
Dombok för Bro Härads lagtima vinterting år 1771 
År 1771 den 22 och 23 februari hölls lagtima vinter ting med allmogen från Bro Härad i 
Tibble Gästgivargård av undertecknad domhavande efter Kongl Maj:ts och Rikets Svea 
Hovrätts förordnande den 6 februari. Närvarande Länsman Anders Holmberg och Häradets 
vanliga nämnd, nämligen 
Häradsdomare Erik Andersson i Hernevi 
Anders Jöransson i Tuna 
Erik Nilsson i Jursta 
Matts Tomasson i Brunna 
Jan Jansson i Tibble Postgård 
Nils Larsson i Önsta 
Anders Ersson i Husby 
Karl Andersson i Tång 
 
§ Efter gudstjänst i Näs kyrka, sammanträdde Rättens ledamöter på ovannämnda tingsstad. 
När Ting och Tingsfrid blivit utlyst upplästes för allmogen Kongl Förordningen angående 
straffets skärpande för tjuvar av den 20 december 1745 samt om straff för dem som olovligen 
bryter andras brev och därur tar pengar, bankosedlar eller annat av pengars värde av den 5 
mars 1746. Vidare lästes Svea Konunga försäkran och Riksdags Ordningen  jämte 10 och 18 
kapitlen i Missgärnings Balken.  
     Därefter företog sig Häradsrätten inteckningar och lagfarter som särskilt protokoll visar. 
Sedan avgjordes de övriga anmälda ärendena och instämda saker på följande sätt. 
 
Den 22 februari 
§ Uppvisade vice ordinarie lantmätaren Frantz Girolla en av honom förra året upprättad 
Geometrisk karta över Hernevi By, Bro socken och Härad för att den skulle fastställas. Vidare 
visade han det därvid hållna Storskiftes protokollet. Då jordägarna inte anmält något klander, 
fann Häradsrätten till följd av Kongl  Storskiftesstadgan av den 17 augusti 1762 skäligt, att 
denna delning och karta i alla delar gilla och stadfästa. 
 
§ Drängen Erik Lundman från Munsö visade för Rätten ett utdrag ur Bro 
sockenstämmoprotokoll av den 19 augusti förra året. Där stod att han i sockenskräddare 
Hedmans ställe, som fjorton dagar innan avsagt sig samma hantverk, blivit enhälligt utsedd 
till sockenskräddare i Bro Församling. Vidare hade man vittnat om att han fört en anständig 
levnad och var skicklig i skräddarhantverket. Han anhåller nu att Rätten ville ge honom 
vederbörligt gärningsbrev. Vid efterfrågan intygades att Bro Församling nödvändigt behövde 
en sådan gärningsman. Därför fann Häradsrätten skäligt att Lundman anhåller hos 
Kongungens Befallningshavande i länet om ett sådant bevis. 
 
§ Visades bouppteckningar på nedannämnda avlidna personers kvarlåtenskap, nämligen 
1:o efter kyrkvärden Matts Erssons hustru i Tång den 6 juni förra året 
2:o efter avlidne torparen Johan Mattsson i Lindstugan, Bro socken av den 29 januari.  
Jämte likalydande avskrifter med bevis att de fattigas andelar av bouppteckningssumman 
blivit riktigt betald. 
 
§ Fullföljande saken mellan länsman Holmberg som kärande och nämndeman Matts 
Tomasson i Brunna och kvinnspersonen Greta Eriksdotter på Granhammars ägor som 
svarande. Ärendet uppsköts vid förra tinget på grund av att vittnen saknades. Det gällde att de 
båda svarandena borde åtalas för enkelt hor. 
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     Parterna inställde sig, varvid Matts Tomasson nu liksom vid förra tinget nekade att han 
haft någon olovlig beblandelse med Greta Eriksdotter. Länsman Holmberg anhöll att hans 
vittnen, Gabriel Staffansson och hans hustru Anna Engren i Brunna samt inhysesmannen Lars 
Larsson på Granhammars ägor måtte höras under ed. De inkallades och avlade ojävade eden 
samt varandes för mened och berättade var för sig att de inte hade minsta upplysning att 
lämna i denna sak. 
     Rätten försökte få Matts och Greta att göra en rättvis bekännelse, men Matts nekade 
enständigt och Greta sade att ingen annan än Matts Tomasson hade lägrat henne och rått 
henne med det nu födda oäkta barnet. Hon beklagade att hon inte hade några vittnen varmed 
hon kunde övertyga honom.  
     Sedan Rätten tagit reda på att Greta inte tidigare varit lagförd och dömd för lägersmål,  
 
Resolverades 
Då Matts Tomasson inte med något skäl kunde övertygas att han haft något köttsligt umgänge 
med Greta Eriksdotter och rått henne med det nu födda oäkta fostret, blir han befriad från 
länsmans talan. Greta Eriksdotter skall för första resan lönskaläge plikta 5 daler samt till Ryds 
kyrka, när hon i Sakristian kommer att undergå enskild skrift och avlösning betala 2 riksdaler 
silvermynt. 
 
§ Saken mellan länsman Holmberg som kärande och torparen Jan Ersson i Knöpplan samt 
kvinnspersonen Anna Eriksdotter i Råby Backa som svarande angående plikt för lägersmål 
upptogs efter att blivit uppskjutet vid förra tinget. Då hade Häradsrätten genom utslag av den 
17 oktober förklarat att på grund av framkomna bindande skäl och omständigheter skulle Jan 
Ersson värja sig med ed från tilltalet att han kort efter Olofsmässan 1769 inte haft något 
köttsligt umgänge med Anna och rått henne med det nu födda barnet. 
     Nu inställde sig parterna och Jan Ersson varnades för edens dyra vikt och värde vilket han 
skulle besinna. Med hand på bok avlade han eden och enligt 17 kapitlet 31 § Rättegångs 
Balken blev han befriad från kärandes tilltal.  
     Vad åter Anna Eriksdotter angår, hade hon en gång tidigare pliktat för lönskaläge. Därför 
fann Häradsrätten skäligt enligt 53 kapitlet 1 § Missgärnings Balken rättvist att döma henne 
att betala 10 riksdaler samt att till Bro kyrka, där hon i Sakristian kommer att skriftas enskilt 
och få avlösning betala 2 riksdaler silvermynt. 
 
§ Vid uppropet av den till detta ting instämda saken mellan länsman Holmberg som kärande 
och kvinnspersonen Stina Andersdotter i Tranbygge och ryttaren Carl Thunberg som 
svarande, infann sig Holmberg och Stina Andersdotter. Carl Thunberg hade, som det 
berättades, inte fått stämningen i laga tid. Ärendet gällde om de båda skulle plikta för 
begånget lägermål.  
     Häradsrätten fann att de måste uppskjuta målet till nästa ting. Då Stina Andersdotter vid 
vite av 5 riksdaler silvermynt bör inställa sig. Det åligger länsman Holmberg att ofelbart 
ombesörja att Thunberg får sin stämning. 
 
§ Till detta ting hade Friherrinnan Fru Anna Christina Flemming på Säbyholm låtit stämma 
bonden Johan Johansson i Tibble för att han olovligen fört bort ett lass bryggved, som han 
varit befalld att införa till Friherrinnans hus i Stockholm. Hon begär plikt, skadeersättning och 
att han betalar rättegångskostnaderna. 
 På kärandens vägnar inställde sig frälseinspektoren Anders Trogstadius samt Jan Jansson. 
Trogstadius berättade att Friherrinnan avstått sin talan mot Jan Jansson och eftergivit sina 
anspråk. Häradsrätten lät det därför bero. 
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§ Med anledning av uttagen stämning kärade Hovjunkare Jacob Gripenstedt, genom sin son 
Henric Gripenstedt till  torparen Jan Ersson i Knöpplan, för att han i vinter i Lejondalsskogen 
tagit 9 stycken huggna timmerstockar, som blivit värderade till 6 daler silvermynt. Därför 
måtte Jan Ersson påläggas att efter lag ersätta skadan och betala Rättegångskostnaderna.  
     Svaranden erkände frivilligt att han olovligen tagit timmerstockarna, varför Häradsrätten 
prövade efter 40 kapitlet 5 § samt 47 kapitlet 1 § Missgärnings Balken att pålägga Jan Ersson 
för att ha begått snatteri. Antingen skall han att lämna tillbaka timret till käranden eller ersätta 
dess värde med 6 riksdaler. Dessutom skall han böta hälften av värdet, 3 riksdaler samt betala 
kärandes rättegångskostnader med 4 riksdaler, allt silvermynt. Han skall också i Bro kyrkas 
sakristia får enskild skrift och avlösning. 
 
§ Kronolänsman Holmberg hade till detta ting instämt bönderna Erik och Anders Eriksöner, 
Anders Pehrsson, Olof Ersson, Jan Jansson, Erik Larsson och Hans Olofsson på Dävensö i 
Låssa socken med påstående att de för kort tid sedan trots pålysning inte borttagit balkarna 
samt undankastat snön av deras vägstycken på landsvägen. Käranden hade varit tvungen att 
förbättra dessa vägstycken med legohjälp. De bör nu plikta efter lag för försummelsen och 
dessutom betala tillbaka till länsman de 26 riksdaler 14 öre kopparmynt, som han utbetalat för 
dessa vägstyckens förbättrande. 
       Vid uppropet inställde sig käranden och i svarandes ställe frälseinspektor Anders 
Liljeberg vid Ådö. Han förklarade att han på sina huvudmäns vägnar åtog sig att erlägga 26 
riksdaler 14 öre till länsman, som han betalt ut för de berörda vägstyckenas förbättrande. Men 
då svaranden varit bortresta till Stockholm med spannmål för sin husbondes, Hovrättsrådet 
Bergenskiölds räkning, den tid snöskottningen behövdes och sålunda inte med vilja och 
tredsko eftersatt sin skyldighet, anhöll de att bli befriade från plikten. 
      Länsman Holmberg sade, att då svaranden godvilligt utfäste sig att erlägga den utgift han 
haft, så ville han med anledning av den urskäkt svaranden angivit, avstå sitt påstående om 
böter mot dem. Därvid lät Häradsrätten det bero. 
 
Den 22 februari 
§  Till detta ting var instämda Riddaren av Kongl Maj:ts Svärdsorden Herr A Banchéen och 
garvareänkan hustru Maria Erling i Stockholm, som kärande och förgyllaren Jacob Gabriel 
Boucht i Stockholm, som svarande angående att Svea Hovrätt skall genom Utslag av den 17 
juli förra året förvisat det tvistiga ärendet till domstolen. Så måtte kärandena av svaranden få 
54 riksdaler 29 öre silvermynt som han uppburit efter Rosvalls auktion för sålt lösöre. 
Dessutom räntan för skillnaden av värdet som kreditorerna emellan ansett att Garpeboda 
hemman  har och som överstiger Bouchts fordran. Vidare fordrades ersättning för 
rättegångskostnader. 
     Förgyllare Boucht inställde sig, men kärandena kom inte till tinget utan har låtit insända 
följande skrift: 
     Då vår fullmäktige herr auditören Lars Santesson på våra vägnar sökt och  fått stämning på 
förgyllaren Jacob G Boucht att infinna sig vid Bro Häradsting, som skulle hållas i Tibble 
Gästgivargård den 22. Men herr auditören den 29 januari i egna angelägenheter rest till 
Småland och ännu inte återkommit. Vi har inte kunnat skaffa någon annan fullmäktige till 
denna dagen, helst som Santesson har de dokument och handlingar som hör till denna sak mot 
förgyllare Boucht. Saken angår någon fordran vi har hos honom som kommer av Garpeboda 
skattehemman i Ryds socken, Bro Härad. 
     Vi är inte i stånd att till detta vinterting i Häradsrätten utföra vår ansökning förrän vår 
fullmäktige kommer till rätta. Därför är vår ödmjuka anhållan till Högaktade 
Häradshövdingen samt Lovliga Häradsrätten att få anstånd med denna sakens avgörande till 
nästa ting, då vi nu inte har några dokument. 
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A Banchéen  Maria Erling  
 
Efter uppläsandet av detta sade förgyllare Boucht att han inte vill motsätta kärandesidans 
begärda uppskov, utan endast förbehöll sig att käranden nästa ting måtte visa att han fått 
stämningen till detta ting i tid samt öppen talan om ersättning för rättegångskostnaderna. 
     I anseende härav fann Häradsrätten skäligt att uppskjuta detta mål till nästa ting, då 
förgyllare Boucht självstämd skall infinna sig. 
 
Den 23 februari  
Komministern i Ryd och Näs församlingar Petrus Flumén hade vid förra tinget begärt att bli 
entledigad från förmyndarskapet för avlidne mjölnaren Johan Erikssons vid Aspviks kvarn tre 
omyndiga döttrar. Detta på grund av hans många ämbetsplikter. 
     Häradsrätten hade den 19 oktober förklarat genom Utslag att denna ansökan borde 
kommuniceras med de omyndigas närmaste fränder. De blev ålagda att till detta ting 
inkomma med vad de hade att erinra i ärendet. 
     Nu berättade komminister Flumén att bönderna Erik Jansson i Stålboda, Ryds socken och 
Olof Jansson i Skjälboda, Håtuna socken, som de omyndigas fränder tagit del av ansökan. I 
anseende till deras trägna anhållan att han måtte behålla förmyndarskapet måste han åtaga sig 
det tills vidare. Därmed lät Häradsrätten det bero. 
 
§ För att fullfölja den från förra tinget uppskjutna saken mellan länsman Anders Holmberg 
som kärande och rättaren vid Löfsta gård, Johan Eriksson, som svarande angående att Johan 
Eriksson annandag påsk åstadkommit förargelse då han kräkts i Ryds kyrka på grund av 
dryckenskap. Han bör böta efter lag. 
     Nu skulle Holmberg inställa sig tillsammans med det vid förra tinget felande vittnet, 
båtföraren Anders Nordlöf vid Granhammar. Johan Eriksson kom dock inte och hade inte 
heller anmält laga förfall. Han borde enligt Rättens Utslag vid förra tinget självmant infunnit 
sig. Därför fann Häradsrätten skäligt att bötfälla honom till 2 riksdaler silvermynt för 
uteblivande och förelägga honom vite på 20 riksdaler samma mynt, att vid nästa ting komma 
till Rätten. Han skall dock kallas i god tid. Nordlöf skall självmant infinna sig. 
 
§ Lät revisorn vid Justitie Kollegium i Stockholm Olof Hedlunds hustru, Anna Elisabeth 
Gahm hos Häradsrätten inlämna en skrift. Hon berättade hur hon erfarit att hennes man 
kommit i den olyckliga belägenheten att all hans egendom  inte skulle var tillräcklig att 
förnöja hans borgenärer. Han hade ansökt om att avstå hela sin egendom till dem. 
    Anna Elisabeth Gahm säger, att innan hon gifte sig med Hedlund, hade han i skriftligt 
förord förklarat, att han inte skulle göra anspråk på något som hon förde med sig i boet för att 
betala någon skuld han kunde ha före äktenskapet. 
    Hennes samvete frikänner henne från all delaktighet till sin mans iråkade olycka, vars 
grund blivit lagd långt före äktenskapet. Hon anhåller att Häradsrätten vill tillåta henne 
boskillnad och utbrytning av vad hon infört i boet. Hon åberopar förordet av den 23 maj 1776 
och ett transumt (utdrag) ur revisor Hedlunds svärfaders, avlidne Hovsekreteraren och 
Kronobefallningsman Nils Gahm Axelssons testamentariska disposition av den 25 augusti 
samma år samt ett sammandrag över vad revisor Hedlund i kontanter och persedlar fått. Det 
värderas till 7.734 riksdaler 8 öre kopparmynt. Behöriga och bevittnade avskrifter bifogas. 
 
Resolverades 
Häradsrätten kan inte utlåta sig över denna ansökan nu, utan hustru Hedlund skall på den 
dagen då alla hennes mans kreditorer blivit inkallade åter inge den till Rätten, om hon anser 
sig ha skäl till det. Då skall Häradsrätten avge sitt slutliga yttrande 
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§  Bönderna Hans Larsson i Väsby och Erik Hansson i Ekeby på Svartsjölandet har till detta 
ting stämt revisorn vid Justitie Kollegium i Stockholm, Olof Hedlund angående att han måtte 
förklaras skyldig att betala 71 riksdaler 16 öre kopparmynt för inropade persedlar vid en 
auktion i Säby 1765. Han skall dessutom betala ränta med 6 % om året tills betalningen sker 
samt ersätta rättegångskostnaderna. 
     Vid uppropet inställde sig Hans Larsson på egna vägnar och med fullmakt för Erik 
Hansson, men svaranden kom inte. Han lät insända en skrift till Rätten där han erkänner att 
han blivit behörigen stämd, men påstår att han betalt den fordrade summa till auktionisten 
Häradsskrivare Kiempe. Detta nekar Kiempe till.  
      Men då Häradsrätten vid sista tinget utfärdat proclama (kungörelse om dagen för 
fordringars bevakande i en konkurs) till samtliga Hedlunds kreditorer för att höras över hans 
sökta beneficium cessiones bonorum ( en form av inledning till konkurs där gäldenären som 
utan egen förskyllan kommit på obestånd, avträder sin egendom) ansåg Hedlund att 
svarandena inte kunde ha bättre rätt än de öviga kreditorerna. De borde vänta tills 
inställelsedagen. Detta domstolens utlåtande underställdes Hans Larsson. 
 
Resolverades 
Då revisor Hedlund på grund av sin iråkade olycka begärt vid hösttinget med detta Härad, att 
på en gång till sina kreditorer få avstå hela sin egendom och Häradsrätten då utfärdat 
proclama till borgenärerna, vill Häradsrätten inte upptaga detta mål till avgörande såvida det 
rör samtliga Hedlunds kreditorers rätt. Svaranden må inställa sig på den beslutna dagen här 
vid tinget för att bevaka sin rätt  
 
§ Kärade borgmästaren i Sigtuna stad genom sin fullmäktige, länsman Anders Holmberg till 
bonden Nils Mattsson i Österröra, Ryds socken med påstående att han måtte åläggas att inlösa 
sitt skuldbrev på 98 riksdaler kopparmynt av den 19 maj förra året samt betala räntan och 
ersätta tingskostnaderna. 
     Holmberg uppvisade skuldbrevet som lyder: 
Nästa september betalar jag mot denna sedel 98 daler kopparmynt. 
Sigtuna den 19 maj 1770 Nils Mattsson i Österröra, Ryds socken. Bomärke 
Till vittne Sophia Stoltz 
 
I anledning härav och sedan länsman Holmberg visat att svaranden fått stämningen i tid, men 
trots det uteblivit, påstods att saken måtte avgöras nu. 
 
Resolverades 
Häradsrätten prövar till följd av 12 kapitlet 2, 3 och 4 §§ Rättegångs Balken skäligt, att 
pliktfälla Nils Mattsson till 2 daler silvermynt för uteblivande från tinget och dessutom 
pålägga honom att efter skuldbrevets lydelse betala borgmästare Sundblad 98 daler 
kopparmynt samt erlägga ränta med 6 % om året från oktober månads början förra året tills 
betalnigen skett. Han skall ersätta kärandes rättegångskostnader med 9 daler. 
     Dock åligger det kärande, som vunnit domen, att så tidigt före nästa ting meddela sin 
vederpart, att han hinner instämma saken och söka återvinning om han anser sig befogad.   
 
§ Meddelade nämndeman Anders Eriksson i Husby, Bro socken, att han nästa midfasta 
kommer att flytta från orten och bosätta sig på Svartsjölandet, där han köpt en hemmansdel. 
Han anhåller, att då han på grund av denna flyttning inte längre kan sköta sin nämndemanna 
syssla, Häradsrätten ville entlediga honom och lämna vittnesbörd över hans förhållande 
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    Anders Eriksson har i två års tid innehaft nämndemanna sysslan här i Rätten. Han har till 
Rättens nöje väl och försvarligt uträttat sina ärenden och sitt värv. Anders Eriksson meddelas 
välförtjänt betyg över sitt skickliga uppförande och avsked från nämndemannasysslan. 
 
§ Till detta ting har kyrkoherden i Ryds och Näs församlingar, Olof Jacob Hernodius låtit 
stämma bonden Nils Mattsson i Österröra, Ryds socken, angående obetalda prästrättigheter 
för förra året och ersättning för rättegångskostnader. 
    Inställde sig på kyrkoherde Hernodius vägnar hans ombud, länsman Anders Holmberg. 
Svaranden har under hela detta ting uteblivit, trots att det intygas att han fått stämningen i laga 
tid. Kärandes ombud påstår att Nils Mattsson måtte plikta för uteblivande och vid vite 
påläggas att komma till nästa ting.  
     Därför prövade Häradsrätten skäligt i stöd av 12 kapitlet 25 rättegångs Balken att pliktfälla 
Nils Mattsson till 2 daler silvermynt för uteblivande från  tinget och pålägga honom vite på 10 
daler samma mynt, att till nästa ting komma kyrkoherde Hernodius till gensvar. Nils Mattsson 
skall i god tid meddelas detta utslag. 
 
§ Länsman Anders Holmberg hade på Ämbetes vägnar instämt korpralen Olof Eklind på 
Hernevi ägor och soldaten Anders Lindgren i samma by angående åverkan på 
Häradsallmänningen. Men då svarandena hela detta ting uteblivit utan att ha anmält förfall, 
trots att det är bevisat att de mottagit stämningen, fann Häradsrätten skäligt att enligt 12 
kapitlet 2 § Rättegångs Balken sakfälla Eklind och Lindgren till var sina 2 riksdaler 
silvermynt. Dessutom påläggs de vite av 5 daler vardera, att infinna sig till nästa ting för att 
svara länsman Holmberg. Svarandena skall tidigt lämnas detta Utslag. 
     Sålunda är rannsakat och dömt, betygar På Häradsrättens vägnar Daniel Taleen  
 
Saköreslängd för Bro Härads lagtima vinterting år 1771 
Kvinnspersonen Greta Erikdotter på Granhammars ägor fälld att betala 5 riksdaler för första 
gången begånget lönskaläge samt ge till Ryds kyrka 2 daler. Hon skall också i Ryds kyrkas 
sakristia undergå enskild skrift och avlösning. 
 
Kvinnspersonen Anna Eriksdotter i Råby Backa för andra gången begått lägersmål sakfälls till 
10 riksdaler silvermynt och att betala till Bro kyrka 2 daler. Dessutom skall hon i Bro kyrkas 
sakristia undfå enskilt skriftemål och avlösning 
 
Torparen Johan Eriksson i Knöpplan för att han på Lejondals skog borttagit 9 stycken huggna 
timmerstockar. Han fälls att betala hälften av det snattades värde antingen att in natura 
återställa stockarna eller betala 6 daler till Hovjunkare Gripenstedt. Han skall i Bro kyrkas 
sakristia undergå enskild skrift och avlösning. 
 
Rättaren Johan Eriksson vid Löfsta gård, bonden Nils Mattsson i Österröra, korpral Olof 
Eklind och soldaten Anders Lindgren på Hernevi bys ägor bötar 2 daler vardera för 
uteblivande från tinget. 
 
Nils Mattsson bötar ännu en gång 2 daler för samma sak 
På Häradsrättens vägnar Daniel Taleen 
 
Dombok för Bro Härads Lagtima Sommarting år 1771 
År 1771 den 29 och följande dagar i maj hölls laga sommarting med menige man och 
allmogen från Bro Härad i Tibble Gästgivargård av undertecknad domhavande, efter behörigt 
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förordnande av den 8 april. Närvarande 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 
Karl Andersson i Tång 
 
§ Efter gudstjänst i Näs sockenkyrka sammanträdde Häradsrättens ledamöter på förut nämnda 
tingsplats. Sedan laga Ting och Tingsfrid utlysts upplästes för allmogen Kongl Maj:ts 
förnyade Tjänstehjons Stadga av år 1739. Därefter företog sig Rätten lagfarter och 
inteckningar, som det särskilda protokollet utvisar. Sedan uppropades och vissa dagar utsattes 
på vilka de instämda målen och andra ärenden skulle upptas, på sätt som följer. 
 
§ Till detta ting har Hovjunkare Carl Wilhelm Iserhielm låtit stämma traktören i Sigtuna stad, 
Anders Rydling angående plikt för åverkan på Torsätra Sätesgårds skog samt 
rättegångskostnader. 
    Vid uppropet inställde sig Hovjunkare Iserhielm, medan Rydling uteblev. Han insände en 
attest utgiven av fältskär Johan Georg Strömstedt i Sigtuna om sitt sjukliga tillstånd. Den 
upplästes med innehåll att Rydling var sjuk och sängliggande på grund av håll och stygn. 
    Hovjunkare Iserhielm anförde, att som Strömstedt var okänd och hans attest inte till 
stavelse och form var skriven som sådana attester bör vara och dessutom inte var med edlig 
förpliktelse bevittnad så bestred Hovjunkarn dess riktighet. Han påstod att Rydling måtte 
plikta för uteblivande och påläggas med ansenligt vite att komma till nästa ting. Han förbehöll 
sig öppen talan om den åberopade rättegångskostnaden. 
 
Resolverades 
Häradsrätten kan enligt Kongl Brevet av den 14 februari 1758 inte fästa något avseende vid 
den av Strömstedt utfärdade attesten om Rydlings sjukliga tillstånd, utan prövar till följd av 
12 kapitlet 2 § Rättegångs Balken skäligt, att inte endast pliktfälla Rydling till 2 daler 
silvermynt i böter för uteblivanden från tinget, utan också pålägga honom ett vite av 10 
riksdaler silvermynt att till gensvar mot Hovjunkare Iserhielm infinna sig till nästa ting. Detta 
utslag bör lämnas Rydling i god tid. 
 
§ Nämndeman Anders Eriksson i Husby, som flyttat från orten och begärt avsked som 
nämndeman, ersattes av bonden Pehr Markusson i Husby, Bro socken. Sedan han avlagt 
domareden tog han säte i Rätten. 
§ Länsman Anders Holmberg hade till detta ting instämt den uppskjutna saken mot rättaren 
Johan Eriksson vid Löfsta gård. Skälet till uppskovet finns i förra protokollet och ärendet var 
att Johan Eriksson förra annandag påsk i Ryds kyrka kräkts på grund av dryckenskap och 
åstadkommit förargelse. Johan Eriksson måtte anses med plikt efter lag. 
    Båda parter inställde sig och länsman Holmberg anhöll att hans instämda vittne båtförare 
Anders Nordlöf på Granhammars ägor måtte höras under ed. Vittnet framkallades och avlade 
ojävad eden, förmanades och berättade: 
Johan Eriksson hade kommit till vittnet vid Granhammar på morgonen annandag påsk förra 
året i ett ärende. Vittnet hade givit honom en sup brännvin fast han redan varit något drucken, 
dock inte fotfallen. Därefter hade de följts åt till Ryds kyrka. Då vittnet gått före Johan 
Eriksson in i kyrkan hade han inte kunnat märka om han raglat. När de kommit in i bänken 
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hade Johan Eriksson tagit en psalmbok och läst efter Episteln. Men när Tron börjat hade han 
lagt ifrån sig boken, satt sig ner och lutat huvudet i händerna mot bänken. Efter en stund hade 
han utan hosta och utan att tillkännage sjukdom kräkts i gången under predikstolen, varvid 
stark brännvinslukt känts. 
     Man frågade vittnet om Johan Eriksson vid Granhammar eller under vägen till kyrkan 
klagat över sjukdom, vilket vittnet svarade nej på. Upplästes och vidkändes. 
     Johan Eriksson påstod ändå att uppkastningen kom av hosta och bröstvärk och inte av 
dryckenskap och visade två attester, den ena underskriven av hans husbonde kammarherre 
Carl Riben. Där stod att Johan Eriksson tjänat hos kammarherre Riben i fyra år och fört en 
skicklig levnad samt att han något innan han hade den olyckan att kasta upp i Ryds kyrka varit 
dålig och plågad av bröstvärk  
     Den andra attesten var underskriven av nådårspredikanten i Tibble församling Gustaf 
Klang, med innehåll att Johan Eriksson, så vitt Klang kunde veta fört ett stilla och anständigt 
liv, gått flitigt i kyrkan och obehindrat begått sina Salighetsmedel (tagit nattvarden). 
     Länsman Holmberg yttrade slutligen, att då flera vittnen intygat att Johan Eriksson varit 
drucken och därför kräkts i Ryds kyrka och åstadkommit förargelse, så påstår han att Johan 
Eriksson måtte böta efter lag. 
 
Resolverades  
Då Johan Eriksson inte gittat bevisa att han kräkts i Ryds kyrka annandag påsk förra året av 
sjukdom och inte av dryckenskap och flera vittnen intygat att han varit överlastad av starka 
drycker varför uppkastning skett, så prövar Häradsrätten till följd av 3 kapitlet 4 § 
Missgärnings Balken och Kongl Brevet av den 10 augusti 1738 angående den som kommer 
drucken i kyrkan och gör förargelse under gudstjänsten, att han skall böta för dryckenskap 25 
riksdaler och för den genom uppkastning förövade förargelsen 25 riksdaler, tillsammans 50 
riksdaler allt i silvermynt. Han skall också i Ryds kyrkan stå en söndag uppenbar kyrkoplikt. 
(Åren 1686-1855 dömer den världsliga domstolen till uppenbar kyrkplikt, vilket betyder att 
den dömde inför församlingen erkänner sin skuld och återupptas i församlingen) 
 
§ Tilltalade gästgivare Peter Holmström här vid gästgivargården bonden Erik Eriksson i Klöf 
för att han den 7 i denna månad, som var hans hålldag, försummat att infinna sig här vid 
gästgivargården med en häst. 
     Erik Eriksson var närvarande och förklarade att han efter bud av hållkarlen sänt sin dräng 
med två hästar till gästgivargården. Drängen hade berättat att han vid Jungfru krogen mött en 
vagn, som haft bakskjuts från Tibble till Gran. Denna skjuts hade tröttnat, varför den resande 
efter hållkarlens tillstånd låtit spänna svarandes hästar för sin vagn. Därför hade drängen inte 
kunnat inställa sig här. 
     Gästgivare Holmström trodde inte att svaranden haft rättighet att under vägen hit låta 
någon resande ta sina hästar. Han tvivlade på att det gått till så som Erik Eriksson berättat. 
     Erik Eriksson begärde tid till nästa ting då han ville med vittnen bevisa att det var sant. 
Detta anstånd fann Häradsrätten skäligt att bevilja. Därför skall Erik Eriksson med alla sina 
bevis infinna sig då till gästgivare Holmströms gensvar. 
 
§ Uppvisades följande handlingar  
1:o Avkortnings längd på Kongl Maj:ts och Kronans räntor för förra året 
2:o Häradernas underskrivna och förseglade längd 
3:o Utdrag ut Jordeboken på dem som inte själva bor på sina skattehemman 
4:o Förteckning över fångskjutsen 
5:o Förteckning på den som bärgat Kungsängen 
6:o Restlängd på ordinarie räntan  
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7:o Förteckning på torpare, ryttare och soldater som har angivit att de vill bränna brännvin. 
Var inget mer att påminna 
 
§ Efter föregången kungörelse på predikstolarna i Häradet, företogs nu i häradsbornas närvaro 
Fänriken vid Liv Gardet Baron Albrect von Lantingshausen genom sin frälseinspektor Anders 
Rydling på Granhammar gjorda ansökan, att få brandstod för den eldskada han lidit den 23 
november på hälften av sitt frälsehemman i Näs Kyrkby. 
     Nämndemännen Anders Jöransson i Tuna och Johan Johansson i Tibble har intygat att 
skadan bestått i två behållna stugor med kammare och förstuga 23 alnar långa och 9 alnar 
breda. 
    Frälseinspektor Rydling har på Fänrik Lantingshausens vägnar tillsammans med åborna 
Anders Eriksson i Näs Kyrkby inställt sig. På tillfrågan hur elden kommit lös svarade Anders 
Eriksson att han inte varit hemma och inget annat vet än vad han hört sin hustru berätta. Hon 
säger att den först börjat i stugtaket som varit av halm. 
     Då häradsborna inte heller kunde ge någon upplysning så frikändes Anders Eriksson från 
vådelden och man förklarade att man inte hade något att påminna, än att den i  Häradet 
träffade förening måtte tas till grund för beslutet. Varefter följande avsades 
 
Utslag 
Då man inte kunnat få underrättelse om hur elden på halva frälsehemmanet i Näs Kyrkby 
uppkommit så prövar Häradsrätten med stöd av 24 kapitlet 4 § Byggninga Balken rättvist, att 
bevilja brandstod av Häradet för den lidna skadan med 67 riksdaler kopparmynt, efter den 26 
januari 1736 ingångna föreningen. Sökanden skall anmäla sig hos Landshövding Johan 
Funck. 
 
§  Bonden John Johansson, Hernevi, Bro socken kunde inte undgå, utan måste erkänna att 
hans vägstycke på allmänna landsvägen sista vinter varit så felaktigt av underlåten 
snöskottning, att resande endast med stor möda kunnat ta sig fram.  Därför prövar 
Häradsrätten skäligt efter Byggninga Balkens 25 kapitel 11 § låta Johansson pliktar sina 2 
daler silvermynt. 
 
§ I det till detta ting uppskjutna målet mellan länsman Holmberg på Ämbetets vägnar som 
käranden och ryttaren Carl Thunberg från Sundby och kvinnspersonen Stina Andersdotter på 
Tranbygge som svarande angående påstådd plikt för lönskaläge inställde sig parterna 
    Stina Andersdotter berättade att hon fjorton dagar efter Vårfrudagen vid Tranbygge 
Sätesgård haft olovligt ungänge med Thunberg. Hon hade då blivit havande och fjorton dagar 
före jul fött ett gossebarn som ännu lever. Trots att man gjort Thunberg tjänliga 
föreställningar, nekar han alldeles till lägermålet. Då inget vittne finns att tillgå till att 
övertyga honom, så 
Resolverades 
Häradsrätten prövar till följd av 53 kapitlet 1 § i Missgärnings Balken att Stina Andersdotter 
pliktar för första gången begånget lägermål sina 5 daler silvermynt samt ger till Ryds 
sockenkyrka 2 riksdaler samma mynt och i denna kyrkas Sakristia får enskild skrift och 
avlösning. Men vad ryttaren Thunberg angår, som inte kunnat övertygas om lägersmålet 
kommer han i brist på bevis, att befrias från länsman Holmbergs tilltal. 
 
§ Uppvisade förmyndarna Johan och Lars Johansöner i Asker en av dem författad 
förmyndarräkning, daterad 5 januari i år, över deras pupillers, avlidne nämndeman Erik 
Johanssons i Sylta omyndiga barns arv. Det visar sig att sedan åtskilliga utgifter blivit 
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avdragna blir behållningen med ränta 2.909 riksdaler 29 1/6 öre kopparmynt. De anhåller att 
räkningen fastställs. 
 
Resolveras 
Häradsrätten prövar till följd av 23 kapitlet Ärvda Balken att räkningen skall kommuniceras 
med de omyndigas närmsta fränder. De har tillfälle att inkomma med sina påminnelser om de 
finner sig befogade. 
 
§ Nämndeman Erik Nilsson i Jursta, som förmyndare för avlidne bonden Staffan Pehrsson i 
Finsta omyndiga barn, har låtit stämma före detta förmyndaren bonden Johan Karlsson i 
Ekeby, Låssa socken, med påstående att han skall redogöra för arvet som han haft om hand 
och betala räntan samt tingskostnaderna. 
     Inställde sig parterna, då Johan Karlsson, sedan käranden upprepat stämningen, anförde att 
han ännu inte författat någon förmyndarräkning i brist på handlingar. Därför fann 
Häradsrätten skäligt att pålägga Johan Karlsson vite på 5 daler silvermynt att till nästa ting 
upprätta och tillställa Rätten förmyndarräkning med alla bevis. Käranden skall vid samma vite 
inställa sig då. 
 
Den 30 maj fortsatte tinget.  
§ Till detta ting har gästgivaren vid gästgivargården Peter Holmström låtit stämma ryttare 
Asps hustru, Anna Larsdotter och drängen Hans Rambergs hustru Stina Boberg på Aspviks 
ägor med påstående om plikt efter lag för att de utan att ha anmält husbehovsbränning förra 
vinter flera gånger sålt brännvin. 
    Parterna inställde sig vid upprop och sedan Holmström yrkat stämningens innehåll nekade 
svarandena till att ha sålt brännvin. De berättade att de vid taxering inget anmält så  
mycket mindre, som de inte ägde några brännvinspannor.  
    Därför anhöll Holmström att de av honom instämda vittnena, soldaten Anders Lindgren på 
Ålsta ägor och skomakare Johan Norström på Aspviks ägor, måtte höras under ed. De 
inkallades och avlade ojävade vittneseden, förmanades och berättade var för sig.  
     Lindgren berättade att han inte sett att svarandena sålt något brännvin, men att han sista 
vintern flera gånger köpt brännvin för pengar. En gång har vittnet hört att hustru Anna 
Larsdotter fordrat pengar av resande folk för brännvin, Uppläst och vidkänt. 
     Nordström berättade att han flera gånger senaste vinter sett att svaranden sålt brännvin. 
Uppläst och vidkänt. 
     Svarandena fortfor att neka, men Holmström menade att de genom vittnesmålet blivit 
övertygade och måtte plikta och 
 
Resolverades 
Då svarandena genom två vittnen blivit övertygade att de sista vintern flera gånger sålt 
brännvin, prövade Häradsrätten enligt 2 artikeln 1 § i Bevillnings förordningen av den 30 
januari 1770 att fälla hustru Anna Larsdotter och Stina Boberg för att de inte anmält 
husbehovsbränning och låtit sig taxeras. De döms till 10 riksdalers böter vardera, varav 
Holmström skall ha två tredjedelar och Kongl Maj:t och Kronan en tredjedel. 
 
§ Till uppsyningsmän över detta Härads Allmänning förordnades nämndeman Matts 
Tomasson i Brunna och Per Markusson i Husby samt bonden Johan Pehrsson i Lillklint i Bro 
socken samt Anders Bengtsson i Öråker, Näs socken. Det åligger dem att noga se till att 
Allmänningen vårdas och sköts samt underrätta Häradsrätten. De skall underställa sig vad 
Kongl Skogsordningen av år 1734 föreskriver. 
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§ Lät jägaren Johan Ålström vid Bro gård genom Häradsdomare Erik Andersson i Hernevi 
uppvisa för rätten 16 gamla rävar, som han fångat. Han anhöll att han enligt 23 kapitlet 6 § 
Byggninga Balken skulle beviljas av Häradets enskilda lott skottpengar till 16 öre för vardera, 
tillsammans 8 daler silvermynt. För att få pengarna skall han anmäla sig hos Sven Asperoth. 
 
§ Efter föregången stämning har Överceremonimästare Gustaf Wachschlager till detta ting 
låtit instämma drängen ….. Aronsson i Aspvik och torparen Jonas Tomasson i Ålängen med 
påstående att de sista vintern förövat åverkan på kärandens skog belägen här i Näs socken. 
Han begär ersättning för Rättegångskostnaderna. 
     Vid sakens upprop inställde sig varken käranden eller svaranden, utan lät ceremonimästare 
Wachschlager inlämna skrift, där han berättar att på grund av Kongl Maj:ts återkomst till 
Stockholm, som händer i går eller i dag just under tingstimman, måste han som Rikets 
ämbetsman vid Kongl Maj:ts ankomst ovillkorligen vara närvarande. Därför är han 
urståndsatt att närvara vid detta ting för att fullfölja denna sak.  
     Han kungör detta sitt förfall inför Rätten och anhåller om uppskov till nästa ting, då de 
svarandena tillsammans med de instämda vittnena, nämligen bonden Olof Persson i Berga och 
hans son Matts Olofsson samt drängen Åkerman och skomakare Nordström vid Aspvik måtte 
påläggas att återkomma.  
     I anseende till att det blivit intygat att svarandena och vittnena, av vilka endast Nordström 
är närvarande, behörigen blivit stämda, så pålade Häradsrätten inte endast i förmåga av 12 
kapitlet 1 § Rätts Balken skäligt att det av Överceremonimästare Wachschlager anmälda 
förfallet anses lagligt och lämnar avgörandet av saken till nästa ting, utan också förklarar 
svaranden i stöd av samma kapitel och Balk skyldiga att böta var sina 3 daler silvermynt för 
uteblivande från tinget samt Olof Persson, Matts Olofsson och Åkerman till följd av 14 
kapitlet 3 § i samma Balk att som vittnen plikta 1 daler för uteblivande och föreläggas att 
infinna sig till nästa ting vid ett vite av 10 daler. Detta utslag skall lämnas tidigt. Nordström 
skall utan ny kallelse infinna sig. 
 
§ Revisorn vid Rådsturätten i Stockholm och arrendatorn vid Aspviks gård i Näs socken, Olof 
Hedlund hade vid sista ting begärt, att då flera av hans borgenärer på en gång sammanträtt och 
sökt övertala honom om kvarstad och utmätnings tvång och i anseende till att han i 
ansökningen anfört bevekande skäl och omständigheter och säger sig inte ha den förmögenhet 
att kunna tillfredställa dem alla, vill han på en gång avstå all sin egendom för att förnöja dem, 
för att sedan vara fri från deras tilltal.  
      Detta meddelas genom anslag på Rättens dörr samt särskilt två gånger i Kungörelser i de 
allmänna Posttidningarna för att till idag instämma samtliga revisor Hedlunds både kända och 
okända kreditorer. Han vill förklara sig så väl över sin sökta befrielse, som också uppvisa den 
av honom gjorda uppteckningen med uppgifter över allt som angår saken. 
     Så uppropades nu och i följd härav, sedan revisor Hedlund biträdd av kamrer Christoffer 
Stanell inställt sig samtliga de kända borgensmän, nämligen bonden Johan Johansson i 
Mörby, Munsö socken, vars ombud assistenten och notarien Johan Anders Mölleson 
uppvisade fullmakt av den 10 denna månad. Revisor Hedlunds fru Anna Elisabeth Gahms 
ombud, expeditions kronobefallningsman Carl Gustaf Hallberg, inlämnade en tillsammans 
med revisor Hedlund till Johan Johansson den 12 juli 1757 utgiven förskrivning på 72 
riksdaler kopparmynt, ställd att med ränta vid anfordran betalas. Varpå Möllesson genom 
påskrift av den 28 i denna månad samma sedels innehåll transporterat på innehavaren. 
2:o För Ahlby sterbhus i Ekerö socken fanns ingen närvarande. 
3:o Herr Biörling som varken själv eller genom ombud infann sig. 
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4:o Fabrikören Carl O Liungström i Stockholm, för vilkens vägnar regementsskrivare Carl 
Hemmendorff efter fullmakt den 28 denna månad lämnade in en räkning på 1.909 riksdaler 10 
öre kopparmynt. 
5:o Notarie  H Winter, genom sitt laga ombud, regementsskrivare Hemmendorff, efter 
fullmakt den 28 denna månad, påstod betalning efter inlämnad förskrivning av den 12 oktober 
1765 på 1.000 riksdaler, till 400 riksdaler kopparmynt utan ränta och expenser, sedan skulden 
på 600 daler den 15 juni förra året är betald, vilket fanns antecknat på skuldbrevet. 
6:o Järnkrämare Aspengrens sterbhus fordran på 218 riksdaler 26 öre kopparmynt efter 
räkning den 10 december 1768, som expeditions kronobefallningsman Hallberg inlämnade 
och revisor Hedlund accepterat den 9 mars 1769 att betalas vid september månads slut. 
Handelsman Liunggren i Stockholm hade på sin avlidna hustrus Hedvig Lovisa Aspengrens 
sterbhus vägnar i går antecknat, att han fått summan av innehavaren, varför han transnoterat 
summan dock utan retur. 
7:o Hans Larsson i Bärby och Erik Hansson i Ekeby på Svartsjölandet fordrade betalning på 
71 riksdaler 16 öre kopparmynt för inropade saker vid auktion i Säby år 1765 med ränta från 
betalningstiden. De hade också stämt revisor Hedlund till sista vintertinget, men Häradsrätten 
hade i utslag av den 23 februari förklarat att de med anledning av utfärdade proclama 
(kungörande om dagen för fordringars bevakande vid konkurs) deras rätt härvid hade att 
bevaka. 
8:o Handelsmännen Sjudell (?) och Abraham Zeift i Stockholm för borgade varor enligt 
räkning av den 24 maj 1766 på 143 riksdaler kopparmynt, vilken räkning Zeift genom påskrift 
av den 28 januari transnoterat på sedelhavaren, som nu är fru Hedlund genom sitt ombud 
befallningsman Hallberg. 
9:o Befallningsman Hallberg ingav på fru Hedlunds vägnar handelsman E Swedmans i 
Stockholm räkning för borgade varor av den 27 augusti och 19 december 1765 på 211 
riksdaler 16 öre kopparmynt. Swedman hade genom påskrift den 27 i denna månad erkänt att 
summan var av innehavaren betalt och således transporterad på honom. 
10:o Hovkamrer Tenggren infann sig inte själv eller genom ombud. 
11:o Fru Hedlund lät genom sitt ombud befallningsman Hallberg uppta handelsman Fredric 
Lunds räkning för borgade varor av den 7 mars 1767 på 1.512 riksdaler 28 öre kopparmynt. 
Den 29 april förra året avbetalades 720 riksdaler, så att återstoden blir 792 riksdaler 28 öre 
kopparmynt. Uppvisades två förskrivningar utgivna för sedelhavaren, den ena från den 16 maj 
1766 på 600 riksdaler att betalas åtta dagar a dato och den andra av den 11 juli förra året på 
300 riksdaler mot 6 % ränta. Handelsman Lund erkände genom påskrift i går att han fått 
betalning och transporterat på innehavaren. 
12:o Bokhållare Gahn var varken själv eller genom ombud närvarande. 
13:o Fru Hedlund inlämnade genom sin fullmäktige Hallberg hennes mans till sedelhavaren  
utgivet skuldbrev av den 28 april 1768 att betala till den 16 juli samma åt 1.200 riksdaler. Det 
fanns antecknat att 500 riksdaler betalats den 24 november 1768 och 300 den 4 oktober 1769, 
så återstoden blir 400 riksdaler kopparmynt. Denna summa påstods betalning. 
14:o Järnkrämare Carl Hellson genom sin fullmäktige regementsskrivare Hemmendorff med 
fullmakt av den 28 denna månad, fordrade enligt räkning 141 riksdaler 24 öre kopparmynt, 
varav 34 riksdaler 6 öre är betalt. Resten 107 riksdaler 18 öre utbetalas till Hemmendorff på 
hans huvudmans vägnar. 
15:o Kryddkrämare Peter Molander i Stockholm är rätta innehavare enligt skriftlig transport 
av den 27 denna månad av en fordran av varor och reda pengar på 280 riksdaler 15 öre hos 
revisor Hedlund. Molander skall betalas genom fru Hedlunds ombud befallningsman 
Hallberg. 
16:o Lärftkrämare Gerhard Molander, genom regementsskrivare Hemmendorff enligt 
fullmakt från i går, fordrar så väl saldo på ingiven räkning på 1.521 riksdaler 18 öre 
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kopparmynt, som två till sedelinnehavaren utgiven och av herrar Kock och Wendelius samt 
handelsman Kuhlman i Stockholm inlösta förskrivningar för vilken skuld Molander gått i 
borgen som för egen skuld. Den ena förskrivningen är från den 10 april 1767 på 3.000 
riksdaler att utbetalas efter två månader, där 900 riksdaler enligt påskrift är betalt. Den andra 
förskrivningen är från den 28 september 1769 att inlösas efter två månader med 6 % ränta på 
1.400 riksdaler. 
17:o Johan Lettström kom inte själv eller skickade ombud. 
18:o På avlidne mjölnare Johan Erikssons omyndiga barns vägnar, har deras tillförordnade 
förmyndare komminister Peter Flumén lämnat räkning för hö, utsäde och bruk till en summa 
av 171 riksdaler 16 öre. Komminister Flumén erinrade, att han för Böndagens skull som 
infaller i morgon anmodat vice länsman Daniel Holmberg att i sitt ställe bevaka denna 
rättegång. Holmberg var närvarande. 
19:o Länsman Anders Holmberg, som själv var närvarande fordrade efter förskrivning av den 
9 december 1766 2.000 riksdaler en återstod av 918 riksdaler samt 6 % ränta. 
20:o Handelsman Löflings änka inställde sig inte själv eller genom fullmakt. 
21:o På samma sätt uteblev bagare Ratke i Stockholm. 
22:o Handelsman Paul Gilliam i Stockholm, genom sin fullmäktige regementsskrivare 
Hemmendorff efter uppvisad fullmakt från i går, inlämnade en förskrivning av den 23 
september förra året på 300 riksdaler för vilken betalning begärdes. 
23:o Kryddkrämare Anders Liung i Stockholm genom regementsskrivare Hemmendorff enligt 
fullmakt av den 28 denna månad inlämnade en återstående fordran på 278 riksdaler 27 öre. 
24:o Trädgårdsmästare Anders Westling och Peter Sjödahl, som förmyndare för avlidne 
trädgårdsmästare Lindgrens omyndiga barn, genom deras laga ombud regementsskrivare 
Jonas Sundeman med påstående att få deras pupillers genom Konungens Befallningshavandes 
utslag den 16 juni förra året fastställda fordran hos revisor Hedlund. Allt enligt skuldebrev av 
den 5 april 1768 på 3.000 riksdaler kopparmynt, med laglig ränta från skuldebrevets datum 
och 8 daler silvermynt i utsöknings kostnad, utom 12 daler kopparmynt i rättegångskostnad 
med denna Rätts utslag den 1 mars förra året. 
25:o I möbelhandlare Nils Pahldus i Stockholm ställe kom rättsinnehavaren enligt skriftlig 
transport av den 28 denna månad, fru Hedlund, och påstod genom sitt ombud, befallningsman 
Hallberg att utbekomma Pahldius hos hennes man revisor Hedlund ägande återstående fordran  
efter räkning 252 daler kopparmynt. 
26:o Notarie Norlin och 
27:o Handelsman Åkermans änka i Stockholm kom varken själva eller genom ombud. 
28:o Extra silverknekten vid Kongl Hovet gästgivaren här vid gästgivargården Peter 
Holmström fordrade betalning i sedelhavarens ställe och av revisor Hedlunds utgivna 
förskrivningar, som Holmström blivit innehavare av med därpå löpande ränta. Nämligen den 
första av den 30 april 1767 på 2.000 riksdaler kopparmynt att lösas efter 12 månader. Den 
andra av den 2 maj 1767 på 5.000 riksdaler att lösas efter 6 månader. Den tredje av den 12 
mars 1768 på 4.000 riksdaler att lösas efter 6 månader. Den fjärde av den 11 maj 1768 på 
3.500 riksdaler att lösas efter 6 månader. Den femte av den 17 november 1768 på 3.000 
riksdaler att lösas efter 4 månader. Den sjätte av den 1 december1768 på 2.000 riksdaler att 
lösas efter 6 månader.  
29:o Medicine doktor Pihlgren var varken själv eller genom ombud närvarande. 
30:o På handelsman N Lychous i Stockholm vägnar, begärde regementsskrivare 
Hemmendorff enligt i går utgiven fullmakt, som framgår av hans huvudmans den 31 
december 1769 daterade räkning på av revisor Hedlund borgade två tunnor råg, à 33 riksdaler 
tunnan till 99 riksdaler kopparmynt. Denna räkning är transporterad på innehavaren liksom 
också en av revisor Hedlund till handelsman Lychou ställd förskrivning av den 20 juni 1766 
stor 1.800 riksdaler att lösas efter 9 månader med en ränta på 6 %. Det är  antecknat atergo 
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( på bakpärmen av en bok) att räntan är betald till 20 juni 1769. 
31:o Järnkrämare Törnblads i Stockholm rättsinnehavare fru Hedlund, genom sin fullmäktige 
expeditions befallningsman Hallberg, ingav en av Törnblad på resvisor Hedlund ställd och på 
innehavaren transporterad räkning på borgat lån av 45 riksdaler 16 öre. 
32:o Traktören Nils Molin i Stockholm, rättsinnehavare i anledning av erhållen transport av 
den 28 denna månad. På fru Hedlunds vägnar framgav hennes fullmäktige befallningsman 
Hallberg Molins på revisor Hedlund ställda räkning på återstående hushyra enligt bifogat 
kontrakt av 300 riksdaler. 
33:o Handelsman  Ekblom var varken själv eller genom ombud närvarande. 
34:o Erik Johansson i Uppsylta var själv närvarande och fordrade betalning efter räkning av 
revisor Hedlund för uppburna hyror av Erik Johanssons gård i Stockholm för år 1769 med 
35:o 1.300 rikdaler och för senaste året 300 riksdaler. Tillsammans 1.600 daler. 
Kassör Öberg och Inspektor Nilsson på Stäket inställde sig varken själva eller med ombud 
36:o På bokhållare Gustaf Lennmans i Stockholms vägnar som rättsinnehavare, enligt 
skriftlig transport av den 27 denna månad, fru Hedlund genom expeditions befallningsman 
Hallberg som påstår betalning av revisor Hedlund för återstående lön vid Kontoret för förra 
året efter utgiven räkning 60 riksdaler kopparmynt. 
37:o Genom befallningsman Hallberg som var hennes ombud, lät fru Hedlund lämna en av 
hennes man till sedelhavaren skuldförskrivning av den 3 april förra året på 546 riksdaler, som 
skulle betalas hälften efter 3 månader och återstoden efter 6 månader. 
39:o Herr Klavik (?)och 
40:o Herr Saise (?) och  
41:o Ålderman Öberg var varken själva eller genom ombud närvarande. 
42:o Drängen Erik Andersson påstod lön för förra året av revisor Hedlund med 316 riksdaler 
kopparmynt 
43:o Hovrättskommissarie Hans Nybom lämnade en skrift och hyreskontrakt med fordran av 
revisor Hedlund på förra årets hyra på 600 riksdaler. Hedlund hade till säkerhet pantsatt 
lösörespersedlar, nämligen ett stort bord av al, en spegel med förgylld ram, ett blåmålat 
sängställe, ett kattunstäcke, en fjäderbolster, 2 huvudbolstrar med fjäder, ett räckbolster 
stoppat med hår (madrass), 6 karmstolar med lösa dynor och ett blåmålat bord. 
44:o Regementsskrivare Hemmendorff var själv närvarande och ingav en skrift, där revisor 
Hedlund tillåtit Justitie Kollegium och Förmyndarekammaren i Stockholm bevilja ett lån på 
6000 riksdaler till Förmyndarkammarens betalning. Hedlund hade inte fått detta lån, utan 
Hemmendorff hade genom sin borgen skaffat honom pengarna. Därför överförs Kollegiets 
och Förmyndarkammarens immissionsrätt (bevis, införsel i egendom) på honom. Han visade 
utdrag ur Kollegiets och Förmyndarekammarens protokoll av den 14 mars detta år där 
Häradsrätten fastställde denna rätt till Hedlunds hela lön och Hemmendorffs borgen. 
45:o Lät registratorn i Kongl Maj:ts och Rikets Kansli Johan Fredric Lodiin och lärftkrämare 
Johan Hindric Vargentin i Stockholm på den omyndiga Johan Jacob Costmans vägnar genom 
deras laga ombud Hemmendorff efter fullmakt av den 28 denna månad, till bestyrkande av 
den fordran de på sin omyndigas vägnar äger på 4000 riksdaler i huvudstol (kapital), med 
därpå löpande ränta har hos revisor Hedlund och hans fru Anna Elisabeth Gahn. De visade 
skuldbrevet av den 14 juni förra året där befanns att Hedlund och hans fru förbundit sig att till 
sedelhavaren betala, en för bägge och bägge för en, efter 18 månader till 6 % ränta. De 
pantsatte deras halva ograverade skattehemman, Mellangården kallad i Sundby och Sånga 
socken på Svartsjölandet i Stockholms län, med försäkran av Hedlund och hans fru att första 
inteckningen vid förra årets höstting skulle sökas och lämnas av dem.  
Nu anhöll Lodiin och Vargentin att för samma fordran vara erkända panträttigheten samt vid 
förra årets höstting med Färentuna Härad lagligen bevakade inteckningsrätten till detta 
kronoskatte hemman. 
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46:o Handelsman Anders Magnus Backman hade som fullmäktige enligt uppvisad fullmakt 
av i går, lantmätare Mårten Rensell, som var närvarande och berättade att Backmans fordran 
hos Hedlund var 6.000 riksdaler kopparmynt, enligt enskuldsedel av den 27 november 1765 
med inlösen efter 6 månader och ½ % ränta. Skuldsedeln var utgiven av bagare Johan Ernst 
Rutkens (?) och hans hustru Anna Atkes (?) och det visade sig att ett halvt års ränta var betalt. 
Hedlund hade gått i borgen för skulden som för proprie gäld (proprieborgen betyder att 
borgenären i första hand kan kräva borgesmannen på betalning utan att först försöka få 
betalning av gäldenären). Rensell menade att då Hedlund åtagit sig denna skuld som sin egen, 
skall Rensells huvudman njuta sin betalning så väl huvudstol som återstående ränta. 
     Härefter anmälde sig några andra kreditorer och tillkännagav för revisor Hedlund att förra 
årets arrende av Aspvik gård var betalt genom utmätning av grödan. Även hans 
kronoskyldigheter i Stockholm hade blivit erlagda av hans borgensmän. Revisor Hedlund 
måtte med ed befästa riktigheten av sin egendom enligt författat inventarium samt vara 
ansvarig för hela dess innehåll. Revisor Hedlund avlade den vanliga boupptecknings eden och 
betygade att all hans egendom både i löst och fast samt utestående fordringar var riktigt 
uppgivna och inget med vett och vilja blivit utelämnat. 
     I anledning av Kongl Maj:ts förklaring om vad som gäller vid fallissement (egendoms 
avträdande vid konkurs) samt elision (uteslutande) vid tvister i konkurs av den 23 mars förra 
året föreställdes borgensmännen om de ville träffa ackord med revisor Hedlund. 
Regementsskrivare Hemmendorff svarade att han inte utan sina huvudmäns medgivande 
kunde ingå någon överenskommelse med Hedlund. Han trodde dock att de inte skulle vara 
ovilliga bara han fick betänketid till nästa ting att rådgöra med dem och instämma de övriga 
borgenärernas ombud tillsammans med de personligen närvarande borgensmännen.    
      Regementsskrivare Sundeman bestred inte uppskovet, men förklarade att då hans 
huvudmäns fordringar var omyndiga barns arv, varav inget kunde eftergivas, så trodde han att 
deras fordran, utan att de behövde gå med i konkursen både till huvudstol som ränta, skulle bli 
fullt betalt. Revisor Hedlund hade skriftligen utfäst sig detta om han bara finge anstånd med 
betalningen. Uppvisades Hedlunds försäkran av den 18 november så lydande: 
      Vid sist hållet ting med Bro Härad har undertecknad ansökt om cessio bonorum (avträda 
sin förmögenhet) och därvid bland andra mina kreditorer uppfört trädgårdsmästarna Westling 
och Sjödahl en fordran på 3.000 daler kopparmynt kapital utom ränta. Jag försäkrar härmed 
på det kraftigaste att i fall denna session inte beviljas, skall trädgårdsmästarna inte inbegripas 
under den avkortning som de andra kreditorerna kan komma att få vidkännas. De skall till 
fullo nästa höst få både kapital och intresse efter deras innehav av mig utgiven förskrivning 
med Landshövdingens givna utslag. 
     Regementsskrivare Hemmendorff och gästgivare Holmström blev utnämnda till kuratorer 
att bevaka samtliga borgenärers rätt och bästa vid den avstådda så väl fasta som lösa egendom 
till dom i saken faller eller ackord vinnes. 
     Härefter inlämnade Expeditions befallningsman Hallberg en av honom efter i dag utgiven 
fullmakt på revisor Hedlunds frus Anna Elisabeth Gahns vägnar, underskriven skrift där hon 
upprepar sin vid denna Rätts sista ting den 23 februari givna utslag, ansökan om boskillnad 
med samma skäl som tidigare.  
     Borgenärerna sade att de inte kunde utlåta sig häröver innan det först blivit känt om ackord 
kunde träffas. Man förbehöll sig att få utlåta sig vid nästa ting. 
     Då det inte fanns något vidare att anföra och kreditorerna godkänt att detta måls avgörande 
uppskjuts till nästa ting, så att de dessförinnan får tillfälle att överlägga om de kan ingå ackord 
med revisor Hedlund eller inte, så fann Häradsrätten skäligt uppskjuta målet. Det åligger 
kreditorerna och Hedlund samt hans fru Anna Elisabeth Gahn att åter inställa sig, då 
Häradsrätten efter lag och beskaffenheter vill förfara. 
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§ Kyrkoherden i Ryds och Näs församlingar Olof Jacob Hernodius har låtit instämma bonden 
Nils Mattsson i Österröra, Ryds socken angående obetalda prästrättigheter för förra året och 
ersättning för rättegångskostnader. 
     Då Nils Mattson uteblev uppsköts saken och  han blev pålagd att dels plikta 2 daler 
silvermynt för uteblivandet och dels att infinna sig vid detta ting vid ett vite på 10 daler. 
     Nu inställde sig båda parter. Hernodius i anledning av träffad överenskommelse om sina 
rättigheter med Ryds församling uppgav sin fordran från svaranden till 5 fjärdingar 2 kappar 
spannmål, hälften råg och hälften korn samt 12 riksdaler kopparmynt i ett för allt i stället för 
smör och kvicktionde (tionde som betalas med boskapsskötselns avkastning). Han påstår att 
svaranden bör betala säden, eftersom kyrkoherden fått den övriga tiondespannmålen med 38 
daler tunnan. 
     Nils Mattson erkände skulden och lovade att betala till kyrkoherden, så 
 
Resolverades 
Det åligger Nils Mattsson att till kyrkoherde Hernodius betala förra årets innestående 
rättigheter, 5 fjärdingar 2 kappar spannmål efter 38 riksdaler för tunnan, istället för smör och 
kvicktionden 12 riksdaler och ersätta kyrkoherden med 15 daler för hans kostnader vid detta 
ting, allt kopparmynt. 
 
§ Till detta ting har kusken vid Nyborg, Sven Sjöberg låtit stämma rättaren Nils Nilsson vid 
Säbyholm angående återstående betalning av 24 daler kopparmynt efter skuldbrev av den 3 
december 1768 och ersättning för rättegångskostnader. 
      Vid uppropet inställde sig på Sjöbergs vägnar bataljons adjutanten vid Upplands 
regemente Georg von Hellern med fullmakt av den 25 denna månad, men Nils Nilsson har 
under hela detta ting utan förfall uteblivit, trots att det blivit intygat att han fått stämningen i 
laga tid. Därför påstod kärandes fullmäktige att saken måtte upptagas och avgöras. Han 
uppvisade till bestyrkande av hans huvudmans talan den åberopade förskrivning, ord för ord 
så lydande: 
    Undertecknad tillstår mig vara skyldig till sedelhavaren 54 riksdaler kopparmynt, vilka 
pengar jag utfäster mig att betala till nästa påskhelg som härmed reverseras. 
Markeby den 3 december 1768 Nils Nilsson 
Av denna sedels skuld är 30 riksdaler kopparmynt betalda och resterar således 24 daler. Med 
anledning härav skall detta betalas till kärandes fullmäktige enligt stämningen. 
 
Resolverades 
Då svarande utan förfall uteblivet prövar Häradsrätten skäligt enligt 12 kapitlet 2, 3 och 4 §§  
att fälla honom till 2 riksdaler silvermynt i böter för uteblivande. Dessutom döms i saken efter 
stämningen och kärandes uppvisade skuldebrev av den 3 december 1768, som utvisar 
återstoden av en fordran hos Nils Nilsson på 24 riksdaler. För detta anser Häradsrätten skäligt 
att pliktlägga Nils Nilsson att betala summan till Sjöberg och dessutom ersätta hans 
rättegångskostnader med 12 daler 
      Det åligger käranden som vunnit domen att underrätta sin vederpart om utmätning, sedan 
tid till vad (överklagande till Hovrätt med begäran om ändring av lägre rätts beslut) är förbi, 
så tidigt att han hinner instämma saken till nästa ting och söka återvinning om han anser sig 
befogad härtill. 
 
§ Företrädde extra silverknekten vid Hovet gästgivaren vid gästgivargården Peter Holmström 
och anförde, att sedan hans syster Anna Elisabeth Holmström nyligen dött och hennes två 
omyndiga barn inte hade någon annan nära anhörig än honom som kunde se till deras rätt och 
bästa vid den förestående bouppteckningen och delning på kvarlåtenskapen efter deras mor, så 
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anhöll Holmström om Rätten vill intyga att han kunde vara pålitlig och säker att förestå de 
omyndigas gods. 
     Då det var Rätten bekant att Holmström var en säker och bofast man samt väl fallen för 
detta förmyndarskap, så meddelades det honom detta till bevis. 
 
§ På Ämbetets vägnar kärade länsman Anders Holmberg till soldaten Johan Ekman samt 
bataljons adjutanten Hellerns dräng Erik Eriksson och bonden Anders Pehrssons dräng Erik 
Eriksson, alla från Skälby by i Näs socken, med påstående att de skall plikta efter lag för att  
den 1 april i år som var annandag påsk mellan klockan 7 och 8 om aftonen vid Sylta by illa 
hanterat och slagit rättaren Peter Hagström vid Aspviks gård. 
     Svaranden var närvarande tillsammans med bataljons adjutant Hellern som på Kompaniets 
vägnar skulle bevaka Ekmans rätt. Ekman förklarade att när rättare Hagström på aftonen 
annandag påsk kommit körande till Sylta, hade han hållit stilla och gått till svaranden och 
överfallit honom med skällsord och skuffat till Ekman så att han fallit omkull. Hagström hade 
därefter sagt, att den pojken ska inte slåss och slagit med storändan av en läderpiska. Ingen  
hade överfallit Holmström. De övriga svaranden berättade detsamma som Ekman. 
     Även Hagström var närvarande och nekade att han givit svaranden någon anledning till 
slagsmål. Han påstod att de slagit honom illa. I anseende härtill anhöll länsman Holmberg, att 
hans instämda vittnen måtte höras under ed. De var bonden Isak Bengtsson och hans hustru 
Sophia Andersdotter, drängarna Johan Johansson och Karl Eriksson samt hustru Sophia 
Nilsdotter, alla från Sylta. De inkallades och avlade ojävade eden, förmanades och vittnade 
var för sig. 
  
Isak Bengtsson, att när han klockan mellan 7 och 8 på aftonen annandag påsk kommit ut, hade 
han sett, att soldaten Ekman hållit Hagström i håret och att Erik Eriksson, som är i tjänst hos 
adjutant Hellern slagit Hagström med en kälkstake som vittnets svärmor, vittnet  Sophia 
Andersdotter tagit av Erik. Hagström hade blött mycket. Under slagsmålet hade Anders 
Pehrssons Erik dragit Holmström i håret. Vittnet hade inte märkt att Hagström slagits. 
      Man frågade om svarandena varit druckna och svurit. Vittnet svarade nej utom när det 
gällde Pehrssons Erik. 
 
Sophia Andersdotter berättade lika som sin man, dock med den skillnaden att hon hört 
svarandena svära. 
 
Johan Johansson berättade att han kommit ut sedan överfallet var slut och svarandena gått sin 
väg. Då hade han träffat Holmström som varit illa slagen och mycket blodig, Han hade följt 
Hagström in till Pehr Johansson i Sylta och gått efter nämndeman Johan Johansson i Tibble. 
 
Karl Eriksson och Sophia Nilsdotter berättade lika som Sophia Andersdotter. 
Vittnesmålen upplästes och vidkändes. 
 
Nämndeman Johan Johansson som synat Holmström berättade att han haft ett stort blodsår i 
huvudet på vänster sida, där mycket blod runnit och en blånad bak i huvudet 
 
Svaranden nekade trots dessa vittnesmål till slagsmålet. Länsman Holmberg påstod efter hans 
hörda vittnens intygande att svarandena skulle vara ansedda med plikt efter lag och 
 
Resolverades 
Då soldaten Ekman och bataljons adjutanten Hellerns dräng Erik Eriksson klockan mellan 7 
och 8 på aftonen annandag påsk varit i handgemäng med rättare Holmström, hade de varit 
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överlastade av starka drycker. Ekman hade dragit Holmström i håret och Erik givit honom ett 
blodsår och en blånad med en kälkstake. Därför prövar Häradsrätten enligt 35 kapitlet 6 § i 
Missgärnings Balken och Kongl Förordningen mot svalg och dryckenskap av år 1733 rättvist, 
att Erik Eriksson och Ekman pliktar, den förra för ett blodsår och en blånad 4 riksdaler och 
den senare för hårdragning 6 riksdaler samt bägge för sabbatsbrott 10 riksdaler var och för 
dryckenskap 5 riksdaler silvermynt. 
     Anders Pehrssons dräng Erik Eriksson bötar enligt samma lagrum för hårdragning med 6 
riksdaler och sabbatsbrott 10 riksdaler allt i silvermynt. 
     Kan de inte betala boten straffas bataljons adjutanten Hellerns dräng Erik Eriksson med 7 
par, Ekman med 6 par och Anders Pehrssons dräng Erik Eriksson med 4 par spö, 3 slag i 
paret. 
 
§ Till detta ting hade bonden Johan Jacobsson, Kalmarnäs, Kalmar socken låtit stämma 
inhysesmannen Matts Hindriksson i Skälby, Näs socken att inför Häradsrätten med livlig ed 
bestyrka att han skulle äga någon annans egendom än den som vid anställd utmätning av det 
barnarv, som han som förmyndare häftat och som efter Häradsrättens utslag består av 505 
riksdaler 26 2/3 öre kopparmynt, funnits hos honom. 
     När svaranden inställt sig hade Johan Johansson varken själv eller genom fullmäktig 
kommit till detta ting, som nu lider mot sitt slut, så prövar Häradsrätten till följd av 12 kapitlet 
2 § Rättegångs Balken skäligt, att pliktfälla Johan Johansson till 2 daler silvermynt i böter för 
uteblivande från tinget. Dessutom påläggs han att betala Matts Hindrikssons 
rättegångskostnader med 7 daler kopparmynt. Om käranden ej vid nästa ting gitter visa att han 
haft laga förfall och inte kunnat meddela Rätten och stämmer saken med ed så att den fullföljs 
blir svaranden  fri från käromålet. 
    Så var rannsakat och avgjort intygas. På Häradsrättens vägnar  Hind, Georg Westell. 
 
Saköreslängd till följd av föregående dombok 
Följande personer är sakfällda att plikta för nedannämnda brott: 
Traktören Anders Rydling i Sigtuna för uteblivande från tinget 2 daler 
 
Rättaren Johan Eriksson vid Tibble Löfsta gård för att han annandag påsk i år av dryckenskap 
uppkastat i Ryds kyrka och gjort förargelse bötar 16 riksdaler 21 1/3 öre till Konungen lika 
mycket till Häradet och samma summa till målsägaren. Summa 50 daler. 
Han skall dessutom i Ryds kyrka stå en söndag uppenbar kyrkoplikt. 
 
Kvinnspersonen Karin Andersdotter på Tranbygge för lönskaläge bötar 5 daler och ger till 
Ryds kyrka 2 daler samt skall i kyrkans sakristia undergå enskild skrift och avlösning 
 
Ryttaren Asps hustru Anna Larsdotter och drängen Hans Rambergs hustru Stina Fröberg på 
Aspviks ägor fällda att böta för olovlig brännvinsförsäljning vardera 10 riksdaler silvermynt, 
varav Kronan får 1/3 och gästgivare Holmström 2/3. 
 
Drängen Jonas Jonsson vid Aspvik och torparen Jonas Jonasson i Slängan för uteblivande från 
tinget pliktar var sina 2 daler 
 
Olof Eriksson och Matts Olofsson i Berga samt drängen Herman i Aspvik bötar för 
uteblivande från tinget som vittnen 1 daler vardera 
 
Soldaten Johan Ekman samt drängarna Erik Eriksson i tjänst hos bataljons adjutant von 
Hellern och Erik Eriksson i tjänst hos Pehrsson i Skälby bötar för slagsmål på en söndag: 
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Ekman för hårdragning 1 riksdaler 16 öre 
Von Hellerns dräng Erik för ett blodsår och en blånad 4 daler 
Samt bägge för dryckenskap var sina 5 daler. Varav hälften tillfaller länsman Holmberg och 
den andra hälften socknens fattiga 
Anders Pehrssons dräng Erik för hårdragning 1 riksdaler 16 öre  
Alla för sabbatsbrott med 10 daler silvermynt vardera  
I brist på böter straffas soldat Ekman med 5 par spö, von Hellerns dräng Erik med 7 par och 
Anders Pehrssons dräng Erik med 4 par 3 slag i paret 
 
Bonden Johan Johansson i Kalmarnäs, Kalmar socken, för uteblivande från tinget och om han 
inte vid nästa ting gitter visa att han haft laga förfall, som han inte kunnat meddela Rätten 
bötar 2 daler 
 
Rättaren Nils Nilsson vid Säbyholm för uteblivande från tinget 2 daler. 
 
Summa 137 daler På Häradsrättens vägnar Hind. Georg Westell 
 
Dombok för Bro Härads lagtima höstting år 1771 
Den 11 och 12 oktober 1771 hölls laga höstting med menige man och allmoge från Bro Härad 
i Tibble gästgivargård av undertecknad vice häradshövding, efter Kongl Maj:ts och Svea 
Hovrätts förordnande av den 10 september. Närvarande var Kronolänsman Anders Holmberg 
och Häradets nämnd: 
Häradsdomare Erik Andersson i Hernevi 
Anders Jöransson i Tuna 
Erik Nilsson i Jursta 
Matts Tomasson i Brunna 
Jan Jansson i Tibble Postgård 
Nils Larsson i Önsta 
Karl Andersson i Tång 
Pehr Markusson i Husby 
 
Den 11 oktober 
§ Efter gudstjänst i Näs sockenkyrka sammanträdde Rättens ledamöter vid tingstaden och 
sedan ting och tingsfrid utlysts upplästes för allmogen Kongl Förordningarna angående 
Straffets skärpande för tjuvar av den 20 december 1745 samt om deras straff som olovligen 
uppbryter andras brev av den 5 mars 1746, vidare Svea Konungaförsäkran och 
Riksdagsordningen  jämte 10 och 18 kapitlet Missgärnings Balken. 
      Därefter företogs och avgjordes de anmälda ärendena och instämda målen i den ordning 
som följer: 
 
§ Ingavs en bouppteckning hållen den 9 oktober på kvarlåtenskapen efter avlidne bonden 
Jonas Jonasson i Backgården, jämte en likalydande avskrift samt kvitto, att de fattigas andel 
av inventariesumman blivit riktigt betald. 
 
§ Uppvisades en rekvisition av vad som går åt till salpetersjudningen i detta Härad för nästa 
år. Nämligen vid Granhammar i Ryds socken, 30 vinterlass. På fråga intygades att det fanns 
tillgång på skog vid gården. Detta antecknades på dokumentet.  
 

19  D:\&&-SKRIFTER\Häftade med omslag\Bro Häradsrätt\Doc-filer\BroH.1771.doc   Skapat den 2013-02-10 22:13:00   Senast utskrivet 
2013-02-12 06:04:00 



§ Bonden Matts Johansson i Ekeby, Låssa socken måste vidgå att han inte på 4 år betalt 
Prästrättigheterna till kyrkoherden i Bro och Låssa församlingar, Johan Eric Arenii, med 
tillsammans 11 fjärdingar råg och 11 fjärdingar korn. 
     Häradsrätten fanns skäligt pålägga Matts Johansson att antingen betala spannmålen in 
natura eller med pengar efter innevarande års markegångstaxa för detta år så som 
Kyrkoherden önskar. Betalningen skall ske inom 3 veckor från denna dag. Johansson skall 
också ersätta rättegångskostnaderna med 9 daler kopparmynt. 
 
§ Vid förra tinget uppsköts saken mellan nämndeman Erik Nilsson i Jursta, som förmyndare 
för avlidne bonden Staffan Pehrssons i Finsta omyndiga barn som kärande och de omyndigas 
före detta förmyndare bonden Johan Karlsson i Ekeby, Låssa socken som svarande.  
     Ärendet gällde att den senare skulle visa redogörelse och räkning för förvaltningen av de 
omyndigas arv, som han haft ansvar för samt betala räntan härpå och ersätta 
rättgångsavgifterna. 
    Nu inställde sig parterna och Johan Karlsson inlämnade en förmyndarräkning undertecknad 
av honom den 10 oktober detta år. Den visade att de omyndiga hade en behållning på 749 
daler 16 öre kopparmynt, vilka pengar Johans Karlsson utfäste sig att skyndsammast betala 
till käranden. 
    Erik Nilsson förklarade sig nöjd härmed och yrkade endast ersättning för 
rättegångskostnaderna. Häradsrätten fann skäligt pålägga Johan Karlsson, att betala 749 daler 
till käranden samt 15 daler för 2 tingskostnader. 
 
§ Inlämnades en avhandling av följande lydelse: 
Jag Carl Höppener upplåter härmed till Kongl Hovglasmästaren och Åldermannen David 
Bennsel och hans kära maka och arvingar den rättighet och besittningsrätt som jag har på 
Frälsehemmanet Lillboda ¼ mantal om 2 öresland, beläget i Ryds socken, Bro Härad och 
Uppsala län. Enligt upprättat köpekontrakt med framlidne Överståthållare Baron J R von 
Lantingshausen av den 21 juli 1766, äger jag byggnad och godset, åker, äng, skog och utmark 
enligt vad den däröver upprättade kartan utvisar. Överlåtelsen gäller för en tid av 34 år, räknat 
från midfastan 1772 till samma tid 1806, mot en överenskommen köpe- och avträdessumma 
på 12.000 daler kopparmynt, varav hälften, 6.000 daler skall vid detta köpebrev tillställas mig 
genast och den övriga hälften nästkommande april vid inflyttningen. 
     Mot denna summa har herr Bennsel rätt att njuta och skörda det utsådda höstsädet. Det 
åligger mig att så nästa års vårsäde samt bereda jorden. Åbyggnaderna är i gott stånd och 
består av en sal och två kamrar tapetserade, ett kök och en stor vind. Ett kök och 
drängkammare är på gården med vind ovanpå. En fullkomlig stenkällare med en 
spannmålsvind ovanpå, en fullkomlig ladugård bestående av ett stort fähus. Ett stort stall med 
så kallade skullar, loge och två lador, två skjul, ett hönshus och ett avträdesrum. 
    Ägorna är försedda med nya gärdsgårdar, nya diken och nytt staket runt hela gården. Allt 
detta har herr Bennsel enligt lag och Kongl Husesyns Förordningen skyldighet att 
vidmakthålla. Skulle han eller hans arvingar försumma detta är de enligt denna lag ansvariga. 
Gärdsel, stör och vedbrand får tas på Lillboda skiftets ägor. Dock får man inte fälla frisk skog 
till vedbrand, utan endast ta torra träd och vindfällen. Vad gäller skog och foder får herr 
Bennsel eller hans arvingar inget bortföra, vad namn det vara må, från gården vid ett vite av 
120 riksdaler kopparmynt. 
     Det åligger herr Bennsel att till Lantingshausens arvingar  eller dess ombud årligen vid 
Tomasmässotiden erlägga ränta med 135 daler kopparmynt samt dessutom betala gårdens 
ordinarie och extra ordinarie utskylder och skyldigheter till Kongl Maj:t och Kronan, såsom 
hållskjuts, kronoskjuts, Prästgårds- och Kyrkobyggnad eller vilket namn det än har. Jag skall 
inte ha någon olägenhet härav. 
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    Detta kontrakt är upprättat så, att dödsfall och andra omständigheter på någondera sidan 
inte kan häva det, utan skall oryggligt hållas den bestämda tiden av 34 år. Det är skrivet i två 
likalydande exemplar, varav vi tagit var sitt.  
     Detta skedde i Stockholm den 26 september 1771  Helena Höppner  Carl Höppner 
Som vittnen Jacob Gustaf Ståhl Kammarskrivare vid Justitie Kollegiet Andr. Nicodemi, 
Mönsterskivare vid Kongl Livgardet 
    Med föregående avhandling är jag, David Bennsel, fullt nöjd och skall nu till handelsman 
och bryggaren Carl Höppner genast betala 6.000 riksdaler kopparmynt varpå begärs kvitto 
samt den övriga hälften, 6.000 riksdaler, nästa april månads början vid inflyttningen samt i allt 
övrigt ställa mig till obrottslig efterlevnad. 
Stockholm ut supra D Bennsel 
Denna avhandlig skall på vederbörandes begäran till sin säkerhet som lag förmår införas i 
domboken. 
 
§ Ingav ett inbördes testamente så lydande: 
I Herrens namn! Efter den Högstes nådiga skickelse alla våra livsarvingar varmed vi 
undertecknade under en äkta och förtrolig sammanlevnad blivit välsignade med, är denna 
vanskligheten undangömd och vi inte dess mindre med oskrymtad kärlek varandra städse 
omfamna samt önska befordra bägges vårt inbördes väl och bestånd. Alltså ha vi med sunt 
förnuft och av fri vilja efter moget överläggande med varandra, fattat det testamentariska 
beslut, att till varandra uppdra och överlåta den lilla och obetydliga egendom, som under 
Guds milda välsignelse vi i vårt äktenskap förvärvat, så att den maken som överlever måtte 
okvald och orubbad för den andras arvingar äga kvarlåtenskapen, besitta och efter eget 
gottfinnande nyttja och använda den. Vilket till så mycket mera säkerhet med våra namns 
undertecknande bekräftas. 
Bro Prästgård den 16 september 1771  Lars Nilsson i Hackelsund, Låssa socken  Greta 
Jönsdotter, Lars Nilssons hustru     Bomärken 
Som vittnen Anders Söderberg, Erik Ersson, J E Arenius pastor i Bro och Låssa 
Detta testamente blev på vederbörandes begäran till den säkerhet lag förmår infört i 
domboken. 
 
§ Ingav följande inbördes testamente så lydande: 
En skyldighet som åligger var och en människa är att tänka på sitt levnadsslut. Detta  har 
åstadkommit att mellan mig, Anders Liljeberg och min kära hustru Catharina Möller, blivit 
upprättat en inbördes reciprok (ömsesidig) testamentarisk disposition, som till alla delar efter 
någons död skall på det allra nogaste iakttagas. 
    Den kärlek, huldhet, trohet och ömhet, som vi bägge alltid känt för varandra i vårt 
äktenskap, vilket ock med Guds hjälp skall räcka till vår död, har gjort att vi bägge 
testamenterat till varandra all vår lilla egendom. Den skall efter någonderas död tillhöra den 
maken, som efterlever. Ingen av vår släkt och arvingar skall äga makt att klandra, än mindre 
rubba, ta eller förstöra något av den lilla egendom, som den efterlevande maken efter detta 
reciproka testamente bör och skall äga och som vi i livstiden med den Högstes välsignelse 
förvärvat. 
   Som säkerhet för denna testamentariska disposition ber vi i ödmjukhet om Häradsrättens 
stadfästelse. Vi bekräftar det även i vittnens närvaro med våra egenhändiga namns 
underskrivande. 
Ådö den 21 september 1771  Anders Liljeberg   Catharina Möller 
Som vittnen G E Arenius, Pastor i Bro och Låssa,  Daniel Quist  Komminister i Bro och Låssa 
Detta testamente blev till säkerhet som lag förmår infört i domboken. 
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§ Hovjunkare Carl Wilhelm Iserhjelm hade till sista sommartinget stämt traktören Anders 
Rydling i Sigtuna stad, och påstått att han tredje dag påsk eller den 2 april, skall på Torsätra 
Sätesgårds skog olovligen huggit och bortfört 3 tallstockar. Han måtte inte endast böta efter 
lag för Häradsrättens särskilt utfärdade förbud, utan också ersätta skada och betala 
rättegångskostnaderna. 
     Denna sak hade på grund av svarandes uteblivande från tinget blivit uppskjutet och 
Rydling blivit sakfälld för 2 riksdalar silvermynt i böter och förelagd ett vite på 10 riksdaler 
samma mynt att infinna sig till detta ting. 
     Vid upprop inställde sig nu båda parter. På tillfrågan nekade svaranden att ha gjort någon 
åverkan på Torsätra skog. Därför anhöll Hovjunkaren att hans instämda vittne måtte höras 
under ed. Det var torparen Johan Mårtensson i Jädra torp. Han framkallades och avlade 
ojävad eden och efter varning för mened, berättade han: 
     Att när han den tredje dag påsk vid middagen tänkt sig till Steninge i något ärende hade 
han kommit i följe med Hovjunkarns dåvarande skogvaktare, nu inhysesmannen Matts 
Mattsson på Täjeby ägor. De hade under vägen på sjön fått se Rydling jämte en liten gosse 
komma nedkörande från Torsätra skog med en tallstock, som de lagt på isen. De hade genast 
kommit med två stockat till. När vittnet frågat honom var han tagit virket, hade Rydling som 
haft en stor påk under armen svarat: - När jag kommer på vägen skall ni djävlar få kyssa mig i 
röven. Därefter hade han farit sin väg. 
     Då hade vittnet och Matts Mattsson gått upp i skogen och funnit, sedan Matts Mattson 
utvisat rågången mellan Sigtuna stad och Torsätra skog, stubbar efter tre tallar ett gott stycke 
inom Torsätras rågång. Det hade inte funnits något så grovt virke på Sigtuna Stads mark.  
Uppläst och vidkänt. 
      Hovjunkare Iserhjelm talade om att han inte varit hemma när huggningen skett, men så 
snart han kommit hem och blivit underrättad därom av Matts Mattsson, hade han låtit anställa 
besiktning genom nämndeman Matts Tomson i Brunna och Karl Andersson i Tång. Båda var 
närvarande och intygade att de den 15 april synat och funnit stubbar efter 6 nyligen huggna 
tallar på Torsätra skog. Vidare hade de sett stubbar efter 7 granar av en längd av 8 –9 alnar 
samt en frisk granstock som låg kvar. De hade också varit på Rydlings gård i Sigtuna men inte 
hittat något virke där. 
    Rydling nekade att han förövat det överklagade hygget och förklarade sig beredd att gå ed. 
Han talade om att han som oftast skall ha fått virke från sin svärfader Pehr Johansson i Löfsta 
och att han ibland lagt upp några stockar vid sjöstranden för att vid ett lägligt tillfälle köra 
hem dem.  Detta tänker han inte med minsta skäl styrka. 
    Iserhjelm meddelade att han inte hade tillgång till flera vittnen för att övertyga Rydling, 
men trodde att han var så besvärad, att han inte kunde undgå värjomålseden. 
 
Resolverades 
I anseende till de mot Rydling under rannsakningen framkomna bindande skäl och sannolika 
omständigheter, prövar Häradsrätten enligt 17 kapitlet 30 och 31 §§ Rättegångs Balken 
skäligt, att Rydling skall med ed värja sig att han från Torsätra skog den 2 april inte huggit 3 
tallstockar. Denna ed skall han betänka till nästa ting och skall infinna sig hos prästerskapet i 
Församlingen att noga undervisas om edens vikt och värde. Han skall inför Rätten nästa ting 
uppvisa ett intyg härom. Då vill Rätten vare sig Rydling avlägger eden eller inte slutligen 
utlåta sig. 
 
§ Till detta ting hade Kronolänsman Anders Holmberg på Ämbetets vägnar låtit instämma 
dejan vid Ådö sätesgård hustru Stina Brandström samt drängen Anders Johansson på Ådö, 
angående att Brandström kort efter påskhelgen fött ett flickebarn. Det är känt att hon inte på 
12 år bott med sin man, frälsefogen Olof Brandström. Han hade förra vintern drunknat i 
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Södermanland. Hon har inte endast haft olovligt umgänge med drängen Erik Andersson, som 
även han drunknat vid Kaggeholm utan också med Anders Johansson. Brandström och 
Anders Johansson måtte höras häröver och förklara sig. Käranden förbehåller sig att därefter 
få göra det påståendet, som han finner befogat. 
     Parterna inställde sig och länsman yrkade stämningsmålet. Hustru Brandström, 43 år 
gammal och född i Germensby, Österhaninge socken, Stockholms län, berättade, att hon väl 
sällan på 12 års tid råkat sin man Olof Brandström. Men mellan midsommar och Olofsmässan 
förra året, då hon tillsammans med trädgårdsmästare Jonas Ljungström vid Ådö gård rest in 
till Stockholm i något ärende, hade hon sökt honom i hans husbondes hus vid Slottsbacken. 
Mannen var anställd på en schatullmakares gård i Södermanland, vilkens namn hon inte 
visste.  
     Hon hade inte träffat honom i husbondens hus, men råkat honom på gatan. Hon hade då 
följt med honom till hans kvarter på Södermalm. De hade varit tillsammans två dagar och hon 
hade legat hos honom en natt, varvid hon blivit rådd med det flickebarn, som fortfarande lever 
och som hon fött veckan efter påskhelgen. Brandström betygar att hon inte haft olovligt 
umgängen med varken Erik Andersson eller Anders Johansson. 
     Även Anders Johansson bestred på det högsta att han haft något olovligt med Brandström 
att skaffa. Därför anhöll länsman, att de till upplysning instämda vittnena måtte höras under 
ed. De var drängen Johan Johansson och krögaren Hindrik Mattsson vid Ådö gård. De 
inkallades och avlade ojävade eden, förmanades för mened och berättade: 
     Johan Johansson: att vintern för 1 eller 2 år sedan hade Stina Brandströms son Carl Gustaf 
en afton suttit inne hos vittnet i drängstugan medan vittnet hållit på att slöjda. Han hade då 
sagt att han undrade över moderns förtroliga umgänge med Anders Jansson. Han kunde inte 
förstå vad han hade att göra inne hos henne om nätterna. Han var helt ledsen häröver. 
    Hindrik Mattson visste inget att berätta som kunde tjäna till upplysning. Uppläst och 
vidkänt. 
     Länsman Holmberg omtalade att han även låtit inkalla fiskaren Carl Cron och 
trädgårdsmästare Carl Ljungström vid Ådö som vittne, men att de båda utan anmält förfall 
hade uteblivit från tinget. Häradsrätten fann därför skäligt att sakfälla dem till 1 daler 
silvermynt och pålägga dem vite av 5 daler samma mynt för att till nästa ting inställa sig. 
Stina Brandström och Anders Johansson skall vid samma vite inställa sig då. Det åligger 
Holmberg att instämma Jonas Ljungström samt lämna detta utslag i god tid till fiskare Cron 
och trädgårdsmästare Carl Ljungström. 
 
§ Vid upprop av den sak, som bryggare Höppener i Stockholm låtit instämma till detta ting 
mot skytten Anders Ahlberg vid Stäkets gård, för att han skall ha tagit en jakthund tillhörig 
Höppener, inställde sig käranden. Ahlberg kom inte själv till tinget, utan lät genom gästgivare 
Peter Holmström här vid gästgivargården anmäla, att då han inte förrän för åtta dagar sedan 
fått del av stämningen i detta mål, så finner han sig inte skyldig att infinna sig. 
     I Rättegångs Balkens 11 kapitel 10§ står, att i brottmål skall den som stäms genast infinna 
sig på Rättens bud. Därför prövar Häradsrätten skäligt att till följd av 12 kapitlet 2 § i samma 
Balk, sakfälla Ahlberg till 2 daler silvermynt i böter för uteblivandet och pålägga honom vite 
av 10 daler samma mynt, att nästa ting infinna sig till svaromål i denna sak. Det åligger 
bryggare Höppener att så tidigt som möjligt meddela Ahlberg Rättens utslag. 
 
§ Till detta ting hade kronolänsman Anders Holmström på Ämbetets vägnar låtit inkalla 
drängen Eric Hagman på Dävensö med påstående, att han i Låssa kyrka söndagen vid 
pingsthelgen kräkts på grund av dryckenskap. Hagman hade inte anmält något laga förfall 
utan alldeles uteblivit från tinget, varför Häradsrätten sakfäller honom enligt 12 kapitlet 2 § 
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Rättegångs Balken till 2 daler i böter och pålägger honom vite på 10 daler att till nästa ting 
inställa sig. Detta skall i tid meddelas honom. 
 
§ Enligt de anförda skäl som finns i Rättens protokoll av den 30 maj från årets sommarting, 
uppsköts saken mellan revisorn vid Rådhusrätten i Stockholm och arrendatorn av Aspviks 
gård Olof Hedlund på ena sidan, och hans samtliga borgenärer på andra sidan, angående 
revisor Hedlunds ansökning, att i anseende till andragna skäl och omständigheter till sina 
borgenärers förnöjelse avstå hela sin egendom och sedan vara fri från vidare tilltal. 
    Inställde sig revisor Hedlund och inlämnade en av hans hustru Anna Elisabeth Gahn 
underskriven och till Rätten ställd skrift, där hon förnyar sin gjorda ansökning om boskillnad 
samt anhåller, att liksom vid sista tinget hennes uppgivna fordringar skall behandlas på 
samma sätt som hennes mans övriga borgenärer. 
    Inlämnades en skrift undertecknad av järnkrämare Carl Hellbom, lärftskrämare Gerhard 
Spolander, handelsman Carl Frantz Giljam samt fabrikör Carl J Ljungström så lydande: 
     Till undvikande av vidlyftig rättegång och i beaktande av revisor Hedlunds lidande och 
olyckor finner undertecknade av medlidande, så för honom som hustru och barn, att bevilja 
honom den begärda cession (avträdande av ens förmögenhet), jämte ackord samt hustruns 
begärda boskillnad. Försäkras Stockholm den 7 oktober 1771  
Carl Hellbom, Gerhard Spolander, Carl Fr Giljam, Carl J Ljungström 
 
Därvid tillkännagav komminister Peter Flumén, att han beträffande den fordran på 171 
riksdaler 16 öre kopparmynt, som han har hos revisor Hedlund såsom förmyndare för avlidne 
mjölnare Johan Erikssons i Aspvik omyndiga barn och som han anmält vid förra tinget, tills 
vidare träffat den överenskommelsen att Hedlund utfäst sig att betala Flumén till nästa 
midsommar. Detta erkände revisor Hedlund.  
     Samtliga de övriga vid sista tinget närvarande och i Häradsrättens protokoll av den 31 maj 
omnämnda kreditorer infann sig även nu, dels själva eller genom de förut antagna fullmäktige, 
utom Hans Larsson i Väsby och Erik Eriksson i Ekeby, hovrättskommissarie Hans Nybom 
och handelsman Anders Magnus Backman, som under hela tingstiden inte låtit höra av sig. De 
övriga kreditorerna som nu var närvarande menade, att de som varit frånvarande vid förra 
tinget förlorat sin talan. 
    Upplästes en skrift till Rätten underskriven regementsskrivare Carl J Hemmendorff, så 
lydande: 
     På en del av revisor Hedlunds borgenärers vägnar får jag meddela att några i anledning av 
sista tingsprotokollet redan avslutat med revisorn. Som all anledning är, att alla åtminstone de 
flesta ingår ackord, så anhålls om anstånd med cession - och konkursmålet till nästa ting, så 
att kreditorerna vinna bättre andrum och hinner se över sina fordringars säkerhet, så att saken 
lättare och med mindre skada kan bli på en gång avgjord. 
Carl J Hemmendorff såsom fullmäktig och kurator bonorum (egendomsförvaltare) 
    Då de övriga närvarande kreditorerna förklarade sig nöjda med regementsskrivare 
Hemmendorffs på sina principalers vägnar gjorda ansökan om anstånd, fann Häradsrätten 
skäligt att ytterligare uppskjuta denna sak till nästa ting. Då skall samtliga kreditorer 
tillsammans med revisor Hedlund, vare sig ackord träffas eller inte, vid förlust av sin talan 
åter infinna sig. Då skall Rätten äntligen kunna avsluta denna sak.  
     Rätten vill då när saken slutligen dömts, utlåta sig om Hans Larsson i Väsby, Erik Larsson 
i Ekeby, hovrättskommissarien Nybom samt handelsman Backman, vilka alldeles uteblivit 
från tinget, har förlorat sin rätt och talan. 
 
§ Bonden Olof Erikssons hustru Ingrid Jacobsdotter på Dävensö, Låssa socken, hade till detta 
ting instämt bonden Erik Eriksson och hans hustru Kajsa Eriksdotter angående att de den 23 
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augusti överfallit Ingrid Jacobsson med okvädningsord, svordom samt hugg och slag. De 
måtte därför plikta enligt lag. 
    Erik Eriksson och Kajsa Eriksdotter hade utverkat genstämning och påstått att Ingrid 
Jacobsdotter i deras trädgård gjort åverkan genom att slå ner päron och krossa och bryta 
sönder kvistar. När Erik Eriksson och Kajsa Eriksdotter velat ta ifrån henne den tagna frukten 
hade hon överfallit dem med okvädningsord. Hon hade slagit Erik Eriksson på munnen och 
fattat honom i håret. Hon bör anses med laga böter härför. Båda parter fordrade att den andra 
skulle betala rättegångskostnaderna. 
    Alla inställde sig vid upprop, då Ingrid Jacobsson biträdd av sin man Olof Eriksson 
berättade, att hon den 23 augusti varit i Erik Erikssons trädgårdstäppa för att ge grisarna mat. 
Då hade hennes svägerska Anna Eriksdotter, som också varit där, frågat hurdana päronen var 
på trädet. Ingrid hade med en liten kvist slagit ned några och smakat på ett. Då det varit 
omoget hade hon kastat det. Då hade Kajsa Eriksdotter kommit och varit ond och frågat vad 
Ingrid hade där att göra. Hon hade tagit ett stycke av en gärdselsstång och slagit Ingrid ett slag 
i huvudet och 3 över axlarna. 
Ingrid hade frågat varför Kajsa slog henne och lovat att slå igen om hon kom nära. Ingrid 
hade sprungit in i sin stuga och slagit igen dörren. Kajsa skulle då ha ropat åtskilliga 
okvädnings ord, som hon inte nu mindes. Någon stund senare hade Ingrid mött Erik Eriksson 
i gatan vid humlegården och klagat över Kajsa och sagt att han hade en obeskedlig hustru. Då 
hade Erik tagit en bit av en gärdselstör och tänkt slå Ingrid i huvudet, men när Kajsa varnat 
honom hade han inte slagit utan bara knuffat och sparkat henne tills änkan Lena Nybom 
kommit och skiljt dem åt. 
    Häradsdomare Erik Andersson intygade att han på begäran den 25 augusti synat Ingrid 
Jacobsdotter och funnit att hon haft en blånad i ansiktet och tre på armarna och en på låret. 
     Kajsa Erikdotter berättade att när hon kommit in i trädgården vid detta tillfälle, hade hon 
sett hur Ingrid med en stor käpp slagit ned päron och fördärvar några kvistar. Hon hade endast 
frågat Ingrid, vem som givit henne lov att ta päron. Ingrid svarade att det var hennes trädgård 
och inte Kajsas och att hon skulle äta så länge någon kart fanns. Hon hade lyft upp kjolarna 
och bett Kajsa kyssa sig. Kajsa hade kastat en liten kvist efter henne och sedan slagit henne 
med en liten käppstump ett slag över armen. 
     Kajsa erkände, att sedan Ingrid sprungit in i stugan och från fönstret svurit och sagt flera 
okvädningsord, hade hon kallat Ingrid för hora. Några timmar senare hade Kajsa och hennes 
man träffat Ingrid i gatan, då Erik frågat Ingrid var hon tagit päronen som hon hade i 
förklädet. Hon hade då släppt vid pass 20 stycken på backen och blivit otidig. Erik hade då 
fattat tag i henne för att slå till henne med en gärdselstump. Detta gjorde han dock aldrig utan 
istället hade Ingrid slagit honom på munnen, ryckt honom i håret och bitit honom i fingret 
samt kallat honom förbannad kärringbasare. Han hade då knuffat henne ifrån sig och sparkat 
henne 2 gånger. Detta erkände Erik Eriksson. 
     Ingrid däremot nekade att hon slagit Erik på munnen, fattat honom i håret eller bitit honom 
i fingret. Dock kunde hon inte undgå att hon kallat honom förbannad kärringbasare och Kajsa 
för horkona. 
     Bonden Hans Olofsson, änkan Lena Nybom, soldaten Anders Sjögren samt änkan Maria 
Eriksdotter alla på Dävensö, vittnade ojävade efter avlagd ed och varning för mened, var för 
sig. 
1:o Hans Olofsson: En söndag i somras under vägen till kyrkan hade Erik Erssons hustru 
berättat för vittnet, att hon vid ovannämnda tillfälle slagit Ingrid ett slag över armen med en 
käpp. Även Erik Eriksson hade erkänt att han sparkat Ingrid ifrån sig, men också sagt att han 
blivit hundbiten, varmed han menat det bett som Ingrid gett honom i fingret. 
2:o Stina Nybom: Att när Erik och Ingrid varit i handgemäng med varandra på backen vid 
humlegården hade vittnet gått förbi och sett åtskilliga päron kringströdda på backen och att 
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Erik sparkat Ingrid några gånger. Båda hade svurit och Ingrid kallat Erik för kärringbasare. 
Vittnet hade strax gått förbi och inte sett om Ingrid slagit Erik på munnen, fattat honom i håret 
eller bitit honom i fingret. 
3:o Sjögren och 4:o Maria Eriksdotter vittnade lika med Hans Olofsson. Vittnesmålen 
upplästes och vidkändes. 
     Ingrid Jacobsdotter nekade enständigt till att hon svurit eller slagit Erik på munnen, luggat 
honom i håret eller bitit honom i fingret. Erik Eriksson anhöll därför, att för att övertyga 
henne till nästa ting inkalla änkan Catharina Öberg på Gräsholmen samt flera andra vittnen 
som han trodde sig kunna hitta. 
     Häradsrätten fann skäligt att samtycka och förelade Erik Eriksson vid vite av 10 riksdaler 
silvermynt till nästa ting, då parterna åter skall infinna sig utan ny stämning, vara försedd med 
alla skäl och bevis, så att Häradsrätten skall med denna sak rätteligen kunna lämna utslag och 
avhjälpa. 
 
§ Uppropades den sak, då bonden Anders Olofsson  låtit stämma Johan Eriksson och Olof 
Johansson, alla i Hernevi angående ersättning för den skada och ohägn till 3 halva spannar 
blandsäd. Skadan hade uppstått förra sommaren genom svarandenas bofälliga och dåliga 
grindar.  
     Parterna inställde sig och Olof Johansson invände att han gemensamt med de övriga 
byamännen Erik Andersson, Jan Ersson, Erik Larsson, Anders Olofsson, Pehr Johansson, 
Johan Pehrsson och avlidne Tomas Tomassons änka underhöll den grind, varigenom det 
överklagande ohägnet skulle skett. De borde således delta  med honom om ersättningen, som 
nu söktes. Han påstod att även de andra måtte stämmas.  
     Då Anders Olofsson var nöjd härmed, fann Häradsrätten skäligt att uppskjuta detta mål till 
nästa ting, då de nu felande parterna  skall av käranden inkallas och de som nu var närvarande 
åter inställa sig utan ny stämning, om förening i godo inte dessförinnan skett. 
 
§ Då nämndeman Karl Andersson i Tång och bönderna Karl Karlsson och Johan Eriksson i 
Lerberga på gästgivare Peter Holmströms kärande måste vidgå att de trots tillsägelse inte 
infunnit sig med två skjutshästar, den 11 augusti detta år vid Hans Kongl Maj:ts resa från 
Ekolsund till Stockholm.  Alltså hade de försummat sin skyldighet.  
     För den skull och till följd av 28 kapitlet 7 § i Byggninga Balken prövade Häradsrätten 
rättvist att Karls Andersson, Karl Karlsson och Johan Eriksson skall böta 6 marker silvermynt 
var. 
Sålunda var rannsakat och dömt, betygar, år och dagar ovanskrivna 
På Häradsrättens vägnar  Daniel Faleen (?) 
 
Saköreslängd för Bro Härads lagtima höstting år 1771. 
Nämndeman Karl Andersson i Tång samt bönderna Karl Karlsson och Johan Eriksson i 
Lerberga bötade 6 daler vardera för försummad skjuts 
Gästgivare Holmström kärade skytten Ahlberg vid Stäketsgård och drängen Erik Hagman på 
Dävensö för uteblivande från tinget. De pliktfälldes till 2 daler vardera. 
Fiskare Carl Cron och trädgårdsmästare Carl Ljungström vid Ådö, som kallats som vittnen till 
tinget men uteblivit, bötade 1 daler vardera. 
På Häradsrättens vägnar Daniel Faleen 
 
Bro oktober 2008 Gudrun Sandén 
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