröda som således genom ohägn och köld blivit fördärvad. 
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     Rode hade med Excellensen Greve Arved Horns egenhändigt skrivna brev och med 
kassören i Rikets Ständers Bank E Ingmans skriftliga intyg velat bevisa, att han haft 
Excellensen order att förfara med hustru Kerstin på sätt som skett. Han ville också visa, att 
han i det grevliga Hornska kontoret redovisat för vad han gjort med hennes egendom. 
    Så hade Rätten vid sista ting, då Rode utan laga förfall uteblivit, inte kunnat fästa något 
avseende på kassör Ingmans intyg, då det varit obesvuret. De hade av anförda skäl pålagt 
Rode att till hustru Kerstin betala för hennes sålda egendom och för grödan som blivit förstörd 
med 741 riksdaler 16 skilling kopparmynt samt att ersätta rättegångskostnaderna med 120 
riksdaler. 
    Dock skulle hustru Kerstin lämna Rode besked härom i så god tid före nästa ting, att han 
hinner stämma och söka återvinning om han anser sig befogad. 
    Rode hade till detta ting utverkat stämning på hustru Kerstin där han påstår återvinning av 
den tidigare domen samt att hustru Kerstin måtte ersätta rättegångskostnaderna. 
    Anförde Notarien vid Kongl Maj:ts och Rikets Krigskollegium Zacharias Chÿtraeus som 
Rode tagit till biträde i denna rättegång, att saken nu egentligen skall ankomma på två 
omständigheter för Rode att bevisa. För det första att Rode haft framlidne Excellensens 
befallning att utmäta hustru Kerstins egendom och för det andra att han redovisat detta. När 
detta visas skall ostridigt följa att hustru Kerstin inte som skett är bort hålla sig till Rode utan 
till framlidne Excellensen Horn eller hans sterbhus intressenter för vad hon kan ha lidit. 
     Vad den första omständigheten beträffar åberopar han  de härvid Rätten anförda bevis 
nämligen: Excellensen Horns brev, som han nu inte hade att visa och Kassör Ingmans 
skriftliga intygande.  
     Notarie Chÿtraeus berättade, att Kassör Ingman på Rodes anmodan anmält sig hos Lovliga 
Kämnärsrätten i Stockholm för att hans ingivna intyg skulle med ed strykas. Detta hade inte 
tillåtits honom innan Häradsrättens remiss häröver uppvisats. Skulle Rätten inte vilja anta 
Ingmans intyg som säkert med mindre än att det blivit styrkt med ed, så anhöll han om utdrag 
ur protokollet och lovade dra försorg att nu på måndag vid Kämnärsrätten i Stockholm intyget 
skulle edligen styrkas. Han skulle sedan på tisdag här vid Rätten fortsätta saken.  
     För att fullgöra den andra omständigheten uppvisads en bevittnad avskrift av den 
likvidation som år 1741 den 7 januari blivit förrättad över Carl Perssons änkas skuld och den 
henne fråntagna egendomen som förvarats i Hornska kontoret vid Ekebyholm. Den uppgick 
till 642 riksdaler 31 skilling. Sedan den fråntagna egendomen och grödan blivit frånräknad är 
hennes skuld 109 riksdaler 21 skilling 
    Det framhölls för Notarie Chÿtaerus att detta rättegångsmål nu tvunget måste avgöras, så 
att Tinget nästa måndag ofelbart kan sluta det. Vilket också är så mycket mera nödvändigt 
som en husesyn på Bro prästgård i Häradet kommer att hållas på tisdag. Så om han inte på 
måndag kunde skaffa fram Kassör Ingman och hans vittnesmål eller visa att han för 
Kämnärsrätten i Stockholm sin attest med ed besannat, så kunde tinget för denna sakens skull 
ej längre uppehållas. 
     Varpå Notarie Chÿtaerus svarade, att det blir olägligt för Kassör Ingman att resa till detta 
tinget och han fruktar att det inte så snart låter sig göras, att han inför Kämnärsrätten i 
Stockholm kan avlägga eden, så att Notarie Chÿtaerus hinner tillbaka till måndag och inställa 
sig för rätten. Han anhöll därför om uppskov till nästa ting, så att han skulle hinna skaffa fram 
Excellens Horns brev till Rode, som han nu inte kunnat hitta. 
    Hustru Kerstin som var närvarande förklarade sig härpå, att Rode inte heller nu liksom 
tidigare kunnat bevisa att han haft Excellensens befallning att på sätt som skett förfara med 
henne. Hon kan alltså inte söka ersättning hos någon annan än Rode, helst som hon är viss på 
att Excellensen vilja aldrig varit att så hårt med henne skulle förfaras, att han befallt någon 
utmätning hos henne. Vad likvidationen angår skall däri varit upptagen en del gammal skuld 
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som härrör från förra avradstiden, som Excellensen längesedan eftergivit utom annat som hon 
vid likvidationen kunnat ha att påminna. 
     Hon beklagade att hon för sin stora fattigdoms skull inte skulle kunna vänta på denna 
sakens fullgörande längre. 
     På Rodes vägnar anförde även Notarie Chÿtearus, att sedan hustru Kerstin nekat att hon 
skulle återfått sin kvittensbok, så har han nu inkallat ett vittne för att övertyga henne. Han 
anhöll att det vittnet måtte höras. Men som hustru Kerstin svarade, att hon för ett år sedan 
återfått boken, men att den då varit sönderriven och illa medfaren, så avstod Chÿterus från sitt 
begärda vittnesförhör, som inte längre behövde prövas. 
    Som för denna gången inget vidare var att andraga avsades följande  
 
Avslag 
Häradsrätten hade vid sist hållet laga sommarting, då denna sak i Rodes frånvaro avgjordes, 
förklarat sig inte kunnat anta Kassör Ingmans intygande för säkert, eftersom det inte blivit 
med ed bestyrkt och då Rode genom sin fullmäktige Notarie Chÿtaerus, då saken blivit 
instämt till återvinning, åberopade sig på detta intyg som ett huvudskäl jämte framlidne 
Excellens Horns brev, som skulle visa att Rode haft Excellensens order till den utmätning, 
som han gjorde hos hustru Kerstin Eriksdotter, kan Rätten inte nu liksom tidigare ha något 
avseende härpå, innan intyget blir edligt besannat.  
      Då Kassör Ingman inte utan olägenhet skall kunna inställa sig till denna Rätten, prövar de 
till följd av 16 kapitlet 6 § i Rättegångs Balken skäligt, att bevilja det begärda anståndet till 
nästa ting. Han skall inför Kämnärs Rätten i Stockholm med ed bestyrka sitt intygande så att 
han i följande omständigheter kan höras, nämligen 
Om Kassören kan erinra sig att Rode haft Excellensens order att Kerstin Eriksdotter utan laga 
tid och utan föregången laga uppsägning driva henne från hemmanet   
Om han kan påminna sig om räntorna för vilka Rode skall haft Excellensens order att 
exequera hustru Kerstin kom från förra avradsåren eller om han under den tiden han varit i 
Excellensens hus hört, att Excellensen eftergivit hustru Kerstin den utlaga rest, som var från 
förra avradstiden, som hon uppger. 
    Det åligger Rode att till nästa ting skaffa fram Excellensens brev angående denna sak. Samt 
med alla sina skäl vara försedd. Hustru Kerstin skall utan ny stämning infinna sig för att 
avvakta Rättens slut. 
 
Fortsättning laga hösttinget 1745 
 
§ Efter utverkad stämning kärade bonden Thomas Mattsson i Vallby, Bro socken, till sin 
tjänstedräng Per Persson, för att han utan att säga upp sin årstjänst låtit städja sig hos en 
annan. Thomas Mattson anser det olagligt och begär att Per Persson påläggs att bli kvar i sin 
tjänst samt ersätta honom för de omkostnader han haft för denna rättegång. Detta påstående 
yrkade Thomas Mattson, som var närvarande tillsammans med sitt biträde avskedade föraren 
Olof Ahlström. 
   Per Persson ville påstå att han sagt upp sin tjänst hos käranden i rätt tid. Han hade dock av 
oförstånd inte haft något vittne därvid. Han hade sedan låtit städja sig till Säbyholms gård. 
Han anhåller att bli befriad från kärandens tilltal. 
    Löjtnanten vid Skaraborgs Regemente Baron Mauritz Posse meddelade att denna dräng 
någon tid efter Larsmässo låtit städja sig vid Säbyholm. Han har sedan i kärandens åsyn 
frivilligt tagit värvningspengar för att bli soldat vid Generalmajor Zanders Regemente. Han 
menade därför att Thomas Mattsson inte kunde påstå, att Per nu längre än till Mickelmässo 
skall bli i hans tjänst. 
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   Käranden tillstod att han sett Per ta värvningspengarna, men eftersom det nu är fredlig tid, 
så menade han lika fullt att efter Tjänstehjons Förordningen skulle han bli i sin tjänst tills hans 
rätta avträdesdag. Han åberopade sig på vad han redan anfört och fordrade slutligen 5 
riksdaler silvermynt som ersättning för denna rättegång. Vidare var inget att påminna, utan 
avsades följande 
 
Avslag 
Då drängen Per Persson mot bonden Thomas Mattsson varken med vittnen eller orlov gittat 
visa, att han sagt upp sin årstjänst hos Mattsson i rätt tid och lagen i Handels Balkens 14 
kapitel 10 § tydligt stadgar, att det tjänstehjon som inte säger upp sin tjänst Olofsmässo- eller 
Larsmässodagen skall tjäna till nästa stämmotid. 
    Därför prövar Häradsrätten skäligt att Per Person skall bli i sin tjänst hos Thomas Mattsson 
till nästa stämmotid. Det kan inte hindra honom att han sedan låtit värva sig till soldat, 
eftersom Kongl Maj:ts förnyade Förordning angående tjänstfolk och legohjon av den 21 
augusti 1739 i 6 artikeln 5 § omtalar, att i fredliga tider skall legohjonet stanna i sin tjänst tills 
nästa stämmodag.  
    Per Persson skall betala Thomas Mattsson 7 daler 16 skilling kopparmynt för 
rättegångskostnaderna. 
 
§ Genom inlagd skrift androg avlidne kyrkoherde Carl Stafs änka, dygdesamma hustru 
Christina Arrenia, att hon av Häradsskrivaren i orten blivit påförd att betala lönings- och 
bevillnings avgift trots att hon har så svaga villkor. Hon måste under sitt änkestånd dra 
försorg om sina omyndiga barn.  
     Det skulle medföra hennes undergång att behöva betala dessa avgifter. Rikets Ständer har 
beslutat angående denna bevillning att endast förmögna änkor skall vid denna avgift anses 
som sina mäns vederlikar och de andra vara förskonade. Därför har hon funnit sig föranlåten 
att söka befrielse härifrån på vederbörlig ort och därför anhållit om Häradsrättens vittnesbörd 
om sitt beträngda tillstånd. 
 
Då pastorskan Staf veterligen inte har någon fast egendom och både nämnden som den 
närvarande tingsallmogen efter noga undersökning intygade, att hon inte har någon 
förmögenhet, men under sitt änkestånd har omyndiga barn att försörja, så blir det på hennes 
begäran fört till protokollet. 
 
§ Till detta ting har bonden Anders Johansson i Önsta. Bro socken, låtit instämma drängen 
Sven Nilsson i Klöv, samma socken, för att han litet efter Olofsmässo skulle komma i 
kärandes tjänst. När tiden var inne för städja hade han ändrat sig och tagit städja hos en annan.  
     Han hade då uttagit stämning både på Anders Johansson och på sin förra husbonde Hans 
Erlandsson i Klöf. Han anklagar Johansson för rättegångsmissbruk och Erlandsson för att han 
inte givit honom orlovssedeln i egna händer, utan mot Svens vilja lämnat den till Anders 
Johansson. 
     Parterna hade på ömse sidor fordrat ersättning för rättegångskostnaden, men när saken 
skulle prövas meddelade parterna att de numera var förlikta. Sven Nilsson ville komma i 
Anders Johanssons tjänst och uppgav således sin talan  till båda. 
     Härvid androg länsman Anders Sundberg att det i själva stämningen framgick, att Anders 
Johansson i olaga tid, nämligen strax efter Olofsmässan hört efter annan mans tjänstefolk och 
att Sven även i olaga tid bortlovat sig. Därför kunde han inte underlåta att på Ämbetets vägnar 
påstå plikt på dem som lag och Tjänstehjons Förordningen säger i sådana fall. 
     Anders Johansson kunde inte neka att han före Larsmässo kommit överens med Sven, att 
han skulle komma i Johanssons tjänst, men menade att det skett av oförstånd. Han hade trott 
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att så snart tjänstehjonet sagt upp sin tjänst, så skulle en husbonde få höra sig för om annat 
tjänstefolk. Han menade att det skulle ske överallt och anhöll om förskoning. På samma sätt 
ville han ursäkta Sven Nilsson, men menade att han lovat bort sig till Anders Johansson. 
Häröver utsades följande 
 
Avslag 
Då Anders Johansson och Sven Nilsson avstått att fullfölja sina stämningar så låter Rätten det 
bero. 
   Men vad beträffar länsman Sundbergs ämbetstalan, så har Anders Johansson och Sven 
Nilsson före sista Larsmässodag varit överens om att Sven skulle komma i Johanssons tjänst. 
De kunde inte förebära någon okunnighet om det stadgade straffet, då Kungliga Förordningen 
angående Tjänstefolk och legohjon en gång varje år uppläses från predikstolarna.  
     Därför prövar Rätten enligt Handels Balkens 14 kapitel 1 § samt Kongl Förordningen 4 
artikel 10 § samt 5 artikeln 1 § rättvist, att Anders Johansson, som i olaga tid hört efter annans 
tjänstefolk och Sven Nilsson, som i olaga tid lovat bort sig, får böta var sina 10 daler 
silvermynt. 
 
§ Löjtnant Thomas Hollsten hade på egna och sina grannar i Tibble by vid sista sommartinget 
efter stämning påstått, att samtliga åbor i Sylta och Skälby byar måtte tillsammans med 
Tibbleborna efter öre och örtug ta del av underhållet med gärdsgården mellan sina ägor. 
     Härtill hade samtliga Syltabor givit sitt samtycke och Häradsrätten hade godkänt 
överenskommelsen. Men då kapten Edvard Königstedt, som innehaft löjtnants bostället i 
Skälby inte kunnat utlåta sig om ärendet eftersom han blivit befordrad till kapten vid 
Tavastehus läns Regemente, så har Rätten pålagt löjtnant Hollsten att i detta mål instämma 
kapten Königstedts efterträdare. De övriga Skälbyborna, nämndeman Matts Hindriksson och 
bonden Per Tomasson  borde utan ny stämning infinna sig . 
     Nu inkom löjtnant Hollsten åter på Tibblebornas vägnar samt Skälbyborna Matts 
Hindriksson och Per Tomasson och uppvisade Rättens Utslag. Löjtnant Greve Nilroth, som nu 
innehar Skälby Löjtnants boställe hade den 22 juli i skrivelse meddelat, att han efter löjtnant 
Hollstens begäran givit sitt samtycke till att den omtvistade gärdsgårdens mellan Skälby och 
Tibble ägor underhålls. 
    Likaledes förklarade nämndeman Matts Hindriksson och bonden Per Tomasson sig nöjda 
att efter deras hemmans storlek ta del i gärdsgårdens underhåll. De liksom Löjtnant Hollsten 
var överens om att gärdsgården i höst skulle delas upp mellan dem, så att de till våren kunde 
dra försorg om dess byggande och bättrande. I övrigt ansågs att reparationerna av gärdsgården 
borde vara klara till maj månad nästa år och anhöll att Rätten måtte stadfästa det. 
 
Avslag 
Då löjtnant greve Nilroth, som innehavare av löjtnants bostället i Skälby och de övriga 
Skälbyborna, nämndeman Matts Hindriksson och bonden Per Tomasson förklarade sig nöjda 
att tillsammans med Tibbleborna efter vars och ens hemmansstorleks öretal ta del i 
underhållet av gärdsgården mellan Sylta och Skälby ägor, så prövar Häradsrätten att enligt 5 
kapitlet 2 § Byggninga Balken fastställa denna överenskommelse. Det åligger alltså samtliga 
svaranden att i laga tid till nästa vår ha var och en sin del av gärdsgården i försvarligt skick 
som lag föreskriver. 
 
§ Uppropades pigan Juliana Schlÿter mot drängen Fredrik Gerelius på Ekhammar, Näs 
socken. Då ingen på drängens vägnar anmälde sig, så sakfälldes han för försummat upprop att 
böta 1 daler silvermynt. 
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§ Vid sist hållna sommarting har löjtnant Hollsten på egna och sina grannars i Tibble by 
vägnar anhållit om Rättens tillstånd att få lägga om den gamla sockenvägen, som löper över 
deras gärden från Sylta till Tibble by. Det skulle bli bekvämare för de resande och mindre 
skadligt för Tibbles åbor, eftersom den gamla vägen nu löper tvärs över deras åkerskiften. 
    Rätten utställde detta mål till dess laga syn kunde göras och inställde sig nu åter Löjtnanten 
och uppvisade nämndemännens Hans Erlandssons, Lars Larssons och Matts Hindrikssons 
besiktnings attest av den 8 juni med följande innehåll: 
     Att de efter Rättens förordnande besiktigat det ställe där löjtnant Hollsten menade att den 
nya vägen skulle anläggas. De fann att det nya stället är mycket bekvämare än där vägen nu 
ligger. Den ligger närmare stora landsvägen och blir tjänligare för resande. Löjtnant Hollsten 
har erbjudit sig att undanröja de få stenar som ligger i vägen. 
     Både nämnden och den närvarande tingsallmogen intygade att vägen som nu löper över 
Tibblebornas åkerskiften vållar dem skada och att för de resandes bekvämlighet borde ny väg 
anläggas på det ställe som löjtnant Hollsten utvisar. De har vid hans ansökan inte haft något 
att påminna, därför prövar Rätten enligt 25 kapitlet 9 § i Byggninga Balken skäligt att ge sitt 
samtycke till Hollstens begäran. 
    Dock åligger det löjtnant Hollsten och hans grannar att anlägga den nya vägen på det stället 
där nämndemännen synat och besiktigat. De skall sätta vägen i så gott stånd att de resande blir 
nöjda. 
 
§ Sedan kvinnspersonen Anna Andersdotter Lind vid Stockholms Södra förstad Kämnärsrätt 
blivit angiven för lägersmål, har hon efter rannsakning bekänt, att hon under tiden hon haft 
tjänst som ladugårdspiga på Revisionssekreterare Iserhielms Sätesgård, Torsätra, Ryds 
socken, detta Härad, blivit lägrad av drängen Olof, som också tjänat där. 
    Kämnärsrätten har den 16 april överflyttat vidare rannsakning och dömande till denna Rätt. 
Länsman Sundberg har därför ställt henne inför rätta. Men om den omtalade lägersmannen 
har Sundberg inte kunnat få någon kunskap, annat än att han skall begivit sig från orten och 
tagit tjänst i Södermanland. Inte ens hans hustru som tjänar vid Iserhielms Sätesgård Löfsta i 
Tibble socken, Håbo Härad, vet var han uppehåller sig. Vid det begångna lägersmålet var han 
dock gift, vilket Anna Andersdotter medgav. 
    Kvinnspersonen Anna tillfrågades om hon inte vet var denna Olof vistas. Hon hade sett 
honom något före midsommar på Södermalm i Stockholm, men visste inte om han bodde där 
eller hos vem han vistas. Ingen av tingsallmogen visste heller var han fanns. 
 
Avsades 
Häradsrätten kan för denna gången inte avgöra lägersmålet, då den gifta lägerskarlen Olof inte 
är närvarande. Man skall genom brev anmoda Konungens Befallningshavande i orten, att han 
gunstigt vill låta efterspana honom. Om någon kunskap om honom kan fås, skall han till nästa 
ting införskaffas, då också kvinnspersonen Anna Andersdotter Lind bör infinna sig och 
avvakta Rättens vidare utslag. 
 
Den 16 september fortsattes tingsförrättningen 
 
§ På Ämbetets vägnar kärade länsman Anders Sundberg till oskattlagda torparna Jonas 
Eriksson i Stohagen, Per Andersson i Tätorp och Johan Andersson i Stora Lagmansboda, alla 
i Bro socken, för att de mot Förordningen skall ha bränt brännvin. Därför påstod länsman plikt 
på dem för förseglingens uppbrytande på deras brännvinspannor. Länsman Sundberg har tagit 
ifrån dem brännvinsredskapen och på säkert ställe insatt till förvar. 
     Svarandena kunde inte neka att de blivit upptäckta av länsman. De två första då de stod i 
begrepp att bränna och den sista då han tillrett mäsken. De hade alla bränt på varsin fjärding 
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säd, men sade till sin ursäkt, att de inte förstått, att de inte liksom allmogen som hade hemman 
skulle haft rätt att bränna till husbehov. De anhöll för den skull om förskoning. 
   Angående att de skulle brutit upp förseglingen, förklarade Jonas Eriksson att han aldrig gjort 
det, utan antingen hade möss skurit av den eller den blivit bruten på annat sätt, under den 
långa tid som pannan stått obrukad. 
    Per Andersson hade sedan pannorna blivit förseglade köpt ny panna som han brukat.  
    Johan Andersson hade tänkt betjäna sig av sina omyndiga syskons panna, eftersom han inte 
själv ägde någon. Detta hade dock inte skett innan länsman råkat på honom. 
   Vidare var inte att anföra utan länsman yrkade sitt påstående, varöver följande avsades 
 
Avslag 
Då oskattlagda torparna Jonas Eriksson, Per Andersson och Johan Andersson har blivit 
beträdda och själva erkänt, de två första att de varit i begrepp att bränna brännvin och den 
senare att han tillrett mäsk till bränning. Därför skall enligt Kongl Maj:ts på Riksens Ständers 
andragande till Landshövding Carl von Groth avlåtna skrivelse av den 3 oktober 1743 och 
Landshövdinge Ämbetets till följd därav utfärdade Allmänna Kungörelse av den 28 samma 
månad, som blivit upplästa på Predikstolarna, Häradsrätten pröva rättvist att sakfälla Jonas 
Eriksson, Per Andersson och Johan Andersson för olovligt brännvinsbrännande. De skall böta 
10 riksdaler silvermynt var samt har förverkat inmäskningen och pannorna. Undantagande 
Johan Andersson, som inte själv är ägare till pannorna eller har betjänat sig därav.  
     Men förseglingens brytande som under så många års förlopp av olika orsaker kan ha 
rubbats, kan Häradsrätten inte fastställa svarandena till någon plikt, då de inte blivit 
övertygade att han uppsåtligt brutit dem. De två konfiskerade brännvinspannorna skall 
länsman Sundberg med det första genom tjänste utrop sälja till högstbjudande. Pengarna för 
försäljning skall redogöras för bland saköres medlen. 
  
§ Jungfru Eleonora Christina Becker har instämt nådårspredikanten i Teda, Anders Rydenius 
för Domkapitlet med påstående, att han för 10 år sedan lovat henne äktenskap. Han måtte 
antingen fullborda det eller i annan händelse betala de pengar som han fått av henne. Han 
skall också förnöja henne för att han övergivit henne. 
    Rydelius nekade till äktenskapslöftet. Men anförde att om äktenskapslöftet skett, så skall ett 
ryckte om jungfru Becker uppkommit, att han ändå skulle ha skäl att rygga. Vad pengarna 
angår så har han tillstått att han fått dem som ett rent lån mot förskrivning. 
I anseende härtill och som de inte kunnat komma överens i vänskaplighet, hade Domkapitlet 
hänvisat målet till behörig världslig domstols rannsakande och dömande. Därför har Jungfru 
Becker till detta ting låtit instämma nådårspredikanten Rydelius och påstår honom plikt för 
den förklenade beskyllningen han tillagt henne inför Domkapitlet. 
     Men vid uppropet ingav Jungfru Becker genom sin fullmäktige Sterbhuskamreren Erik 
Löfwenmark en skriftlig förlikning mellan dem, som var bevittnad av Kapellanen i Ryd och 
Näs socknar, Nils Stiller. Den var daterad 6:te i denna månad och där Rydelius anförde, att 
oaktat han inför Uppsala Domkapitel i hastigt mod kommit att tillägga Jungfru Becker ett 
ogrundat ryckte, så har han funnit att ett sådant osannfärdigt tillmäle sagts av illasinnade 
människor. Därför återkallar han vad han sagt om Jungfru Becker och förklarar henne alldeles 
oskyldig, så mycket mer som han alltid tidigare ansett henne vara ärlig och uppriktig.   
     Till följd härav har åtalet i denna sak blivit förlikt och dödat. Likaledes har 
äktenskapslöftet, som de stridit om, alldeles upphävts så att ingendera av dem hade något att 
tilltala. 
      Denna förlikning anhöll Kamrer Löfwenmark skulle av Rätten intas i Domboken. Rätten 
frågade hur det skulle förfaras med de pengar som Rydelius fått att Jungfru Becker och som 
inte berördes i förlikningen. Jungfru Becker hade så väl inför Domkapitlet som inför tinget 
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anfört dem i sin stämning. Löfwenmark svarade att Rydelius betalt större delen  därav, så att 
endast 100 riksdaler återstår för vilka, så väl som för de 200 riksdaler han givit Jungfru 
Becker i förlikning, har lämnat henne förskrivning. Varöver 
 
Avsades 
Då parterna nu i vänlighet överenskommit och målet är av sådan beskaffenhet att förlikning 
enligt lag är tillåten, prövade Häradsrätten att därvid låta bero. 
 
§ Efter stämning kärade pigan Juliana Schlyter i Asker till drängen Fridrich Gerelius på 
Ekhammar, bägge i Näs socken, för att han den 10 i denna månad om aftonen genom 
ovarsamt körande gjort henne illa, så att hon fått blodsår och blånader. Hon påstår laga plikt 
på honom och begär ersättning för skada och värk samt rättegångskostnaderna. 
    Hon berättade att när hon tillsammans med övriga sockenbor varit på väglagning och om 
aftonen skulle åka hem, hade drängen Johan Johansson som körde den vagn i vilken hon åkte 
stått still för att han skulle lägga vagnsbrädorna i ordning. Två vagnar som varit efter hade 
kört förbi, varefter Gerelius kommit och kört fast i hennes vagn. Då han kört hårt hade vagnen 
i vilken hon satt blivit omkullryckt och hon kommit under. Hon slog sig mot en sten och fick 
ett stort sår över örat och blev klämd över bröstet. Hon lät syna sina skador av nämndeman 
Matts Hindriksson. 
     Gerelius tillstod att han vid detta tillfälle kört om Juliana. Men som det varit ganska mörkt 
hade han inte blivit varse hennes vagn förrän han var inpå den. När han skulle väja hade 
bakhjulet på hans vagn fastnat i hennes vagn. Dock skall hennes vagn inte gått omkull och 
inte heller hade han sett att Juliana blivit skadad. Detta hade skett av våda och han begär att 
bli befriad från kärandes påstående. 
    Juliana anhöll att hennes inkallade vittnen skulle bli hörda, varmed hon ville visa att hennes 
berättelse var sann och att Gerelius genom sin ovarsamhet varit orsak till de skador hon fått. 
Därför inkallades drängen Johan Johansson i Asker och pigorna Maria Mattsdotter och Stina 
Mattsdotter i Sylta. Då inget jäv fanns avlade de vittneseden, sedan de förmanats om edens 
vikt. De berättade var för sig 
1:o Johan Johansson, att när han förra tisdagsaftonen, sedan det blivit mörkt skulle köra hem 
över Ekhammars gård med en dygnvagn där båda vittnena, Juliana och han själv åkt, hade han 
hållit stilla för att laga vagnsbrädorna. Två vagnar som också kommit från väglagningen hade 
kört om honom. Men när Gerelius skulle göra detsamma, hade han kört fast så hårt i vittnets 
vagn att pinnarna gått sönder och vagnen dragits av vägen upp på en vall där den fallit 
omkull. Juliana hade jämte de andra pigorna kommit under vagnen. Hon klagade att hon blivit 
skadad och vid hemkomsten hade hon visat blodsår.  
2:o Maria Mattdotter och Stina Mattsdotter vittnade i allt lika som Johan Johansson, med 
undantag att de blivit yra i huvudet av stöten de fått då vagnen gått omkull, att de inte sett om 
Gerelius eller någon annan kört den vagnen som hade omkull deras.Vittnesmålen upplästes 
och vidkändes. 
    Nämndeman Matts Hindriksson i Skälby hade på Julianas begäran besiktigat de åkommor 
som hon fått vid omkullkörningen och berättade på tillfrågan, att hon haft ett blodsår tvärs 
över örat 3 tvärfingrar brett och djupt som hugg efter en yxa. Hon menade att hon fått det av 
någon vass stenskärva. Hon klagade också att hon blivit skadad över bröstet. Det syntes tre 
gropar inklämda i vänstra bröstet men var varken svullet eller blånat. 
     Gerelius har ock i denna sak för att visa sin oskuld inkallat två vittnen, nämligen bonden 
Olof Eriksson i Berga och drängen Johan Nilsson i Kyrkbyn, vilka han anhöll måtte bli hörda. 
De avlade vittneseden ojävade och berättade 
1:o Olof Eriksson, att han i tisdags afton när de kom från väglagningen åkt på den vagnen 
som var näst före Gerelius. Vagnen som Juliana med flera åkte i körde framför vittnets vagn. 

33   D:\&&-SKRIFTER\Häftade med omslag\Bro Häradsrätt\Doc-filer\BroH.1745.doc   Skapat den 2013-02-11 03:23:00   Senast utskrivet 
2013-02-12 06:00:00 



Den hade stannat för att laga något som gått sönder. Vittnet körde sin vagn förbi, vilket 
Gerelius som kom strax efter också skulle göra. Men han körde fast i den andra vagnen och 
som vittnet tyckte hade det legat stenar på vägen. Vittnet har inte sett att vagnen gått omkull 
eller att någon stött sig, eftersom det var mörkt och han körde sin väg. Det hade dock varit så 
ljust att han sett den ena vagnen och kunde se att väja för den andra. 
2:o Johan Nilsson, att han åkte på den vagn Gerelius körde. När de skulle köra om den andra 
vagnen, som Juliana åkte i, hade bakvagnen tagit fast i hennes vagn och ryckt omkull den. 
Gerelius hade inte kunnat hålla in sina hästar då de varit i fullt lopp. Vittnet hörde kvinnfolken 
skrika med visste inte om de stött sig. Uppläst och vidkänt. 
     Gerelius menade att om denna olycka skett av våda skall han vara befriad från kärandes 
tilltal. Juliana däremot yrkade på vad hon påstått i stämningen.Vidare var inget att påminna 
utan avsades följande 
 
Avslag 
Då drängen Fridrich Gerelius menade att han borde vara fri från det påstående, som pigan 
Juliana Schlÿter gjort mot honom, för att han genom ovarsamhet skulle vara orsaken till att 
käranden fått blodsår och åkommor. Detta i anseende att det skett av våda då det varit mörkt 
och han inte kunnat se eller väja för hennes vagn.  
     Dock hade vittnen berättat att två vagnar som körde om Julianas vagn, som stått stilla för 
att laga något som gått sönder, hade kunnat väja. Detta hade varit lätt även för Gerelius om 
han varit lika varsam som de. Det hade varit så ljust att vagnen väl kunnat synas. Han hade 
inte bara brukat den våldsamhet att han kört fast i Julianas vagn, utan också kört så hårt att 
han inte kunnat hålla in sina hästar när de fastnade. Därigenom hade Julianas vagn ryckts 
omkull och när hon fallit under vagnen hade hon stött upp ett så stort blodsår, som 
nämndeman Matts Hindriksson som besiktigat henne, intygat. Hon hade även på annat sätt 
blivit illa medfaren. 
     För den skull och till följd av 38 kapitlet 1 § i Missgärnings Balken prövar Häradsrätten  
rättvist att Gerelius för det blodsår som pigan Juliana således genom hans ovarsamhet fått, 
bötar hälften mot viljegärning, nämligen 5 daler, betalar henne för sveda och värk jämte 
läkarlön med 5 daler samt rättegångskostnaderna med 3 daler allt i silvermynt. 
 
§ Följande Häradsbor hade anmält hos Rätten och efter undersökning för sina gårdars 
uppbyggande och vidmakthållande från Häradsallmänningen behöver följande antal timmer 
och virke. 
Kongl Sekreteraren Carl Carlsköld till en badstuga och avträdeshus på Öråker 60 stycken 
timmer 
Till Askers rusthåll 10 lass gärdsel 3 lass stör 
Till en loge och ladugolv vid Aspviks berustade Säteri 10 timmerstockar 100 stycken timmer 
6 lass bakar 
Till Häradsdomare Nils Andersson i Tuna till en loge och ladugolv 10 timmerstockar 70 
stycken timmer 4 lass bakar 
Kyrkoherden i Bro och Låssa Magister Jacob Hindrik Mörk till en stugbyggnad och en bod 
vid prästgården 160 stycken timmer. Han behövde också 20 lass gärdsel och 30 lass ved 
Bonden Johan Mattsson i Tuna till ladugolv och logskärm 10 timmerstockar 60 stycken 
timmer 4 lass bakar 
Bonden Bengt Isaksson i Tuna till en logskärm och en spannmålsbod 10 timmerstockar 70 
stycken timmer 2 lass bakar 
Bonden Anders Jöransson i Tuna till en spannmålsbod 10 timmerstockar 40 stycken timmer 2 
lass bakar 
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Nämndeman Matts Hindriksson i Skälby till ett stall med foderrum 60 stycken timmer 4 lass 
bakar 
Bonden Johan Mattsson på Rustmästare bostället i Sylta till att höja upp logen och förbättra 
den 12 timmerstockar 6 stycken timmer 
Bonden Anders Johansson i Hernevi till ett ladugolv 50 stycken timmer 3 lass bakar 
Bonden Erik Nilsson i Hernevi till en sädesbod 40 stycken timmer 3 lass bakar 
Bonden Johan Hindriksson i Hernevi 8 lass gärdsel 4 lass stör 
Bonden Anders Eriksson i Hernevi till en spannmålsbod 8 timmerstockar 54 timmer 3 lass 
bakar 
Bonden Erik Andersson i Hernevi till en bro som han underhåller på landsvägen och till våren 
bör läggas ny 21 stycken timmer 
Dessutom har samtliga åbor i Hernevi by Anders Eriksson, Johan Johansson, Anders 
Johansson, Anders Persson, gamla Erik Andersson, unga Erik Andersson, Erik Nilsson, Johan 
Persson, och Johan Hindriksson begärt och visar sig behöva att på Häradets Allmänning 
hugga vardera tre timmerstockar till ett kök i Bro prästgård, tillsammans 27 timmer. 
     Således har nämnda Häradsbor, enligt Kongl Förordningen om Skogarna i Riket av år 
1734 och den 7 §, att avvakta Landshövdingens order till Jägmästaren om utsyning på så 
mycket timmer och virke som är beviljat. 
 
§ Anmälde inhyseshjonet Johan Johanson i Lindhagen på Bro prästgårds ägor, hur han alltid 
tidigare på grund av sin sjuklighet och fattigdom blivit frikallad från att betala 
kronoutskylderna, men har nu på sin ålderdom blivit med denna betungad.  
     Han har i ödmjukhet hos Landshövdingen sökt att bli befriad, men fått den resolutionen, 
som han nu uppvisar, att hans tillstånd, ålder och villkor skall vid Häradstingen enligt 
Förordningen först undersökas. Han anhåller att så skall ske och uppvisade kyrkoherde Mörks 
och flera andra sockenmäns vittnesbörd om sitt sjukliga tillstånd, fattigdom och uselhet.  
    Nämnden och den närvarande tingsallmogen intygade att han som är 67 år gammal har 
utom en ganska sjuklig kropp, vänstra handen och armen bortvissnade och är illa halt. Han 
kan alltså ingenting själv tjäna till uppehälle och lever i stor uselhet och fattigdom. Detta blev 
taget till protokollet och meddelat honom som bevis. 
 
§ Genom ingiven skrift anmälde Kongl Sekreteraren Carl Carlsköld, att Sterbhuskamrer Erik 
Löfwenmark, som hittills innehaft och brukat sekreterarens skattegård Öråker i Näs socken, 
kommer att avträda den vid nästa midfasta. Det är därför nödvändigt att laga husesyn görs i 
höst, varför Sekreteraren anhöll att Rätten ville förordna två av nämnden som jämte 
Kronolänsman kunde förrätta husesynen. 
     Rätten fann skäligt att ge sitt samtycke och blev för den skull Länsman Anders Sundberg 
samt Häradsdomare Nils Andersston i Tuna och nämndeman Matts Hindriksson i Skälby 
förordnade att i vederbörandes närvaro förrätta den begärda husesynen på Öråkers gård nu i 
höst i lag tid. 
  
§ Till detta ting har avlidne Kyrkoherde Carl Stafs änka, hustru Stina Arrenia låtit instämma 
bönderna Carl Gustafsson i Kvista, Johan Nilsson i Skysta, Erik Johansson och Per Holm i 
Ålbrunna samt Ludvig Isaksson i Ekeby med påstående att de skulle betala henne vad som 
återstår efter upprättad likvidation av den 22 oktober förra året angående prästgårdsbyggnad 
och prästrättigheter samt ersätta henne för rättegångskostnader. 
     På Pastorskans vägnar inställde sig hennes son, vice Pastor Johan Staf samt svarande Per 
Holm på egna och Erik Johanssons vägnar från Ålbrunna. De övriga hade inte inställt sig, 
fastän det intygades att de fått stämningen i laga tid. Då tinget började lida mot sitt slut fann 
Häradsrätten ändå att man skulle uppta ärendet till avgörande. 
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    Staf visade likvidationen där Carl Gustafsson och Ludvig Isaksson efter eget erkännande är 
debiterade, Gustafsson för prästgårdsbyggnaden 13 daler 6 skillingar och för prästrättigheter 3 
daler 18 skilling. Isaksson för 3 daler 30 skilling kopparmynt. 
    Johan Nilsson i Skysta, som även står antecknad för innestående prästrättigheter till 11 
daler 29 skilling har sedan betalt sin skuld, vilket kärande medgav. 
    Per Holm som tillsammans med Erik Johansson blivit debiterad till 18 daler 15 skilling för 
prästgårds byggnaden, invände att då Lagmans bostället Ålbrunna där de bor är Säteri, så 
menade han att de skulle vara befriade för sådant byggande.   
    Staf anförde, att som åborna vid frälseladugården Husby inte undandragit sig att delta i 
byggnationen, så skall inte heller dessa kunna ursäkta sig och anhöll om Rättens utslag. Han 
förbehöll sig ersättning för rättegångskostnader med 3 daler kopparmynt av vardera svarande 
som ännu inte betalt sin skuld. 
     
Avslag 
I en av Kronobefallningsman Sven Askeroth upprättad och underskriven likvidation visar att 
bönderna Carl Gustafsson i Kvista och Ludvig Isaksson i Ekeby är skyldiga för 
prästrättigheter till Pastorskan Staf, Gustafsson 3 daler 18 skilling och Isaksson 3 daler 30 
skilling. Dessutom är Gustafsson debiterad 13 daler 6 skilling för prästgårdsbyggnaden, allt 
kopparmynt. 
    Därför prövar Häradsrätten skäligt, att de skall betala till käranden samt ersätta 
rättegångskostnaden med 3 daler var i samma mynt. Detta Utslag skall enligt Rättegångs 
Balkens 12 kapitel 4 § så tidigt inför nästa ting kungöras eller utmätning sökas, att svarande 
må ha rådrum att stämma för att söka återvinna, om de anser sig befogade därtill.  
    Men som käranden vidgått att Johan Nilsson i Skysta tillfullo betalt sin skuld så blir han 
från vidare tilltal befriad. 
    Vad däremot beträffar åborna vid Säteriet Ålbrunna, Erik Johansson och Per Holm, så 
medan Kongl Maj:ts nådiga Privilegier av den 16 oktober 1723 i 2 § till Ridderskapet och 
Adeln så väl som lagen i 26 kapitlet 2 § Byggninga Balken, frikallar säterigårdar från 
prästgårdsbyggnad. Alltså finner Häradsrätten skäligt att befria dem från kärandes påstående. 
 
§ Uppräknades de vid detta ting influtna Charta Sigillata medlen till 24 öre silvermynt som 
mottogs av kronlänsman Anders Sundberg 
År och dag som förut skrivet är 
På Häradsrättens vägnar Axel Wilh Östfeldt (?) 
 
Saköreslängd till följd av föregående protokoll 
Anders Johansson, Hernevi, Bro socken, för försummad väglagning bötar 1 daler till 
Konungen, 1 till Häradet och 1 till målsägande 
Bonden Anders Johansson i Önsta, Bro socken, för att han i olaga tid hört efter annans 
tjänstefolk bötar 2 daler 10 2/3 skilling till vardera. Summa 10 daler 
Drängen Sven Nilsson i Klöf, Bro socken, för att han i olaga tid bortlovat sig i tjänst, bötar 10 
daler 
Drängen Fridrich Gerelius, Ekhammar, Näs socken, för försummat upprop 1 daler till Rätten. 
Dessutom för att han genom ovarsamhet skadat pigan Juliana Schlÿter 1 daler 21 1/3 skilling 
vardera till Konungen, Häradet, målsägaren  
Torparen Johan Eriksson i Stohagen för olovlig brännvinsbränning 10 daler 
Torparen Per Andersson, Tätorp samma 
Torparen Johan Andersson i Stora Lagmansboda samma 
De båda första får sina brännvinspannor konfiskerade. De skall sälja på auktion till 
högstbjudande och de influtna medlen delas i treskifte 
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På Häradsrättens vägnar Axel Wilh Östfeldt 
 
Den 13 september 1745 
Sedan kapten Lewin von Blixen den 23 juli hos Kongl Maj:ts och Svea Hovrätt andragit, att 
han vid sin Sätesgård Tranbygge skall bland andra förbättringar varit mån om att av en där 
intill liggande äng, Storängen kallad, avleda det därpå ständigt stående vattnet. Han har därför 
använt stor kostnad och mycket arbete, genom att gräva upp en genom ängen löpande å och 
gräva åtskilliga skårdiken. Han har dock funnit att det inte varit tillräckligt för att befria ängen 
från vatten, utan anser att orsaken består i olaga uppdämning vid Revisionssekreterare Carl 
Iserhielms kvarnar. Iserhielm har inte godvilligt kunnat förmås att ändra uppdämningen och 
åns uppgrävning, varför Blixen funnit sig befogad för att avvärja större skada, instämma målet 
till Häradstinget och anhålla om ett skyndsamt slut. Han anhåller att Hovrätten tillåter att detta 
mål vid urtima ting på Blixens bekostnad kunde upptas och avgöras. 
     Hovrätten har den 24 i samma månad genom en på Suppliken (böneskriften) påskriven 
Resolution till denna ansökan blivit sitt bifall. Så att undertecknad måtte till detta mål uppta 
och avgöra vid urtima ting på Blixens bekostnad. Vederparten skall inte göra annan kostnad 
än om det vore ett laga ting. Därför har Blixen uttagit stämning i detta mål på Iserhielm och 
tinget blivit utsatt att hållas detta datum på Tranbygge Sätesgård. 
     När Iserhielm fått denna stämning, har han hos Kongl Maj:t i underdånighet besvärat sig. 
Genom nådig skrivelse av den 3 denna månad har Kongl Maj:t förordnat att Hovrätten skulle 
kalla parterna och om de inte kunde sämjas, skulle ärende skäligt prövas. Iserhielm och 
Blixen hade inför Hovrätten kommit överens om att detta urtima ting måtte på den dagen och 
stället försiggå. Dock så att både Bro och Håbo Häradsnämnder skulle delta. Iserhielm 
förklarade sig nöjd att svara på den redan utfärdade stämningen. Efter parternas 
överenskommelse lät Hovrätten saken bero. 
      
Inställde sig undertecknad vice Häradshövding, vid Tranbygge Sätesgård, Ryds socken, Bro 
Härad, för att fullgöra målet tillsammans med följande av Häradernas nämnd, nämligen  
Från Håbo Härad: Per Johansson i Bålby, Anders Andersson i Åkerby, Sven Svensson i 
Häcklinge, Kristoffer Andersson i Råby, Olof Andersson i Torgesta, Johan Larsson i 
Kvarnnibble, Anders Johansson i Åby, Lars Isaksson i Råby, Carl Eriksson i Fiskbrunna,  
Från Bro Härad: Hans Erlandsson i Klöf, Matts Hindriksson i Skälby, Lars Larsson i Skällsta, 
Erik Andersson i Hernevi, Johan Andersson i Aspvik, Axel Mattsson i Österröra. Närvarande 
var också Kronobefallningsman Sven Askeroth och Kronolänsman Anders Sundberg. 
Från Bro Häradsnämnd hade endast sex inställt sig, beroende på att vid sista tinget hade två 
tagit avsked och en blivit sjuk. Därför avlade bonden Matts Eriksson i Tång, som blivit utsedd 
till nämndeman den vanliga domareden och tog därefter säte i Rätten. 
 
Uppropades parterna och inställde sig Kapten Blixen jämte hans fullmäktige Hovrätts 
advokaten Johan Schylander på den ena och Revisions Sekreterare Iserhielm biträdd av vice 
Häradshövding Petter Broms Isaksson på den andra sidan. Upplästes Blixens stämning på 
Iserhielm med följande innehåll: 
1:o att Iserhielm måtte påläggas att uppgräva den å, som löper från Blixens hemman 
Uppgården och Fiskeby äng genom Iserhielms gårds och hemmans ägor till hålldammen vid 
hans kvarn i Slangvik, så att vattnet inte stannar på Blixens ägor. 
2:o att Iserhielm måtte anses med laga plikt för att han vid sin kvarn låtit stämma vattnet på 
Blixens äng och förklaras ersättningsskyldig för den skada som därigenom blivit. 
3:o att Iserhielm inte längre in på sommaren än vad lag tillåter, måtte dämma vattnet på 
Blixens ägor eller att uppdämning om hösten sker. 
4:o att Iserhielm måtte ersätta rättegångskostnaden för detta mål 
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     Vidare anförde advokat Schylander, att Blixen för att underrätta sig om detta mål och 
skaffa upplysningar innan han gjort ansökan till detta urtima ting, hade anmodat Lantmätaren 
vid Lantmäteri Kontoret i Stockholm Christoffer Faxell att undersöka saken. Hans skriftliga 
berättelse av den 23 juni ingavs till Rätten med följande innehåll: 
    Att hålldammen vid Slangviks kvarn till själva byggnaden varit 4 fot hög, men när 
dammluckan var borttagen och endast ett bräde i botten dämde, hade fallhöjden mellan 
Tranbygge och Täljeby ägor, där Blixens grävning stannat, varit 3 fot och 9 tum högre än i 
hålldammen vid Slangvik. Vattnet skulle därifrån kunna ha sitt avlopp om endast själva 
strömfåran eller en annan på detta ställe vore fullkomligt uppgrävd. Men så länge det inte 
skett och dessutom uppdämningen i hålldammen på något sätt över den förut anförda 
fallhöjden ökas, kan omöjligt annat ske än att vattnet måste stanna kvar och göra skada på 
Tranbygge äng.  
     Med denna förrättning menade advokat Schylander sig inte kunna påstå, att den måtte 
anses vållande, eftersom den inte skedde i vederpartens närvaro. Så vida Iserhielm inte ville 
ge sitt medgivande, har Schylander endast uppvisat den för att lämna Tingsrätten någon 
underrättelse om saken. Han underställde även om inte Rätten fann nödvändigt, att tills vidare 
upplysning ta ägorna i besiktning och låta avväga dem på nytt av ordinarie Lantmätare i orten 
Olof Gerdes. På Blixens begäran har undertecknad genom brev av den 23 augusti anmodat 
honom att infinna sig. Han är också nu närvarande  
 
Iserhielm ingav skriftligen svar på Blixens stämning som lyder: 
Kapten Lewin von Blixen har låtit stämma mig till urtima ting, som kommer att hållas på hans 
Sätesgård Tranbygge med Håbo och Bro Häraders nämnder varvid påstås: 
1:o att jag måtte påläggas att gräva upp den å som löper från Blixens frälsehemman 
Uppgården och Fiskeby äng genom min gård och hemmans ägor till kronoskatte kvarnen 
Slangviks hålldamm, så att vattnet inte måtte stanna på hans ägor. 
     Hur obilligt och orimligt detta pliktpåstående är kan klart inhämtas och slutas i Byggninga 
Balkens 20 kapitel 6 §. Där står att redan i maj månad skall dammluckorna öppnas där vattnet 
kan skada åker och äng. Men i inget rum i lagen har Lagstiftaren varken bjudit eller givit 
någon anledning till att en skatteägare må förpliktigast att gräva djupare  i en å eller rännil 
som löper från en annans ovan belägna ägor och kvarnar, som sedan uråldriga  tider tillbaka är 
uppgrävd och där ständig eller annorlunda beskaffad vattendrägt skulle inrättas än den med 
vilken kvarnen  från Kronan till skatte blivit såld. 
     I lagen enligt 20 kapitlet Byggninga Balken sägs uttryckligen att bergverk, skattlagda 
kvarnar och fiskeverk bör njuta den rätt och frihet, som den är förunnad. Särskilt som 
dammen inte senare blivit upphöjd utan snarare genom tiden satt sig och sjunkit. 
    Man har inte heller undandragit sig att rensa ån, utan det är redan verkställt. Om man skulle 
gräva djupare i ån, skulle det kunna ha den skadliga följden att kvarnen kom att gå med 
underfall istället för att som nu drivas med överfall. Kärande synes med denna gjorda 
Rättegång ha för avsikt att till allmogens i intilliggande socknar obekvämhet och förfång dra 
mälden från skattekrono kvarnen till sin vid Sätesgården Tranbygge belägna frälsekvarn.  
   Fast han ger sken i denna talan att vattnet genom dämning stiger på hans ägor där vattnet i 
ån eller rännilen oftast är lågt och står under åbreddarna samt löper genom ett nästan 
bottenlöst träsk vid det så kallade Herrkärret, som tillhör mig. Dessutom är hans ängar 
belägna in emot en fjärdings väg från Slangviks hålldamm. 
     Besynnerligt nog har redan 1706, då framlidna Krigsrådet Georg Walrave förbättrade 
denna kvarnbyggnad, framlidne Landshövding Baron Hoghusen på Ämbetets vägnar låtit 
Inspektoren vid Kongl Lantmäteri Kontoret Jacob Hagman, nu mera Direktör Jacob 
Nordencreuts, noga besiktiga och avtaga ställets beskaffenhet, höjd, bredd och djup. Han 
beskrev hur rännilen är beskaffad och själva vattnets gång och om den orsakade ägorna någon 
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skada. Vid den Förrättningen visade det sig, att dammen över ängens Superfices (yta) endast 
till 2 ½ kvarter är uppbyggd och rännilens djup i själva åloppet  med dammens höjd allenast 2 
1/3 kvarter. Så att vattnets djup i utloppet, då bäcken är bräddfull, kan vara ungefär en aln.  
    Om man alltid behåller detta djup kan ingen skada tillfogas ängarna. Direktören gjorde ett 
märke i en gran strax intill, under vars parallellinje den till 8 2/3 kvarter bör bli. Fick man inte 
njuta denna frihet skulle kvarnen göras alldeles obrukbar och således för Kongl Maj:ts Högsta 
Intresse bli högst skadlig med mera. Denna förrättning tillsammans med Landshövdingens 
utslag av den 18 september 1706 har långt innan detta vunnit laga kraft som bifogad skrift 
utvisar. 
     I det andra stämningsmålet påstår Blixen, att jag måtte anses med laga plikt för att jag vid 
kvarnen skall låtit stämma vattnet på hans sommaräng samt förklaras skyldig att ersätta den 
skada som härigenom orsakats. På denna Blixens ganska ogrundade beskyllning svaras, att 
han vet att jag för mina ämbetssysslors skull oftast vistas i Stockholm och när jag far ut på 
landet uppehåller mig på min Sätesgård Torsätra, som är belägen  mer än en fjärdedels väg 
från kvarnen. Jag har en mjölnare vid namn Anders Nordberg som brukar kvarnen, vilken jag 
en gång för alla givit tillkänna och antytt vad lagen i sådana mål förmår, nämligen att 1 maj 
skall damluckan öppnas med mera.  
    Jag anser mig i detta målet inte ge Blixen något contesterande (medgivande) eller inträda i 
någon tvist med honom utan endast ge mjölnaren som min betjänt skäligt bistånd. Under 
samma reservation kan jag inte finna vilken skada han begär ersättning för, då det tidigare inte 
varit någon äng på det stället. Där har varit skogsmark som Blixen först i år låtit röja till äng. 
Dessutom har det i år varit ett ständigt regnväder som orsakat att vattnet stått över mest alla 
ängar, vilket dock genom dikande kan avledas. 
3:o Påstås att jag hädanefter  inte längre in på sommaren än i lag är tillåtet, måtte dämma 
vattnet på Blixens äng, inte heller att uppdämning om hösten må ske. Vad nu detta anbelangar 
så förutom att vad jag i det andra stämningsmålet redan anfört, kan jag ej nog förundra mig 
över att plikt med orimligheter som för egen nytta kan påstås. Att Blixen har till ändamål att 
få fördelar är klart. Han betänker inte det förfång det leder till för skattetullskvarnar att vidare 
sträcka lagen än den i själva bokstaven lyder, där 20 kapitlet 6§ Byggninga Balken bjuder att 
första dagen i maj skall damluckan öppnas. Men inte har Höga lagstiftaren förordnat att 
luckan även om hösten skall stå öppen.  
     Kvarnrättigheten är sedan långliga tider både i den form som Nya Lagen samt åtskilliga 
Kongl Förordningar, men även i Kongl Maj:ts Instruktion för Kvarnkommissionen av den 13 
april 1697 högt ansedd och genom uråldrigt bruk stadfäst. Om nu efter Blixens påstående 
dammluckan om hösten, när mest mäld skall malas skulle stå öppen, hur skulle då kvarnarna 
hållas igång och kvarntullen av dem erläggas. De måste ju då på grund av otillräckligt vatten 
stå still och allmogen inte få mala sin säd till deras oundgängliga livsbehov. Enligt naturens 
lag är i alla människor så väl som hedningar inplanterat, som också i Guds heliga ord 
föreskriven regel, vilket är lika i det Borgerliga Samfundet ett band som sammanfäster, 
nämligen Luod tibi non vis fieri alterina feceris (?). Vad i viljen människorna ej skall göra 
eder det gör I ej heller dem. 
     Att det som anfört är blir av Häradshövdingen och lovliga Härads nämnder av behörig nit 
och ömhet för rättvisan upptaget och prövat, hur obefogad Blixens i detta käromål mot mig 
varit samt låter mig här få vad så väl naturlig rättvisa som lag och Kongl Förordningar förmår. 
   Detta bilades: Avskrift av följande dokument, nämligen  
1:o Framlidne Landshövding Johan Hoghusens skriftliga anmodan till dåvarande Inspektoren 
vid Lantmäteri Kontoret, Jacob Hagman, nu mera överdirektör Jacob Nordencreutz, att i 
anseende till en mellan Statssekreterare Mattias Edenberg på det Cloesta sterbhusets vägnar 
som ägare av Tälje by frälsehemman och Kommissarien Georg Wallrave som innehavare av 
Slangviks kvarn uppkommen tvist angående kvarnbyggnaden. Han infann sig i orten för att 

39   D:\&&-SKRIFTER\Häftade med omslag\Bro Häradsrätt\Doc-filer\BroH.1745.doc   Skapat den 2013-02-11 03:23:00   Senast utskrivet 
2013-02-12 06:00:00 



avtaga och beskriva kvarndammens beskaffenhet, höjd, bredd och djup. Vidare hur det är med 
rännilen eller själva vattengången och om den förorsakar Täljeby någon skada. 
2:o Överdirektörens skriftliga berättelse om sin förrättning av den 11 augusti 1706  
3:o Framlidne Landshövding Hoghusens resolution mellan Statssekreterare Edenberg och 
Statskommissarie Wallrave av den 18 september 1706 
    Anförde Häradshövding Broms därvid beträffande den av Advokat Schylander påstådda 
synen, att då Blixen inte instämt Iserhielm angående någon syn, har han egentligen inte svarat, 
dock åberopande anförda skäl, nämligen: 
     Att Slangviks kvarns rännil för 40 år sedan blivit av nuvarande Överdirektör Nordencreutz 
besiktigad och avmätt. På den beskrivningen har sedan Landshövding Hoghusens utslag av 
samma år grundat sig, som långt före detta vunnit laga kraft. Med detta kan Blixen på inget 
sätt bevisa att Iserhielm varken låtit höja kvarndammen eller kvarnen eller på annat sätt nyttjat 
den än vad förut är skrivet. 
     Så bestrider vice Häradshövding Broms alldeles att någon besiktning på Iserhielms 
enskilda egendom är anställd, och han menar även att Blixen inte har varit befogad att låta 
anställa någon. Han kunde alltså inte erkänna den ingivna attesten som giltig. 
  
Advokat Schylander anhöll att få del av de ingivna inlagorna, varefter han med sitt svar i 
själva saken ville inkomma. Han yttrade att  Blixen inte söker att vinna några ägor från 
Iserhielm och således ingen tvist om rå och rön föreligger, utan att Blixen endast klagar över 
den skada som han genom uppdämning vid Slangviks kvarn lider. Han förmodar att 
Tingsrätten skulle erhålla bästa underrättelse om man gjorde en besiktning. Därför anhåller 
han om att man prövar om den begärda besiktningen kunde förvägras. 
     Vad angår den av Överdirektör Nordencreutz för 40 år sedan gjorda besiktning, då tvisten 
endast varit mellan Täljeby och Slangviks ägor och ingen på Tranbygges sätesgårds vägnar 
varit närvarande, så angår det honom icke. På så lång tid har mycken ändring kunnat ske, så 
att en ny besiktning är ganska nödvändig. 
Vice Häradshövding Broms svarade, att den skillnad som görs mellan syn över bostad och 
vattentäckt märks blott i orden, men i själva verket är lika antingen ägor används till bostad 
eller till vattenverk. Det skall vara samma syn som Häradshövdingen med nämnd håller.   
Blixen skall inte med något skäl kunna visa att dammen sedan 1706 års syn blivit på något 
sätt höjd utan att den istället med tiden har sjunkit ihop och blivit lägre.  
     Så menades att kvarnrättigheten är bland de äldsta rättigheter i Riket och skall ha det med 
sig att vad nu en gång är fastställt om dammens höjd måtte förbli, om ock de som har sina 
ägor ovanför, därigenom skall lida någon olägenhet och det så mycket mera, som innan 
kvarnbyggnaden blivit beviljad, omkringliggande grannar nödvändigt måste bli hörda. De 
hade då kunnat bevaka sina angelägenheter.   
    Vice Häradshövdingen påstod således att ingen syn på Iserhielms enskilda ägor måtte 
beviljas, helst som Blixens avsikt härmed blott skall vara att ta upp en ny äng, som tidigare 
varit kärr och ständigt skulle legat under vatten. 
     Advokat Schylander androg ytterligare, att som Blixen på inget sätt vill kränka den rätt och 
rättighet som Iserhielm har efter lag, så förmodar han däremot att Iserhielm inte heller kunde 
vägra Blixen den rättigheten att uppodla sina ägor. Detta skulle vid besiktning kunna visas 
utan att det sker Iserhielm någon skada. Lagen i 6 kapitlet 3 § Byggninga Balken är tydlig, att 
en by inte får hindra vattens avlopp från en annan by. Om det inte kan avföras utan diken har 
Domaren rätt att lägga dem emellan. 
     Iserhielm påminde att då Slangviks kvarn är Kronoskatte med Kronan som räntetagare och 
Kronobefallningsman Askeroth är närvarande, så förmodar Iserhielm att det åligger honom att 
bevaka Kronans rätt. Han lär inte heller ge sitt bifall till den begärda besiktningen. 
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Kronobefallningsman Askeroth sade, att han den 10 i denna månad blivit befalld av 
Landshövding von Grooth att vara närvarande och bevaka Kronans rätt om det skulle anses 
nödvändigt. Hans enda uppgift var att se till att den ränta på 8 tunnor spannmål som kvarnen 
är skattlagd med måtte vara säker. Om kvarnen genom grävningen skulle lida skada så 
protesterar han däremot. Något annat har han inte att anföra. 
 
Blixen sade, att det så mycket mindre var att frukta att Kronan skulle lida skada på sin ränta, 
som han om han tillåts att göra grävningen ville ge 12.000 daler i lösen för kvarnen och betala 
dubbel ränta, eller 16 tunnor spannmål. 
    Iserhielm menade att detta försök var mot både lag och den allmänna säkerheten. 
    Slutligen anhöll parterna om Tingsrättens utlåtande om vad de anfört. Häradshövding 
Broms lade till, att som Blixen inte åberopat sig någon Iserhielms nya åtgärd vid dammen och 
Iserhielm ingivit sina försvarsmål, som han menade var tillräckliga till svar på Blixens 
käromål, ansåg han att synen var onödig och saken kunde avgöras på kända skäl. 
     Sedan parterna avträtt tog Tingsrätten detta i övervägande och avsades följande 
 
Utslag 
Häradshövding Broms har på Revisionssekreterare Iserhielms vägnar velat bestrida, att någon 
besiktning på hans ägor efter kaptens Blixens påstående skall ske och det i synnerhet av 
följande skäl, nämligen 
Att det inte blivit stämt angåenden syn 
Att besiktning på Slangviks kvarndamm och vatten rännil hade skett, vilket framlidne 
Landshövding Hoghusens laga kraftvunna Resolution av den 12 september 1706 grundar sig. 
Det kan inte visas att dammen sedan blivit höjd, men att lagen skyddar skattlagd egendom vid 
den rätt och frihet, som den är förunnad. Det skall således inte höra till saken om Blixen 
genom denna vattendämning skulle lida någon skada med flera anförda skäl.  
Men då Tingsrätten inte på annat sätt kan utröna om den av Blixen överklagade skada han 
lider kommer av uppdämningen som Iserhielm är tillåten att ha vid sin kvarn, eller om 
dammen senare blivit höjd eller om den kommer av att rännilen nu mer än förr är igengrodd. 
kan Tingrätten inte avslå Blixens påstående om besiktning. Detta för att få nödvändig 
upplysning i detta mål. 
     Sedan detta utslag blivit meddelat parterna, frågade Iserhielm om han inte kunde tillåtas att 
vädja mot föregående utslag som rör huvudsaken. Men då lagen i 16 kapitlet 4 § Rättegångs 
Balken säger, att om invändning under rättegången görs, skall domaren meddela utslag 
däröver antingen det gäller huvudsaken eller ej. Den missnöjda parten har rätt att förklara sig, 
därför kunde Rätten inte anta det erbjudna vadet. Iserhielm förklarade sitt missnöjd. 
     Inte dess mindre och till följd av nyss åberopade lagrum fann Rätten skäligt att fortsatta 
med förrättningen och begav sig i parternas närvaro att ta vatten, rännilen och kvarndammen i 
besiktning. De började vid Tranbygge äng, genom vilken Blixen låtit sina karlar gräva så väl 
själva rännilen och åtskilliga tvärdiken. Det visade sig att ån var mestadels torr, men 
intygades att den tidigare till större delen överflödat av vatten. 
     Vid änden av ängen är en med alskog överväxt kärrmark, genom vilken Blixen så långt 
hans ägor räckte låtit dika och låtit sina karlar rothugga. Det intygades att denna mark tidigare 
varit så sank att ingen kunnat gå på den, men nu genom dikningen blivit någorlunda uttorkad. 
Dock inte vid ungefär 100 alnar från Blixens rågång, där vattnet ännu står över marken. Detta 
ansågs bero på att vatten rännilen nedanför intill ett på Negelstena och Täljeby ägor beläget 
tvärdike är uppgrävt. Häradshövding Broms anmärkte härvid att rännilen inte blivit uppgrävd 
på sitt förra ställe utan Linea Recta ( i rät linje), fast den tidigare löpt i åtskilliga bukter vartill 
ännu tecken syns. Den nya rännilen är 3 kvarter djupare än den gamla som nu är gräsbelupen 
och igenväxt.  
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    Blixen berättade, att orsaken var att den gamla rännilen inte stått att hitta på alla ställen i 
synnerhet då ängen varit överflödad av vatten. Detta intygade även mjölnare Norberg som var 
med och menade att det inte hade med saken att göra. Han påminde att Blixen låtit fortsätta 
dikningen något över sin rågång. Blixen utlät sig att han inte kunde svara på det, då han inte 
hade sig rågången så noga bekant. 
      Sedan begav sig Rätten till Slangviks kvarn för att besiktiga hålldammen där. Den syntes 
inte vara påbyggd eller upphöjd. Det fanns en låg jordvall på båda sidor om dammen, som var 
alldeles överväxt med gräs och buskar. Vallen avtar i längden mer och mer. Häradshövding 
Broms anförde, att av de enbuskar som växte på jordvallen, var en del redan uttorkade  och en 
del växande. Detta kunde  med säkerhet bevisa, att vallen hade blivit uppkastad för mer än 
200 år sedan och sedan inte blivit höjd. 
     Man tittade sedan på en gran bredvid dammen, där det inhuggna märket som Överdirektör 
Nordencreutz talar om i sin beskrivning fanns. 
      Anmodades Lantmätare Gerdes att i parternas fullmäktiges närvaro göra avvägningen från 
Blixens rågång till Slangviks kvarn samt sedan inkomma med sin berättelse till Tingsrätten. 
 
Den 14 september var en söndag och den 15:de fortsattes Tingsförrättningen. 
Kallades åter Kapten Lewin von Blixen med sin fullmäktige Hovrättsadvokat Johan 
Schylander mot Revisionssekreterare Carl Iserhielm jämte hans laga ombud vice 
Häradshövding Petter Broms i den av den förra mot den senare instämda sak, angående en å 
som grävts upp mellan Tranbygge Storäng och Slangviks kronoskatte kvarn och överklagad 
uppdämning vid kvarnen med mera. I parternas närvaro upplästes det i lördags hållna 
protokollet som till alla delar erkändes. 
     Kronobefallningsman Askeroth är hindrad, trots att Blixen utlåtit sig att om hans grävning 
fick ske och han ville ge både högre ränta och större skattelösen för Slangviks kvarn. Han 
förbehöll sig  Kongl Maj:ts och Kronans säkerhet i Blixens egendom Tranbygge om denna 
grävning skedde och Kronan skulle lida brist på räntan. Med detta förklarade sig Blixen nöjd 
då han gjort detta anbud sig själv till last. 
 
Nu ingav Lantmätare Gerdes en skriftlig berättelse på förrättningen, så lydande: 
Vid den av mig förrättade vattenavvägningen från Slangviks kvarns hålldamm till skillnaden 
mellan Tranbygge och Täljeby ägor, eller slutet på Blixens uppgrävda dike genom hans äng, 
Storängen kallad, var vattnet i rännilen vid hålldammen 3 fot 1 tum 1 linia högt. Från denna 
höjd eller vattenbryn började avvägningen. Vid änden av det uppgrävda diket genom 
Tranbygge äng var det 1 fot 9 tum 3 linier 4 gran högre, varav följer att då Slangviks 
hålldamm är 4 fot hög blir hela skillnaden mellan hålldammens översta bryn och 
vattenhorisonten i skillnaden av Tranbygge och Täljeby ägor i diket 1 fot 44 gran. 
 
Sedan ingav Advokat Schylander sitt skriftliga svar på Iserhielms med honom 
kommunicerade förklaring. 
    Från protokollet vid urtima tinget på Tranbygge den 15 september 1746. 
    Mitt påstående att Iserhielm skulle förbindas att uppgräva den å, varigenom vattnet löper 
genom mina ängar till Slangviks kvarn, menar Iserhielm inte vara grundat enligt lag samt att 
Slangviks kvarns skulle lida åtskilliga olägenheter med mera. 
     Men lagen är i sådant fall ganska tydlig och klar, nämligen i 20 kapitlet 2 och 6 §§ 
Byggninga Balken. Där stadgas att den kvarn som är byggd nedanför inte får göra den som 
bor ovanför skada genom dämning. Den urtima tingsrätten har genom besiktning funnit att 
vattnet genom åns igenvallande stigit överallt på min äng. Genom att dess utlopp är trångt och 
hindrat stiger vattnet onekligen upp på ängen då avloppet avstannar. Då därav följer att 
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Iserhielm inte får genom uppdämning göra mig men eller skada, bör han med alla medel röja 
ur vägen orsaken till min skada. 
      Dessutom visar sig för ögonen vad ansenlig kostnad jag nedlagt på dikning och 
rothuggning för att förbättra min äng. Jag har uppodlat ett kärr som inte varit djupare än att 
överallt vuxit skog och buskar. Detta skulle av många hållas för omöjligt och jag borde inte 
bemötas med svårigheter. Den fördel jag kan få i framtiden blir ringa med tanke på den 
gruvliga kostnad jag lagt ned. Men för publicum (allmänheten) blir den ansenlig då en 
alldeles oduglig mark är satt i fruktbart tillstånd. 
     Jag tvivlar inte på att Iserhielm sedan han sett alltsammans, lär som själv i hushållningen 
en förståndig herre och öm om Lantkulturen, tillåter mig det som ett nyttigt företagande trots 
hans skada, helst som lagen går oss till sämja och enighet i 6 kapitlet 3 § Byggninga Balken. 
Där stadgas, att om man lägger dike genom sitt gärde eller äng och möter annan bys äng, 
jordvall eller annan bys mark  må den ej hindra vattnets avlopp. Då vattnet inte här kan 
avföras utan dike, så försäkrar jag mig alldeles om sämja med Iserhielm och att Häradsrätten 
inte efter lagens rum  lägger något oss emellan. Och att Iserhielm trots sina besvär på sina 
ägor lägger så stor villighet i dagen, eftersom Iserhielm visar sig äga kärlek för ett förfallet 
lantbruks uppkomst. 
     Inte skulle jag räkna en sådan omkostnad för min egen skyldighet, om jag inte visste att 
Iserhielm fått fördel genom att hans ängsvall blivit fast och bärig, som annars genom röta och 
med tiden  bli alldeles obotlig. Denna kostnad kan inte tålas utan att Iserhielm deltar i den. 
Man skall inte heller förtiga det beröm som följer på ett lands uppodlande. Detta skulle med 
Iserhielms medhjälp bibehållas i värde och anseende. 
     Aldrig har det varit min tanke att tvista om den rätt Slangviks kvarn tillkommer, utan 
endast velat visa att  mina nyttiga desseiner (avsikter)  kan med bestånd och kvarnens rätt 
utföras. När det sker kan någon tvist mellan Iserhielm och mig inte existera. 
Att kvarnen skulle gå med underfall om ån grävs djupare, har Iserhielm inte orsak att frukta, 
eftersom kvarndammen ligger något lägre än mina ägor. Grävningen gäller endast till träsket, 
vilket av Lantmätare Gerdes besiktning och prov funnits var tillräcklig för vattnets avledande.  
     Jag tänker inte bestrida Iserhielm den rätt, som framlidne Kommissarie Wallrave på sin tid 
angav för kvarnen genom Landshövding Hoghusens Resolution av den 18 september 1706, 
utan förklarar mig nöjd om denna  rätt till förekommande av vidare tvister må något 
utförligare bli beskriven.  
     Jag vill som upplysning uppge de dokument som jag har om hand och visa Kongl Kammar 
Arkivets attest av den  9 september förra året Lit: A, att Slanviks kvarn från den äldsta tiden, 
nämligen år 1542 till 1695 varken funnits upptagen i jordeboken eller i 1632 års 
rannsakningar om kvarnar. Dock finns Kongl Reduktions Kommissionens brev till 
Landshövding Hoghusen om kvarnens indragande till Kongl Maj:ts och Kronan. Där står att 
den 1635 bestått i en sågkvarn. 
      Lit: B. Den är inte upptagen till någon ränta förrän 1705, då den för första gången blivit 
skattlagd, dock endast till vår- och höstvattnet och till 8 tunnors råg eller 18 riksdaler 
silvermynts ränta i pengar.  
     Lit: C.  Sedan den 10 maj 1705 har den genom offentlig auktion på tinget inte kunnat 
skattas högre än till 80 riksdaler silvermynt.  
     Lit: D och för samma summa sålts av Kommers Kollegium den 5 juli samma år.  
     Lit: E. Då man nu efter dessa handlingar examinerar Landshövding Hoghusens året därpå, 
1706, givna utslag, så syns det vara avgjort att kvarnen inte skulle få byggas på annat sätt än 
vad som förut varit tillåtet. Därför består Slangviks kvarns rättighet i att den endast får mala 
med vår- och höstvattnet, varför den är skattad till så ringa summa som 8 tunnor råg, som äri 
proportion till den ringa köpeskillingen av 80 riksdaler. 
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    I consideration (betraktande) av att ån under dessa 40 år blivit igenvallad kan kvarnen  inte 
komma i det stånd den hade 1706 om inte ån blir uppgrävd på nytt. Då detta tillstånd blir 
återsatt har Iserhielm inget att klaga över. Till följd av detta blir Iserhielms och mina 
rättigheter med varandra med bägges bistånd lagliga, i så måtto att då ån grävs upp sker mig 
justice (rättvisa) med vattnets utlopp av ängarna och då vattnet kommer Iserhielm i en rät 
sträckning tillhanda får han all rätt, då vattnet till Slanviks kvarn inte tryter under hela året. 
     Jag förmodar jag betagit Iserhielm hans skäl som han i inlaga till denna Rättegång angivit 
och menat att skada på kronoskatte kvarnen Slangvik skett till förmån för Tranbygge kvarn. 
Iserhielm lär inte nu mera neka mig den rätt, att mina avsikter är rena och dess nytta och 
välmening ofärgade. 
 
2:o Vad den olaga uppdämningen angår så bevisas genom attesterna Lit: J och G verkligen 
vara passerad, varför jag instämt mjölnare Norberg och påstår laga plikt på honom. Men som 
jag visste att Iserhielm ägde kvarnen, men var obekant med vilka order han gjort mjölnaren så 
har jag i detta målet inte kunnat gå förbi jordägaren helst som härpå följer i  
 
3:dje påståendet om dammluckornas öppnande, som rör Iserhielm. Han menar att det är mot 
lagen, då det inte är stadgat att de skall vara öppen om hösten. Det är sant att där står när de 
skall öppnas, men inte när de skall dämmas igen. Dock är lagen om öppnande 1 maj villkorat, 
så att där vatten skadar ängen så måste samma villkor gälla för både öppnande och 
dämmande. Där dammluckan måste öppnas för att vattnet gör skada på ängen, så får den inte 
täppas igen så länge orsaken till öppningen räcker, nämligen att vattnet gör ängen skada till 
följd härav och betet fortsätter ända till Mickelmäss och höstvattnet mycket skämmer 
gräsvallen. Jag menar att dammluckan vid Slangvik bör vara öppen till Allhelgonadagen, 
varemot någon högre rättighet för Slangvik inte lär kunna påstås. Det är visat att den bör nöja 
sig med vår- och höstvattnet, vilken inte tryter, då den utom vattendräkten från Ryds 
Prästgård genom Fiskeby ägor dagligen blir fournerad (försedd) från Tranbygge. Höst- och 
vårvattnet är skattlagt för endast en mjölnare men inte för en sågkvarn och mjölkvarn.  
      Det förslag Iserhielm gjort, att dammluckorna kunde nedsättas då vattnet inte överstiger 
åbredden, kan väl låta höra sig. Men vilken garanti har jag att det skulle efterlevas och att jag 
kan undgå ytterligare processer för överträdelse av det utlovade? Inget kan vara säkrare än att 
dammluckorna hålls öppna en viss tid på året. Detta vid ett ansenligt vite som verkställs. 
Jag tror mig nu visat de rättigheter och skäl som företaget är grundat på, vilket inte förtjänat 
en så hård Rubrik (benämnande), som Iserhielm behagat sätta, nämligen något som är fullt 
med orimligheter och smak av egen fördel. 
     Jag tror inte att något mera påstående vore nödvändigt sedan Iserhielm efter ett så 
sannfärdigt uppgivande av sakens sammanhang förmodligen går med på mina nödvändiga 
författningar till följd av dess anförda regel: Qvad libi non vis fieri, alteri ne feclris (?) 
    Det kan inte skada om hela denna Deductionen (lagliga bevisning) innefattas i två korta 
påståenden, nämligen 
1:o Iserhielm gräver upp ån ända till Herrkärret 
2:o håller dammlu§ckorna öppna ända till Allhelgonadagen Resevatii Reservandis (?). 
     Här biläggs de åberopade handlingarna från Lit: A till G. 
 
Vice Häradshövding Broms utlät sig att han väl inte kunde neka, att det är berömligt om 
någon uppodlar sina ägor, bara det inte sker till skada för andra. Han inlämnade en ytterligare 
skrift till protokollet som följer: 
     Utslaget över den gjorda invändningen mot synen, som inte får vädjas, utan endast blivit 
tillåtet att förklara sitt missnöje över, skall inte hindra sakens lopp utan det strax verkställas. 
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Dock har man med förbehåll av allan Rätt velat bidra med nyttig upplysning som kan leda till 
rättvis befrielse för denna sida.  
      Vid synen den 13 denna månad har ju bevisats att den grav som är gjord genom Blixens 
äng, inte endast är djupare än den förra naturliga vattensträckan, utan också att den nygrävda 
sträckan inte följt den förra vattenleden. Man har grävt från den övre till den nedre änden av 
ängen och som den nya grävningen inte skett efter den gamla vattensträckningen är den 3 
kvarter djupare grävd.   
     Denna grävning är djupare än den tidigare och grävd inte endast så lång ängen är utan ett 
stycke ut i kärret och över rågången in på Iserhielms ägor. Den har dock inte fortsatt ut i 
träsket. Vattnet har med lika starkt avfall och under en jämn och ständig docering flutit på det 
stället som är ogrävt mellan träsket och änden av uppgrävningen,   
    Ängen var på båda sidor alldeles vattenfri och då kvarnen vid Tranbygge var igång var 
vattnet inte så högt att det fyllde graven. Det är därför alldeles orimligt att påstå att  
uppdämningen vid Slangviks kvarn eller att vattendräkten på norra sidan om träsket inte är 
djupare än vid förra graven och möjligen kan orsaka skada på Blixens ägnar, från vilka vattnet  
faller med jämnt fall och docering både i graven och i det uppgrävda stycket till träsket. Då 
vattnet flyter likadant på båda ställena har det ett ohindrat utlopp. 
     Det visade sig att dagen efter, då kvarnen vid Tranbygge inte varit igång på nästan ett dygn  
att vattnet ned till Slangviks kvarn, som var igång, vid vattenbrynet vid kärret var 1 fot och 44 
gran högre än vid Slangviks hålldamm. 
     Ån mellan träsket och Slangviks kvarn var djupare än Blixens grävning på andra sidan 
träsket och så ren att vattnet inte hindrades. Åbredden stod ovan vattnet. 
     Hålldammen vid kvarnen som till sina armar består av jordvall är inte heller högre nu än 
förr, vilket syns på de gamla träd och enbuskar som växer på armarna. Det är med sådana skäl 
och otvistliga omständigheter omöjligt att någon uppdämning skett, som kan påföras 
Iserhielm. 
De som bor ovanför en kvarn är enligt lag skyldiga att tåla vattenstånd, som från forna tider 
varit uppdämt för skattlagda kvarnar, så vida inte dammen genom någon ovanlig dämning 
orsakat skada. Detta har inte skett vid Slangvik.  
     Alltså påstås att då Iserhielm inte gjort någon uppdämning mot ovanligheten varigenom 
Blixens uppodlade ägor tagit skada och då hans ägor ligger ansenligt högre än Slangviks 
hålldamm, måtte Iserhielm rättvist befrias från den påstådda uppgrävningen liksom annat som 
Blixen påstått honom. Det i förrgår åberopade lagrummet av kapitel 6 § 3 i Byggninga Balken 
kan inte tillämpas, då det endast avser när vatten löper från kvarnar till kvarnar. Stöder man 
sig på 3 § 20 kapitlet i Byggninga Balken som innehåller den förutvarande casus (händelse) , 
att skattekvarnar bör njuta sin rätt och frihet som är anslaget och att den som bor ovanför bör 
tåla den tidigare uppdämningen eller som här, all den olägenhet, om den funnits, som varit 
förr i tiden. 
     Rättegångskostnader begärs för hinder och tidsspillan, domslösen och resekostnader med 
200 riksdaler silvermynt. 
 
Vice Häradshövding Broms tillägger att om kvarndammen vid Tranbygge varit öppen när 
Lantmätarens avvägning gjordes måste vattnet ha stigit högre. I fall Blixens påstående med 
rännilens uppgrävande till lika djup som nu är påbörjat skulle fortsätta intill träsket, skulle 
man bli tvungen att gräva djupare norr om träsket. Det skulle ha den skadliga följden att 
kvarnen omöjligt kunde gå med överfall och knappt med underfall heller. Dessutom skulle 
genom vattnets hastiga tillstötande hela dammen kunna kullstötas. Men om man inte grävde 
djupare på norrsidan om träsket skulle vattnet stanna där och sprida sig i den lösa vallen. 
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Tingsrätten fann  nödvändigt att höra Lantmätare Gerdes, som berättade att det i sig självt är 
tydligt att när kvarndammen vid Tranbygge står öppen måste vattnet strömma starkare. Man 
såg ju i lördags hur vid slutet av Blixens ägor vattnet spritt sig över vallen. Men då själva 
vallen på högra sidan om träsket är högre än på den norra, så behöver man inte frukta att 
rännilen på den sidan grävs, särskilt som en god del redan är djupare än Blixens uppgrävda 
rännil. Så länge hålldammen vid Slangvik bibehålles vid sin höjd, skall man inte befara någon 
ändring från över- till underfall. Skillnaden om grävningen skulle ske blir ingen annan än att 
vattnet skulle flyta i en annan sträcka som först sprider sig kring vallen och sedan har samma 
utlopp till kvarnen. 
     Beträffande andra stämningsmålet, där även mjölnaren Anders Norberg blivit instämd med 
lika påstående för olaga dämning och skadeståndsersättning, förklarade sig Norberg biträdd 
av vice Häradshövding Broms, att han den 1 maj som lag säger öppnat dammluckan så 
mycket som dammen kunde tåla. Han har inte dragit upp luckan helt för att vattnet inte skulle 
skära bort dammen.  
     Till vittnen åberopade han länsman Anders Sundberg och bonden Karl Karlsson i Brunna 
samt nämndman Axel Mattsson i Österröra, vilket skriftligen blivit intygat i inlaga till 
Advokat Schylander, att de nu fick samma attester edligen besvurna. Men Häradshövding 
Broms anförde jäv mot Axel Mattson i Österröra, att han redan som domare befattat sig med 
saken och således inte kunde anses för giltigt vittne. 
     Advokat Schylander menade att detta jäv inte kunde avhålla nämndeman Axel Mattsson 
från vittnesmålet, eftersom i själva huvudsaken inget utslag fallit, där han varit närvarande 
som domare. Parterna anhöll om Rättens utslag häröver. 
 
Avsades  
Som lagen i 17 kapitlet 12 § Rättegångs Balken förmår att om någon åberopar sin domare till 
vittne må det inte vägras, om domaren håller sig från saken. Därför kan Tingsrätten så mycket 
mindre anse som lagligt det mot nämndeman Axel Mattson anförda jäv att han redan som 
domare befattat sig med detta mål, då tvisten hitintills varit mellan Blixen och Iserhielm. Han 
har först nu blivit åberopad att vittna mellan Blixen och mjölnare Norberg. Med detta utslag 
förklarade sig Häradshövding Broms missnöjd på Norbergs vägnar. 
     Därefter avlade Axel Mattsson, Länsman Sundberg och Karl Karlsson med hand på bok 
den vanliga vittneseden. De varnades att noga komma ihåg edens vikt. Upplästes för Länsman 
Sundberg och Karl Karlsson den av dem ingivna attesten med följande innehåll: 
    Den 23 maj 1746 har undertecknade på Kapten Blixens anmodan varit hos mjölnare 
Norberg vid Slangviks kvarn och antytt honom att han håller dammluckan öppen och inte 
låter vattnet dämmas. Han hindrar således Blixens arbetsfolk som samtidigt är i arbete att 
gräva genom kärret vid Tranbygge Storäng. Han antyds att om arbetsfolket inte kan göra sitt 
arbete försvarligt eller att det kostar Blixen mer är Norberg ansvarig. 
     Norberg svarar, att han därtill är för ringa och att han haft order att hålla vattnet på 
ängarna. Att kärret under Tranbygge är sankt kan han inte rå för. Han sade sig ingalunda vilja 
vara emot Blixen på något sätt, men medgav att vattnets uppdämning vid Slangvik står över 
alla ängarna så väl som i Blixens kärr. Norberg berättade också att han hållit vattnet på 
ängarna ända till 4:de dag pingst då han på Blixens anmodan släppt vattnet. 
     Att denna attest av dem till alla delar erkändes ha sin riktighet och på ytterligare tillfrågan 
berättade de, att de ovannämnda dag inte varit på Tranbygge Storäng och således inte kunde 
säga om den stått under vatten eller inte. 
     När man föreställde Norberg att han själv inför vittnena tillstått att han hållit vattnet på 
ängarna till 4:de dag pingst, förklarade han, att han därmed menat Negelstena och Tälje by 
ängar som är närmast belägna. Om han sagt annorlunda har han missagt sig. 
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     Upplästes för nämndeman Axel Mattson den av honom och bonden Johan Mattsson i 
Österröra underskrivna attest som lydde: 
     På Kapten Blixens anmodan har vi undertecknade, på detta skrivna datum varit vid 
Slangviks kvarn och sagt till mjölnaren där, Anders Norberg, att släppa fram det vid kvarnen 
uppdämda vattnet som står överallt på Negelstena och Borgboda ängarna. Det står också 1 ½ 
kvarter högt på Blixens kärr invid råskillnaden. Mjölnaren lovade strax att detta vatten skulle 
var genomsläppt dammen inom två till tre dagar. Detta är av oss samstämmigt betygat. 
Vilket han även till alla delar erkände. 
 
Ytterligare åberopade sig Advokat Schylander vittnena nämndeman Per Johansson i Bålby 
och torparen Gustaf Hammarin. Den senare hade efter Blixens begäran kallat den förra till 
vittne, när han den 5 juni efter två särskilda till mjölnare Norberg från Blixen gjorda 
besiktningar dragit upp dammluckan vid Slangviks kvarn. Den var då fortfarande stängd. Per 
Johansson har ännu luckan i förvar. 
      Vice Häradshövding Broms anförde jäv mot dessa, då han nu fått höra, att de på 
Iserhielms ägor gjort åverkan genom att ta bort dammluckan, utan att tala om det för någon. 
Han förbehöll Iserhielm rätt att lagligen tilltala dem för denna åtgärd. Han underställde Rätten 
att pröva om de i denna dem själva rörande sak kunde höras som vittnen. 
      Advokat Schylander menade att Norberg redan var övertygad om den överklagade 
uppdämningen genom de andra vittnena och påstod att genom Sundbergs och Karl Karlssons 
vittnesmål framgick att Norberg sagt att han hade haft befallning att hålla vattnet på ängarna. 
Schylander menade att Iserhielm inte kunde undgå ansvar. 
     Iserhielm nekade att ha givit Norberg sådan befallning, vilket inte heller kunde bevisas. 
Norberg förklarade ytterligare att som lagen inte bjuder om dammluckors uppdragande än där 
vattnet kan skada åker och äng, och Blixen inte gittat visa att hans äng genom uppdämning 
tagit någon skada, utan endast en onyttig kärrmark. Han menade att Blixen är obefogad till 
detta påstående. 
    Vad angår tredje stämningsmålet åberopade parterna vad de redan skriftligen och muntligen 
anfört. 
 
Sedan parterna angående de instämda målen således tvistat, kom de efter Rättens åtskilliga 
såväl nu som tidigare gjorda föreställningar i vänlighet överens om att 
 
1:o kapten Blixen påtar sig att på egen bekostnad gräva ån eller kvarnrännan från det ställe 
där hans dikning nu stannat och till mynningen av träsket, som är 350 alnar eller mindre, 
jämte den igenvallningen som finns mitt för träsket, ungefär 225 alnar efter provmätning. 
Revisionssekreterare Iserhielm ville inte vägra att grävningen sker på detta sätt, utan endast 
att diket grävs Linea Recta och inte djupare i proportion och docering än rännilen över 
Iserhielms ägor nu är grävd och att av denna dikning inget dras rätt till ägorna. 
 
2:o Avstår Blixen från påståendet så väl mot Iserhielm som mot mjölnare Norberg angående 
plikt och skadeersättning för den överklagade uppdämningen, med förbehåll att ny 
uppdämning inte skall ge anledning till vidare rättegång. 
 
3:o Dammluckan vid Slangviks kvarn skall öppnas den 1 maj efter lag, men att en bottenlucka 
på 1 alns höjd alltid står kvar till Olofsmässan, så att rännilen inte får tillfälle att gro och 
dammen gistna. Från den tiden skall dämningen ske så att vattnet inte stiger högre än till 
brädden av rännilen vid råskillnaden.  
     Iserhielm har frihet att från mitten av oktober dämma efter behag även om det då skulle 
stiga över rännilen. Om Iserhielms betjänt vid kvarnen skulle bryta mot denna förening med 
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högre uppdämning, så att Blixten blir tvungen att stämma till tinget, är bägge parterna ense 
om, att Tingsrätten har frihet, att utsätta ett så ansenligt vite att det kan avhålla honom från 
vidare uppdämning. 
 
Rättegångskostnaderna som uppkommit genom denna instämda sak skall på ömse sidor 
upphävas. 
 
Parterna anhöll att den nu träffade förlikningen måtte gillas och stadfästas av Rätten samt 
intas i Protokollet. 
 
Resolverades 
Då parterna på sätt som meddelat är, i de instämda målen har överenskommit med varandra, 
så prövar urtima tingsrätten skäligt låta bero och förbliva vid denna förening  
 
§ Uppräknades de vid detta urtinga ting influtna Charta Sigillata medlen, vilka var 24 skilling 
silvermynt. Dessa pengar mottog Kronobefallningsman Sven Askeroth till vidare leverering  
År och dag som förut skrivet är  
På Urtima Tingsrättens vägnar Axel Wilh Östfeldt 
 
Bro oktober 2008 Gudrun Sandén 
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