
Dombok för Bro Härads lagtima Vinterting 1770 
 
År 1770 den 27 och följande dagar i februari hölls lagtima vinterting med menige man och 
allmogen från Bro Härad i Tibble Gästgivargård av undertecknad domhavande, efter behörigt 
förordnande av den 12 denna månad i närvaro av länsman Anders Holmberg och Häradets 
nämnd, nämligen 
Häradsdomare Erik Andersson i Hernevi 
Anders Jöransson i Tuna 
Erik Nilsson i Sylta 
Matts Tomasson i Brunna 
Nils Larsson i Önsta 
Johan Johansson i Tibble 
Anders Eriksson i Husby 
Karl Andersson i Tång 
 
§ Efter gudstjänst i Näs sockenkyrka sammanträdde Häradsrättens ledamöter på denna 
tingsstad, och sedan laga ting och tingsfrid utlysts upplästes för allmogen Akta Publica. 
     Därefter företog sig Rätten lagfarter och inteckningar som det särskilda protokollet utvisar. 
Därefter uppropades de instämda sakerna och andra anmälda ärenden och bestämdes på vilka 
tider de skulle upptas av nämnden. Mål rörande förmyndarskap finns i särskilt protokoll. 
 
§ Inlämnades en bouppteckning på kvarlåtenskapen efter avlidne mjölnare Anders Wedström 
vid Tranbygge, jämte likalydande avskrift som bevisar att de fattigas andel av inventarie 
summan är riktigt erlagd. 
 
§ Inlämnade skräddaren Daniel Andersson från Låssa socken ett sockenstämmoprotokoll 
underskrivet av kyrkoherden i Bro och Låssa församlingar Magister E Arenius den 10 
december förra året, där det visas att innevånarna i Låssa socken inte hade någon som kunde 
tillverka kläder. Då denne Daniel Andersson ägde gott lovord angående sitt uppförande och 
nöjaktigt kan biträda dem, så hade församlingen utsett honom till sockenskräddare. Därför 
anhåller Daniel Andersson om Häradsrätten vill ge honom försvarsbrev. 
     Då en del av nämnden och den  närvarande tingsallmogen visste att Låssa församling 
behöver en sådan gärningsman (hantverkare) och att Daniel Andersson äger nödvändig 
erfarenhet i skräddare hantverket och uppför sig väl och skickligt, fann Häradsrätten skäligt 
att enligt Kongl Förordningen anta denna Daniel Andersson till sockenskräddare i Låssa 
församling.  
     Han skall ödmjukt anmäla hos Landshövding Johan Funck om fullmakt häröver. 
 
§ På Ämbetes vägnar tilltalade länsman Anders Holmberg drängen Anders Nilsson i Önsta, 
Bro socken och bonden Erik Mattsson i Tång, Ryds socken för att de om aftonen den 24 
december förra året här vid gästgivargården under svordomar och dryckenskap överfallit 
varandra och slagits, varför plikt enligt lag påstås. 
     Erik Mattson berättade, att Anders Nilsson vid detta tillfälle varit något olåtig (otålig?) för 
att Erik druckit ur ett glas dricka för honom. Han hade dock inte tillfogat honom någon skada 
eller olägenhet, varför Erik Mattson inte heller tingfört Anders Nilsson. Nilsson instämde i 
Mattssons berättelse.  
     Länsman Holmberg anhöll, att de av honom instämda vittnena: bönderna Olof Johansson 
och Johan Pehrsson i Hernevi, Johan Lennartsson i Råby samt krögerskan Sophia Sellström 
och drängen Erik Eriksson här vid gästgivargården måtte höras under ed. Till denna ändan 
inkallades de och avlade ojävade eden och berättade var för sig. 
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Olof Johansson, att den 24 december om aftonen mellan klockan 9 och 10 hade Anders 
Nilsson och Erik Mattsson i krogstugan här vid gästgivargården, käbblat och bussats, utan att 
vittnet så noga hört vad de ordkastats om, efter som han gått ut och in. De hade bägge varit 
druckna och Erik Mattson något blodig i ansiktet, Men om han blivit riven eller blött näsblod 
visste inte vittnet, som inte heller hört dem svära. 
 
Johan Pehrsson instämde med förra vittnet, men tillade att Anders Nilsson svurit. 
 
Johan Lennartsson gjorde samma vittnesmål som Johan Pehrsson. 
Sophie Sellström berättade att svarandena vid detta tillfälle blivit oense, därför att Erik 
Mattson druckit ur ett glas dricka för Anders Nilsson. När vittnet återkommit från källaren dit 
hon gått, så hade Anders Nilsson överfallit Erik Mattsson, varunder de fallit till golvet bredvid 
varandra. De hade hållit varandra i håret tills vittnet Erik kommit och skilt dem åt. Sophia 
hade då sett att Erik var riven i ansiktet så att han blödde. Båda hade svurit och varit druckna. 
      
Erik Eriksson berättade, att när han vid detta tillfälle kommit in på krogen hade Anders 
Nilsson och Erik Mattson legat på golvet och hållit varandra i håret. Sedan vittnet skilt dem åt 
hade Anders skuffat till Erik Mattsson, som varit riven i ansiktet och blodig. Båda var druckna 
men han hörde endast Anders Nilsson svära. Vittnesmålen upplästes och vidkändes. 
 
Anders Nilsson kunde på tillfrågan inte neka att han skuffat Mattson, men nekade liksom Erik 
Mattson till att ha svurit eller varit drucken.  
     Länsman Holmberg påstod att de måtte plikta efter lag och 
 
Resolverades 
Som flera vitten med ed intygat att Anders Nilsson under svordom överfallit och skuffat Erik 
Mattson samt att de bägge varit druckna prövar Häradsrätten efter 4 § i 35 kapitlet och 1 § i 3 
kapitlet i Missgärnings Balken samt Kongl Förordningen mot svalg och dryckenskap av 1733 
rättvist, att de skall plikta. 
      Anders Nilsson 6 marker för skuffarna 1 daler för svordom av lättsinnighet och 5 daler för 
dryckenskap, allt i silvermynt. 
       Erik Mattson 5 daler silvermynt för fylleri och uppmaning att hädanefter uppföra sig 
anständigt. 
 
§ Efter anmälan avlade vice länsman Daniel Holmberg med hand på bok, sin Ämbetsed inför 
den nu församlade tingsallmogen, som genom påskrift på formuläret antecknades och 
återställdes till honom. 
 
§ I den av länsman Anders Holmberg, på Ämbetets vägnar, mot drängarna Johan Eriksson i 
Sylta och Johan Karlsson i Tång till detta ting instämda sak, angående att de den 21 januari, 
som var en söndag, här vid gästgivargården mellan andra ringningen och sammanringningen 
gjort oljud och överfallit varandra. De måtte därför anses plikta efter lag.  
    Parterna hade blivit hörda och förklarat sig och Häradsrättens utslag blivit avsagt i Tibble 
gästgivargård den 27 februari 1770 som följer 
     Häradsrätten har tagit denna sak i övervägande och då Johan Eriksson och Johan Karlsson 
frivilligt medgivit att de söndagsmorgonen den 21 januari här vid gästgivargården av häftig 
överilning kommit att träffa varandra. De kom oense om vem av dem som skulle sätta sina 
hästar för en resandes vagn. Ingen av dem blev skadad.  

2    D:\&&-SKRIFTER\Häftade med omslag\Bro Häradsrätt\Doc-filer\BroH.1770.doc   Skapat den 2013-02-10 22:24:00    



     Därför prövar Rätten rättvist enligt 6 § i 2 kapitlet Missgärnings Balken, att Johan Eriksson 
och Johan Karlsson pliktar 10 daler vardera för sabbatsbrott. 
 
Den 28 februari fortsatte tinget 
§ Efter stämning uttagen av Näs församling har kronoängsvaktare Carl Skonberg (?) vid 
Korsängen, ryttaren Olof Ask vid Asker, soldaterna Erik Öhman och Anders Lindgren samt 
skomakare Anders Widersten i Stäkes backe, alla från Näs socken, inkallats med påstående att 
de oaktat lag och överenskommelse i allmän sockenstämma, försummat att efter tur göra 
dagsverken vid byggandet av Näs sockenstuga och skolhus. Skonberg och Ask tre dagsverken 
vardera, Öhman och Lindgren två och Widersten fyra. 
De måtte efter sockenstämmoprotokollets lydelse erlägga 6 daler kopparmynt för varje dags 
försummelse med byggandet. 
      Vid uppropet inställde sig ängsvaktare Skonberg och hans fullmäktige kamrer Hansell, 
ryttaren Ask samt soldaterna Öhman och Lindgren. Den förra biträdd av auditören vid Kongl 
Livregementet till häst Carl Johan Ehrenmark och de senare av bataljons adjutanten vid 
Upplands regemente till fot Georg von Hellern samt skomakare Widersten.  
      Men från Näs församling var ingen fullmäktige närvarande, utan berättade komminister 
Peter Flumén att församlingen efter pålysning i ett annat ärende förra söndagen sammanträtt i 
sockenstugan och vid det tillfället även talat om att utse fullmäktige till tinget Men då de 
redan i en tidigare utlyst sockenstämma beslutat att instämma de tredskande i församlingen 
hade ingenting därav blivit gjort än att sockenmännen vidare skulle rådgöra, vilket inte skett. 
     Flumén trodde att länsman Anders Holmberg, som utfärdat stämningen var utsedd och 
antagen till församlingens fullmäktige. Holmberg svarade på tillfrågan, att han på 
församlingens begäran instämt saken och att många sockeninnevånare hade anmodat honom 
som ledamot i församlingen, men att han inte erhållit någon skriftlig fullmakt att utföra saken 
vid tinget. 
     Auditören Ehrenmark anförde att som ingen fullmäktige för Näs församling blivit utsedd 
och ryttare Ask både i går och i dag uppehållit sig vid tinget för denna sakens skull, så påstod 
han att Näs församling borde betala Ask för rättegångskostnaderna och dessutom var förlustig 
sin talan, om de inte instämde saken till nästa ting. De öviga svarandena instämde på egna 
vägnar i auditörens påstående och 
 
Resolverades 
Stämning är uttagen av Näs församling, men ingen fullmäktig har av den blivit utsedd och de 
som förra söndagen var närvarande inte kom till något slut, utan beslutade att vidare rådgöra 
om saken, vilket inte skett. Vid pålysningen förra söndagen av detta ärende hade det inte blivit 
lämnat till sockenmännen, så att alla kunnat anses vara överens om stämningens uttagande. 
Innan detta skett kan Häradsrätten inte pålägga svarandena någon kostnadsersättning. Om 
ärendet enligt 12 kapitlet 2 § i Rättegångs Balken inte blir instämt till nästa ting och fullföljs, 
kommer svarandena att bli befriade från käromålet. 
 
§ Vid upprop av en sak som bonden Johan Jacobsson i Kalmarsand, Kalmar socken till detta 
ting låtit instämma byggmästaren och gästgivaren Peter Hedbom, före detta länsman Matts 
Hindriksson i Skälby och avlidne bonden Erik Johanssons i Uppsylta hustru, Anna 
Andersdotter tillsammans med hennes nuvarande man, nämndeman Anders Eriksson i Husby, 
angående att de som förmyndare måtte förklaras skyldiga att tillställa käranden en sluträkning 
över medarvingarnas arv, som svarande har haft om hand. Dessutom betala av samma arv 
kärandes del därav med ränta och rättegångskostnaderna. 
     Inställde sig Johan Jacobsson biträdd av mantalskommissarie Johan Westman och 
Hedboms fullmäktige vice auditören Daniel Rundborg tillsammans med nämndemännen 
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Matts Hindriksson i Skälby och Anders Eriksson i Husby. Westman meddelade att hans 
huvudman sedan stämningen i denna sak blivit uttagen, fått en av Hedbom författad 
förmyndarräkning över kärandes och hans syskons arv, som visades. Där stod att Johan 
Jacobssons arv, utom hans andra 1.000 riksdaler kopparmynt som blivit utlånat till borgaren 
Stabeg i Sigtuna, och vid särskild rättegång mellan förmyndarna har upptagits, belöper sig till 
1435 riksdaler 30 3/5 öre kopparmynt. Dessa pengar har Hedbom uppfört och till fullo betalt 
och dessutom gjort en utbetalning på 55 daler 1 2/3 öre. Räkningen vore ovanlig då inte ränta 
är upptagen, jämte att nödvändiga verifikationer saknades tillika med arvslistan, 
auktionsprotokollet och bouppteckningen. 
Därför hade Westman inte kunnat författa några observationer, varför han påstod att 
förmyndarräkningen skulle förses därmed och att Runborg bort underrätta sin huvudman om 
detta. Johan Jacobsson nekar i alla delar att av Hedbom fått något av sitt arv. 
    Vice auditören Rundborg förklarade, att hans huvudman varken lämnat honom de äskade 
handlingarna eller några kvittensbrev på vad Johan Jacobsson hade uttagit av sitt arv. Varefter 
sedan Rundborg upprepat att Hedboms räkning var riktig, flera gånger kallat in Westman och 
trodde att han inte ägde rätt att advocera (genom spetsfundigheter försvara). 
     Westman hade förbehållit sig att visa Rundborg, som var okänd man, och anförde 
Rundborgs egna ord: ”som jag märker att Westman med mycket iver angriper mig som 
Hedboms ombud med hårda utlåtelser och tillvitelser, då han säger att han vill bevisa för mig, 
vad jag är för en ”. Därför anhåller jag ödmjukt hos Häradsrätten att Westman blir pålagd att 
uppta sådana skäl och bevis, antingen han äger tillstånd av sin förman eller Hovrättens 
befallning, i synnerhet som Kongl Förordningen så uttryckligen stadgar att den som för andra 
vill tala, bör undergå examen och visa prov på att de i sådana stycken förvärvat tillräcklig 
kunskap. Jag avvaktar Häradsrättens utslag. 
     Westman yttrade att han väl hört att Rundborg låter kalla sig auditör, men menade att han 
var förbjuden att driva andras saker inför Rätten, vilket Westman åtog sig bevisa genom 
kamrer Christoffer Hansell, som nu är närvarande. Skulle Rundborg äska sådant, trodde sig 
stman ha avgivit nöjaktig förklaring för sina åsikter om vem Rundborg var. 
    Vad beträffar Rundborgs anförande, att Westman borde uppta bevis över sitt tillstånd att 
driva andras saker inför Rätten, så borde Westman som bor här i orten vara välkänd och förr 
än Kongl Förordningen av år 1749 utkommit med Rättens tillstånd hade han betjänat parter 
som deras fullmätige. Han förmodade att han nu liksom tidigare borde få bibehålla en sådan 
rättighet. Han påstod att Rundborg som okänd måtte legitimera sig. 
    Rundborg uppvisade då ett konstitutorial av den 14 april 1752, varigenom Rundborg blivit 
konstituerad till vice auditör vid Upplands Regemente till fot, som också General Krigs 
Rätten betygade den 26 juni 1728. Där stod att Rundborg skickligt och väl förhållit sig. 
Rundborg inlämnade också ett intyg från Hovrätten av den 15 februari i år, där Hovrätten 
tillåtit Rundborg, som blivit utslagen att advocera vid en Kämnärsrätt i Stockholm för att han 
inte avrått sin huvudman i en där anhängig och förlorad rättegångssak, att samma rättegång 
fullfölja med vad vid Rådhusrätten. 
 
Resolverades 
Då mantalskommissarie Westman med Rättens och sina förmäns tillstånd, är känd som en 
redlig och oberyktad man och som flera år oförvitligt drivit andras rättegångssaker för Rätten, 
prövar Rätten skäligt att enligt 15 kapitlet 2 § Rättegångs Balken tillåta Westman, som inte 
haft någon uppbörd om hand eller sin tvist härigenom försummat, biträda Johan Jacobsson 
som fullmäktige. 
      Över detta utslag förklarade vice auditören Rundborg sig missnöjd, vilket på begäran 
antecknades. 
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     Härpå påstod Westman att Hedboms förmyndarräkningen var ofullkomlig. Han måtte vid 
vite påläggas att inom nästa ting tillställa Johan Jacobsson alla de bevis, som fordras, så att 
han får tillfälle att inkomma med sina påminnelser. Men vad Matts Hindrikssons och avlidne 
Erik Johanssons Sterbhus beträffar, har de inte mottagit några pengar av arvet, varför 
Westman inte kan göra något påstående mot dem. 
    Men Rundborg förmodade att om Johan Jacobsson tagit emot förmyndarräkningen, så var 
han också skyldig att nu inkomma med sina påminnelser däremot och  
 
Resolverades 
Häradsrätten prövar enligt 15 kapitlet Rättegångs Balken att denna sak uppskjuts till nästa 
ting, då det åligger Hedbom enligt 23 kapitlet Ärvda Balken att vid 10 dalers vite silvermynt, 
tillställa Johan Jacobsson alla nödvändiga bevis angående förmyndarräkningen så tidigt före 
nästa ting att han hinner inkomma med sina påminnelser.   
    Svarandena skall då infinna sig till laga gensvar.  
 
§ Häradsrätten hade till detta ting uppskjutit saken mellan handelsman Johan Åkerman i 
Stockholm mot bonden Johan Eriksson i Hernevi, Bro socken, angående att svaranden den 29 
september 1768 med hugg och slag överfallit Åkerman samt utfarit mot honom i åtskilliga 
hånfulla okvädningsord. Därför begär han plikt efter lag och att få rättegångskostnaderna 
ersatta. 
     I anseende till undertecknad domhavandes jäv med denna sak nu som vid tidigare ting, 
kunde man inte befatta sig med saken trots att Åkermans förut antagna ombud vice auditören 
Daniel Rundborg och Johan Eriksson jämte hans fullmaktige mantalskommissarie Johan 
Westman inställt sig. Därför var Häradsrätten föranlåten att uppskjuta denna sak till nästa ting 
och pålägga Johan Eriksson att infinna sig till gensvar mot handelsman Åkerman. 
 
§  Till detta ting har länsman Anders Holmberg på Ämbetets vägnar instämt drängen Erik 
Eriksson här vid Tibble gästgivargård för att han den 4 i denna månad, som var en söndag, 
under svordom och dryckenskap överfallit bonden Erik Nilsson i Tibble kyrkby och drängen 
Johan Johansson Tibble Postgård, varför han bör plikta enligt lag. 
     Vid uppropet inställde sig länsman Holmberg och Erik Eriksson, jämte sin fullmäktige 
kamrer Christoffer Hansell och Erik Nilsson. Men Johan Johansson kom inte. Då det inte 
kunde vittnas att Johan Johansson blivit stämd så anhöll länsman Holmberg om uppskov med 
saken till nästa ting, sedan Erik Nilsson och Erik Eriksson förklarat, att de varken med 
okvädningsord eller hugg och slag överfallit varandra. Holmberg ville få tillfälle att 
dessförinnan stämma Johan Johansson samt att de nu instämda vittnena: bönderna Pehr 
Pehrsson i Ålsta och Nils Larsson, pigan Kajsa och krögerskan Sophie Sellström, alla här vid 
gästgivargården samt änkan Andersdotter och Erik Månssons hustru Stina Johansdotter på 
Tibble äng, vilka var närvarande. De skulle återkomma nästa ting utan ny stämning och 
 
Resolverades 
Häradsrätten prövar skäligt och enligt 10 kapitlet Rättegångs Balken uppskjuta denna sak till 
nästa ting. Det åligger länsman Holmberg att dessförinnan stämma drängen Johan Johansson i 
Tibble. Då Erik Eriksson och Erik Nilsson vid vite av 5 daler silvermynt vardera skall infinna 
sig för gensvar till länsman Holmberg och att de nu närvarande vittnen skall återkomma. 
 
§ Länsman Anders Holmberg har till detta ting efter uttagen stämning låtit inkalla extra silver 
kneckten (tjänare med uppgift att vårda högt uppsatta personers silver och biträda 
taffeltäckaren) vid Kongl Hovet och gästgivare här vid gästgivargården, Holmström, med 
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påstående att till Holmberg som auktionist betala 42 daler 8 öre kopparmynt för inropade 
varor vid auktion i Tibble Postgård den 5 april 1768. 
     Inställde sig vid upprop länsman Holmberg och svaranden. Länsman Holmberg yrkade 
dels på stämningens innehåll och meddelade att han på före detta frälse inspektoren 
Qvarnströms begäran den 5 april 1768 under offentligt utrop sålt åtskilliga av Qvarnströms 
ägodelar. Holmström hade ropat in persedlar till ett värde av 42 daler 8 öre kopparmynt. Då 
Qvarnström fordrar redovisning av auktionsmedlen, är länsman föranlåten att stämma 
Holmström, som vill med någon genfordran kvitta skulden.  
Holmström kunde inte neka att han för sin räkning låtit inropa varor för 42 daler 8 öre 
kopparmynt vid auktionen. Men då Qvarnström när han vistades här i orten blivit skyldig 
Holmström 42 daler kontant och för borgade förtäringsvaror 89 daler, tillsammans 131 daler 
kopparmynt, så anhöll Holmström att hans skuld till Holmberg för auktionsvarorna måtte stå i 
förvar hos Holmberg, till dess Holmström vid nästa ting fått söka honom, där han nu vistas för 
att fordra sin skuld. Helst som Qvarnström numera skall vara så osäker om att kunna betala 
sin skuld och i så fall blir Holmström lidande. 
     Länsman Holmberg utlät sig att han ville lämna Holmström tid med betalningen till nästa 
ting, såvida Qvarnström dessförinnan inte lagförde. I så fall förbehöll sig Holmberg rätten att 
få hela fordran hos Holmström utan gensägelse och  
 
Resolverades 
Då extra silverkneckten och gästgivaren Holmström erkänt sin skuld för inropade varor vid 
auktionen i Tibble Postgård den 5 april 1768 prövar Häradsrätten skäligt pålägga Holmström 
att betala skulden med 42 daler 8 öre kopparmynt till länsman Holmberg efter hans 
medgivande till nästa ting, så vida Qvarnström inte dessförinnan låter lagföra Holmberg. 
 
§ För att fullfölja den vid flera tidigare ting uppförda sak, där i förra protokollet står skälen till 
att ärendet tas upp i detta ting mellan byggmästare och gästgivare Peter Hedbom vid Barkarby 
gästgiveri som kärande och före detta nämndeman Matts Hindriksson i Skälby och avlidne 
bonden Erik Johanssons i Uppsylta änka, hustru Anna Andersdotter och hennes nuvarande 
man, nämndeman Anders Eriksson i Husby. Han är tillsammans med bönderna Johan och 
Lars Johansöner förmyndare för änkans omyndiga barn i hennes äktenskap med avlidne Erik 
Johansson. De är svarande.  
     Saken är att Matts Hindriksson av avlidne Erik Johansson i livstiden allt ifrån 1 maj 1761 
som förmyndare för avlidne bonden Jacob Mattssons i Ålsta omyndiga barn har haft om hand 
1.000 riksdaler kopparmynt att redovisa och vara ansvarig för. Kärande som medförmyndare 
för den övriga delen av de omyndigas arv, anser att det måtte vara svarandens åliggande att 
inte endast för de 1.000 daler huvudstol vara ansvarig, utan också betala ränta på pengarna 
från 1 maj 1761 och ersätta tingskostnaderna. 
     Inställde sig på Hedboms vägnar hans förut anlitade fullmäktige vice auditören Daniel 
Rundborg tillsammans med svaranden  biträdda av mantalskommissarie Johan Westman.  
Rundborg yrkade på stämningens innehåll. 
   Westman anförde i andledning av en uttagen vice versa stämning, att då hans huvudman 
inte mottagit en enda penning av avlidne bonden Jacob Mattssons i Ålsta omyndiga barns arv, 
utan Hedbom tagit alltsammans för att förvalta det tillsammans med de nu i fråga varande 
1.000 riksdalerna, som utlånades till Staberg i Sigtuna den 1 maj 1761 efter förskrivning mot 
ränta. Alltså måste Hedbom vara ansvarig då Staberg som genom iråkad olycka med 
Rådsturättens i Sigtuna stad vunnit beneficium cessionis bonorum (inledning till konkurs då 
gäldenären utan egen förskyllan råkat komma på obestånd och avträder sin egendom) och 
således är befriad från sina borgensmäns krav. Hedbom är ensam ansvarig för detta lån med 
löpande ränta och skall betala rättegångskostnaderna. 
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    Rundborg påstod åter att Matts Hindriksson och avlidne Erik Johansson i livstiden inte 
endast lånat Staberg 1.000 riksdaler kopparmynt och uppburit räntan utan också vid 
Rådsturätten i Sigtuna begärt inteckning till säkerhet för lånet i Stabergs gård samt varit 
närvarande vid Stabergs konkurs och där anmält fordran. 
    Rundborg var förundrad över att svarandena inte kunde undgå att vara ansvariga för hela 
summa och räntan. Han anhåller att Staberg, som är närvarande, hörs om av vem han mottagit 
pengarna. 
    Staberg berättade, att  han av avlidne Jacob Mattson i livstiden lånat 30 plåtar. Efter 
Mattsons död var lånet obetalt. Då hade Staberg talat med avlidne Erik Johansson om 
ytterligare lån av de omyndigas andel. Johansson hade lovat om Hedbom skulle samtycka. 
Staberg hade fått Hedboms tillåtelse och sedan fått en summa som tillsammans med de 
tidigare 30 plåtarna blivit 1.000 riksdaler kopparmynt och ställt förskrivningen i samtliga 
förmyndares namn. 
     Rundborg frågade om Staberg fått pengarna av Hedbom själv. Han kunde inte säkert 
minnas om han fått den av Hedbom eller hans hustru. Rundborg erinrade om att Matts 
Hindriksson många gånger varit hos Staberg och fått ränta på pengarna. Han förklarade att 
han stod i stort ansvar för arvet samt att Staberg givit avlidne Erik Johansson fisk för att han 
skulle skaffa lånet. 
     På tillfrågan svarade Matts Hindriksson att han på Hedboms begäran på särskilda tider 
uppburit ränta av Staberg, tillsammans 207 daler kopparmynt. Han hade också till varjehanda 
behov för barnen utbetalat 285 riksdaler 28 öre.  
     Hindriksson hade två år efter lånetiden varit i Sigtuna och anhållit om inteckning för lånet i 
Stabergs gård. Förra ägaren hade innan lagfarten för Staberg trätt i kraft i brist på köpeskilling 
återtagit den, varigenom inteckningens rättighet försvunnit. 
    Westman förmodade att man inte kunde anse att svarandena skulle ansvara för lånet, då 
Matts Hindriksson uppburit en del av räntan, som dock skett på Hedboms anmodan. 
     På Rundborgs erinran tillstod Matts Hindriksson att han och avlidne Erik Johansson i 
livstiden haft Stabergs skuldbrev för att kunna uppbära räntan, som finns kvitterat på det. Man 
hade återlämnat skuldbrevet till Hedbom genom nämndeman Erik Larsson, vilket givit 
Hedbom anledning att stämma svarandena 
     Rätten frågade om förmyndarna delat förvaltningen sins emellan. De svarade nej 
     Rundborg anhöll om uppskov till nästa ting då han förmodade att hans huvudman kunde 
med vittnen bevisa att Matts Hindriksson och avlidne Erik Johansson haft skuldbrevet och för 
dess innehåll ensamma varit ansvariga. 
     Westman bestred det begärda anståndet på grund av att saken därmed skulle onödigt 
uppehållas, särskilt som det varit uppe fyra gånger i tinget. Rundborg yrkade trots det på 
uppskov, i synnerhet som saken har gemenskap med den till detta ting instämda sak om 
redogörelse för arvet. Han anhöll att protokollet måtte justeras. 
      Sedan Rundborg förklarat att han inte hade mer att anföra, tillsade Rätten parterna att 
inställa sig i morgon då utslag skulle meddelas. Varvid Westman anmärkte att han för laga 
hinders skull inte hade tillfälle att då närvara och förklarade att i hans ställe skulle vice 
länsman Daniel Holmberg avhöra utslaget. Avträddes. 
 
Den 1 mars fortsattes tinget. 
§ Jägmästaren Nils Stenberg har givit tillkänna för Landshövding Baron Johan Funck att ett  
fickur av pinsback  jämte urband och där två hängande insegel av silver för fyra år sedan 
blivit stulna i Sigtuna stad från honom. Han anhåller, att då han kommit i ansvarighet för detta 
ur, som finns hos frälsefogden Nils Jidler på Gällövsta gård i Ryds socken, att uret och 
inseglen måtte tagas i förvar och säkerhet hos länsman Anders Holmberg, så att det inte måtte 
stickas undan till dess Jidler får fatt på fångstmannen. 
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    Konungens Befallningshavande har genom utslag den 17 januari förklarat, att uret genom 
länsmannens försorg, skall vara i säkra händer till nästa Rättegångstimma vid domstolen, så 
vida laga stämning i tid utges. 
     Så har jägmästare Stenberg till detta ting efter föregången stämning låtit instämma Jidler, 
med påstående, att han skall svara Stenberg angående ett honom tillhörigt ur, som stulits för 
honom för fyra år sedan i Sigtuna stad. Han påstår att Jidler köpt det av orätt man. Uret är av 
pinsback med urband och två insegel av silver. 
    Jidler bör åläggas att visa sin rätt genom fångstmannen, eller om det inte går, återställa uret, 
betala de förkomna inseglen och ersätta såväl den avnötta förgyllningen på fodralet och de 
uppkomna rättegångskostnaderna. 
     Vid fullföljande härav inställde sig jägmästare Stenberg samt frälsefogden Jidler, som 
biträddes av sin husbonde Hovjunkare Carl Wilhelm Iserhielm. Käranden yrkade stämningens 
innehåll och två attester bevittnade av Lundqvist, som lyder: 
     Fickuret av pinsback med vit emaljerad skiva och en skruv av stål på urskivan mitt under 
siffran 12 är gjort i London av urmakare Cabirer. Detta ur har jag reparerat tillsammans med 
ett guldur år 176?. i oktober. Dessa två ur fanns på verkstaden till december, då jag under 
tiden skaffade jägmästare  Stenberg guldsand att förgylla fodralet med på pinsbacks uret och 
satte i urbandet två söljor i silver med jägmästare Stenbergs namn på. Vilket härmed 
attesteras. Stockholm den 25 september 1769  Fr Lundmarck 
 
Den 12 september 1769 var undertecknad på jägmästare Nils Stenbergs anmodan hos 
befallningsman Nils Jidler på Gällövsta att besiktiga ett pinsbacksur, som jägmästaren 
beklagade sig ha mist i Sigtuna stad för några år sedan. Jägmästaren vidkändes uret som sitt 
och beskrev det vara gjort  av en urmakare i London vid namn Cabirer. Det hade emaljerad 
skiva och under siffran 12 en skruv av stål, vilket allt befanns riktigt så väl som  Cabirers 
namn inne i uret. 
     Jägmästaren frågade Jidler var han köpt detta ur och vad det kostat. Jidler svarade först 
högts 100 daler, men sedan 150 daler. Han ville inte sälja det då han värderade det högre än 
ett silverur, som han sålt till befallningsman på Runsa för 2 á 300 daler. Det var innan han 
köpt detta uret. Han sade även att verket i detta pinsbacksur var tre gånger så bra. Vilket 
attesteras Uppsala den 15 januari 1770 Anders Berggren  Erik Engström 
 
Jägmästare Stenberg menade att detta bevisar att det är samma ur som stulits ifrån honom. 
Jägmästaren meddelade att han strax efter stölden från predikstolarna i Sigtuna stad låtit 
efterlysa uret med vidhängande insegel.  
      Hovjunkare Iserhielm omtalade att sedan Konungens Respektive Befallningshavande 
genom utslag förklarat, att Jidlers ur som han redligen köpt, vilket med vittnen skall kunna 
bevisas, borde räcka för Häradsrätten, särskilt som Stenberg inte visat något bevis över sin 
äganderätt. Iserhielm hade uret under sin vård. Han hade på Häradsrättens begäran uret med 
sig och det befanns att fodralet var förgylld med pinsback, men förgyllningen var mycket nött, 
samt emaljerad skiva med en skruv av stål under siffran 12. Det var tillverkat i London av 
urmakare Cabirer, vars namn var utstuckit i verket. Uret hade ett gammalt band och urnyckel 
utan insegel.  
     Jägmästare Stenberg påstod att det var samma ur som stals ifrån honom i Sigtuna stad i 
januari 1766. 
      Hovjunkare Iserhielm förmodade att då stämningen till tinget av hans huvudman inte 
tillställts honom i laga tid och jägmästare Stenberg inte på minsta sätt styrkt att det uppvisade 
uret var hans, inte efter lag kan anses vara skyldig att inlåta sig på svaromål i denna sak 
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     Jidler ville utan avseende om Stenberg ägt uret eller inte med vittnet Matts Johansson i 
Torsätra och krögaren Johan Selin i Skålgrund bevisa att Jidler köpt det nu uppvisade uret 
med förbehåll att Stenberg därefter uttryckligen utlåter sig om vilket påstående han vill yrka.  
    Vittnena framkallades och ojävade avlade de eden, förmanades och berättade var för sig: 
 
Matts Johansson berättade, sedan uret visats för honom, att det var samma ur som Jidler för 
fyra år sedan eller 1766 i mars månad handlat av skogvaktare Jonas Malmström. Han hade 
den tiden tjänat som skogvaktare vid Torsätra. Klockbandet kände vittnet inte igen, utan då 
hade ett annat band varit fästat vid uret. Det hade inte haft insegel. Vittnet berättade vidare att 
han varit närvarande när Malmström utbjudit uret till Jidler för 25 plåtar. Jidler hade inte velat 
ge så mycket. Han hade dock behållit uret som prov och efter ungefär åtta dagar, då 
Malmström återkommit, kommit överens med honom om 20 plåtar för uret. Jidler hade genast 
givit Malmström pengarna. Sedan hade Malmström flyttat från gården, utan att vittnet nu 
visste var han uppehöll sig. Uppläst och vidkänt. 
 
Selin berättade, att vid den tiden var Malmström skogvaktare vid Torsätra och vittnet krögare 
vid Skålkrog under samma gård. Malmström hade under vintertiden burit det ur som nu 
uppvisades för honom. Ett annat band hade då varit fästat vid uret utan insegel.  
     På våren eller i mars månad 1766 strax innan Malmström flyttat från orten, hade han 
kommit till vittnet och beklagat sig över att han inte haft några pengar och inte kunde betala 
den skuld han hade hos vittnet och i Sigtuna stad för ett par stövlar. Han hade sagt sig vara 
sinnad att säja uret, om han bara visste någon som ville köpa det. Vittnet hade menat att han 
kunde försöka hos Jidler.  
     Dagen efter hade Malmström kommit till vittnet och berättat att han varit hos Jidler och 
bjudit ut uret, men att de inte kommit överens om priset. Dock hade Jidler behållit uret. Två, 
tre dagar senare som vittnet ville erinra sig, hade Malmström återigen kommit till vittnet och 
berättat att han sålt uret till Jidler och när vittnet frågade för hur mycket Malmström fått 
svarade han att Jidler givit 20 plåtar. Strax därefter hade Malmström lämnat gården och vittnet 
visste inte var han nu uppehöll sig. 
    Hovjunkare Iserhielm påpekade att vittnena gjort olika berättelser angående tiden mellan då 
Malmström bjudit ut uret och Jidler köpt det, varför de borde konfronteras. Johansson utlät sig 
att han med visshet mindes att Malmström vid pass åtta dagar efter Malmström lämnat uret till 
Jidler återkommit och köpet slutförts. Selin kunde inte så noga påminna sig hur många dagar 
däremellan varit. Uppläst  och vidkänt. 
 
Därefter anförde Hovjunkare Iserhielm, att då hans huvudman med vittnen visat av vem han 
köpt uret av och då goda skäl framkommit önskade Hovjunkaren att Stenberg måtte med 
förbehåll av all Jidlers rätt sätta rubrik på målet. 
      Jägmästare Stenberg påminde att Jidler visserligen visat vem han köpt uret av, men påstod 
att han skulle framskaffa säljaren och återställa uret till Jägmästaren. Han anhöll att när han 
nu bevisat sin äganderätt skulle det fullgöras vid nästa ting. Hovjunkaren bestred uppskovet 
och att uret skulle återställas. Han påstod att så vida Jidler nu med vittnen visat sig redligen ha 
köpt uret och således i fall Stenberg styrkt sin ägande rätt, fullgjort vad lagen i 49 kapitlet 2 § 
Missgärnings Balken föreskriver, så förmodar han att Jidler vore saklös och således borde 
vara fri från all vidare rättegång med Stenberg. Han får hålla sig till Malmström om han finner 
anledning.    
      Jägmästaren yrkade vad han förut anfört och påstod att han måtte återfå sitt ur och att 
Jidler handlat av en misstänkt person. 
     Vid efterfrågan intygade en del av Rätten att Malmström medan han varit här i orten 
uppfört sig beskedligt. Han hade varit välklädd och inte kunnat tas för en misstänkt person. 
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     Slutligen förklarade Hovjunkare Iserhielm, att han inte vill äska på sin huvudmans vägnar 
någon kostnadsersättning av käranden, så vida som Jidler inte med någon vidare rättegång 
oroar. I annan händelse förbehöll han sin huvudman öppen talan om frågan om reconvention 
(motklagan) uppstår. 
 
Resolverades 
Jägmästare Stenberg har inte bevisat att det uppvisade fickuret av pinsback tillhört honom, 
eller att detta ur blivit stulet från honom år 1766 i Sigtuna stad och blivit allmänt efterlyst.     
Frälsefogde Jidler har å sin sida med tre under ed hörda vittnen fullkomligt styrkt att han i 
mars månad 1766 av dåvarande skogvaktare Malmström vid Torsätra, som efter intygande 
inte hållits för någon misstänkt person, köpt uret för 120 daler kopparmynt. 
      Därför prövar Häradsrätten enligt 49 kapitlet 2 § i Missgärnings Balken rättvist, att Jidler 
inte endast från allt vidare ansvar frikänns utan också tillåter honom att som sin egendom 
behålla uret som han enligt vittnen redligen köpt. Häradsrätten låter i övrigt vid Jidlers 
avstående från rättegångskostnaden bero och förbliva. Varefter uret tillställdes Jidler. 
 
§ Till detta ting hade trädgårdsmästaren vid Sjö Sätesgård Anders Westling och mjölnaren vid 
Aspviks kvarn Peter Sjödahl, som förmyndare för avlidne trädgårdsmästaren Lars Lindgrens 
omyndiga barn, låtit instämma revisor Olof Hedlund på Aspvik, angående att han skall av 
kärandena genom förskrivning av den 5 april 1768 av de omyndigas arv på två år fått ett lån 
på 3.000 riksdaler kopparmynt. Han hade förbundit sig att varje halvår betala ränta till 
kärandena. Denna överenskommelse har han brutit, varför kärandena anser att han med laga 
tvång skall påläggas att betala 270 riksdaler kopparmynt för 1 ½ års obetald ränta och de 
rättegångskostnader som detta orsakat kärandena. 
      Vid uppropet av denna sak inställde sig kärandena och visade förskrivningen som löd: 
Till avlidne trädgårdsmästare Lindgrens omyndiga barns förmyndare, trädgårdsmästaren vid 
Sjö Sätesgård Anders Westling och trädgårdsmästaren vid Lennartsnäs Peter Sjödahl betalar 
undertecknad två år efter detta datum en summa av 3.000 riksdaler kopparmynt mot 6 % 
ränta, som skall betalas varje halvår. Varför valuta utbetalats som här reverseras. 
Lennartsnäs den 5 april 1768  Ol Hedlund 
3.000 riksdaler kopparmynt 
För dessa 3.000 riksdaler kopparmynt går undertecknad i full borgen. Ut supra Gerhard 
Spolander 
      Revisorn var inte själv närvarande utan lät inge en skrift till Rätten, där han erkände 
skulden, men påstod en månads anstånd med summans betalning, samt att därpå få dra av vad 
han för någon upprättad förmyndare- och utredningsräkning över trädgårdsmästare Lindgrens 
sterbhusmedel, som han gjort. Vidare för obetalt utsäde och bruk vid torpet vid Aspviks 
kvarn, som han kunde fordra av Sjödahl. 
      Sjödahl menade att revisorn inte gittat bestrida den skuld som han nu är lagsökt för och  
inte lagligen stämt den genfordran som han utan grund låtit göra hos Sjödahl. Därför kunde 
Sjödahl inte utlåta sig i något svaromål utan höll fast jämte Westling vid deras i stämningen 
gjorda påstående. 
 
Resolverades 
Då revisor Hedlund skriftligen vidgått att han ännu inte efter sin förbindelse i skuldbrevet, 
betalt förfallen ränta under 1 ½ år på ett lån av 3.000 riksdaler kopparmynt med en summa av 
270 riksdaler kopparmynt till kärandena, prövar Häradsrätten skäligt pålägga honom att 
ofördröjligen betala dessa 270 riksdaler. Han skall också ersätta rättegångskostnaderna med 
12 riksdaler kopparmynt. 
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     Revisorn har dock rätt att om han anser sig ha någon fordran hos mjölnare Sjödahl stämma 
honom bäst han gitter. 
 
§ Kärade efter laga stämning länsman Anders Holmberg på Ämbetets vägnar till 
kvinnspersonen Sara Johansdotter i Husby, Bro socken samt bonden Olof Eriksson i Husby 
med påstående att de skall svara för begånget lönskaläge. 
Sara Johansdotter berättade, att Olof Eriksson vid tjugondetiden förra året dels på logen och 
dels i badstugan haft köttsligt umgänge med henne. Hon hade blivit havande och den 18 
oktober hade hon fött ett flickebarn, som ännu levde. 
      Olof Eriksson nekade på det högsta till att ha haft någon olovlig beblandelse med Sara. 
Länsman anhöll att de till upplysning instämda vittnena skulle höras under ed. Vittnena var: 
torparen Anders Larssons hustru, Elisabeth Mattsdotter och änkan hustru Anna Johansdotter i 
Husby. De inkallades och ojävade avlade de vittneseden och varnades för mened. 
      Elisabeth Mattsdotter berättade, att då hon hjälpt Sara Johansdotter under barnsbörden, 
som varit ganska svår, hade hon ständigt namngivit Olof Eriksson som barnafadern. 
     Hustru Anna Johansdotter gjorde en liknande berättelse. Vittnesmålen upplästes och 
vidkändes. 
    Olof Eriksson, som av Rätten gjordes flera föreställningar om att bekänna sanningen 
fortsatte ändå att neka. Länsman anhöll om anstånd till nästa ting, då han ville ha flera vitten 
och bevis för att övertyga Olof Eriksson. 
     Häradsrätten fann skäligt att samtycka. Så åläggs Olof Eriksson och Sara Johansdotter att 
vid vite av 5 riksdalers silvermynt vardera infinna sig vid nästa ting. Olof Eriksson bör hos 
värdiga prästerskapet i Bro infinna sig och förhöras i sin kristendomskunskap samt till en ren 
och rättskaffens bekännelse tillhållas. Han skall till nästa ting uppvisa bevis häröver. 
 
§ Efter lämnat företräde kom gästgivare Hedbom, jämte sin fullmäktige vice auditören 
Rundborg å ena sidan och nämndeman Matts Hindriksson i Skälby samt avlidne Erik 
Johanssons i Sylta sterbhusintressenter, nämndeman Anders Eriksson i Husby tillsammans 
med förmyndarna Johan och Lars Johansöner i Asker jämte deras ombud vice länsman Daniel 
Holmberg å andra sidan. De skall höra Rättens utslag i den i går förehavda sak, angående 
ansvar för 1.000 riksdaler kopparmynt, som utlånats till Staberg i Sigtuna av avlidne Jacob 
Mattssons i Låssa omyndiga barns arv. Hedbom anhöll om ytterligare anstånd för att bevisa 
att Matts Hindriksson och Erik Johansson ensamma åtagit sig ansvar för de till Staberg 
utlånade 1.000 riksdalerna samt att de på eget äventyr utlånat denna summa. Sedan det i går 
gjorda protokollet upplästs och vidkänts, avsades följande 
 
Utslag  
Då Hedbom åberopar sig vittnen för att bevisa att Matts Hindriksson och avlidne Erik 
Johansson i livstiden ensamma inte endast lånat 1.000 riksdaler till Staberg utan också åtagit 
sig att vara ansvariga för denna penningsumma, prövade Häradsrätten enligt 16 kapitlet 
Rättegångs Balken att uppskjuta denna sak till nästa ting, då Hedbom vid förlust av all vidare 
talan skulle visa alla sina bevis. 
     Svaranden skall då infinna sig till Hedboms gensvar. 
 
§ Uppvisades såväl fånglistorna för förra året som förteckning på de krono- och 
skattehemmans åboar i detta Härad som har slagit, bärgat, lassat och bortfört 1768 års hö på 
Kongs Hovstallets äng, Korsängen.  Då ingen hade något att påminna så blev bevis däröver 
antecknat. 
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§ Uppvisades 1:o ett utdrag av Kronans Jordebok på de skattehemman här i Häradet, vilka 
inte ständigt bebos av ägarna och således enligt Riksens Höglovliga Ständers 
Bevillningsförordning kommer att betala bevillning 4 daler silvermynt för ett helt mantal och 
propotionaliten för de mindre  
2:o Häradets underskrivna och förseglade längd för förra året examinerades noga och då  
innehållet befanns riktigt blev till bevis antecknat. 
 
§ Inlämnades till Rätten en förening av följande lydelse: 
Med anledning av den skada på den  så kallade Lusängen (Låssängen) i Låssa socken, 
tillhörig ägarna av Säbyholm och Bro gård, vilka båda nyttjat ängen och som uppstått genom 
otidig betning med mera, har vi för att undvika sådan olägenhet hädanefter överenskommit 
med varandra  på följande sätt: 
1:o att ingen betning får ske på hela våren, inte heller på hösten längre än till augusti månads 
slut 
2:o inga andra kreatur får intas eller insläppas än de som tillhör oss 
3:o gärdesgårdar och grindar samt led underhålls av var och en i lagligt stånd. För den som 
härutinnan felar uttas ett överenskommet vite på 10 riksdaler silvermynt. Dessa vitesböter tas 
ut av närmsta kronobetjänt och tillställs Pastor att delas ut bland socknens fattiga. 
     Till visshet härom är detta underskrivet av undertecknade i nedanstående vittnesmäns 
närvaro som skedde den 23 februari år 1770. 
 
Bönder Jan Pehrsson och Erik Nilsson i Finsta, Bro socken och Erik Ersson och Per Larsson i 
Ålbrunna by, Låssa socken, Jan Jansson Tibble by, Tomas Mattsson, Jan Carlsson och Matts 
Jansson i Ekeby samt torparna Jan Bengtsson i Hammartorp, Anders Mattsson i Källtorp, Lars 
Jansson i Ålbrunna, Pehr Eriksson i Saltvik, Pehr Pehrsson och Anders Söderberg Bomärken 
 
Till vittnen Daniel Kvist, Mattias Thuning 
 
Medan föregående överenskommelse betjänas så väl med vederbörandes bomärken som två 
vittnesunderskrifter till dess riktighets bestyrkande, fann Häradsrätten skäligt att gilla och 
fastställa och som bevis anteckna. 
 
§ Besvärade sig samtliga Jursta, Ålbrunna, Ekeby och Tibble byamän jämte klockaren Anders 
Söderberg i Låssa socken, som gemensamma innehavare av den så kallade Lusängen i Låssa 
över den osed att inte endast utan vederbörandes tillstånd på ängen beta sina kreatur samt 
däröver göra sig ovanliga vägar utan också förstöra och nedkasta grindar och gärdesgårdar. 
De anhåller att Rätten förbjuder denna olaga framfart och sätter ett ansenligt vite. 
     Vid efterfrågan om riktigheten av denna överklagan fann Häradsrätten skäligt att utsätta ett 
vite av 10 riksdaler silvermynt. Dessutom är den förfallen till böter efter lag och 
skadeersättning som hädanefter beträds att på Lusängen antingen olaga beta några kreatur, 
eller göra sig ovanliga och olaga vägar eller fördärva grindar och gärdesgårdar däromkring. 
    Dock bör detta förbud i Låssa och angränsande socknar från predikstolarna offentligen 
avkunnas innan förbudet träder i lag kraft. 
 
§ Länsman Anders Holmberg hade till detta ting låtit instämma frälsefogden Magnus 
Sahlström på Frölunda, angående att han måtte till sedelhavaren under den 5 februari 1768 
utge ovillkorlig förskrivning till Holmberg på 3 tunnor råg, antingen in natura eller efter årets 
markegång samt ersätta rättegångskostnaderna. 
     Sahlström har under hela detta ting som nu lider mot sitt slut, inte varit närvarande och har 
inte gittat anmäla något förfall. Därför prövar Häradsrätten skäligt att inte endast sakfälla 

12    D:\&&-SKRIFTER\Häftade med omslag\Bro Häradsrätt\Doc-filer\BroH.1770.doc   Skapat den 2013-02-10 22:24:00    



Sahlström till 2 riksdalers silvermynt för att han uteblivit från tinget, utan ock döma i saken 
efter det som kan vara sant. Länsman Holmbergs förskrivning upplästes och bestyrkte 
riktigheten av den skuld på 3 tunnor råg som Sahlström nu är lagsökt för. Därför prövade 
Häradsrätten skäligt pålägga honom att betala 3 tunnor råg till länsman Holmberg, antingen in 
natura eller med pengar efter 1768 års markegång samt ersätta hans rättegångskostnader med 
12 daler kopparmynt. 
    Dock åligger det kärande som således vunnit domen, densamma sedan tid till vad är förbi, 
att meddela sin vederpart i så god tid eller begära utmätning, att han hinner instämma saken  
till nästa ting för att söka återvinning i fall han anser sig befogad härtill. 
§ Inlämnades till Rätten så väl en av mjölnaren vid Aspviks kvarn Peter Sjödahl, som av 
trädgårdsmästare vid Sjö Sätesgård Anders Westling, den 26 februari upprättad 
förmyndarräkning över det arv, som de, som förmyndare för avlidne trädgårdsmästaren vid 
Bro gård, Lars Lindgrens, omyndiga barn, haft ansvar för. De skulle kommunicera med 
barnens närmsta släktingar, vilket blev till bevis antecknat. 
Sålunda förekommit, rannsakat och avgjort intygas på Häradsrättens vägnar Hindrik Georg 
Westell 
 
Saköreslängd till följd av föregående dombok 
Drängen Anders Nilsson i Önsta för att han skuffat bonden Erik Mattsson i Tång fälld att böta 
16 skilling till Konungen, 16 till Rätten och 16 till målsägaren. Vidare för att han varit 
drucken 5 daler och för svordom 1 daler, varav hälften tillfaller länsman Holmberg och 
hälften Näs sockens fattiga. 
 
Erik Mattsson bötar för fylleri 5 daler, varav hälften till länsman Holmberg och hälften till 
Näs sockens fattiga. 
 
Drängarna Johan Eriksson i Sylta och Johan Karlsson i Tång fällda för sabbatsbrott att böta 
vardera 10 daler silvermynt 
 
Frälsefogden Magnus Sahlström på Frölunda för uteblivande från tinget fälld att böta 2 daler. 
Tillfaller kyrkan och de fattiga. 
På Häradsrättens vägnar Hindrik Georg Westell 
 
Dombok för Bro Härads Lagtima sommarting år 1770 
År 1770 den 21 och följande dagar i maj hölls lagtima Sommarting med menig man och 
allmogen från Bro Härad i Tibble Gästgivargård av undertecknad domhavande, efter behörigt 
förordnande av den 14 denna månad.  Närvarande var länsman Anders Holmberg samt 
Häradets nämnd, nämligen: 
Häradsdomare Erik Andersson i Hernevi 
Anders Jöransson i Tuna 
Erik Nilsson i Jursta 
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 Häradsrättens ledamöter på nämnda 
tingstad och sedan laga ting och tingsfrid utlysts, upplästes för allmogen Kongl Förordningen 
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över 1734 års Skogsordning av den 5 april 1739 och Kongl Förordningen angående straffets 
skärpande för tjuvar av år 1745. 
     Därefter företog sig Rätten lagfarter och inteckningar som däröver hållna protokoll visar.  
     Sedan företogs upprop, då rätta dagen utsattes, när instämda saker och andra anmälda 
ärenden skulle avgöras. Mål som rör förmyndarskap hålls dessutom, då särskilt protokoll 
upprättas. 
 
§ Uppvisades en den 18 april 1768 hållen bouppteckning på kvarlåtenskapen efter avlidne 
bonden Erik Mattsson i Hernevi, jämte en likalydande avskrift samt påtecknat kvitto att de 
fattigas medel av inventariesumman är riktigt erlagd. 
 
§ I anledning av utverkad stämning kärade hökaren Lars Hagner i Stockholm genom sitt 
fullmäktigeombud Erik Nilsson i Jursta till torparen Anders Jönsson i Högbo torp, Bro 
socken, med påstående om betalning för mot borgen tagna varor till en summa av 24 daler 8 
öre kopparmynt, jämte ränta och ersättning för tingskostnader. 
      Då  Anders Jönsson erkände skulden prövade Häradsrätten skäligt enligt 9 kapitlet 8 § 
Handels Balken att pålägga honom att betala 24 daler 8 öre kopparmynt till Hagner jämte 5 % 
ränta från lagsökningsdagen tills skulden är betald samt ersätta käranden med 9 daler i 
rättegångskostnader. 
 
§ Efter stämning påstod hökaren Lars Hagner i Stockholm genom sin fullmäktige nämndeman 
Erik Nilsson i Jursta, att bonden Tynis Eriksson i Lund, Låssa socken skall åläggas att betala 
för med borgen uttagna varor till en summa av 27 daler 12 öre kopparmynt samt ränta och 
rättegångskostnader. 
     Svarande var närvarande och erkände skulden. Han anhöll om anstånd med betalningen till 
augusti månads slut, vilket kärandes fullmäktige samtyckte till. Därför fann Häradsrätten 
skäligt pålägga Tynis Eriksson att betala 27 daler 12 öre kopparmynt till hökare Hagner vid 
augusti månads slut. Han skall gälda ränta med 5 % från lagsökningsdagen tills skulden är 
betald samt ersätta kärandes tingskostnader med 9 daler. 
 
§ Till detta ting har länsman Anders Holmberg på Ämbetets vägnar inkallat rättaren Johan 
Eriksson vid Lövsta gård i Tibble socken med anledning av att han åstadkommit förargelse i 
Ryds kyrka annandag påsk, då han kastat upp på grund av dryckenskap. Han bör böta efter 
lag. 
     Käranden inställde sig vid upprop tillsammans med vittnen, nämligen nämndemannen 
Matts Tomasson i Brunna, fiskaren Eric Blomqvist, rättaren Lars Nilsson och drängen Anders 
Nordlöf vid Granhammar, torparen Olof Johansson på Hammaren och klockaren Erik 
Eriksson i Ryds socken. 
    Svaranden Johan Eriksson, vilken efter nämndman Curt Anderssons i Tång och Matts 
Tomassons i Brunna intygande fått stämningen för åtta dagar sedan infann sig inte. Han 
inlämnade i sitt namn en skrivelse författad av sin husbonden kammarherre Carl Riben. Johan 
Eriksson ansåg att då han inte bodde i Häradet, hade han inte fått stämningen i laga tid, varför 
han för denna gången undandrar sig svaromål.  
      Han påstod också att länsman Holmberg inte själv varit i Ryds kyrka annandag påsk och 
den uppkastning som kommit på Eriksson hade berott på hosta och bröstvärk och inte på 
dryckenskap. Han anser sig inte vara underkastad någon plikt och Holmberg måtta upptäcka 
angivaren så att Johan Eriksson som således oskyldigt kommit i vanryckte, måtte kunna söka 
reconvention ( motklagan för otillbörlig beskyllning). 
       Länsman Holmberg förklarade, att kyrkoherde Hernodius i Ryd och komminister Flumén 
i Näs församling var angivarna. Och då denna sak var att anse som brottmål, förmodade 
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Holmberg, att svarande fått tillräcklig stämningstid och påstod således att han måtte böta för 
uteblivande från tinget och vid vite föreläggas att inställa sig i Rätten vid nästa ting och 
 
Resolverades 
Då lagen i 10 kapitlet 10 § Rättegångs Balken stadgar att i brottmål bör de som instäms genast 
på Rättens bud komma till svars. Därför och som Johan Eriksson åtta dagar före tinget blivit 
stämd, så kan Häradsrätten  inte ta någon hänsyn till Johan Erikssons gjorda invändning. 
      Rätten prövar till följd av 2 § i 12 kapitlet Rättegångs Balken att sakfälla honom till 2 
daler silvermynt för uteblivande och vid vite av 10 daler samma mynt komma till nästa ting. 
Han skall i god tid få meddelande härom. De nu inkallade vittnena skall då infinna sig. 
 
§ Visades en avkortningslängd på Kongl Maj:ts och Kronans räntor i detta Härad för avslutat 
år, vilken noga examinerades och befanns riktig till sitt innehåll, som därpå till bevis 
antecknades. 
 
§ Den uppskjutna saken från förra tinget, som berodde på bristande bevis, mellan 
Kronlänsman Anders Holmberg på Ämbetes vägnar som kärande och kvinnspersonen Sara 
Johansdotter samt bonden Olof Eriksson i Husby, Bro socken som svarande angående deras 
begångna lönskaläge, skulle nu fullföljas. 
      Parterna inställde sig tillsammans med länsmannens instämda vittnen, torparen Johan 
Erikssons i Knöpplan hustru, Anna Johansdotter, Bro socken och sockenskomakaren Johan 
Andersson, Bro socken, vilka ojävade avlade vanlig vittnesed, förmanades och vittnade: 
     Anna Johansdotter, att då de förra hösten skurit kornet, har vittnet i anledning av ett ryckte 
att Olof Eriksson varit Sara Johansdotters lägersman, rått honom att ta Sara till förestånderska. 
Han hade svarat: - Aldrig om hon inte förgör mig. Sedan hade vittnet inget att berätta som 
kunde ge upplysning i saken. 
     Johan Andersson visste inte heller något härom att intyga. 
     Olof Eriksson och Sara Johansdotter som fick flera föreställningar till en rättskaffens 
bekännelse, förblev enständigt, den förra i sitt nekande och den senare att ingen annan än Olof 
Eriksson lägrat henne. 
     Länsman Holmberg förklarade att han inte hade flera vittnen att övertyga Olof, så avsade 
Häradsrätten, sedan de övertygat sig om att Sara Johandotter aldrig tidigare pliktat för 
lägersmål följande  
 
Utslag 
Häradsrätten prövar enligt 53 kapitlet 1 § Missgärningsbalken att Sara Johansdotter för första 
resan lägersmål pliktar sina 5 daler samt ger till Bro sockenkyrka 2 daler silvermynt. 
Dessutom skall hon i Bro kyrkas Sakristia infinna sig till enskild skrift och avlösning. 
    Olof Eriksson kan i brist på bevis inte fällas. 
 
§ På Ämbetets vägnar tilltalade länsman Anders Holmberg kvinnspersonen Anna Eriksdotter i 
Råbybacka, Bro socken och torparen Johan Eriksson i Knöpplan, samma socken för begånget 
lönskaläge, med påstående att de därför lagligen skall plikta. 
     Anna Eriksdotter, som en gång tidigare pliktat för lägermål, berättade, att hon åtta dagar 
före Olofsmässan förra året blivit lägrad av Johan Eriksson under deras tjänstetid tillsammans 
hos Anders Johansson i Finsta. Då hade Anna blivit havande och den 23 mars fött en gosse 
och en flicka, vilka båda dött 
    Johan Eriksson nekade alldeles att han någonsin haft något olovligt att skaffa med Anna 
Eriksdotter. Länsman anhöll att till upplysning de instämda vittnena skulle höras under ed. 
Vittnena var: drängarna Anders Eriksson i Skällsta, Carl Johansson och Erik Eriksson i Finsta 
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samt hustrurna Ingeborg Johansdotter i Skällsta och Karin Andersdotter i Säbyholms 
Hammartorp. De inkallades och ojävade avlade med hand på bok den vanliga vittneseden, 
förmanades och vittnade var för sig. 
    Anders Eriksson berättade att han något före Olofsmässan förra året sett Johan Eriksson 
och Anna Eriksdotter ligga tillsammans i ett hölass, som stått på Anders Johanssons gård i 
Finsta. När vittnet, som legat i den andra ändan av höskrindan, vaknat på morgonen hade 
Johan och Anna tagit hö med sig och lagt sig i lidret samt höljt ett lakan över sig. Vittnet har 
inte sett att de haft någon olovligt för sig. 
     Carl Johansson visste inte mera än det förra vittnet. Men han hade sett att Johan Eriksson 
klivit i hölasset och lagt sig hos Anna Eriksdotter. 
     Erik Eriksson berättade lika som föregående vittnen. 
     Ingeborg Johansdotter att hon hjälpt Anna under barnbörden, som pågått från trosdags 
afton till lördags morgon samt varit ganska svår. Anna hade endast bekänt Johan Eriksson. 
    Karin Andersdotter berättade likadant, men tillade att Johan Erikssons mor en afton under 
hösten bett Anna gå till Johan och lägga sig. Modern sa: han biter dej inte. Anna hade lagt sig 
hos honom i sängen vid pass en timme. Anna hade haft kläderna på sig, men om Johan varit 
klädd vid detta tillfälle kunde vittnet inte säga, inte heller om de haft något olovligt för sig. 
Vittnesmålen upplästes och vidkändes. 
 
Johan Eriksson som tillhölls att bekänna sanningen, förblev i  sitt nekande. Då Anna 
Eriksdotter åberopade sig flera vittnen för att övertyga honom, nämligen hustrurna Anna 
Larsdotter i Finsta, tillsammans med pigan Greta Mattsdotter i Hernevi, så prövade 
Häradsrätten till följd av 16 kapitlet 6 § Rättegångs Balken skäligt att uppskjuta målet till 
nästa ting. Det åligger länsman Holmberg att inkalla vittnena. Anna Eriksdotter och Johan 
Eriksson skall vid vite av 5 daler silvermynt vardera infinna sig. Johan Eriksson bör inför 
prästerskapet i Bro församling förhöras i sin kristendomskunskap samt förmås till en 
rättskaffens bekännelse. Han skall vid nästa ting uppvisa bevis härpå.  
 
§ På Ämbetets vägnar kärade länsman Anders Holmberg till likvidationskommissarien 
Haqvin Zetterbom på Alby skatterusthåll i Tibble socken och bonden Pehr Danielsson i 
Skälby, samma socken med påstående, att de vid deras Kongl Högheters resor här förbi 
Gästgivargården försummat att infinna sig till skjutsning trots kallelse.  
Zetterbom för sitt rusthåll om 1 3/8 mantal med 3 hästar den 29 december förra året samt med 
3 hästar den 9 januari och med 3 hästar den 7 april. 
Pehr Danielsson med 1 häst den 7 april. 
     De måtte därför inte endast plikta efter lag utan vid ansenligt vite föreläggas framledes 
fullgöra sina skyldigheter. 
    Zetterbom och Danielsson var närvarande och förklarade sig. Zetterbom att gästgivare 
Holmström här vid gästgivargården lovat att hålla 3 hästar åt honom första gången. Andra 
gången hade han skickat sin son till länsman med begäran att han ville leja 3 hästar. Sista 
gången hade Zetterbom insänt sina hästar till skjutsen och att de stått i Sylta by. Den 7 april 
hade han försummat med 1 häst, vilket berodde på att han nyss kommit från Stockholm med 
ett sto som varit dräktigt och därför inte kunnat använda henne. De två andra hästarna hade 
han insänt. 
     Länsman Holmberg svarade, att gästgivare Holmström inte skaffat några hästar eller att 
Holmberg blivit anmoda att leja några för Zetterboms räkning förrän om morgonen när 
skjutsen skulle utgå. Holmström hade inte varit i stånd att i sådan hast skaffa några hästar. 
Sista gången då Zetterberg haft sina hästar i Sylta by, som ligger halv fjärdingsväg från 
gästgivargården, borde de varit insatta vid gästgivargården tillsammans med de andra 
skjutshästarna. Holmberg hade inte vetat var hästarna fanns.  
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     Han påstod därför att Zetterbom och Danielsson måtte plikta, då de i anseende till den 
trägna skjutsningen här bort leja häst i stället, då det på grund av stoets beskaffenhet inte 
fanns tillräcklig tillgång till hästar. 
     Zetterbom påminde, att länsman Holmberg pålagt honom större antal hästar att skjutsa 
med, än han verkligen borde ha och anhöll att Rätten skulle göra rättelse härpå. Men länsman 
förklarade att han inte gjort någon ny inrättning, utan att det av ålder varit vanligt att av ett 
mantal skall 4 hästar tas ut till skjutning och av ½ mantal 2. Därför skall av Zetterboms 1 ½ 
mantal 6 hästar tas ut till skjutsning. 
 
Resolverades 
Då likvidationskommissarie Zetterbom vid tre särskilda gånger och bonden Pehr Danielsson 
en gång försummat att efter pålysning infinna sig här vid gästgivargården med nödvändiga 
skjutshästar till deras Kongl Högheters behov, prövar Häradsrätten till följd av Kongl 
Förordningen över 1734 års gästgiveriförordning av år 1766 i 7 § 28 kapitlet att döma 
Zetterbom och Danielsson att plikta, den förra för tre särskilda gånger á 6 marker varje gång, 
tillsammans  4 daler 16 öre  och den senare för en gång 6 marker allt silvermynt. Vite kan 
Häradsrätten inte bevilja, då lagen inte ger anledning därtill. 
 
Den 22 maj fortsatte tinget. 
§ Uppvisades för Rätten ett inbördes testamente som lyder: 
En gång dö och sedan domen mest alla förelagt. Att alla människor inte kommit till världen på 
en gång det vet vi och att alla människor inte få skiljas från världen på en gång det ser vi 
dagligen. 
     Då min kära hustru och jag nu är komna till vår medelålders tid och inte vet vem av oss 
som Herren behagar först kalla från världen, så underkasta vi oss på båda sidor att vara nöjda 
med Herrens allvisa råd och styrsel efter sin gudomliga nåd och vilja. Herren har välsignat oss 
i vår äktenskap med en fullkomlig kärlek och god sammanlevnad och välsignat oss med 
livsfrukt. Men då de var Herren kärare tog han dem strax igen.  
För den skull vilja vi nu med sunt förnuft på båda sidor ha upprättat ett testamente oss emellan 
på detta sättet: 
     Att vem av oss som Herren kallar från denna världen först, skall den som efterlever av oss 
ha vår lilla egendom till sin egen nytta både löst och fast. Egendomen skall vara ograverad för 
alla släktingar, vem det vara må, helst som vi ingenting har ärvt, utan med våra tjänster allt i 
vår anletes svett förvärvat. 
     Då detta testamente är likmätigt lag och Kongl Förordning, så vill vi på båda sidor ha 
detsamma stadfäst och bekräftat med våra namns undersättande, som skedde vid Ådö 
Sätesgård den 1 januari 1769 
Anders Liljeberg  Helena Maria Westling 
Som vittnen: E I Arrenius, Pastor i Bro och Låssa, Dan Qvist, Komminister i Bro och Låssa 
     Nu uppgavs att hustru Westling avgått med döden, så 
 
Resolverades 
Att detta testamente bör till följd av 18 kapitlet 1 § i Ärvda Balken med avlidna hustru 
Westlings arvingar kommuniceras inom natt och år efter erhållen del härav. De skall 
inkomma med sina påminnelser, om de finner sig befogade därtill. 
 
§ På anhållan av Tibble byamän i Näs socken, fann Häradsrätten, i anseende till överklagat 
och visst intrång av onödiga kör- och gångvägars inrättande över deras ängar och 
sädesgärden, utom de vanliga två vintervägarna Sjö- och Norrängen kallade, som löper från 
Sylta och gästgivargården över Tibble Sjöäng till sjön, skäligt att utsätta ett vite av 10 
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riksdaler silvermynt, för den, som hädanefter så snart marken blivit bar och tjälen gått ur 
jorden använder andra kör- och gångvägar än de undantagna över Tibble ängen och 
sädesgärdet. 
     Förbudet bör offentligt kungöras innan det äger laga verkan. 
 
§ Inlämnades ett testamente lydande: 
     Emedan äkta makar är förbundna att i kärligaste måtto sörja för varandras välfärd och 
bästa, så att de inte bara kan leva med nöje tillsammans under sitt äktenskap, utan också  att 
då den ena med döden avgår, den efterlevande någorlunda måtte efter stånd och villkor ha sin 
utkomst och bärgning.  
     Därför har jag Peter Runnberg med gott förstånd och berått mod gjort den författning och 
anstalt till min kära hustrus Nora Larsdotters hugnad och förmån. Min son Anders, vilken jag 
haft med min förra hustru Christina Alm, fick ta hälften med mig av kvarlåtenskapen efter sin 
framlidna moder. Därför vill jag att min senare hustru Nora Larsdotter skall få lika som min 
son Anders, sedan han tagit sin fördel i boet. 
     Skulle min son dö i omyndiga år eller ogift i sina mannaår, vill jag att allt vad han har kvar 
av sitt faders och moders arv och vad han annars kunnat förvärva, måtte tillfalla hans 
styvmoder. När han kommit till sina mogna år, skall han ge henne sin vilja skriftligen, så att 
ingen varken av min förra hustrus släkt eller föräldrar och syster på min sida, som då lever, 
skall kunna fordra något arv efter honom. 
     Härmed förordnar jag att min efterleverska skall sköta min son som hans rätta mor inte 
endast i hans omyndiga år utan ha omsorg om honom, antingen han kommer att bo med sin 
styvmoder eller blir skild från henne att få sin föda på främmande ställen. Om hon skulle dö 
före honom skall all hans kvarlåtenskap höra honom till utan klander från hennes släktingar. 
     Till yttermera visso är detta med mitt egenhändiga namn underskrivet i nedanskrivna 
vittnens närvaro, som skedde vid Stäkets tegelbruk den 14 februari 1770  Peter Runnberg 
Såsom tillkallade vittnen Petrus Flumén komminister i Näs  
Fredric Schensson frälse inspektor på Stäket 
Till tacksam erkänsla för den godhet och kärlek, som min käre man tegelslagaren Peter 
Runnberg i detta testamente förklarat, utlovar och utfäster jag med fri och oträngd vilja, att 
inte bara fullgöra allt det, som han begärt av mig, som är att lika ömt och sorgfälligt sköta, 
föda och vårda hans son Anders Runnberg efter hans faders död, som jag hittills beflitat mig 
om att göra, medan han är omyndig och även senare då han kommer till mannaålder ha 
omsorg och se till hans bästa. Detta antingen han vill bo i hus med mig eller kommer att vistas 
på främmande ställen för att tjäna sin föda. Det lilla jag kan äga efter min död skall tillhöra 
honom som vore han min egen naturliga son.  
     Mina släktingar skall inte ha någon talan eller fordra arv efter mig. Detta är med mitt 
namns underskrivande i nedanstående vittnens närvaro befäst, som skedde på Stäkets 
tegelbruk den 14 februari 1770 Nora Larsdotter 
Som vittnen Petrus Flumén komminister i Näs  
Fredric Schensson frälse inspektor vid Stäket 
Medan det tillkännagavs att Runnberg numera är död, så 
 
Resolverades 
Det åligger änkan Nora Larsdotter, till följd av 18 kapitlet § 1 i Ärvda Balken att detta 
testamente låta kommunicera med avlidne Runnbergs närmaste arvingar inom natt och år. De 
har efter erhållen kunskap härom att inkomma med sina påminnelser om de anser sig vilja 
klandra testamentet. 
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§ Bro Häradsrätts utslag i den mellan torparen Johan Johansson i Alsätra, Bro socken och 
torparen Sven Nilsson i Fiskartorpet, samma socken till detta ting instämda sak angående den 
förras påstående om betalning inte endast för de kläder som hans hustru förfärdigat till Sven 
Nilssons barn utan också för ett lispund rågmjöl. 
     Utslaget gäller också den senares gentalan att Johan Johansson måtte förklaras skyldig att 
betala halm med 18 daler kopparmynt samt en volm hö och ett dagsverke med häst och karl 
samt rättegångskostnad. 
 
Avsagt på lagtima sommartinget vid Tibble gästgivargård den 22  maj 1770 
Häradsrätten har tagit denna sak i behörigt övervägande och då det efter skiljeräkning visat 
sig att Johan Johanssons fordran för ett lispund mjöl samt 2 av hustrun förfärdigade tröjor och 
byxor för Sven Nilssons barn blir 6 daler 24 öre. Sven Nilssons genfordran är  18 daler i 
samma mynt.  
     Därför finner Häradsrätten skäligt pålägga Johan Johansson att betala till Sven Nilsson 
återstoden av skulden med 11 daler 8 öre kopparmynt samt ersätta rättegångskostnaderna med 
9 daler. 
 
§ Då drängen Erik Eriksson här vid Tibble gästgivargård på länsman Anders Holmbergs laga 
åtal är övertygad att han mellan klockan 8 och 9 om aftonen den 4 februari, som var en 
söndag under svordom överfallit dels bonden Erik Nilsson i Tibble Kyrkby, dels drängen  
Johan Johansson i Tibble Postgård, finner Häradsrätten till följd av 3 kapitlet 1 och 6  § § i 
Missgärnings Balken rättvist att Erik Eriksson pliktar för svordom och lättsinnighet 1 daler 
och för sabbatsbrottet 10 daler silvermynt.  
     Erik Nilsson och Johan Johansson är i brist på bevis frikända från Länsmans Holmbergs 
åtal. 
 
§ Sedan bonden Johan Jacobsson i Kalmarnäs, Kalmar socken, instämt till senaste vintertinget 
byggmästaren och gästgivaren vid Barkarby gästgivargård Peter Hedbom, före detta 
nämndeman Matts Hindriksson i Skälby, samt avlidne bonden Karl Johanssons i Oppsylta 
änka, hustru Anna Andersdotter tillsammans med hennes nuvarande man, nämndeman Anders 
Eriksson i Husby, angående att de som förmyndare måtte förklaras skyldiga, att inte endast 
tillställa käranden en sluträkning över hans och hans medarvingars arv, som svarandena hade 
tagit om hand till förvaltning, utan också betala kärandes del av arvet med ränta och ersätta 
rättegångskostnaderna. 
      Saken hade blivit uppskjuten på grund av att den räkning, som käranden mottagit saknat 
så väl nödvändiga verifikationer, arvslista, auktionsprotokoll och bouppteckning. Häradsrätten 
hade ålagt Hedbom vid vite av 10 riksdaler silvermynt att tillställa Johan Jacobsson alla till 
förmyndarräkningen hörande bevis, så tidigt att han skulle hinna göra sina påminnelser kända. 
     Nu inställde sig vid uppropet parterna, Johan Johansson biträdd av mantalskommissarie 
Johan Westman och Hedbom biträdd av häradshövding Daniel Fallén. Den senare meddelade 
att hans huvudman i den vid förra tinget meddelade förmyndarräkning inte tagit upp någon 
ränta. Detta berodde på författarens okunnighet. Därför fann han sig föranlåten att upprätta en 
annan mera förenlig och ordentlig förmyndarräkning, där Hedbom visade alla tillhörande 
verifikationer.  Dessa handlingar hade han förra lördagen låtit tillställa kommissarie Westman. 
     Johan Jacobssons ombud menade att det varit för sent och vägrat motta den. Hedbom 
borde inte frångått Häradsrättens utslag, utan skulle lämnat handlingarna tidigare, men som 
han bodde i ett annat län hade han inte känt till tingsterminen och varit okunnig i uppsättande 
av räkenskaper och därför måste anlita revisor Hedlund på Aspvik. Han hade inte hunnit 
förfärdiga räkningen förrän på torsdagen.  
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     På grund av detta förmodades Hedbom bli förskonad från vitet, så mycket mera som 
handlingarna inte vore vidlyftigare än att kärandens fullmäktige, om han velat motta dem, 
kunnat göra sina anmärkningar. 
    Kommissarie Westman svarade, att förra lördagen när förmyndarräkningen skickats till 
honom, visste han inte säkert om han i fortsättningen skulle vara Johan Jacobssons biträde, så 
han hade omöjligt på så kort tid hunnit genomse och granska tillhörande allegater och författa 
behöriga påminnelser. Westman menade att Hedbom således gjort sig förfallen att betala vitet, 
men han ville inte göra något påstående därom utan förbehöll sig endast ersättning för 
rättegångskostnaderna samt anhöll om del i den ifrågavarande förmyndarräkningen med 
tillhörande bevis, så att han vid nästa ting kan göra sina påminnelser 
      När ovannämnda förmyndarräkning med bifogade verifikationer blivit tillställda käranden 
utsades följande 
 
Utslag  
Då Hedbom försummat att enligt Häradsrättens den 28 februari fällda utslag lämna Johan 
Jacobsson förmyndarräkningen med därtill hörande bevis så tidigt som han bort, har han gjort 
sig förfallen till det åsatta vitet på 10 riksdaler silvermynt. Men då käranden i den delen 
eftergivit sitt påstående, så låter Häradsrätten det bero och finner skäligt att uppskjuta denna 
sak till nästa ting. Då skall parterna åter infinna sig och Johan Jacobsson avlämna de 
påminnelser som han anser sig befogad mot förmyndarräkningen. Sedan vill Häradsrätten 
meddela sitt slutliga utlåtande. 
 
§ Vid förra tinget upptagna målet mellan byggmästaren och gästgivaren Peter Hedbom vid 
Barkarby gästgivargård som kärande, samt före detta nämndeman Matts Hindriksson i Skälby 
och avlidne bonden Erik Johanssons i Uppsylta änka, hustru Anna Andersdotter och hennes 
nuvarande man nämndeman Anders Eriksson i Husby tillsammans med förmyndarna för 
änkans omyndiga och under äktenskap med avlidne Erik Johansson  avlade barn, nämligen 
bönderna Johan och Lars Johansöner i Asker som svarande, hade blivit uppskjutet. 
    Målet rör att Matts Hindriksson och avlidne Erik Johansson i livstiden från 1 maj 1761 varit 
förmyndare för avlidne bonden Jacob Mattssons i Ålsta omyndiga barn och haft ansvar för 
1.000 riksdaler kopparmynt. Käranden hade varit medförmyndare för den övriga delen av 
barnens arv. Det måtte alltså vara ålagt svarandena att inte endast ansvara för de 1.000 
riksdalerna huvudstol utan också betala ut räntan från den 1 maj 1761 och ersätta 
tingskostnaderna. 
     Hedbom skulle bevisa att Matts Hindriksson och avlidne Erik Johansson i livstiden 
ensamma inte endast lånat ut 1.000 riksdaler till Staberg utan också åtagit sig, att vara 
ansvariga för denna penningsumma. Häradsrätten hade ålagt honom att vid förlust av all talan 
till detta ting uppvisa vittnen.  
      Därför inställde sig nu vid upprop parterna. Käranden biträdd av vice häradshövding 
Daniel Fallén och svaranden biträdd av mantalskommissarie Johan Westman. Sedan de 
tidigare protokollen i denna sak blivit upplästa och kärandes fullmäktige visat utdrag ur denna 
Rätts förmyndarskaps protokoll av den 26 januari 1759, att Hedbom, Matts Hindriksson och 
Erik Johansson i livstiden blivit utsedda och förordnade till gemensamma förmyndare för 
avlidne Jacob Mattssons i Låssa omyndiga barn. 
     Vice häradshövding Fallén menade att Rättens utslag vid sista ting visade att Matts 
Hindriksson och Erik Johansson ensamma åtagit sig ansvaret för de till Staberg utlånade 
1.000 riksdaler samt utlånat dessa pengar på eget äventyr. Han hade som vittne inkallat 
traktören Anders Rydling i Sigtuna, vilken varit närvarande vid tinget i går. Men då saken i 
anseende till svarandens frånvaro inte kunde företagas av Rätten har Rydling gått bort med 
försäkran till Hedbom att i dag ofelbart infinna sig. Han har dock brutit sitt löfte. Hedbom 
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som länge lidit av saken, som nu är upptaget till tinget för femte gången, anhåller att för denna 
omständighet skull få slippa hörandet av detta vittnet. Han ber om tillåtelse för flera tryckande 
omständigheter att med sin ed få fylla att Matts Hindriksson och Erik Johansson i livstiden 
ensamma åtagit sig ansvaret för de ifrågavarande pengarna. 
      Skulle Rätten anse att en sådan edgång inte kan äga rum, förmodar vice häradshövdingen 
att Matts Hindriksson och avlidne Erik Johanssons sterbhusintressenter mot all billighet och 
skäl omöjligen kunde undgå att jämte Hedbom var för sig ansvara för tredjedelen så väl av 
lånet på 1.000 riksdaler som av räntan. De 207 riksdaler som Matts Hindriksson uppburit bör 
han enskilt för ansvara för. 
     Detta för att Matts Hindriksson och Erik Johansson med Hedbom varit gemensamma 
förmyndare och den till Staberg utgivna förskrivning är såld i samtliga förmyndares namn. 
Matts Hindriksson och Erik Johansson hade inte återkallat detta, vilket får till följd att lånet 
skett med deras vetskap. Därmed styrks Hedboms påstående att Hindriksson och Johansson 
haft hand om förskrivningen och uppburit räntan, samt vid Sigtuna Rådsturätt begärt 
inteckning i Stabergs gård som säkerhet. De har också anmält och bevakat denna fordran vid 
Stabergs konkurs. 
     Mantalskommissarie Westman bestred alldeles den av kärande sidan erbjudna edgången. 
Han menade att hans huvudmän varit medförmyndare samt på Hedboms anmodan befattat sig 
med att uppbära räntan, att söka inteckningen och bevaka lånet vid konkursen. Men de hade 
inte varit närvarande när lånet gjordes upp eller lämnat sitt bifall därtill, så därför borde 
Hedbom ensam vara ansvarig. Westman gör gällande att hans huvudmän inte endast skall 
befrias från Hedboms påstående, utan att Hedbom föreläggs att betala rättegångskostnaderna 
för fem ting med 200 riksdaler silvermynt  
     Käranden åberopade genom sin fullmäktige vad han förut anfört och äskade slutligen att få 
sina rättegångskostnader ersatta av svaranden med 100 riksdaler silvermynt och 
 
Resolverades 
Då Hedbom i brist på vittnen erbjudit sig att begå ed på att Matts Hindriksson och Erik 
Johansson i livstiden ensamma påtagit sig ansvaret för de till Staberg enligt förskrivning av 
den 1 maj 1761 utlånade 1.000 riksdaler kopparmynt av avlidne Jacob Mattsons omyndiga 
barns arv, har inga omständigheter yppat sig som styrker hans påstående och Häradsrätten 
finner att en sådan edgång inte kan äga rum. Men som förskrivningen är ställd i samtliga 
förmyndares namn och Matts Hindriksson och Erik Johansson inte återkallat det, har lånet 
beviljats med allas kunskap.  
     Då förmyndarskapet inte blivit delat mellan förmyndarna och ingen av dem gittat visa att 
någon enskild varit vållande till att lånet blivit utlämnat till en osäker betalare, helst som 
Staberg vid tiden för lånet efter nämndens intygande hållits för säker och bofast, så prövar 
Häradsrätten att i följd av 52 och 23 kap i Ärvda Balken skäligt att Hedbom, Matts 
Hindriksson och avlidne Erik Johanssons sterbhusintressenter var för sig ansvarar för en 
tredjedel i lånet på 1.000 riksdaler kopparmynt. Samma gäller ränta sedan 207 riksdaler 
fråndragits, som Matts Hindriksson erkänt sig ha tagit ut av räntan. Den delen skall han ensam 
redogöra och ansvara för. 
     Då parterna ömsom vunnit och tappat så är rättegångskostnaderna kvitterade och 
upphävda. 
 
§ Till detta ting hade överstinnan Anna Fleming låtit instämma drängen Lars Nilsson från 
Bäddarö gård, Löts socken samt bonden Lars Johansson i Östersta, Litslena socken angående 
plikt för skogsåverkan på den under Säbyolms sätesgård liggande ön Smidö kallad. 
     Inställde sig vid upprop på kärandes sida efter uppvisad fullmakt, revisorn vid Kongl Tull 
Direktionen Peter Stenberg och hans inkallade vittne sjömannen Jöran Palin på Bäddarö. 
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     Svaranden så väl som kärandes övriga instämda vittnen, båtföraren Carl Grönberg och 
dagsverkskarlen Karl Lennart Johansson vid sistnämnda gård hade utan anmält förfall 
uteblivet från tinget, fast de efter nämndeman Mats Mattssons i Röllingen och bonden Erik 
Eriksson i Bodarna i laga tid, nämligen den 5 i denna månad blivit skriftligen meddelade, 
vilket bevis uppvisades.  
       Häradsrätten på kärandes gjorda påstående fann skäligt att efter 12 kapitlet 2 § samt 17 
kapitlet 3 § Rättegångs Balken sakfälla Lars Nilsson och Lars Johansson till 2 daler var samt 
Grönberg och Lennart Johansson till 1 daler silvermynt vardera. Dessutom förelades de 5 
daler i vite för att inställa sig till nästa ting. De skall dock i god tid meddelas. Palin skall också 
infinna sig då. 
 
§ Uppvisades en förteckning på torpare med flera som anmält att de bränt brännvin förra året 
samt på den bevillning som av fruktbara kapitalets ränta blivit betalt. Anteckningarna 
examinerades och som deras innehåll var riktigt antecknades detta som bevis. 
 
§ Som uppsyningsmän över detta Härads Allmänning förordnades nämndeman Erik Nilsson i 
Jursta och Johan Johansson i Hallmarken och Jöran Johansson i Asker. Det åligger dem att ha 
noga aktning och efterse hur Allmänningen vårdas och sköts samt om de märker någon 
åverkan anmäla det hos Häradsrätten. 
Sålunda var rannsakat och avgjort intygar  
På Häradsrättens vägnar Hind Georg Westell 
 
Saköreslängd till följd av föregående dombok. 
Likvidationskommissarie Haqvin Setterbom och bonden Johan Danielsson i Bälby är fällda 
att böta, den förra för 3 särskilda resor  4 riksdaler 16 skilling, den senare för att en gång 
försummat skjuts 1 riksdaler 16 skilling, sammanlagt 6 riksdaler till Konungen, Häradet och 
Målsägaren. 
Kvinnspersonen Sara Johansdotter i Husby för lägersmål första gången bötar 5 riksdaler och 
ger till Bro sockenkyrka 2 daler. Hon skall i sakristian enskilt skriftas och få avlösning. 
Drängen Erik Eriksson i Tibble Gästgivargård för svordom av lättsinnighet på en söndag 
pliktar 1 riksdaler, varav hälften tillkommer länsman Holmberg och den andra hälften Näs 
sockens fattiga. Dessutom pliktar han för sabbatsbrott 10 riksdaler. 
Bonden Lars Johansson i Östersta, Litslena socken och drängen Lars Nilsson på Bäddarö för 
uteblivande från tinget, vardera 2 daler Böterna tillfaller Rätten. 
Båtförman Carl Grönberg och dagsverkskarlen Lennart Johansson på Bäddarö för detsamma   
som vittnen 1 riksdaler. 
På Häradsrättens vägnar Hind Georg Westell 
 
Dombok för Bro Härads lagtima höstting år 1770 
År 1770 den 17 och följande dagar i oktober hölls Häradsting med Bro Härad i Tibble 
Gästgivargård. Närvarande undertecknad domhavande och kronolänsman Anders Holmberg 
samt nämndemännen  
Häradsdomare Erik Andersson i Hernevi 
Anders Jöransson i Tuna 
Erik Nilsson i Jursta 
Matts Tomasson i Brunna 
Jan Jansson i Tibble 
Nils Larsson i Önsta 
Anders Eriksson i Husby 
Karl Andersson i Tång 
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Gudstjänsten förrättades i Näs kyrka varefter Rättens ledamöter framträdde på Tingsstället, 
där ting och tingsfrid utlystes. Därefter upplästes ur lagen 1 kapitlet till 24 kapitlet i 
Missgärnings Balken, akta publica förordningarna om: 
 Straffets Skärpanden för tjuvar  
d:o vid budkavlars utsändande  
d:o andras brevs öppnande  
d:o mot Svalg och dryckenskap. 
     Sedan företogs inteckningar och uppbud samt ansökningar om förnyade därpå …. för 
skilda protokoll. Därefter upptogs de instämda sakerna i följande ordning. 
 
Den 17 oktober 
§ Uppvisades en av den 21 mars hållen bouppteckning på kvarlåtenskapen efter avlidne 
tegelslagaren vid Stäkets Tegelbruk i Näs socken jämte en liklydande avskrift med påtecknat 
kvitto, att fattigmedlen av inventariesumman blivit riktigt betald. 
 
§ Lät direktören Olof Grau inge till Rätten en vedrekvisition till salpetersjudningen för nästa 
år i detta Härad och nedannämnda sjudningsställen, nämligen Sundby, Ryds socken 20 
vinterlass, Fiskeby 20 lass och Tång 20 lass. 
    På fråga intygades att tillgång på skog fanns vid dessa sjudningsställen, vilket antecknades i 
dokumentet. 
 
§ I anledning av att numera framlidne Landshövdingen Baron Carl Gustaf von Lieven i 
skrivelse till Landshövding Baron Johan Funck påvisat hur nedkörningen på vägen ur skogen 
till sjön på denna sidan om Stäkets färja, då färjan är infrusen, är svår och farlig, så att deras 
Kongl Högheter vid en resa från Ekholmsund sista vintern inte utan största möda kunde 
framkomma för tre djupa gropar och stora stenar. 
På Befallningshavandes befallning har detta Härads innevånare genom offentlig kungörelse 
från predikstolarna till idag blivit inkallade att höras om detta. De har i talrik myckenhet 
inställt sig, dels själva, dels genom laga ombud och enades sålunda att länsman Anders 
Holmberg åtog och utfäste sig, att mot åtnjutande av 8 öre silvermynt på varje mantal, med 
det första i höst på det vägstycke som avviker till vänster om landsvägen och utgör vid pass 
78 famnars längd, röja bort tre stubbar och stenar samt fylla groparna. De skall laga och 
förbättra så att nedfarten till färjan, den tid färjan kan vara infrusen, var dag kan bekvämt och 
säkert användas. Med denna överenskommelse lät Häradsrätten det bero. 
 
§ Uppvisades en restlängd på Kongl Maj:ts och Kronans order: räntorna för nästa år 
examinerades och befanns riktiga, vilket påtecknades till bevis. 
 
§ Lät revisorn vid Rådhusrätten i Stockholm och arrendatorn av Aspviks gård Olof Hedlund 
genom kamrer Christoffer Hanrell, som hade en idag utgiven och uppvisad fullmakt, inlämna 
en skrivelse av följande innehåll: 
     Då de flesta nyttiga rörelser och hanteringar i Riket, varibland lantbruket inte är det minsta, 
nu trycks av den allmänna penningbristen, som de flesta känner den ömmaste saknad av i sin 
drift och skötsel, som deras verksamhet kräver, så kan deras idkare och i synnerhet de som till 
lantbrukets uppodlande under de senaste åren lagt ned både egna och lånade pengar i hopp om 
att i framtiden njuta frukterna av deras möda och kostnad, inte utan särdeles bekymmer endast 
finna missräkning. Deras egendomar förlorar ansenligt i värde, som för mången redlig 
medborgare tidigare varit säker. 
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     Dessa omständigheter jämte de senaste årens omvälvningar i krediten och 
penningcirkulationen har även på mig haft den olyckliga verkan, att jag i en tid då mina 
borgenärer som önskar sin betalning, inte har en tillräcklig förmögenhet att på en gång 
tillfredställa dem alla. 
     Jag är i en svår och för ett blödande sinne och smärtande ställning försatt. Särskild sedan 
den tvingande omständigheten tillstött, att en eller annan av borgenärerna försöker sätta mig i 
kvarstad. Jag måste nu, fast mot min vilja fatta det okära beslutet att här offentligen 
tillkännage mitt tillstånd. Då ingen räddning finns ur mitt fördärv och undergång, drabbas en 
kär maka och omyndiga barn av olyckan till min odrägliga sorg. Även mina borgenärer, som 
måtte njuta gemensam rätt och del av tillgångarna. 
     Jag får därför ödmjukt anmäla mig till utnyttjande av den förmån, som lagen ger för den 
som utan eget förvållande råkat i oförmögenhet att betala sina gäldenärer. Jag vill till mina 
borgenärer på en gång avstå all min egendom och sedan från deras vidare tilltal vara frikallad. 
Till fullgörande av lagens föreskrift vid dylika ansökningar, har jag här bifogat förteckning på 
allt vad jag äger i löst och fast, jämte fordringar och gäld samt lidna skador och förluster. 
    Jag anhåller alltså i ödmjukhet, att mina borgenärer med det första skall vara inkallade att ta 
den egendom och tillgång under sin vård, som jag till deras förnöjelse nödsakas uppgiva och 
avstå, innan ackord kommer emellan. 
     Jag förebrår mig inte att på något sätt bidragit till mitt iråkade obestånd, ty jag har alltid 
levt tarvligt och sparsamt och mitt samvete är rent att jag icke i något måtto med vett och vilja 
varit vållande till detta obestånd. De olyckor som finns omnämnda i bilagan och vilka jag inte 
kunnat förutse eller förekomma har hänt under en tid av 19 år, då jag tjänat Kronan och den 
Högädla Magistraten under ringa lön. Den har inte varit tillräcklig och då  under samma tid 
det ovanligt stigande priset på all nödtorft skett, har det dragit med sig gäld som inte kunnat 
avlöpa utan betydlig kostnad. 
    Med vördnadsfull insikt att allt omfattas med det hägn och beskydd, som jag vid så satta 
omständigheter har av Häradsrättens vanliga ynnest och rättvisa samt mina borgensmäns 
ömhet och välvilja ber och förväntar jag etc. 
Kamrer Hanrell inlämnade en av Revisor Hedlund upprättad och med edlig förpliktelse på sätt 
som allmänna lagen i Ärvda och Handels Balken förmår underskriven förteckning så väl över 
de tillgångar i löst och fast med förluster och skador samt utestående fordringar som utgör 
tillsammans 63.185 daler 5 1/3 öre kopparmynt, som på skuld hos särskilda personer enligt 
skuldebrev och räkningar som uppgår till 6.135 daler 16 öre kopparmynt. 
    Varefter Hanrell yrkade att hans huvudmans anhållan infördes. 
 
Resolverades 
Då revisor Hedlund på anförda skäl i sin ingivna skrift andragit att han genom flera olyckliga 
händelser och andra bidragande omständigheter, som han inte kunnat förutse eller 
förekomma, råkat i oförmögenhet och blivit så avsigkommen, att han inte mäktat betala all sin 
skuld. Han har därför anhållit att till sina borgenärer överlämna all sin egendom på en gång 
för att sedan vara fri från allt tilltal. 
     Därför prövar Häradsrätten enligt Ärvda och Handels Balkens 16 kapitel 1 § att samtliga 
revisor Hedlunds både kända som okända borgenärer inkallas till nästa ting. Detta sker efter 6 
månaders förlopp från denna dag på andra tingsdagen. De skall då förklara sig över den 
befrielse som Hedlund söker och dessutom visa sina fordringar. Den borgenär sin inte 
inställer sig själv eller genom laga ombud mister all sin talan. 
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Den 18 oktober 
§ Bönderna Matts Johansson, Johan Karlsson och Jonas Mattsson i Ekeby, Låssa socken, har 
på länsman Anders Holmbergs laga kärande inte kunnat annat än tillstå att deras vägstycken 
på allmänna landsvägen vid den sista sommaren hållna vägsyn varit bristfälliga. 
      Alltså prövar Rätten enligt 11 § 25 kapitlet Byggninga Balken skäligt att pliktfälla dem till 
var sina 3 riksdaler silvermynt. 
 
§ Extra silverknekten och gästgivaren här vid Gästgivargården, Petter Holmström, har till 
detta ting låtit stämma bönderna Anders, Matts- och Karl Johanssöner samt Nils Mattson i 
Österröra by i Ryds socken med påstående att de måtte plikta efter lag för att de 2 gånger 
försummat hållskjutsen vid gästgivargården, nämligen den 7 augusti med 6 och den 2 
innevarande månad med 4 hästar.  
     Parterna inställde sig vid upprop och Holmström yrkade på innehållet i stämningen. 
     Svarandena förklarade, att de inte kunde neka till att de vid dessa tillfällen försummat 
hållskjutsen, men uppgav att de samma dagar varit uppbådade till Kongl Skjutsen vid 
Gästgiveriet. De menade att de därför borde bli befriade från Holmströms tilltal, då de på 
grund av brist på hästar inte kunnat fullfölja bägge skyldigheterna. 
     Länsman Holmberg yttrade sig, att när han får befallning att skaffa Kongl Skjuts, tar han 
när skjutsen kommer, undan så många hästar som den dagen är anslagen till de resande vid 
skjutshållet. 
     Men vid flera tillfällen, så också vid dessa som nu är instämda, har det hänt att deras Kongl 
Högheter inte kommit den dagen som blivit bestämd. Allmogen har därför måst uppehålla sig 
vid gästgivargården, vilket Holmberg inte kunnat förutse. Denna oreda leder till att de som 
dagen efter skulle infinna sig vid gästgivargården för att fullgöra sin hållskjuts inte kunnat i 
brist på hästar släppas från Kongl Skjutsen. 
    Länsman Holmberg anhöll hos Häradsrätten, att de vill ge instruktioner hur man i framtiden 
skulle förhålla sig vid sådana tillfällen.  Kongl Förordningar stadgar, att ingen mera skjuts får 
uppbådas än nödvändigt, på det att allmogen inte måtte förgäves hindras från sitt hemmans 
brukande. 
Gästgivare Holmström underställer att Häradsrätten prövar ärendet, då som länsman 
Holmberg anfört allmogen för Kongl Skjutsens skull kan hindras att uppehålla hållskjutsen 
för andra resande. 
 
Resolverades 
Svarandena har den 7 augusti och den 2 denna månad varit uppbådade till Kongl Skjutsen och 
därigenom blivit hindrade att på dessa dagar infinna sig här på gästgivargården för hållskjuts 
       Därför prövar Häradsrätten skäligt att deras uteblivande skall räknas som laga förfall och 
de därför frias från Holmströms tilltal. 
      Gästgivare Holmström kan hos Landshövding Baron Johan Funck ansöka om annan 
reglering med Kongl Skjutsen för den av allmogen vars hållskjuts infaller då Kongl Skjuts är 
på färde. 
 
§ Mantalskommissarie och expeditionsbefallningsman Johan Westman visade upp fullmakt 
från käranden Baron Carl Funck  till nämndemännen Anders Eriksson och hans söner Erik 
och Anders Anderssöner i Husby, Bro socken med påstående att de senaste vintern gjort en 
ansenlig åverkan på skogen ovanför Brogårds gärde. Där har hållits syn och de måtte plikta 
efter lag och ersätta skada och kostnad. 
    Svarandena som var närvarande nekade på det högsta att de skulle förövat någon åverkan. 
     Westman anhöll därför att som vittnen få inkalla bönderna Johan Mikaelsson, Karl 
Johansson och Johan Jansson i Husby samt torparen Anders Brottström också han från Husby 
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för att höras under ed. De inkallades och avlade ojävade eden. Sedan de förmanats vittnade de 
var för sig. 
1:o Johan Mikaelsson talade om, att han inte sett svarandena göra åverkan på skogen, men att 
han föregående vinter ibland sett Anders Eriksson och Erik och Anders Anderssöner fara förbi 
hans hus, som ligger vid vägen från hagen ovanför Brogårds gärde och haft virke på lassen. 
Då vägen går både genom hagen och utanför kan vittnet inte säga var de tagit virket. 
2:o Karl Jansson sade att han inte visste någonting som kunde ge upplysning, 
3:o Johan Johansson sade att han inte heller hade sig något bekant. 
4:o Brottström berättade att han en gång förra vintern sett Anders och Erik Janssöner och Erik 
och Anders Anderssöner komma på häradsvägen som löper från och förbi hagen ovanför 
Brogårds gärde med bränsle. Men var de huggit visste han inte. 
Vittnesmålen upplästes och godkändes. 
    Härpå inlämnade Westman, en av häradsdomare Erik Andersson och nämndeman Erik 
Nilsson i Jursta attest, utgiven denna månad, med innehåll att de hade anställt besiktning över 
den förra vintern och våren skedda åverkan  i skogshagen ovanför Brogårds gärde. De hade 
bland ris och stock funnit 280 stubbar efter tallträd och 50 granstubbar om cirka 12 alnars 
längd efter mätning från stubben till den kvarliggande  toppen. 
     Besiktningsmännen hade på Hans Excellens befallning jämfört de träd och den ved som 
Anders Eriksson hade hemma hos sig. De hade funnit att träden efter utseendet varit av 
samma slag och tjocklek som de i hagen kvarlämnade stubbarna. Antalet har inte kunnat 
räknas, då en del redan var upphugget till ved. Detta erkände till alla delar häradsdomare Erik 
Andersson och nämndeman Erik Nilsson. 
     Trots detta bestred svarandena att de förövat det överklagade hygget. Därför anhöll 
Westman om anstånd till nästa ting för att få fram flera bevis. Svarandena motsatte sig inte 
detta uppskov. 
     Häradsrätten prövade skäligt att uppskjuta saken till nästa ting så att Baron Funck får 
tillfälle att skaffa fler vittnen för att övertyga svarandena. De skall vid nästa ting infinna sig 
till gensvar. 
 
§ I en insänd skrift besvärade sig Excellensen Carl Funck och anhöll hos Häradsrätten om 
någon hjälp och undsättning att förbättra nedannämnde under Bro Sätesgård liggande 
frälsehemman. Enligt synen behövdes det vid 
Husby hos Nils Hansson nytt stuggolv med 6 stockar 
Hos Karl Jansson till ladugolv 40 stockar, 2 lass raft (stänger som placeras under takläggning 
vid halmtak och där halmen binds fast) och 1 lass takstänger 
Hos Johan Johansson till en ny stuga 50 stockar 
Jursta soldattorp 60 stockar 
Hos Erik Nilsson nytt portlider 30 stockar 1 ½ lass raft ½ lass takstänger  
Tillsammans 5 lass 186 stockar 
     Då det intygades att det inte finns någon skog på hemmanens ägor fann Häradsrätten 
skäligt att tillstyrka det begärda antalet timmer och virke. Det kommer att införas på den 
allmänna listan och insändas till Befallningshavande i länet för vidare granskning. 
 
§ I skrift anhåller Överceremonimästare Gustaf Wachschlager hos Häradsrätten att till högst 
nödvändiga behov för sin i detta Härad och Näs socken belägna skoglösa egendom från 
Häradets Allmänning nästa vinter få hämta nedannämnda antal timmer och annat virke enligt 
synebevis, nämligen: 
Till Lennartsnäs Sätesgård för att förbättra ett fähus, 25 stockar och 6 lass gärdsel samt 3 lass 
stör 
Till nämndeman Anders Jöransson i Tuna 3 lass gärdsel och 1 lass stör 
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Till Lars Bengtsson i Tuna till ett hemlighus, 6 stockar och till stallbotten 4 stockar samt 3 
lass gärdsel och 1 lass stör 
Till John Jacobsson i Tuna till att förbättra fähuset, 15 stockar samt 3 lass gärdsel och 1 lass 
stör 
Till torparegården i Tuna 3 lass gärdsel och 1 lass stör 
Till Johan Nilsson Tuna till en badstuga, 20 stockar 
Till bonden Olof Eriksson Berga frälsehemman till en stuga och kammare, 30 stockar 
Till Johan Erikssons änka i Berga till förbättrande av ett foderhus, 12 stockar 
Till bonden Johan Bengtsson i Berga till ett nytt foderhus 30 stockar 
Till bonden Anders Pehrsson i Skälby frälsehemman 4 lass gärdsel och 2 lass stör 
Detta blir underställt Befallningshavandes vidare granskning. 
 
Den 19 oktober 
§ I den från förra domartinget uppskjutna saken mellan bonden Johan Jacobsson i Kalmarnäs, 
Kalmar socken, som kärande och byggmästare och gästgivaren vid Barkarby gästgivargård 
Petter Hedbom, före detta nämndeman Matts Hindriksson i Skälby samt avlidne bonden Erik 
Johanssons i Oppsylta änka, hustru Anna Andersdotter och hennes nuvarande man, 
nämndeman Anders Eriksson i Husby, som svarande. 
      Ärendet gäller att svarandena som förmyndare måtte förklaras skyldiga att inte endast 
tillställa käranden en sluträkning över deras och deras medarvingars arv som de haft att 
förvalta utan också att betala av samma arv vad som kommer på kärandes del med löpande 
ränta och ersätta rättegångs utgifterna. 
    Käranden inställde sig biträdd av mantalskommissarie Johan Westman och svaranden av 
vilka Hedbom antagit vice häradshövding Daniel Fallén till biträde. Sedan käranden 
återställde den med honom kommunicerade förmyndarräkningen med därtill hörande 
verifikationer, meddelade parterna att de i detta mål i godo förenats så att: 
1:o Hedbom skall inom fjorton dagar betala till Johan Jacobsson hans innestående arv som 
efter nu gjord likvid med ränta uppgår till 246 riksdaler 13 öre kopparmynt. Johan Jacobsson 
skall själv av Matts Hindriksson och Anders Eriksson utsöka de 101 riksdaler 25 3/5 öre, som 
han hos dem vardera  enligt Rättens vid sista ting givna utslag rörande de till Staberg den 1 
maj 1761 utlånade 1.000 riksdaler kopparmynt har att fordra. 
2:o Johan Jacobsson åtar sig nu förmyndarskapet för sin omyndiga broder Jacob Jacobsson. 
Det åligger Hedbom att med det första enligt förmyndarräkningen till Johan Jacobsson 
utlämna Jacob Jacobssons arv på 612 riksdaler 26 3/5 öre kopparmynt. 
     Johan Jacobsson skall för sin pupills räkning hos Matts Hindriksson och Anders Eriksson 
kräva de 101 riksdaler 3/5 öre kopparmynt som de enligt ovannämnda utslag bör betala 
vardera till Jacob Jacobsson. 
    Johan Jacobsson förbehåller sig att då han fått granska förmyndarräkningen i den del som 
rör Jacob Jacobssons arv inom laga tid få göra sina påminnelser. Om han anser sig befogad. 
4:o Då Matts Hindriksson och Anders Eriksson nu alldeles avsagt sig förmyndarskapet för 
Karl Jacobsson  och döttrarna Maja, Stina och Anna-Greta och Hedbom ensam kommer att 
förestå förmyndarskapet, så äger Hedbom att hos Matts Hindriksson och Anders Eriksson 
utsöka de 101 riksdaler 25 3/5 öre med vidare löpande ränta som de enligt Häradsrättens 
utslag till var och en av dessa pupiller gälda.  
     Då parterna vid uppläsande av föreningen till alla delar erkände den och förklarade sig 
vara nöjda, så fann Häradsrätten skäligt att den till obrottslig efterlevnad gilla och stadfästa. 
 
§ Komministern i Ryd och Näs församlingar Petrus Flumén anhöll att han för trägna 
ämbetssysslor inte hann med att längre förestå förmyndarskapet för avlidne mjölnaren Jan 
Erssons vid Aspvik efterlämnade tre omyndiga döttrar. Han måtte alltså bli entledigad och 
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frälseinspektor Jonas Rydling på Granhammar förordnas istället. Rydling som var närvarande 
förklarade sig nöjd att motta förmyndarskapet. 
      Dock har Rätten kunskap om att Rydling är oförmögen att med säkerhet kunna anförtros 
detta förmyndarskap. Därför prövas skäligt att denna ansökning bör kommuniceras med de 
omyndigas fränder. De skall till nästa ting inkomma med sina synpunkter, varefter Rätten 
skall meddela sitt utlåtande. 
 
§ Till detta ting har drängen Anders Staffansson i Kvista, Bro socken på egna och hans 
omyndiga syskons vägnar låtit stämma sin förmyndare bonden Johan Karlsson i Ekeby, Låssa 
socken med påstående att han skall redovisa förvaltningen av deras arv. Han skall inställa sig 
vid upprop. 
    Då svaranden, sedan Anders Staffansson yrkat på stämningens innehåll, inlämnat  en i dag 
av honom författad förmyndarräkning. Där befanns att de omyndiga utom ränta har 574 
riksdaler 24 öre kopparmynt, vartill deras uppfostran nu är 496 riksdaler 24 öre kopparmynt. 
    Käranden förklarade att han som omyndig inte kan utlåta sig om räkningen är riktig, men 
då han inte säger sig ha full säkerhet för arvet hos Johan Karlsson, begär han att Rätten skall 
utse någon annan till förmyndare för honom och hans omyndiga syskon. Han föreslår 
nämndeman Erik Nilsson i Jursta.  
     Då det intygades att Johan Karlsson inte är nog säker att förestå detta förmyndarskap fann 
Häradsrätten skäligt att entlediga honom därifrån. Som förmyndare för Anders Staffansson 
och hans syskon förordnades nämndman Erik Nilsson.  
      Det åligger honom att fordra redogörelse av Johan Karlsson om hans förvaltning samt 
utsöka arvet och under sin förvaltning ställa sig Ärvda Balkens 22 och 23 kapitel till noga 
rättelse och efterlevnad. 
 
§ Anmälde sig nedanskrivna skoglösa häradsbor, att från Häradets Allmänning nästa vinter få 
hämta nedanstående antal timmer och annat virke till byggnader samt hägn och stängsel vid 
deras hemman, så som synebeviset anger. 
Näs socken 
Överceremonimästare Wachschlager 25 timmer till fähus, 6 lass stängsel, 3 lass stör 
Kronängsvaktare Korsberg 10 stockar att laga Kungsängsbron, 2 lass stängsel, 1 lass stör 
Expeditionssekreterare Carl Carlskjöld 40 timmer till en loge, 10 tilser (?), 1 lass raft, 1 lass 
takstänger, 4 lass gärdsel, 1 lass stör samt 1 lass slöjdvirke av björk 
Lars Johansson 4 timmer till ett hemlighus, 1 lass gärdsel 
Johan Johansson 1 lass gärdsel 
Johan Johansson Tibble ½ lass slöjdvirke av björk 
Länsman Holmberg, Ekhammar  ½ lass slöjdvirke av björk 
Löjtnants bostället 15 tilser, 9 underslagsstockar 
Anders Pehrsson 4 lass gärdsel, 2 lass stör 
Johan Johansson 1 lass gärdsel 
Erik Johansson 1 lass gärdsel 
Johan Pehrsson 1 lass gärdsel  
Anders Johansson i Tuna 3 lass gärdsel, 1 lass stör 
Karl Bengtsson 3 lass gärdsel, 1 lass stör samt 10 stockar till ett hemlighus och stallbotten 
Pehr Jacobsson 15 stockar till att förbättra ett fähus med flo (vattenho) och såar, 3 lass 
gärdsel, 1 lass stör 
Torparegården 3 lass gärdsel, 1 lass stör 
Olof Eriksson 14 stockar till ett stall 
Johan Nilsson 20 stockar till en bod 
Olof Eriksson, Berga 30 stockar till stuga och kammare 

28    D:\&&-SKRIFTER\Häftade med omslag\Bro Häradsrätt\Doc-filer\BroH.1770.doc   Skapat den 2013-02-10 22:24:00    



Johan Erikssons änka 30 stockar till ett fähus med foderrum 
Johan Bengtsson 30 stockar till ett foderhus 
Arrendator Olof Hedlund Aspvik 30 stockar till underlag och botten i ett fähus och vagnshus, 
10 lass gärdsel, 5 lass stör 
Bro socken 
Nils Hansson Husby 6 stockar till ett nytt stuggolv 
Karl Jonsson 40 stockar till ladugolv, 2 lass raft. 1 lass stänger 
Johan Johansson 50 stockar till en stuga 
Pehr Markusson 6 stockar till stuggolv, nock till 2 grindstolpar 
Jursta soldattorp 60 stockar 
Erik Nilsson 30 stockar till ett nytt portlider, 1 ½ lass raft ½ lass takstänger, ½ lass slöjdvirke 
av björk 
Olof Johansson Hernevi 24 stockar till en bod och bjälkar till en källare 
Pehr Johansson 18 stockar till foderhus och fähus med flo  
Anders Olofsson 6 stockar till flo samt fönster och kammargolv 
Johan Pehrsson 12 stockar till får- och svinhus 
Johan Eriksson 1 lass läckt 
Johan Johansson 16 stockar till ett foderhus 
Erik Larsson 12 stockar till får- och svinhus 
Erik Andersson 6 stockar till logbotten och förbättrande av stuggolv 
Prästgården 14 stockar till vagnshus samt förbättring och inredning i ett oxhus 
4 stockar till syllar under sockenstugan 
Hernevi byamän har lånat till innevarande års salpeterkokning enligt uppvisat bevis 17 lass 
ved 
Detta är underställt Befallningshavandes i länet granskning. 
 
§ Soldaten Matts Johan Lindberg här vid gästgivargården, kunde inte övertygas om länsman 
Anders Holmbergs åtal, att han mellan jul och nyår  i år haft olovligt umgänge med 
kvinnspersonen Anna Andersdotter, varvid hon blivit havande och för ungefär en månad 
sedan fött ett gossebarn, som ännu lever. 
      Därför prövar Häradsrätten enligt 53 kapitlet 1 § Missgärnings Balken rättvist att pliktfälla 
henne till 5 riksdaler silvermynts böter samt pålägga henne att till Näs kyrkas fattiga ge 2 
daler och i samma kyrkas sakristia undergå enskild skrift och avlösning. 
     Lindberg blir i brist på bevis befriad från länsman Holmbergs tilltal. 
 
Den 19 oktober 
Sedan länsman Anders Holmberg på Ämbetets vägnar till sista sommartinget instämt rättaren 
Johan Eriksson vid Löfsta gård, Tibble socken, angående att han vid senaste påsken i Ryds 
kyrka åstadkommit förargelse genom att kräkas på grund av dryckenskap. Han bör därför böta 
efter lag. Då svarande inte infann sig vid sommartinget blev saken uppskjuten till detta ting. 
     Johan Eriksson har nu låtit inkalla kyrkoherden i Ryd och Näs församling Olof Hernodius 
med påstående att kyrkoherden angivit Johan Eriksson för att han annandag påsk genom 
uppkastning på grund av dryckenskap åstadkommit förargelse i Ryds kyrka. Själv påstår 
Johan Eriksson att orsaken till uppkastningen var hosta och bröstvärk. Han anser att 
kyrkoherden bör plikta enligt lag och ersätta rättegångskostnaderna. 
     Inställde sig för utförande av denna sak på Ämbetets vägnar länsman Holmberg och Johan 
Eriksson, som var biträdd av sin husbonde kammarherre Carl Riben. Kyrkoherde Hernodius 
infann sig inte utan lät genom länsman Holmberg till Rätten inge en skrift av följande 
innehåll: 
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      Kyrkoherden erkänner att han på Ämbetes vägnar angivit målet så som han fått berättats 
av sina ämbetsbröder, som förrättat gudstjänsten i Ryds kyrka. Tingsrätten lär väl vid 
rannsakningen kunna få fram om Erikssons uppkastningar berott på dryckenskap eller hosta 
och bröstvärk. 
      Kyrkoherden kunde inte annat än anse att Erikssons agerande var besynnerligt, då han 
kunde instämma en ämbetsman som bara gjorde sin plikt och dessutom begära betalt för sin 
möda. Kyrkoherden skulle haft att förebrå sig en oförsvarlig efterlåtenhet om han lämnat detta 
opåtalt och flera hade kunnat ta sig sådana friheter att begå förargelse. Kyrkoherden hade 
största fog att förbehålla sig öppen talan till reconvention (motklagan) vilket han är sinnad att 
fortfara om inte Johan Eriksson tar tillbaka sin obefogade stämning, som han tvivelsutan är 
förledd till. I så fall är kyrkoherden beredd att av medlidande förlåta honom. Skulle 
kyrkoherdens ämbetsskyldighet anses för något fel, så undandrar sig kyrkoherden att gå i 
svaromål tills någon fullmäktig från Domkapitlet i Uppsala är utsedd att biträda honom. 
      Kammarherre Riben utlät sig, att han på Johan Erikssons vägnar inte kunde yttra något 
över kyrkoherde Hernodii anförande förrän rannsakningen var genomförd. Han inlämnade en 
attest, utgiven av kammarherre Hindric von Bahr den 12 i denna månad, med begäran att den 
skulle intas i protokollet. 
      Tidigt på morgonen tredje dag påsk, när jag på min resa passerade Tibble Löfsta, blev jag 
anmodad av kammarherre Ribens fru, Margareta Iserhielm, att besöka rättaren Johan Eriksson 
och ordinera något för hans besvärande sjukdom. Jag fann att den bestod i en bröstfeber. De 
närvarande berättade att han plågats hela natten med sömnlöshet, stark hetta och kräkningar 
då hostan ansatte honom. Detta är inte ovanligt vid bröstsjukdom i synnerhet som mycket 
slem bildas och ristandet i halsen är mycket retande. Att detta är sant intygas på begäran. 
     I anledning härav menade kammarherre Riben att det var påtagligt att hostan och 
bröstvärken under hastig påkommen sjukdom vållat den skedda uppkastningen. 
    Johan Eriksson nekade att han annandag påsk varit drucken, och därför kräkts i Ryds kyrka 
utan menade att det skett av sjukdom med stark hosta och bröstvärk. 
    Länsman Holmberg ansåg att han inte kunde lämna något avseende på kammarherre von 
Bahrs attest, eftersom han inte besökt Eriksson förrän dagen efter, då han enligt attesten varit 
opasslig De av honom instämda vittnena, nämligen nämndeman Matts Tomasson i Brunna, 
rättaren Lars Nilsson på Granhammar, torparen Olof Johansson på Hammaren och Pehr 
Pehrsson i Lurhagen samt fiskaren Eric Blomqvist på Granhammar skulle höras under ed. De 
inkallades och ojävade avlade de eden, förmanades och berättade. 
1:o Matts Tomasson berättade, att han inte givit akt på rättaren Johan Eriksson annandag påsk 
och om han varit drucken. Men när gudstjänsten var slut hade han på komminister Flumenius 
genom kyrkvaktaren blivit tillsagd att titta i bänken, där Johan Eriksson suttit och kräkts. 
Detta hade hänt mitt under predikan. Han hade känt att det luktat ganska starkt av brännvin. 
Men om Johan Eriksson kräkts av dryckenskap eller sjukdom kunde vittnet inte med visshet 
säga. 
2:o Lars Nilsson berättade, att Johan Eriksson annandag påsk följt drängen Anders Nordlöf 
vid Granhammar till kyrkan och suttit i samma bänk som han. Johan Eriksson hade lutat sig 
mot bänken framför mot armarna och under Tron och sedan under Predikan kräkts, varefter en 
stark brännvinslukt känts. Men om uppkastningarna berott på dryckenskap eller sjukdom 
kunde vittnet inte med visshet veta. Dock hade vittnet inte hört Johan Eriksson hosta. 
3:o Olof Johansson berättade, att när Johan Eriksson och Nordlöf annandag påsk kommit in i 
kyrkan hade han sett att Johan Eriksson varit överlastad av starka drycker, så att han knappt 
kunnat gå. Vittnet har varken hört honom hosta eller kasta upp. Dock har vittnet under 
gudstjänsten känt stark brännvinslukt i kyrkan. Vittnet hade också sett att Johan Eriksson lutat 
sig mot bänken på armarna och inte stigit upp förrän mot slutet. 
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4:o Pehr Pehrsson berättade, att Johan Eriksson raglat av dryckenskap då han vid detta tillfälle 
kommit in i kyrkan tillsammans med Nordlöf. De hade satt sig i samma bänk som vittnet. 
Johan Eriksson hade först tagit en psalmbok i handen men strax lagt den ifrån sig. Han hade 
under hela gudstjänsten suttit lutad mot bänken på armarna. Vittnet hörde honom inte hosta 
men under Predikan har han kräkts en gång. Då hade stark brännvinslukt uppstigit. Nordlöf 
som haft Johan Erikson med sig i bänken hade angivit det skedda för kyrkvaktmästaren när 
han gick förbi bänken. Man frågade om vittet märkt om han kastat upp även under Tron, 
vilket han svarade nej till. 
5:o Blomqvist berättads lika som förra vittnet, men tillade att Johan Eriksson kräkts även 
under Tron. 
Vittnesmålen upplästes och vidkändes. 
      På tillfrågan erkände Johan Eriksson att han annandag Påsk på morgonen varit ett ärende 
till Granhammar för sin husbonde och då tagit en sup brännvin. Han menade att han inte 
kunnat bli så överlastad av den, utan vidhöll att kräkts av hosta och bröstvärk. 
     Länsman Holmberg gjorde påståendet, att då flera märkt att Johan Eriksson vid detta 
tillfälle varit drucken och därför uppkastat, så hade han åstadkommit förargelse. Holmberg 
kunde med flera vittnen som inte var närvarande till överflöd bevisa, vad de redan hörda 
berättat. Han påstod att Johan Eriksson måtte anses med plikt efter lag. 
     Kammarherre Riben anförde att Nordlöf, som följt Johan Eriksson till kyrkan från 
Granhammar bäst visste hurdan Eriksson varit under vägen till kyrkan samt hur mycket 
brännvin han druckit i Granhammar. Nordlöf var på båtresa till Stockholm och det var osäkert 
om han skulle hinna tillbaka innan tinget var slut. Därför anhåller Riben om anstånd med 
denna sak till nästa ting. Då länsman Holmberg även var nöjd med detta uppskov beviljades 
det av Häradsrätten. Det åligger Holmberg att instämma Nordlöf till nästa ting då han skall 
lämna upplysningar. Parterna skall åter infinna sig till gensvar. 
 
§ Till detta ting har kyrkoherden i Västra Haninge Lars Forsk Larsson efter stämning låtit 
inkalla torparena Erik Olofsson i Norrskog, Låssa socken och Anders Olofsson i Norränge 
Tätorp i Skå socken på Svartsjölandet. De är förmyndare för hans omyndiga systerdotter 
Christina Charlotta Hallman.  Kyrkoherden påstår, som nära anförvant och skyldeman till 
denna omyndiga person, som han även tagit till sitt hus att uppfostra, att svarandena tid efter 
annan inte godvilligt kunnat förmås att lämna riktig redogörelse för sin förvaltning, såsom 
lagen enligt 23 kapitlet Ärvda Balken stadgar. Han begär att svarandena förklarar 
1:o Att för Rätten visa en tillförlitlig förmyndarräkning för deras pupills (myndlings) Fars- 
och Mors arv med de bevis som därtill hör 
2:o De har hos kyrkoherden som har den omyndiga i sitt hus, inte på flera års tid hört efter hur 
den omyndiga har det eller dragit någon omvårdnad om hennes bästa och uppfostran. De bör 
därför avträda förmyndarskapet till kyrkoherden 
3:o Att till kyrkoherden eller hans laga ombud betala hela arvssumman efter behöriga 
verificerade handlingar samt räntan därpå från den tid svarandena taget hand om arvet till 
betalningen sker. 
4:o Ersätta den härigenom uppkomna rättegångskostnaden. 
      Inställde sig för att slutföra detta på kyrkoherde Forsks vägnar hans fullmäktige vice 
Härads Hövding Hindric Georg Westan tillsammans med svarandena. Då kärandes 
fullmäktige inlämnade en av hans huvudman underskriven skrift lydande som följer. 
     Förmodligen är Härads Hövdingen vid den högt ärade Tingsrätten  bekant med detta, då 
jag redan för några år sedan till mig och under min vård tagit en fattig fader- och moderlös 
flicka, min nuvarande kära hustrus och makas avlidna köttsliga broders i livstiden, Ryttaren 
vid Kongl Lifregementet Carl Hallmans eller Råbergs, som hans namn blev sedan han kom i 
krigstjänst, efterlevande  enda dotter Christina Charlotta Hallman. Fadern dog i Pommern och 
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sedan modern G Brita Olofsdotter. Då blev morbröderna Erik Olofsson i Norrskog, Låssa 
socken och Anders Olofsson i Tätorp i Skå socken på Svartsjölandet lagligen utsedda av Bro 
Häradsrätt till förmyndare vid hösttinget den 17 oktober 1759 i Tibble gästgivargård. De har 
tagit under sin vård både hennes fars- som morsarv, vilket bestod av auktionspengar efter sålt 
lösöre och efter skulders betalande till 591 riksdaler 1 öre kopparmynt. Detta utvisar ett till 
mig översänt utdrag av arvsinstrumentet. Sedan har jag inte fått någon redogörelse av dem 
trots påminnelse särskilt till Erik Olofsson i Norrskog i januari månad 1767. Den 25 mars 
samma år lovande han mig skriftligen att översända arvspengarna och tillhörande dokument, 
vilket aldrig blivit verkställt.  
      Jag är därför nödsakad att nu vända mig till Härads Hövding och den Vällovliga 
Häradsrätten med ödmjuk anhållan, att vid kommande höstting med Bro Härad, anmoda vice 
Härads Hövding Hindric Georg Westan att på mina vägnar låta instämma flickans morbröder 
Erik och Anders Olofsöner att redogöra för sitt förmyndarskap. De bör allvarsamligen bli 
tillhållna att ta med sig alla dokument som rör flickans arv och betala den ränta som blivit 
under denna tid. Räntan bör sedan genom vice häradshövding Westan komma den fattiga 
flickan tillhanda, vilken hon väl behöver. 
      Att Häradshövdingen och Tingsrätten entledigar hennes förra förmyndare och överlåter 
det till mig, som inte bara är hennes nära anförvant och skyldeman, utan också den som redan 
i flera år dragit försorg för hennes nödvändiga education. Jag vill och skall med Guds bistånd 
hädanefter sköta hennes penningarv, så att hon får största möjliga nytta och fördel därav. 
    Att ha inseende på några förmyndare där på orten som är min skyldighet, då de förestår 
hennes arv, de må vara hennes morbröder eller andra, är en besvärlig sak för mig som bor 
fjärran därifrån. Därför är min ödmjuka begäran till Häradshövdingen och Tingsrätten att 
villfara min begära i denna sak som det förra målet.  
    Därefter inlämnades av svarande en bouppteckning som den 14 maj 1759 gjorts av 
frälsefogden Anders Frogstadius och nämndeman Anders Ersson på kvarlåtenskapen efter 
avlidne ryttaren Carl Råberg och hans hustru Brita Olofsdotter och dessutom ett protokoll 
över försäljningen av deras bo. Därpå fanns antecknat att sedan gäld och skuld till Säbyholm 
med flera, samt vad den omyndigas syster, Christina Hallman, som tagit till sig den 
omyndiga, dels själv ropat in och dels till den omyndigas förnödenhet tagit undan bestod arvet 
av 401 riksdaler 11 öre utom 32 riksdaler av ryttarens innestående lön. Christina Hallman 
hade mottagit pengarna till den omyndigas förnödenhet och kvitterat. Då blev återstoden 591 
riksdaler 1 öre kopparmynt, vilka pengar Erik Olofsson och Anders Olofsson genom påskrift 
på protokollet den 11 mars 1761 mottagit och kvitterat, vilket de nu också erkände. 
     Erik Olofsson berättade att han vid försäljningen tagit undan en guldring om 1 dukats vigt 
för sin pupills räkning tills hon blivit myndig. Ringen hade han ännu i behåll och var ensam 
ansvarig för. 
   Erik och Anders Olofsöner bestred att de skulle avstå förmyndarskapet, helst som de var 
bofasta och säkra män. De kunde dock inte neka till, att sedan deras pupill för flera år sedan 
flyttat från orten till kyrkoherde Forsks hus, hade de på grund av avståndet inte haft tillfälle att 
på något sätt tillgodose och besörja hennes uppfostran. Men de hade hennes arv utestående 
mot ränta och god säkerhet. 
    Då frälsefogde Frogstadius nu var närvarande vid Tinget begärde käranden att Rätten ville 
fråga Frogstadius, som både haft att ordna bouppteckningen och försäljningen av den 
omyndigas egendom, om allt därvid gått rätt till.  
    Rätten ställde frågan till Frogstadius och sedan anteckningen över gäld och skuld blivit 
uppläst för honom, svarade han att posterna var riktiga. Detta kunde han så mycket mera veta, 
som han själv med egen hand i vederbörandes närvaro både författat pappret och redan 
tidigare haft kunskap härom. Av den anledningen förklarade sig kärandes fullmäktig för 
denna gången inget ha att påminna angåenden svarandenas uppvisade redogörelse för 
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förvaltningen. Han förbehöll sig ändå öppen talen om det i framtiden skulle visa sig att någon 
oriktighet hade skett. 
     Kärandes ombud påstod att kyrkoherde Forsk som i flera års tid haft den omyndiga i sitt 
hus, uppfostrat och klätt henne och som även nu hade all faderlig omvårdnad om henne måtte 
tillsättas som hennes förmyndare. Svarandena borde entledigas som osäkra och boende långt 
därifrån och för att de  inte dragit minsta omsorg om henne på flera års tid. De borde åläggas 
att genast betala hela arvet med ränta och ersätta kyrkoherdens rättegångskostnad. 
     Då inget mera fanns att tillägga utom att Erik Olofsson anhöll att halva arvsumman hos 
honom mot ränta måtte får innestå, vilket kärandens fullmäktige bestred. Alltså 
 
Resolverades 
Erik och Anders Olofsöner vill bibehålla förvaltningen av förmyndarskapet för deras 
omyndiga systerdotter Christina Charlotta Hallman, trots att de inte på flera år frågat efter 
hennes omständigheter eller ombesörjt hennes uppfostran. Då de dessutom bor så långt ifrån 
den omyndiga att de inte kan uppfylla sina skyldigheter som förmyndare, anser Häradsrätten 
skäligt att entlediga dem från förmyndarskapet och förordna kyrkoherde Forsk istället. 
      Enligt anteckningarna framgår att sedan gäld och skuld avgått består arvet av 591 
riksdaler 1 öre kopparmynt. Därför prövar Häradsrätten skäligt att pålägga Erik och Anders 
Olofsöner att betala denna summa med ränta från den 11 mars 1761, då auktionsmedlen 
inkommit tills betalningen skett till kyrkoherde Forsk eller hans ombud på den omyndigas 
vägnar. Erik Olofsson åläggs att in natura överlämna den guldring om 1 dukats vigt, som han 
förvarat för den omyndigas räkning. 
      Kyrkoherde Forsk har dock lämnat öppet i sitt förbehåll, att få se över de nu ingivna 
handlingarna och om några oriktigheter skulle finnas göra åtal om han skulle ha fog för det. 
      Svarandena skall tillsammans ersätta kyrkoherdens rättegångskostnader med 72 daler 
kopparmynt. 
      Sålunda var rannsakat och dömt betygar  På Häradstingrättens vägnar …….. 
 
Saköreslängd för Bro Härads Lagtima Höstting 1770 
Bönderna Matts Johansson, Johan Karlsson och Jonas Mattsson i Ekeby, Låssa socken, för 
försummad väglagning är fällda att böta vardera 3 daler silvermynt, som delas mellan 
Konungen, Häradet och Målsägaren 
Kvinnspersonen Anna Andersdotter i Tibble gästgivargård pliktar för första gången gjort 
lägersmål 5 daler samt ger 2 daler till Näs kyrka och kommer att i samma kyrkas sakristia att 
undergå enskild skrift och avlösning 
På Häradsrättens vägnar ….. 
 
 
Bro oktober 2008 Gudrun Sandén 
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