
År 1769 den 11 februari hölls laga ting med Bro Härad i Tibble gästgivargård av 
undertecknad domhavande i närvaro av Kronolänsman Anders Holmberg samt följande 
nämndemän 
Häradsdomare Erik Andersson i Hernevi 
Anders Pehrsson i Tuna 
Erik Nilsson i Sylta 
Matts Tomasson i Brunna 
Johan Johansson i Tibble Västgård 
Anders Johansson i Österröra 
Nils Larsson i Önsta. 
Efter förrättad gudstjänst i Näs kyrka sammanträdde Rättens ledamöter och Tingsallmogen i 
Tingsstugan, då Ting och Tingsfrid utlystes.  
Följande av lagens kapitel i Missgärnings Balken upplästes 3, 6, 16, 18, 20, 21, 23, 59, 60. 
Acta publia (handlingar för allmänheten) Förordningen om straffskärpning för tjuvar av år 
1745  
om Budkavlars utsändande och kringförande av år 1740,  
om andras brevs öppnande och pengar eller pengars värde uttagande 
mot Svalg och Dryckenskap av år 1735 
     Sedan mottogs inteckningar och uppbud som särskilt protokoll utvisar och de instämda 
sakerna i följande ordning 
 
Den 11 februari 
§ Uppvisades för Rätten för fastställande ett av vice Lantmätare Frantz Girolla förra året 
författat rörläggningsprotokoll med upprättade avritningar över rågångar, nämligen 
1:o mellan Örsta och Fiskeby 
2:o mellan Örsta och Gällövsta 
3:o mellan Tranbygge och Lerberga i Ryds socken, detta Härad. 
Då jordägarna Baron Jacob Albert von Lantingshausen och Hovjunkare Carl Wilhelm 
Iserhielm inte hade något att påminna fann Häradsrätten skäligt att enligt Kongl Storskiftes 
Stadgan av  år 1762 fastställa dessa rågångar. 
 
§ Antogs bonden Anders Eriksson i Husby, Bro socken till nämndeman och efter avlagd 
domared tog han säte i Rätten. 
 
§ Inlämnades bouppteckningar efter nedannämnda personers kvarlåtenskap 
1:o efter nämndeman Nils Eriksson i Husby den 25 januari 
2:o efter nämndeman Johan Mickelssons i Husby avlidna hustru Sara Carlsdotter den 21 
december förra året 
3:o efter mjölnaren vid Aspviks kvarn, Johan Eriksson den 9 januari 
4:o efter soldat Ekelunds avlidna hustru Lena Carlsdotter på Ekeby ägor i Låssa socken  
Lika lydande avskrifter och bevis att de fattigas andel av Inventariesumman är riktigt erlagd. 
 
§ Uppvisades Häradernas underskrivna och förseglade längd i Bro, Håbo och fem socknar av 
Trögds Härad för förra året 
2:o utdrag ur Jordeboken på de skattehemman som ägarna själva bebor 
3:o förteckning på fångskjuts och förtäring 
4:o förteckning över dem, som slagit och bärgat Kungsängen, Korsängen kallad. Allt 
upplästes, examinerades och befanns riktigt. 
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§ Lät Överceremonimästare Gustaf Wachschlager uppvisa för Rätten ett utdrag ur denna Rätts 
Dombok av den 16 mars 1764, som visade att all åverkan på Lennartsnäs Sätesgårds skog och 
fiske blivit förbjudet vid ett vite av 10 riksdaler silvermynt.  
     Han anhåller nu, då detta vite inte är tillräckligt att avskräcka vanartigt och illa sinnat folk 
från sådan olaga framfart, att Häradsrätten inte endast höjer vitesbeloppet utan också vid 
samma vite förbjuder allt huggande på under Lennartsnäs Sätesgård liggande frälsehemmans 
skog i Tuna by och skogsholmar. Det skall också gälla all lövtäkt, fiskande och all slags jakt. 
    Riktigheten av det anförda besannades och för den skull höjdes vitet till 20 riksdaler 
silvermynt. Dessutom skall den som övertygas att på Lennartsnäs Sätesgård och under Tuna 
bys liggande frälseskogar och skogsholmar, med lövbrott eller olovligt huggande och utan 
ägarens vetskap fiskar i dessa fiskevatten och med olovlig jakt och skytte  påträffas förutom 
böter efter lag ersätta skadan. 
    Detta skall innan det vunnit laga kraft avkunnas från predikstolarna i angränsande socknar. 
 
§ Kärade Färjekarlen vid Sigtuna västra färjestad, Petter Lundberg till fiskaren Anders 
Bengtsson vid Aspviks Sätesgård och påstod att han måtte förklaras skyldig att inlösa sitt till 
sedelhavaren den 16 januari 1764 utgivna skuldbrev på 28 daler kopparmynt med ränta och 
Rättegångskostnader.  
     Kärande uppvisade det i stämningen åberopade skuldbrevet. Där befanns att Svaranden 
förbundit sig att till sedelhavaren efter en månads tid från skuldbrevets datering den 16 januari 
1764 med laglig ränta betala 28 daler kopparmynt., Käranden yrkade nu att pengarna 
utbetalades. 
     Då Anders Bengtsson erkände skulden, prövade Häradsrätten skäligt pålägga honom att 
intyga sitt till Käranden utgivna och erkända skuldbrev med 28 daler kopparmynt samt betala 
ränta med 6 % från 16 januari 1764 tills betalningen sker. Han skall också ersätta Kärandens 
rättegångskostnader. 
 
§ Efter uttagen stämning har Handelsman Johan Åkermark i Stockholm till detta Ting låtit 
inkalla bonden Johan Eriksson i Hernevi, Bro socken till gensvar, med påstående att 
Svaranden den 29 september förra året vid Gästgivargården med hugg och slag överfallit 
Åkermark samt sagt honom åtskilliga hånfulla okvädningsord. Eriksson hade kallat honom 
strårövare för att han skulle tagit en sadel av Gästgivaren och varken betalt eller återställt 
densamma. Johan Eriksson måtte alltså efter lag anses med plikt och ersätta tingsutgifterna. 
     Inställde sig vid upprop på Handelsman Åkermarks vägnar, vice häradshövding Hindrik  
Georg Westell efter uppvisad öppen fullmakt och Svaranden. Åkermans fullmäktige sade, att 
Johan Eriksson nekat att han varit otidig mot Åkermark. I anseende härtill och då de vittnen 
som hans huvudman inkallat ännu befann sig på marknaderna, varifrån de inte hade hunnit 
återkomma, anhöll han att denna sak måtte uppskjutas till nästa ting. Han skulle ombesörja att 
de infann sig då. 
    Då Johan Eriksson inte bestred det begärda fann Häradsrätten skäligt att uppskjuta sakens 
avgörande till nästa ting då Käranden skall vara försedd med alla sina vittnen och Svarande 
vid vite av 10 riksdaler silvermynt skall infinna sig till handelsman Åkermarks gensvar.  
     
§ Handelsman Sven Nils Wikman i Stockholm hade till detta ting låtit instämma bonden Sven 
Eriksson i Fiskartorpet, Bro socken, angående betalning mot borgen för en halv tunna 
strömming till ett värde av 33 daler kopparmynt. Wikman begärde även ränta och ersättning 
för tings omkostnaderna. 
    För den skull prövade Häradsrätten att pålägga Sven Eriksson att betala Wikman 33 daler 
kopparmynt samt räntan på 6 % från lagsökningen tills betalning sker. Han skall också betala 
rättegångskostnaderna med 12 daler samma mynt. 
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§ Till detta ting har Handelsman Sven Nils Wikman i Stockholm instämt bonden Olof 
Johansson i Hernevi, Bro socken med påstående att han måtte förklaras skyldig att till 
Käranden betala 75 daler 16 skilling kopparmynt för på borgen tagna varor samt betala ränta 
från lagsökningen tills betalning sker och ersätta rättegångskostnaderna. 
    Inställde sig vid uppropet i Handelsman Wikmans ställe hans ombud, vice Häradshövding 
Hindrik Georg Westell samt Svaranden. Johansson erkände att han varit skyldig 75 daler 16 
skilling kopparmynt för varor, men att han när han blivit stämd betalat skulden, Till bevis 
uppvisade han ett kvitto som lyder: 
    Till undertecknad har Olof Johansson i Hernevi by, Bro socken betalat den skuld, som han 
är tingsstämd för med 75 daler 16 skilling kopparmynt, vilket lämnas honom till bevis. 
Stockholm den 16 februari 1771.  75 daler 16 skilling kopparmynt. Sven N Wikman 
Men ej några stämningspengar. 
     Westell anförde att han inte kunde lita på riktigheten av det uppvisade kvittot, då han inte 
var helt säker på att hans huvudman själv skrivit det. Särskilt som han inte fått någon 
underrättelse härom av Wikman. Han ville dock vad beträffar huvudsaken låta sitt påstående 
falla med förbehåll av all öppen talan om den fordrade summan inte var levererad till hans 
huvudman. Angående räntan och rättegångskostnaden åberopade han stämningens innehåll. 
 
Resolverades 
Då Fullmäktige Westell lämnat huvudstolen på de fordrade 75 daler 16 skilling kopparmynt 
och tills vidare förbehållit sig öppen talan om hans huvudman inte fått pengarna, låter 
Häradsrätten detta bero. 
    Däremot prövar de skäligt att pålägga Olof Johansson att betala Handelsman Wikmans 
rättegångskostnader med 12 daler kopparmynt. 
 
§ Bonden Anders Pehrson i Skälby, Näs socken har till detta ting låtit stämma drängarna 
Fredrik Johansson i Tibble Postgård och Anders Eriksson i Tuna med påstående att de skall 
plikta efter lag, för att de mot Häradsrättens förbud Tomasmässodagen kört med vagn och 
ridit över Kärandes äng, Mansängen kallad, då den varit bar och mycket blöt. Han fordrar 
också ersättning för rättegångskostnader. 
    Parterna inställd sig och Anders Pehrsson anhöll att de av honom till upplysning instämda 
vittnena måtte höras under ed. Vittnena, Smeden Petter Sjöqvist, Nils Johansson i Öråker, 
Jonas Jonsson och Olof Eriksson i Tuna inkallades, förmanades och ojävade avlade eden. De 
vittnade var för sig. 
 
Sjöqvist, att han varken sett Fredrik Johansson eller Anders Eriksson färdats över Mansängen, 
men att åtskilliga som varit hos honom för att smida Tomasmässodagen sagt, att någon 
kommit ridande över ängen. Detta hade de sett genom en liten öppning på taket i smedjan. 
Vittnet hade varit i begrepp att se efter, men varit hindrad av arbetet han hade för händer. 
     Någon av de närvarande i smedjan hade frågat Fredrik om han ridit över ängen, men 
vittnet hade inte hört vad han svarat. Man hade sins emellan talat om att folket när de kommer 
från granngården kör ikapp över Mansängen  
     
Nils Johansson, att han Tomasdagen sett att Anders Eriksson med vagn kört och Fredrik 
Johansson ridit över Mansängen samt att stor väg och djupa spår varit gjorda över ängen. 
 
Jonas Jonsson kunde inte ge någon upplysning. 
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Olof Eriksson, att han sett Fredrik Johansson rida över Mansängen Tomasmässodagen, men 
inte blivit varse om Anders Eriksson kört däröver. Han har dock hela hösten sett att det varit 
stor väg och djupa spår över ängen 
Vittnesmålen upplästes och vidkändes. 
Därefter erkände Fredrik Johansson och Anders Eriksson att de på sätt som vittnena berättat 
färdats över Mansängen, men talade om att hälften av vägen  däröver varit täckt med  isgata. 
    Slutligen uppvisade Anders Johansson denna Rätts protokoll av den 16 maj 1752 där står 
att onyttiga gång- och körvägar över Skälby Bys ägor vid vite av 10 daler silvermynt blivit 
förbjudet och påstod att svarandena måtte fällas till vitet och ersätta hans rättegångskostnader. 
 
Resolverades 
Då Svarandena dels själva vidgått och dels genom vittnen blivit övertygade att de 
Tomasdagen, då ännu bar mark rådde, färdats över Skälby äng, Mansängen kallad. Därför 
prövar Häradsrätten skäligt att enligt denna Rätts utdrag ur Domboken av den 16 maj 1752 
fälla svarandena till var sina 10 daler silvermynt i vitesböter och pålägga dem att betala sin 
vederparts rättegångskostnader med 3 daler silvermynt 
 
§ Anhöll samtliga Skälby bybor i Näs socken, att då vanartigt folk tagit sig den oseden före att  
inrätta onyttiga och ovanliga gång- och körvägar över deras åkrar och ängar, riva och hugga 
ned gärdesgårdarna som omger Skälby ägor samt kasta grindarna av hakarna, varigenom stor 
skada och olägenhet kommer, att Rätten med ansenligt vite ville förnya det förbud, som de 
utfärdat den 16 maj 1752. 
     Då det intygades att Skälby bys åbor på detta sätt lidit stor skada och intrång, finner 
Häradsrätten skäligt att utsätta ett vite på 20 daler silvermynt utom böter efter lag för den som 
lagligen övertygas att taga några ovanliga kör- och gångvägar över Skälby bys åkrar och 
ängar eller av självsvåld hugga ned eller kullkasta gärdesgårdarna eller med vilje lämna 
grindarna öppna eller avhakade.  
    För att förekomma okunnighet om detta förbud skall det kungöras i angränsande 
församlingar innan det vinner laga kraft. 
     
Den 18 februari fortsatte tinget 
I en av Överceremonimästare Gustaf Wachschlager, Herr Hindrik Gripenstedt, Adjutant G 
von Hellern, Gästgivare Petter Holmström och Länsman Anders Holmberg underskrivna och 
inlämnade skrift, har de som delägare i  Sylta och Tibble byar sins emellan överenskommit, 
att ingen notdrägt hädanefter får förekomma under vintern på den så kallade Lillsjön och den 
delen av Raskebo (Örnässjön i dag) sjön som tillhör deras hemman. De anhåller att 
Häradsrätten fastställer ett vite på 20 daler silvermynt och meddelar stadfästelse på denna 
förening. 
      Häradsrätten fann skäligt att utsätta ett vite på 20 daler silvermynt till dessa jordägare och 
byamän för den som antingen själv eller genom sitt folk om vintern drar not på dessa sjöar 
utan alla delägarnas vetskap. 
 
§ I inlagd skrift besvärade sig samtliga jordägare och hemmansbrukare i Sylta och Tibble byar 
över att illasinnat folk tagit sig för att göra åverkan på Sylta och Tibble skogar och skogshagar 
och även fiskat i deras fiskevatten i Lillsjön och den delen av Raskebo sjön som de äger. 
      De anhåller att Rätten vill förbjuda denna olaga framfart genom ett ansenligt vite. 
      Då var och en äger frid på sin egendom och inget intrång får ske av andra, utsätter 
Häradsrätten 20 daler silvermynt i vite, utom laga böter och skadeersättning för den som 
hädanefter beträds med att olovligt hugga på Sylta och Tibble byars skogar och skogshagar 
och utan vederbörandes vetskap fiskar i Lillsjön och Raskebo sjön.  
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      Förbudet skall offentligt kungöras innan det träder i laga kraft. 
 
§ Boställsinnehavaren av Skälby Löjtnants boställe anhåller att Häradsrätten ville utsätta ett 
vite för överklagat intrång på boställets fiskevatten. Häradsrätten beslöt att utsätta ett vite på 
20 daler silvermynt för den som beträds med att på Löjtnants Bostället i Skälbys enskilda 
fiskevatten föröva något olagligt fiske.  
     Detta förbud skall offentligen kungöras innan det äger laga kraft. 
 
§ Samtliga Skälby byamän i Näs socken anhöll att Häradsrätten ville utsätta vite mot all 
åverkan så väl i skogen som den i sjön belägna holmen, kallad Skogarn liksom på vassen och 
deras fiskevatten. 
      Ett vite på 20 daler silvermynt utom böter efter lag och skadeersättning utsattes för den 
som beträds med åverkan antingen på skogen på Skälby by, holmen Skogarn, vasskärning 
eller fiske på byns fiskevatten. 
      För att undvika okunnighet om detta skall det offentligen kungöras i Näs och angränsande 
socknars församlingar innan det vinner laga kraft.   
 
§ Kärade trädgårdsmästare Petter Sjödahl vid Lennartsnäs sätesgård, såsom förmyndare för 
avlidne trädgårdsmästare Lars Lindgrens omyndiga barn till bonden Johan Johansson i Husby 
by, Bro socken, med påstående att han måtte förklaras skyldig att betala 18 daler kopparmynt 
som avlidne trädgårdsmästare Lindgren lånat honom i livstiden samt ersätta 
rättegångskostnaderna. 
     Uppvisade Sjödahl till bevis avlidne Lindgrens i livstiden hållna kladd där han uppfört 
svarandes skuld på 18 daler kopparmynt. Skulden var också upptagen i bouppteckningen över 
Lindgrens kvarlåtenskap av den 19 maj 1767. 
     Till följd härav yrkade Sjödahl efter stämningens innehåll. 
     Johan Johansson var närvarande och förklarade att han inte lånat något av Lindgren och 
erbjöd att med ed bevisa sin oskuld. Då Sjödahl inget hade att invända mot detta, avlade 
Johansson eden efter att blivit varnad för edens vikt och värde med hand på bok. 
 
Resolverades 
Då Johan Johansson med ed styrkt att han inte lånat de 18 daler kopparmynt av Lindgren, så 
prövar Häradsrätten skäligt att befria honom från Sjödahls stämning. 
      I så beskaffad sak där käranden sin vederpart på edgång kommit kan ingen 
rättegångskostnad uttas. 
 
§ Torpare Johan Olofsson i Lugnet, Bro socken har blivit instämd till detta ting av Hovjägare 
Hans Fredric Norberg angående en tunna råg som han fått låna. Han skulle betalt ränta för tre 
år med en fjärding på tunnan årligen. Begärs också tingsutgifter. 
     Då Olofsson erkänt skulden prövar Häradsrätten att pålägga honom att ofördröjligen betala 
till kärande en tunna råg och tre fjärdingar i ränta samt betala hans rättegångskostnader med 9 
daler kopparmynt   
 
§ Till detta ting hade byggmästaren och gästgivaren Petter Hedbom vid Barkarby 
Gästgivargård låtit stämma nämndeman Matts Hindriksson i Skälby, Näs socken för att han 
tillsammans med avlidne bonden Erik Johansson i Uppsylta från den 1 maj 1761, som 
förmyndare för avlidne bonden Jacob Mattssons i Ålsta omyndiga barn haft 1.000 daler 
kopparmynt om hand att redovisa och ansvara för. Käranden hade varit förmyndare för den 
övriga delen av barnens arv. 
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      Kärande menar att Hindriksson skall åläggas att inte allenast vara ansvarig för de 1.000 
daler kopparmynten utan också betala ränta från 1 maj 1761 samt ersätta tingsomkostnader. 
     Inställde sig parterna, då Matts Hindriksson, sedan Hedbom yrkat stämningens innehåll, 
inlämnade en av honom underskriven skrift som följer: 
     Sedan Gästgivare Petter Hedbom i Barkarby låtit instämma mig till detta ting att svara för 
de 1.000 daler kopparmynt i kapital, som jag som medförmyndare för avlidne bonden Jacob 
Mattssons i Ålsta omyndiga barn skall ha samtyckt till och vilka pengar blivit utlånade till 
Borgaren Eric Staberg i Sigtuna, vilken sedermera sökt och vunnit Beneficium cessionis 
bonorum (en form av inledning till konkurs, där gäldenären som  utan egen förskyllan kommit 
på obestånd, avträder sin egendom). Detta är min ödmjuka förklaring att även om jag 
tillsammans med gästgivare Hedbom och bonden Erik Johansson blivit utnämnd till 
medförmyndare för Jacob Mattssons omyndiga barn, har jag aldrig disponerat de omyndigas 
medel, aldrig vetat vad dem tillkommit, än mindre samtyckt och beviljat något lån. Särskilt 
som jag inte känt Borgaren Staberg förrän två månader efter lånet utbetalats. 
     Därför kan jag inte inlåta mig det minsta i något svaromål med gästgivare Hedbom, så 
mycket mera som Hedbom ensam utgivit lånet och uppburit de omyndigas medel. Därför bör 
han också var ansvarig för redogörelsen. 
     På det att Häradshövdingen samt den högt ärade Tingsrätten måtta anta min sanna 
berättelse, erbjuder jag mig att styrka den med livlig ed. Jag förbehåller mig också att njuta 
ersättning för de av mig oskyldigt tillkomna kostnaderna, vilka enligt räkning uppgår till 286 
daler 28 skilling kopparmynt samt de nu ytterligare förorsakade Expenser med 10 daler 
silvermynt. 
 
Då detta upplästes inlämnades ett skuldbrev så lydande: 
Av  gästgivare Petter Hedbom i Barkarby och tolvman Matts Hindriksson i Skälby samt 
bonden Erik Johansson i Uppsylta, vilka är förmyndare för avlidne Jacob Mattsson i Ålsta 
omyndiga barn, har jag fått ett lån på 1.000 daler kopparmynt. Anstånd med betalning i 6 år 
från nedanskrivna datum har medgivits. Då skall hela summan med 6 % ränta betalas på en 
gång. Jag utfäster mig att utverka första inteckning på min fasta egendom i Sigtuna. Jag 
tillställer detta i ovannämnda händer 
Sigtuna stad den 1 maj 1761 Eric Staberg. 
 
P S Observera att intresset betalar jag årligen. I annan händelse bör jag betala intresse på 
intresse (ränta på ränta) vilket försäkras. Eric Staberg. 
P S Räntan för 1761 på summan 1.000 daler är betalt med 60 riksdaler kopparmynt. 
För år 1762 betalt med 60 riksdaler kopparmynt  Eric Staberg 
1765 den 5 oktober betalas ränta med 14 ½ plåt eller 84 daler. 
     Matts Hindriksson ingav en av honom författad räkning, där han berättar att han 
tillsammans med avlidne Erik Johansson i livstiden, på Hedboms befallning av Staberg 
uppburit ränta på 207 riksdaler och till varjehanda behov utgivit 286 daler 28 skilling 
kopparmynt. 
     Hedbom påstod att Matts Hindriksson och Erik Johansson ensamma lånat ut de omyndiga 
barnens arv. Då de inte fått säkrare gäldenär borde de vara ansvariga. 
     Häradsrätten fann skäligt att till nästa ting höra avlidne Erik Johanssons 
Sterbhusintressenter och Borgaren Staberg i Sigtuna för att få upplysning om vem han lånat 
av. Varför saken uppsköts. Matts Hindriksson skall då utan ny kallelse inställa sig till 
kärandes gensvar. 
 
§ Inlämnade gästgivaren Petter Holmström här vid Gästgivargården en besiktnings attests som 
lyder: 
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På begäran har vi undertecknade varit vid Tibble hos arrendator Holmström och besiktigat 
hans årsväxt. Höst och vår utsäde var 5 tunnland råg till större delen alldeles utgånget. Där var 
mestadels bara svingel, varav uppenbarligen endast utsädet kan hämtas. Likaledes är  med tre 
tunnland vete av samma beskaffenhet. Även 4 tunnland vårutsäde var så utgånget, att utsäde 
inte kan fås, vilket intygas 
Tibble den 13 augusti 1768 
Erik Nilsson i Sylta, nämndeman 
Anders Johansson i Tuna, nämndeman 
Denna ovanskrivna missväxt vid Tibble by, Näs socken detta år intygar även  
Ut supra O I Hernodius Pastor i Ryd och Näs  
Detsamma är också av mig intygat Peterus Flumin Komminister Loci 
Kyrkvärden Johan Johansson 
Obemärkte Carl Johansson 
Obemärkte O Hedlund, revisor 
 
Då riktigheten av denna besiktnings attest efter uppläsandet allmänt besannades av Nämnden 
och den närvarande tingsallmogen, meddelas bevis häröver. 
 
§ Till detta ting uppskjutna saken mellan länsman Anders Holmberg på Ämbetets vägnar, 
kärande, och lakejen vid Ådö gård, Låssa socken Petter Gröndahl och kvinnspersonen Anna 
Eriksdotter vid Aspvik, svarande, angående påstådd plikt för begånget lägersmål. Inställde sig 
länsman Holmberg och svarandena, då Anna Eriksdotter berättade att hon år 1767 något efter 
Olofsmässan haft olovligt umgänge med Gröndahl i köket på Ådö, där de legat ensamma. 
Hon blev havande och den 23 maj förra året födde hon ett pigebarn, som fortfarande lever. 
     Gröndahl nekade alldeles till lägersmålet trots att Anna påstod att han var far till barnet. Då 
inget bevis fanns att övertyga Gröndahl så 
 
Resolverades 
Att Anna Eriksdotter som för första gången begått lägersmål skall efter 53 kapitlet 16 § 
Missgärnings Balken plikta 5 daler silvermynt samt ge till Låssa kyrka 2 daler samma mynt 
och i samma kyrkas sakristia undergå enskild skrift och avlösning. Gröndahl blir i brist på 
bevis frikänd i denna sak. 
 
§ I den av länsman Anders Holmberg på Ämbetets vägnar mot torparen Nils Nilsson och hans 
bror Anders Nilsson i Husby samt drängen Lars Johansson vid Bro Sätesgård till detta ting 
instämda sak, angående plikt efter lag för slagsmål på nyårsafton. 
     Då parterna hade förklarat sig och vittnena blivit hörda under ed, avsade Häradsrätten detta 
utslag i Tibble Gästgivargård den 18 februari 1769 
 
Häradsrätten har tagit denna sak i övervägande och då Nils Nilsson och Lars Johansson 
genom vittnen blivit övertygade och dels själva tillstått att de vid pass klockan 7 om aftonen 
på nyårsdagen varit i handgemäng med varandra. Nils Nilsson som varit drucken och svurit 
hade givit Lars Johansson, som också svurit, 3 kindpustar samt 5 blodsår och 1 blånad.  
    Häradsrätten prövar enligt 35 kapitlet 2 och 3 § § i Missgärnings Balken och Kongl 
Förordningen mot Svalg och dryckenskap av år 1763 att Nils Nilsson som tillfogat Lars 
Johansson 5 blodsår och 1 blånad skall plikta 12 daler, för 2 örfilar 12 marker, för svordom, 
lättsinnighet, 1 daler, 5 daler för dryckenskap, 10 daler för sabbatsbrott allt i silvermynt.  
     Vad Anders Nilsson beträffar har han inte kunnat övertygas mot sitt nekande att ha 
överfallit Lars Johansson. Han frias i brist av bevis från länsman Holmbergs tilltal. 
     Sålunda uppläst, rannsakat och dömt betygar På Häradsrättens vägnar …… 
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Saköreslängd för Bro Härads lagtima ting år 1769 
Drängarna Fredrik Johansson i Tibble Postgård och Anders Eriksson i Tuna för vitesbrott 
bötar var och en 10 daler till Rätten 
Torparen Nils Nilsson i Husby, Bro socken sakfälld att böta 15 daler för att han en söndag 
under svordom och dryckenskap tillfogat drängen Lars Johansson vid Bro Sätesgård 5 blodsår 
och 1 blånad samt 2 örfilar. Han bötar också för sabbatsbrott 10 daler. Delas mellan 
Konungen, Häradet och Målsägaren. Vidare bötar han för svordom av lättsinnighet och 
dryckenskap 6 daler vilka hälften tillfaller angivaren länsman Holmberg och den andra hälften 
Bro sockens fattiga. 
Lars Johansson för sabbatsbrott 10 daler som delas mellan Konungen, Häradet och 
Målsägaren. Vidare för svordom av lättsinnighet 1 daler varav länsman Holmberg får hälften 
och Bro sockens fattiga hälften. 
Kvinnspersonen Anna Eriksdotter vid Aspvik för första resan lägermål vid Ådö Sätesgård 
bötar 5 daler som delas mellan Frälset, Häradet och målsägaren. Vidare skall hon ge Låssa 
Kyrka 2 daler och i samma kyrkas sakristia undergå enskild skrift och avlösning. 
På Häradsrättens vägnar …..  
 
Dombok för Bro Härads Lagtima Sommarting år 1769 
 
År 1769 den 30 maj och följande dagar i maj månad hölls lagtima sommarting med menige 
man och allmogen av Bro Härad i Tibble Gästgivargård av undertecknad vice Häradshövding 
efter behörigt förordnande av den 4 april. Närvarande länsman Anders Holmberg och 
Häradets nämnd, nämligen 
Häradsdomare Erik Andersson i Hernevi 
Anders Göransson i Tuna 
Erik Nilsson i Sylta 
Matts Tomasson i Brunna 
Johan Johansson i Tibble 
Nils Larsson i Önsta 
Anders Eriksson i Husby 
 
§ Efter att bevistat Gudstjänsten i Näs sockenkyrka sammanträdde Häradsrättens ledamöter i 
tidigare nämnda tingsstad, där laga ting och tingsfrid utlystes. Sedan upplästes för allmogen 
Kongl Förordningen om Skogarna i Riket av år 1734 och förnyade Tjänstehjons Stadgan av 
den 21 augusti 1739. 
     Därefter togs lagfarter och inteckningar som det hållna protokollet utvisar. Sedan 
uppropades tiden för de instämda sakerna jämte de mål som rör förmyndarskap och de andra 
anmälda ärenden, som kommer att upptas som följer: 
 
§ På Ämbetets vägnar tilltalade länsman Anders Holmberg drängen Johan Eriksson, Hernevi, 
Bro socken och kvinnspersonen Sara Johansdotter i Ängstorpet i samma socken för begånget 
lägersmål, med påstående att de måtte plikta därför. 
      Sara Johansdotter berättade, att hon mot slutet av januari månad förra året hos bonden 
Olof Johansson i Hernevi blivit lägrad av Johan Eriksson då de tjänat där tillsammans. Hon 
hade den 9 februari detta år fött ett gossebarn, som ännu lever. 
     Johan Eriksson nekade till att haft något olovligt umgänge med Sara och att ha rått henne 
med barn. Då begärde länsman Holmberg att hans instämda vittne, hustru Brita Johansdotter i 
Lagmansboda måtte höras under ed. Hon inkallades och ojävad avlade eden, förmanades och 
vittnade att hon som hjälpt Sara vid barnsbörden, vilken ej varit svår, därunder frågat Sara om 
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hennes lägersman. Hon hade endast bekänt Johan Eriksson. Sedan visste vittnet inget mera. 
Uppläst och vidkänt. 
     Trots att Häradsrätten försökte förmå Johan Eriksson till en uppriktig bekännelse nekade 
han till lägersmålet. I anseende härtill förklarade länsman Holmberg att han inte visste om 
några flera vittnen som kunde övertyga Johan Eriksson. 
     På tillfrågan tillstod Sara att hon en gång tidigare pliktat för lägersmål och 
 
Resolverades 
Häradsrätten prövade till följd av 57 kapitlet 1 § Missgärnings Balken att Sara Johansdotter 
för andra gången begånget lägermål skall plikta 10 riksdaler silvermynt samt ge till Bro kyrka 
2 daler och i kyrkans sakristia undergå enskilt skrift och avlösning. 
     Johan Eriksson är i brist på bevis befriad från länsman Holmbergs tilltal i denna sak. 
 
§ Uppvisades följande bouppteckningar på nedanstående avlidna personers kvarlåtenskap, 
nämligen 
1:o efter avlidne bonden Bengt Andersson i …av den 27 januari detta år 
2:o efter krögaren Matts Eklunds avlidna hustru av den 6 denna månad 
3:o efter avlidne krögaren Eklund av den 27 denna månad 
Lika lydande avskrift och bevis att de fattigas andel av inventariesumman är riktigt erlagd. 
 
§ Fordrade efter föregången stämning frälseinspektor Anders Liljeberg på Ådö Sätesgård av 
bonden Pehr Larsson i Tibble by, Näs socken betalning för inropade varor vid auktionen vid 
Dävensö den 10 mars förra året. Varornas värde var 42 riksdaler kopparmynt med ränta från 
betalningstiden och ersättning för tingsutgifter. 
    Pehr Larsson som var närvarande erkände skulden och lovade att avbörda sig den. 
 
Resolverades  
Häradsrätten fann skäligt att ålägga Pehr Larsson hans skuld till inspektor Liljeberg med 42 
riksdaler kopparmynt samt ränta med 6 % om året från helgomässotiden förra året till dess 
betalningen skett och ersätta rättegångskostnaderna med 9 daler. 
 
§ Antogs till nämndeman bonden Erik Andersson i Tång, Näs socken, som efter att ha avlagt 
domareden intog sitt säte i Rätten. 
 
§ I anledning av i laga tid tillställd stämning påstod torparen Anders Andersson i Kurbacka 
torp, Bro socken på sin hustrus vägnar att bonden Per Carlsson i Husby, som förmyndare för 
kärandes i tidigare äktenskap med avlidne Bengt Johansson i Husby omyndiga son,  måtte 
åläggas att till barnets oundgängliga föda och uppfostran årligen betala något av hans arv.  
    Per Carlsson förklarade att han redan lämnat 18 riksdaler kopparmynt till den omyndigs 
förnödenhet. Detta tillstod käranden och underställde för övrigt Rättens omprövande, hur 
mycket årligen och hur länge han borde erlägga det. 
 
Resolverades 
Häradsrätten fann skäligt att Per Carlsson av räntan på den omyndiges arv från 1765 till dess 
den omyndige fyllt 12 år, årligen till Anders Andersson skall betala 15 daler kopparmynt att 
användas till styvsonens  behov och förnödenheter. De redan utbetalde 18 riksdaler avräknas. 
 
§ Frälse inspektoren Anders Liljeberg på Ådö gård hade till detta ting låtit instämma Soldaten 
Anders Sjögren på Dävensö med påstående av plikt för olovligt björkhygge på Ådö skog samt 
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ersättning för tingomkostnader. Liljeberg inställde sig medan Sjögren utan förfall uteblev, 
trots att det är intygat att han fått stämningen i laga tid. 
      Därför fann Häradsrätten skäligt att till följd av 12 kapitlet 23 § Rättegångs Balken 
skäligt, att sakfälla Sjögren till 2 riksdaler böter för uteblivande från tinget och dessutom 
förelägga honom vite på 5 daler att till nästa ting infinna sig till gensvar av käranden. Detta 
utslag åläggs Liljeberg att tillställa Sjögren i tid. 
   
§ Lät Hovrättsrådet Carl Hendric Heikensköld genom sin frälse inspektor Anders Liljeberg 
anhålla hos Rätten, att som denna Rätt den 16 september 1747 vid 10 riksdalers vite utfärdat 
förbud mot all åverkan på Ådö sätesgårds skog med sina hemman samt olovligt fiskande och 
skjutande på Ådö sätesgårds ägor i tro att detta skulle vara tillräckligt att avhålla vanartigt folk 
från all sådan olaga framfart. Men nu begärde man  att Häradsrätten ville fördubbla vitet, då 
det intygats att åverkan och intrång flera gånger skett på Hovrättsrådets ägor, varom nu vid 
tinget en instämd sak varit. 
      För den skull prövar Häradsrätten skäligt att utsätta ett vite på 20 riksdaler silvermynt 
vartill den blir förfallen som hädanefter beträds med olovligt hygge på Ådö Sätesgårds jämte 
underlydande hemmans och lägenheters skog samt även allt olovligt fiskande och skjutandet 
på ägorna. Detta förbud skall från predikstolarna kungöras i Låssa  och angränsande 
församlingar. 
 
§ Till detta ting har frälse inspektoren på Ådö Sätesgård låtit instämma bonden Erik Persson 
(?) i Lund angående obetalda auktionsvaror av 23 riksdaler 22 skilling kopparmynt och 
ersättning för rättegångskostnader. Liljeberg hade inställt sig medan svarande hade utan laga 
förfall uteblivit trots att han enligt intyg fått stämningen i laga tid. 
     Därför prövade Häradsrätten till följd av 12 kapitlet 23 § Rättegångs Balken skäligt, att 
fälla honom, Erik Persson, till 2 daler silvermynt i böter för uteblivande från tinget och 
pålägga honom ett vite på 5 daler att nästa ting inställa sig att svara Liljeberg. Detta utslag 
skall Liljeberg i god tid före nästa ting tillställa honom 
 
§ Den till detta ting uppskjutna saken mellan baron Mauritz Posse Mauritzson, kärande, och 
torparen Lars Karlsson i Fäboda, Bro socken angående plikt efter lag och Häradsrättens 
förbud för åverkan på Finsta skogshage och ersättning för tingsomkostnaderna. 
     Inställde sig på baron Posses vägnar hans frälse inspektor Anders Frogstadius, svarande. 
Frogstadius anmälde att hans huvudman bevistar Riksdagen och således ej hade tillfälle att 
komma till tinget. Han anhöll om uppskov med saken till nästa ting. Då svarande antog det 
begärda anståndet, så fann Häradsrätten skäligt att pålägga parterna att uppskjuta denna sak 
till nästa ting. Det åligger svarande att i denna sak infinna sig till gensvar. 
 
§ Inlämnades till Rätten ett inbördes testamente, lydande som följer: 
En gång död och sedan dom är oss alla förelagt. Att alla människor ej kommit i världen på en 
gång det veta vi och att alla människor ej få skiljas från världen på en gång ser vi dagligen.  
     Och som min kära hustru och jag nu är komna till vår medelålders tid och inte vet vem av 
oss, som Herren behagar att först kalla från världen, så underkastar vi oss på båda sidor Hans 
allvisa råd efter sin gudomliga nåd och vilja. Och som Herren har välsignat oss i vårt 
äktenskap med en fullkomlig kärlek och god sammanlevnad så har ock Herren välsignat oss 
med livsfrukt. Men som de vore Herren kärare, så tog han dem strax igen. 
     För den skull vill vi nu med sunt förnuft på båda sidor upprätta ett testamente oss emellan 
på så sätt, att vilken av oss som Herren kallar från denna världen först, skall den som 
efterlever, ha vår lilla egendom till egen nytta. Både löst och fast ograverat för någon släkting 
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eller anförvant. Helst som vi ingenting har ärvt, utan med våra händer i vårt anletes svett har 
förvärvat det. 
     Och som detta testamente är likmätigt lag och Kongl Förordning så vill vi på båda sidor ha 
det stadfäst och bekräftat med våra namns underskrivande, som skedde vid Ådö Sätesgård den 
1 januari 1769. 
Anders Liljeberg   Helena Maria Westlind. 
Till vittnen E Arrenius, pastor i Bro och Låssa, Dan Qvist Kommunister i Bro och Låssa 
 
Vilket testamente på vederbörandes begäran till den säkerhet lag förmår intagits i protokollet 
med vittnen och att detsamma bör till följd av 18 kapitlet 1§ ärvda Balken inom 6 månader 
efter Liljebergs och Westlinds död uppvisas för Rätten tillsammans med en likalydande 
avskrift, som skall tillställas de efterlämnade arvingarna. 
 
§ Uppvisades för Rätten dessa handlingar från föregående år, nämligen 
1:o Betalningslängd på Kongl Maj:ts och Kronans räntor 
2:o Förteckning på intecknade fruktbara kapital, för vilka 20:de penningen av räntan är i 
bevillning betalt 
3:o Utdrag ur Jordeboken på de skattehemman, vilka ägarna ständigt bebo  
4:o Förteckning på torpare med flera som vill bränna brännvin till husbehov. Detta upplästes 
och examinerades noga, varvid ej något var att påminna. 
 
Den 31 maj fortsatte tinget. 
Vid förra tinget instämde handelsman Johan Åkerman i Stockholm bonden Johan Eriksson i 
Hernevi, Bro socken, men av skäl som framgår av protokollet uppsköts saken till detta ting.        
Det gällde att svarande den 29 september förra året med hugg och slag överfallit Åkerman 
samt med åtskilliga hånfulla okvädnings ord utfarit mot honom och kallat honom stråtrövare 
för att han skall tagit en sadel av gästgivaren här och varken betalt eller återställt den. Johan 
Eriksson måtte därför efter lag påläggas med plikt och ersätta tingsomkostnaderna. 
      Inställde sig nu vid uppropet handelsman Åkerman biträdd av vice auditören Daniel 
Runborg samt svaranden, vilken genom länsman Anders Holmberg invände att som 
undertecknad vid sista tinget varit handelsman Åkermans ombud i denna sak, så underställdes 
Rättens omprövande, om Häradsrätten kunde befatta sig med denna sak. 
     Vice auditören Runborg utlät sig, att då undertecknad vid sista ting endast anmält till 
upplysning i saken inkallade vittnens förfall och huvudsaken inte blivit vidrörd, så menade 
han att saken kunde tas upp och avgöras. Häröver anhöll svaranden om Rättens utlåtande och 
 
Resolverades 
Då undertecknad domhavande med denna sak såsom kärandes ombud enligt uppvisad 
fullmakt vid sista tingen haft att syssla, kan Häradsrätten mot 13 kapitlet 1 § Rättegångs 
Balken med detta mål sig inte befatta, utan prövar skäligt, att saken uppskjuts till nästa ting. 
Det åligger Johan Eriksson att åter infinna sig till gensvar.  
      Sedan detta utslag avlagts anhöll vice auditören Runborg, att för dödsfalls skull få de av 
hans huvudman inkallade vittnena handelsman Adolf Adde och handelsbetjänten Jacob 
Skogstadius från Stockholm samt drängen Nils Larsson här vid gästgivargården hörda under 
ed.  
      I stöd av ovanstående utslag kunde Häradsrätten inte beakta detta, vilket meddelades 
parterna, sedan de åter blivit inkallade. Häremot förklarade vice auditören Runborg på sin 
huvudmans vägnar sitt missnöje, som på begäran antecknades. 
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§ Kärade bonden Matts Bertilsson i Helgesta, Tibble socken, genom sin fullmäktige Matts 
Tomasson i Brunna till bonden Nils Mattsson i Österröra med påstående om betalning för 
inropade varor vid auktionen i Helgesta förra året. Varornas värde var 14 riksdaler 17 
skillingar kopparmynt och ersättning för rättegångskostnaden. Kärandes fullmäktige yrkade 
på betalning och eftersom svarande erkände skulden så 
 
Resolverades 
Det åligger Nils Mattsson att ofördröjligen betala sin erkända skuld till Matts Bertilsson med 
14 riksdaler 17 skilling kopparmynt och kärandes rättegångskostnader med 9 daler samma 
mynt. 
 
§ Till detta ting har bonden Matts Bertilsson i Helgesta, Tibble socken instämt tegeldrängen 
Olof Sundberg vid Gällövsta tegelbruk angående betalning av 1 daler kopparmynt för 
inropade varor på Gällövsta auktion förra året och ersättning för tingsutgifter. 
     Men som svarande under hela detta ting uteblivit, fastän han som intygat är fått 
stämningen i laga tid, prövade Häradsrätten till följd av 12 kapitlet 1 § Rättegångs Balken 
skäligt, att fälla Sundberg till 2 riksdaler kopparmynt i böter för uteblivande från tinget. Han 
påläggs även ett vite på 5 riksdaler samma mynt att vid nästa ting inställa sig till gensvar. 
Käranden åläggs att i tid innan nästa ting tillställa Sundberg utslaget. 
 
§ Sedan byggmästare och gästgivare Peter Hedbom vid Barkarby gästgivargård till senaste 
höstting låtit instämma före detta länsman Matts Hindriksson i Skälby, Näs socken, angående 
att han tillsammans med avlidne bonden Erik Johansson i Uppsylta från den 1 mars 1761 som 
förmyndare för avlidne bonden Jacob Mattssons i Ålsta omyndiga barn, skall haft om hand 
1.000 riksdaler kopparmynt att redovisa och vara ansvarig för. Kärande var medförmyndare 
för de övriga delarna av de omyndigas arv. Så måtte alltså Matts Hindriksson bli ålagd att inte 
bara för de 1.000 daler som är huvudstolens ansvar utan även betala ränta från 1761 och 
ersätta rättegångskostnaderna. 
     I anseende härtill borde avlidne Erik Johanssons sterbhus intressenter och borgaren Eric 
Staberg inkallas till detta ting. De förra att tillsammans med Matts  Hindriksson redovisa och 
stå till ansvar för de omyndiga barnens arv. De senare att höras och lämna upplysning av vem 
han mottagit lånet på 1.000 daler av barnens arv. 
    Så har Hedbom till detta ting instämt avlidne Erik Johanssons efterträdare i äktenskapet, 
nämndeman Anders Persson och hans hustru Anna Andersdotter i Husby att komma till 
gensvar och ersätta rättegångskostnaderna. 
     Inställd sig vid upprop Hedbom och svarandena, då Hedbom berättade att han inte kunnat 
träffa Staberg, men att Stabergs hustru hade försäkrat honom att Staberg skulle infinna sig och 
lämna de önskade upplysningarna. Detta hade dock inte efterkommits. 
    Medan Rätten vid efterfrågan erfor att avlidne Erik Johansson lämnat barn efter sig, vilkas 
förmyndare var bönderna Johan och Lars Johansöner, så fann Häradsrätten att innan denna 
sak kan avgörs, bör dessa förmyndare till nästa ting inkallas, varför saken uppsköts. Både 
käranden och svarande skall då infinna sig. 
Sålunda var rannsakat och avgjort intygar På Häradsrättens vägnar Hend Gerog Westell 
 
Saköreslängd till följd av föregående dombok 
Kvinnspersonen Anna Johansdotter i Ängstorpet och Hernevi by för andra resan begånget 
lägermål fälld att böta 10 riksdaler samt att giva till Bro kyrka 2 daler och i kyrkans sakristia 
undgå enskild skrift och avlösning. 
Soldaten Anders Sjögren på Dävensö, bonden Erik Persson i Lund och tegeldrängen Olof 
Sundberg vid Gällövsta tegelbruk pliktar var sina 2 daler för uteblivande från tinget. 
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Dombok för Bro Härads Lagtima Höstting år 1769 
År 1769 den 4 oktober och följande dagar hölls lagtima höstting med menige man och 
allmogen av Bro härad i Tibble gästgivargård av undertecknad vice häradshövding efter 
förordnande. Närvarande länsman Anders Holmberg samt Häradets nämnd, nämligen 
Häradsdomare Erik Andersson i Hernevi 
Anders Jöransson i Tuna 
Erik Nilsson i Sylta 
Matts Tomasson i Brunna 
Johan Johansson i Tibble  
Nils Larsson i Önsta 
Anders Eriksson i Husby 
Karl Andersson i Tång 
 
§ Efter gudstjänst i Näs sockenkyrka sammanträdde ledamöterna på förut nämnda tingsstad, 
där laga ting och tingsfrid utlystes. Upplästes för allmogen Skogs Förordningen av 1720 och 
Kongl Förordningen om straffets skärpande för tjuvar av 1750. 
     Därefter upptogs lagfarter och inteckningar, som särskilt protokoll utvisar. Sedan 
utropades och utsattes vissa dagar på vilka de instämda sakerna skulle förekomma, vilka 
tillsammans med andra anmälda ärenden skulle avgöras i följande ordning: 
 
§ Sedan handelsman Johan Åkerman, Stockholm till förra vintertinget instämt bonden Johan 
Eriksson i Hernevi, Bro socken angående att svarande den 29 september förra året med hugg 
och slag överfallit Åkerman samt utfarit mot honom i åtskilliga hånfulla okvädningsord. Han 
hade kallat Åkerman stråtrövare för att han skulle tagit en sadel av gästgivaren här och varken 
betalt den eller återställt den. Johan Eriksson måtte anses plikta efter lag härför och ersätta 
tingsomkostnaderna. 
    Denna sak hade av skäl som finns upptagna i protokollet för vintertinget blivit uppskjutet. 
Nu inställde sig på Åkermans vägnar, hans vid sista ting antagna ombud vice auditören Daniel 
Runborg samt svaranden, biträdd av expeditionsbefallningsman Johan Westman. 
    Runborg anförde att Häradsrätten inte heller nu kunde uppta denna sak i anseende till att 
undertecknad domhavande hade varit Åkermans fullmäktige i denna sak vid tidigare ting. Han 
förbehöll sig dock att de av hans huvudman vid sista tinget åberopade och i Stockholm 
instämda vittnen, handelsman Adolf Adde och handelsbetjänten Rogstadius måtte där höras 
under ed, eftersom de för sin rörelses skull inte kunde vara hemifrån. 
    Befallningsman Westman bestred på sin huvudmans vägnar, att vittnena måtte höras i 
Stockholm, så vida han då saken förekommer, menar sig kunna styrka med vittnen att Adde 
och Rogstadius vid det tillfälle det överklagade oväsendet här vid Gästgivargården skedde 
vore delaktiga tillsammans med Åkerman.  
    Rundborg vidhöll vad han förut anfört och anhöll att Rätten ville tillsätta en ojävad domare 
i denna saken till nästa ting för att undvika hinder och uppehåll och 
 
Resolverades 
Att Häradsrätten så väl nu som vid sista ting i anseende till domhavandes jäv inte kunde 
befatta sig med detta mål, utan prövar skäligt att uppskjuta det till nästa ting. Det åligger 
Johan Eriksson att åter infinna sig i Rätten för gensvar tillsammans med länsman och 
ordinarie domhavande i orten så att saken inte uppehålles längre. 
 
§ Till detta ting har bonden Anders Andersson i Skysta, Bro socken låtit stämma drängen 
Anders Johansson i Kvista, samma socken med påstående att han efter att ha fått och till 
käranden lämnat sin orlovssedel om ledighet ur sin tjänst hos hans husbonde bonden Anders 
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Johansson i Kvista, lovat Anders Andersson att sistlidna Mickelmässa träda ur sin tjänst. 
Svaranden hade icke dess mindre tagit städsel hos sin husbonde Anders Johansson, varigenom 
Anders Andersson som litat på löftet blivit bedragen. 
     Alltså måtte svaranden inte endast plikta efter lag utan också påläggas att träda i tjänst hos 
Anders Andersson och dessutom ersätta honom för hans rättegångskostnader. 
     Inställde sig vid upprop parterna, då Anders Andersson yrkade stämningens innehåll och 
även uppvisade Anders Johanssons husbondes, bonden Anders Johanssons i Kvista bomärke 
utskuret i en träbit, vilket Anders Andersson berättade sig ha fått istället för orlovssedel efter 
vanligt bruk bland allmogen här i orten. Detta hade han fått som bevis att svarande uppsagt 
sin tjänst. 
    Anders Johansson erkände, att han vid Olofsmässan lovat käranden att komma i hans tjänst, 
men att han genom en liten gosse lämnat återbud, med underrättelse att han skulle bli kvar i 
sin förra tjänst. Därefter hade han tagit tjänst hos sin husbonde Anders Johansson i rätt tid.  
     I anseende härtill förmodade svarande att han måtte tjäna hos den där han fått städsel. 
     Anders Andersson förklarade att en liten gosse givit honom återbud, som han inte kunnat 
rätta sig efter, utan han hade kommit till svarande i anledning av hans förut givna löfte, för att 
städsla honom. Drängen hade vägrat ta emot städselpengarna och sagt att han skulle bli kvar i 
sin förra tjänst. 
   Varför Anders Andersson ytterligare uppropade stämningens innehåll och 
 
Resolverades 
Som svaranden meddelat, att han lovat bli kvar i sin tjänst hos sin husbonde Anders 
Johansson i Kvista och uttagit städsel av honom, kan Häradsrätten inte utlåta sig över denna 
sak innan bonden Anders Johansson, vars rätt saken angår, blivit instämd. Rätten prövar 
skäligt pålägga Anders Andersson att till nästa ting instämma Anders Johansson att höras 
häröver och förklara sig. Svarande skall också infinna sig utan ny stämning. 
 
§ Uppvisades en bouppteckning på kvarlåtenskapen efter torparen Tomas Andersson i 
Grindtorp under Aspviks gård  av den 12 maj förra året jämte en likalydande avskrift samt 
bevis att de fattigas medel av inventariesumman är riktigt erlagd. 
 
§ Sedan frälse inspektor Anders Liljeberg vid Ådö Sätesgård till sista sommartinget efter 
stämning inkallat bonden Tyris Eriksson i Lund, Låssa socken för att han inte godvilligt kan 
förmås att betala 23 riksdaler 22 skilling kopparmynt för inropade varor vid auktionen den 10 
mars på Dävensö. Det måtte alltså påläggas honom att ofördröjligen betala och ersätta 
rättegångskostnaderna. 
    Denna saken hade då i anledning till att Svaranden uteblivit från tinget blivit uppskjuten 
samt Tyris Eriksson fällts att böta 2 daler silvermynt för uteblivandet och förelades ett vite av 
5 daler att komma Liljeberg till gensvar till detta ting. 
      Inställde sig frälse inspektor Liljeberg och Tyris Eriksson. Sedan Liljeberg yrkat 
stämningens innehåll, erkände svarande att han var skyldig 23 daler 22 skilling kopparmynt, 
men anhöll om fjorton dagars anstånd med betalningen  
      Liljeberg bestred anståndet och fordrade ersättning för två ting med minst 15 riksdaler 
kopparmynt och   
 
Resolverades 
Då Tyris Eriksson erkänt sin skuld för vilken han är lagförd, prövar Häradsrätten skäligt 
pålägga Tyris Eriksson att ofördröjligen betala 23 daler 22 skilling kopparmynt till käranden 
och erlägga hans rättegångskostnader med 15 daler. 
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§ Lät skomakargesällen Erik Andersson från Ryds församling uppvisa ett av kyrkoherden i 
berörde församling, Herr Olof S Hernodius, den 3 september förra året i Ryds sockenstuga 
hållet och av honom underskrivet sockenstämmoprotokoll, där det står att församlingens 
innevånare på Erik Anderssons anmälan enhälligt utsett honom, som i skomakar hantverket är 
väl förfaren, att var deras sockenskomakare. Anhöll Erik Andersson att Häradsrätten vill ge 
honom försvarsbrev. 
    Då en del av nämnden visste att Erik Andersson hade nödvändig erfarenhet i skomakar 
hantverket och att han förnöjt församlingen med att göra skor, kunde Häradsrätten för sin del 
anta Erik Andersson till sockenskomakare i Ryds församling. För att få fullmakt skall Erik 
Andersson i ödmjukhet anmäla hos Landshövding Johan Funk.  
 
§ Till detta ting har Borgmästaren Herr Johan Lundblad i Sigtuna stad som kurator i 
handelsman Gladhems konkurs låtit stämma tegeldrängen Johan Danielsson vid Säbyholms 
tegelbruk, Låssa socken med påstående att han måtte förklaras skyldig att betala 83 daler 10 
skilling för varor, som han mot  borgen tid efter annan tagit hos benämnde handelsman samt 
betala ränta och ersätta rättegångskostnaderna. 
      Inställde sig på borgmästare Lundblads vägnar länsman Anders Holmberg enligt uppvisad 
fullmakt av den 4 september och svaranden. Länsman bestyrkte sin huvudmans i stämningen 
gjorda påstående och uppvisade ett utdrag ur handelsman Gladhems böcker, där befanns att en 
med namn Tomas Danielsson vid Gällövsta tegelbruk år 1761 tagit varor, för 19 daler 16 
skilling och att samma man den 22 juni 1763 borgat en tunna sill för 54 daler och ett halvt 
lispund lax för 10 daler, tillsammans 83 daler 10 skilling kopparmynt. Holmberg påstår att 
svaranden skall betala skulden med ränta och rättegångsomkostnader. 
      Johan Danielsson menade att han aldrig handlat eller tagit något på borgen, varken hos 
avlidne Rådmannen Nyblom i livstiden, som var handelsman Gladhems företrädare i 
äktenskapet eller hos Gladhem och således bestred skulden i alla delar. Helst som utdraget 
visade att en annan man gjort skulden. 
     Länsman Holmberg anhöll om anstånd med sakens avgörande till nästa ting, i anseende till 
att varorna blivit uttagna den tiden svaranden vistades vid Gällövsta tegelbruk men för en 
annan blivit orätt antecknade. Detta emedan han inte kunnat föreställa sig att svaranden skulle 
förneka skulden och att han dessförinnan må få tillfälle att kalla vittnen, till bevis att 
svaranden vid ovan nämnda tid fått de nämnda varorna på borgen hos Gladhem. Han ville 
kalla tegelfogden Nils Jidler (?) och tegelslagare Tomas Danielsson, bägge vid Gällövsta 
tegelbruk till vittnen, vilket uppskov Johan Danielsson inte heller bestred och 
 
Resolverades 
Kärandes fullmäktige åberopar som vittnen tegelfogden Jidler och tegelslagare Tomas 
Danielsson, för att med dem bestyrka att Johan Danielsson skall till betalning sökas för ovan 
nämnda varor, som han fått på borgen hos Gladhem.  
     Alltså prövar Häradsrätten skäligt enligt 16 kapitlet Rättegångs Balken att uppskjuta denna 
sak till nästa ting. Det åligger käranden att för upplysning i saken låta instämma dessa vittnen. 
Handelsman Gladhem skall infinna sig med sina böcker över handel och köpenskap för år 
1761 och 1763. Vidare skall Johan Danielsson åter infinna sig till kärandes gensvar. 
 
§ Efter i laga tid tillställd stämning kärade torparen Sven Nilsson i Fiskartorpet till torparen 
Johan Johansson i Alsättra, Ryd socken med påstående att han i olaga tid tagit bort en ko, som 
käranden haft  att fodra i ett års tid. Johan Johansson måtte alltså påläggas att betala för  
återstoden av året eller efter mätismanna orden (värdering) förnöja käranden för den tid han 
varit i avsaknad av mjölken. Varjämte fordras ersättning för rättegångskostnader. 
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Sven Nilsson berättade att han åtta dagar efter Mickelmässotiden förra året mottagit kon av 
Johan Johansson för att fodra den, utan att någon foderlön skulle betalas eftersom kon från 
Helgomässan och hela vintern legat i sin. Något före Pingst hade kon kalvat. I anseende härtill 
ansåg Sven Nilsson som skäligt, att han skulle få njuta mjölken till årets slut, då han hela 
vintern trots foderbrist framfött kon. 
     Johan Johansson förklarade, att han gjort upp med Sven Nilsson om kon på ett års tid och 
att de inte överenskommit om någon foderlön, utan han endast lovat att kärande skulle få 
nyttja kon i så många veckor som motsvarade dem då hon inte mjölkat. Johan Johansson hade 
tyckt att tiden kring Olofsmässan varit skäligt betalt för fodret, då Sven Nilsson haft nytta av 
kon sedan Pingst, då hon kalvat. Därför återtog han kon dagen före Olofsmässan. 
     Sven Nilsson nekade att han på sätt som Johan Johansson berättat kommit överens om kon 
och påstod ersättning för den tid av året kon varit i sin. Men han ville inte undandra sig att 
efter vanligt bruk i orten få skälig foderlön, vilket Johan Johansson bestred. 
    Rätten frågade om något vittne varit närvarande då Sven Nilsson gjort upp om kon med 
Johan Johansson. Man svarade nej och  
 
Resolverades 
Svaranden hade inte gittat bevisa att Sven Nilsson, som åtagit sig att efter så många veckors 
tid efter det kon kalvat ville behålla mjölken efter henne, som han förut utan någon nytta fött. 
Det är ostridigt, att Sven Nilsson från Helgomässotiden över hela vintern fodrat och skött kon 
som Johan Johansson sedan återtagit, innan Sven Nilsson kunnat göra sig skäligt betalt för 
kons skötsel.  
    Så fann Häradsrätten skäligt att Johan Johansson för den återstående tiden av året skall 
ersätta Sven Nilsson med 36 riksdaler kopparmynt, varpå dock lega för lön efter vanlig 
plägsed i orten utgår med 9 riksdaler. Det åligger också Johan Johansson att betala 
rättegångskostnader med 9 daler kopparmynt 
 
§ Den taxa för så väl resande som för Gästgivaren som fastställdes vid förra tingen kommer 
inte att ändras utan gäller till nästa ting. 
 
Den 5 oktober fortsatte tinget 
Borgmästaren i Sigtuna stad, Johan Lindblad, som till detta ting stämt torparen Johan Persson 
i Skysta torp angående att han måtte förklaras skyldig att enligt skuldbrev av den 12 april 
förra året till käranden leverera 1 tunna 3 fjärdingar råg in natura och ersätta tingskostnaderna. 
      Inställde sig vid upprop på borgmästare Lindblads vägnar hans ombud, länsman Anders 
Holmberg och i svarandes ställe hans fullmäktige, nämndeman Nils Larsson i Önsta, vilken 
sistnämnde sedan Holmberg yrkat på stämningens innehåll, erkände skulden och lovade att 
betala och 
 
Resolverades 
Häradsrätten prövade skäligt pålägga svaranden att betala hans erkända skuld efter 
skuldebrevet av den 12 april förra året in natura till borgmästare Lindblad 1 tunna 3 fjärdingar 
råg och ersätta hans rättegångskostnader med 9 daler kopparmynt 
 
§ Till detta ting uppskjutna saken, där skälen finns i förra protokollet, mellan byggmästaren 
och gästgivaren vid Barkarby gästgivargård Peter Hedbom, kärande och före detta 
nämndeman Matts Hindriksson i Skälby och avlidne bonden Erik Johanssons i Uppsylta änka, 
Anna Andersdotter, tillsammans med hennes nuvarande man, nämndeman Anders Eriksson i 
Husby, svarande angående att Matts Hindriksson och Erik Johansson i livstiden från 1 maj 
1761 som förmyndare för avlidne bonden Jacob Mattssons i Ålsta omyndiga barn tagit om 
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hand 1.000 riksdaler kopparmynt att redogöra och ansvara för. Käranden hade varit 
medförmyndare för den övriga delen av barnens arv. Så måtte de svarande bli ålagda att inte 
endast vara ansvariga för 1.000 riksdaler huvudstol utan också utbetala ränta från 1 maj 
1761och ersätta tingskostnaderna. 
      Inställde sig käranden biträdd av vice auditören Daniel Runborg samt nämndeman Anders 
Eriksson på egna och hustruns vägnar. Han är också förmyndare för hennes omyndiga och i 
äktenskapet med avlidne Erik Johansson avlade barn, bönderna Johan och Lars Johansöner i 
Ålsta, vilka till följd av Rätten sista utslag angåenden den fordrade redogörelsen var instämda.  
     Men nämndeman Matts Hindriksson kom inte, utan berättade bonden Johan Johansson i 
Skälby, att Matts Hindriksson varit på väg till tinget, men att han för hastigt påkommen 
sjukdom måste vända hem igen. Vice auditören Daniel Runborg ville inte anta denna 
berättelse för pålitlig. Därför tillsades två av Rättens ledamöter, nämligen Matts Tomasson i 
Brunna och Karl Andersson i Tång, att gå till Matts Hindriksson som inte bor långt från tinget 
och undersöka hans tillstånd. De återkom efter en stund och sedan de på Runborgs anmodan 
avlagt vittneseden berättade, att Matts Hindriksson som är ålderstigen hade fått frossfeber och 
klagat över huvudvärk så att han inte förmådde delta i tinget. 
    I anseende till Matts Hindrikssons sjukdom ansåg vice auditören Daniel Rundborg att saken 
inte kunde avgöras, men påstod att svarandena  jus nova praeclusion (nytt utlåtande 
varigenom någon förklaras förlustig rättigheten till vidare talan eller anspråk) måtte  åläggas 
att komma till Rätten till nästa ting, varöver nämndeman Anders Eriksson åtog sig att inkalla 
Borgaren Staberg, som efter berättelse nu vistas i Stockholms län att höras av vem han fått de 
1.000 riksdaler. 
 
Resolverade 
Då det intygats att Matts Hindriksson är så sjuk, att han nu inte kan komma till tinget, så 
prövar Häradsrätten enligt 12 kapitlet 1 § Rättegångs Balken skäligt, att det anmälda förfallet 
är lagligt. Häradsrätten är därför föranledd att uppskjuta saken till nästa ting, då svaranden vid 
förlust av all vidare talan skall infinna sig. Gästgivare Hedbom skall ofelbart infinna sig till 
gensvar och nämndeman Anders Eriksson inkalla Staberg till upplysning vem han mottagit 
pengarna av. 
 
§ Inlämnade byggmästare och gästgivare Peter Hedbom vid Barkarby gästgivargård en av 
honom författad och underskriven räkning över avlidne bonden Jacob Mattssons i Ålsta, Näs 
socken omyndiga barns arv med en summa av 7.179 riksdaler 28 skilling kopparmynt, som 
han haft hand om, tillika med en därvid bifogad och av före detta borgaren Eric Staberg, 
Sigtuna den 1 maj 1761 utgiven förklaring på 1.000 daler varöver  
 
Resolverades 
Häradsrätten prövar skäligt att som 23 kapitlet i Ärvda Balken säger, bör den föregivna 
räkningen med avlidne Jacob Mattssons omyndiga barn, sönerna Karl och Johan Jacobsöner 
och de omyndiga döttrarna Maria Christina och Anna Greta Jacobsdöttrar måste fränderna 
kommuniceras, vilka har tillfälle att med sina svar  inkomma om de finner sig befogade 
därtill. 
 
§ Sedan byggmästaren och gästgivaren vid Barkarby gästgivargård Peter Hedbom ingivit till 
Rätten, en av honom författad förmyndarräkning över avlidne bonden Jacob Mattssons i Ålsta 
omyndiga barns arv, tillsammans med en bifogad och av före detta borgaren i Sigtuna stad 
Eric Staberg den 1 maj 1761 utgiven förskrivning på 1.000 riksdaler kopparmynt, som är lån 
av arvet. Hedbom anmälde genom vice auditören Daniel Runborg, att han för sin säkerhet 
fann nödvändigt att följande måtte intas i protokollet. 
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1:o att den sedel på 1.000 riksdaler, som var i medförmyndaren, nämndeman Matts 
Hindriksson i Skälby hand, måtte nu alldeles dödas. 
2:o att Hedbom som tillsammans med sin förmyndareräkning bifogat Stabergs förskrivning  
3:o att Hedbom som för detta förmyndarskap bestående i tingsresor, Charta Sigillata med 
mera haft större omkostnader än 190 riksdaler. Han kunde dock i ett för allt nöja sig med den 
summan. 
4:o beträffande arvordet för förmyndarskapet så förbehöll han sig minst 90 riksdaler                            
Vidare anhöll Runborg att få utdrag ur protokollet, vilket beviljades. 
 
§ Till detta ting hade bonden Olof Jönsson, Grysta, Veckholms socken, som förmyndare för 
avlidne torparen Ekegrens i Lund, Låssa socken omyndiga son, Olof, låtit stämma länsman 
Anders Holmberg med påstående, att han inte i laga tid av smeden Norström i Jungfrukrogen 
skall ha sökt de 130 riksdaler 20 skilling kopparmynt, som de persedlar kostat, som Norström 
vid auktionen i Lund den 6 mars 1767 hade ropat in. Holmberg som stått för försäljningen bör 
så mycket mera förklaras skyldig att betala pengarna med ränta till förmyndaren Olof 
Jönsson, då han som auktionist haft ansvaret. 
    Inställde sig vid uppropet parterna, då länsman Holmberg, sedan käranden uppläst 
stämnigens innehåll, anförde att Norström inropat varor på auktionen i Lund, som Holmberg 
hållit, till en summa av 130 riksdaler 20 skilling kopparmynt. Då Norström den tiden bott i 
Jungfrukrogen under Säbyholm och utom att han förestått krognäringen utövat 
smideshantverket samt haft hustru och barn och suttit i fullt hushåll utan någon känd skuld, så 
har han hållit honom säker och därför låtit honom få anstånd för de inropade persedlarna. Så 
brukar ske vid auktioner i landet.  
     Nu hade Norström år 1767 före betalningstiden gått ut, som var vid Helgomässan, rymt 
med hustru och barn från orten, utan att någon underrättelse om var han vistas gått att få. Han 
är offentligen efterlyst och Holmberg har således inte kunnat indriva auktionsmedlen. Därför 
anhåller han om befrielse från kärandes påstående, så vida han inte i något måtto försummat 
något som blivit honom pålagt. 
     Olof Jönsson påminde däremot, att Holmberg som kände eller borde känna folkets 
förmögenhet i orten, inte skulle tillåtit Norström att göra något inrop. Holmberg framhärdade 
att han så mycket mindre kunnat befara någon osäkerhet hos Norström, som han ägde fullt 
hushåll. Han tillade att han vid avvikandet lämnat något litet efter sig, men att hans husbonde 
Major Baron Mauritz Posse tagit alltsammans som betalning för krögarens skuld, vilken ändå 
inte räckt. 
     På fråga svarade nämnden att Norström haft hustru och barn och suttit i fullt hushåll och 
varit betrodd här i orten som en arbetsam och idog karl och att han omkring bärgningstiden år 
1767 avvikit med hustru och barn. Han hade sedan inte synts till och blivit från predikstolarna 
allmänt efterlyst och 
 
Resolverades  
Det har blivit intygat att Norström under tiden han åbott Jungfrukrogen under Säbyholms gård 
suttit i fullt hushåll med hustru och barn och här i orten varit betrodd. Han hade långt innan 
betalningstiden gått ut, rymt härifrån med hustru och barn utan att man trots offentlig 
efterlysning vet var han finns. Därför har länsman Holmberg inte kunnat fullgöra sin 
skyldighet att indriva Norströms skuld för gjorda inrop vid auktionen i Lund. Häradsrätten 
prövar på grund av dessa omständigheter skäligt, att länsman Holmbergs befrias från kärandes 
påstående. 
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§ Lät arrendatorn vid Aspvik berustade Säteri Revisor Olof Hedlund anhålla hos Häradsrätten 
om förbud mot allt olovligt hygge på Aspviks Sätesgård skog samt vass- och rörskärning, 
fiskande, skjutande och betande på gården. 
     Till följd härav prövade Häradsrätten skäligt att utsätta ett vite på 5 daler silvermynt, vartill 
den är förfallen som förövar någon åverkan på Aspviks skog. Vitet gäller även fiskande, 
sågande, vass- och rörskärning på gårdens ägor och fiskevatten. Detta förbud skall offentligt 
avkunnas innan det äger laga verkan. 
 
§ Besvärade sig samtliga Sylta byamän i Näs socken över att en del folk tagit sig oseden före 
att sommartiden inrätta nya och ovanliga gångstigar över deras sädesgrödor, varigenom säden 
trampats ned och förstörts. De anhåller att Häradsrätten vid ansenligt vite förbjuder slik olaga 
framfart. 
      Då var och en äger frid på sin egendom utan intrång av andra, utsätts ett vite på 10 
riksdaler silvermynt, för den som hädanefter beträds med att om sommartiden göra några nya 
och ovanliga gångstigar på Sylta bys sädesgärden. 
 
§ På anhållan av Tibble byamän i Näs socken fann Häradsrätten i anseende till överklagat och 
visat intrång av inrättandet av ovanliga gångstigar över deras ängar och sädesgrödor, skäligt 
utsätta ett vite på 10 riksdaler silvermynt för dem som hädanefter sommartiden gör några nya 
gångvägar över Tibble ängar och sädesgrödor. Förbudet skall offentligt meddelas innan det 
äger laga verkan. 
 
§ Pigan Anna Cajsa Ljunggren hade till svars låtit instämma drängen Matts Johansson här vid 
gästgivargården med påstående om plikt efter lag, för att han sedan hon vägrat ligga med 
honom, överfallit henne med hugg och slag. Han hade också med åtskilliga okvädingsord och 
svordomar utbrutit mot henne. Hon begär tingskostnader. 
     Men som Matts Johansson under hela detta ting, som nu lider mot sitt slut, utan förfall 
uteblivit, trots att det intygas att han fått stämningen i god tid, prövar Häradsrätten skäligt att 
enligt 12 kapitlet Rättegångs Balken inte endast fälla honom för uteblivande med 2 riksdaler 
silvermynt i böter utan också pålägga honom att vid ett vite på 5 riksdaler vid nästa ting 
inställa sig till Anna Ljunggrens gensvar. Det åligger henne att meddela Matts Johansson 
detta före nästa ting. 
Sålunda är förlupit, rannsakat och avgjort intygar  
På Häradsrättens vägnar Hind Georg Westell 
 
Saköreslängd till följd av föregående  dombok 
Drängen Matts Johansson vid Tibble gästgivargård för uteblivanden från tinget bötar 2 daler  
På Häradsrättens vägnar  Hind Georg Westell 
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