
Dombok för Bro Härads Lagtima Vinterting år 1773 
År 1773 den 4 och följande dagar i februari månad hölls lagtima ting med menige man och 
allmogen från Bro Härad i Tibble Gästgivargård av undertecknad domhavande. Närvarande 
vice länsman Daniel Holmberg samt Häradets nämnd, nämligen  
Häradsdomare Erik Andersson i Hernevi 
Anders Göransson i Frölunda 
Erik Nilsson i Jursta 
Matts Tomasson i Brunna 
Johan Johansson i Frölunda 
Nils Larsson i Önsta       
Carl Andersson i Tång 
Pehr Markusson i Husby 
 
§ Efter gudstjänst i Näs sockenkyrka sammanträdde Häradsrättens ledamöter på förut nämnda 
tingstad. Sedan laga ting och tingsfrid utlysts upplästes för allmogen  
Kongl Maj:ts Nådiga Förbud mot barnamord av den 12 juli 1750 
Kongl Förordningen angående straffets skärpande för tjuvar av den 20 december 1745 
Kongl Förordningen angående Budkavlor av den 1 juni 1743 
Kongl Förordningen angående deras straff, som olovligen uppbryter andras brev av den 5  
mars 1746 
 
Därefter företog sig Rätten lagfarter och inteckningar som särskilt protokoll visar. Därpå 
anställdes upprop, då vissa dagar utsattes på vilka de instämda saker skall tas upp, utom de 
mål som rör förmyndarskap, där särskilt protokoll skall hållas. De instämda målen och andra 
anmälda ärenden skall avgöras i följande ordning. 
 
§ Frälsebokhållare Carl Johan Tragman i Ålsta har på vice länsman Daniel Holmbergs 
kärande vidgått, att han den 7 januari i år uteblivit med två hästar från den påbjudna 
Kungsskjutsen. Därför prövade Häradsrätten skäligt att fälla honom till 3 riksdaler silvermynt 
i böter. 
 
§ Visade kronobefallningsman Sven Askeroth förra årets upprättade handlingar, nämligen: 
1:o Utdrag ur Kronans Jordebok på de skattehemman, där ägarna själva inte bor 
2:o Häradernas underskrivna och förseglade längd. 
3:o Utdrag över anordningen 
4:o Förteckning över fångskjutsar och förteckning över dem som slagit och bärgat höet på 
Kungsängen, Korsängen kallad 
Dessa handlingar examinerades noga och inget var att anmärka. 
 
§ Inlämnades följande bouppteckningar på dessa med döden avgångna personers 
kvarlåtenskap, nämligen: 
1:o Efter avlidne bonden Pehr Johansson i .alby 
2:o Efter avlidne skogvaktare Dahlberg på Smidjeön (Smidö) 
Likalydande avskrifter och bevis att de fattigas andel av inventariesumman är riktigt erlagd. 
 
§ Ingavs en bouppteckning på kvarlåtenskapen efter avlidne bonden Anders Olofssons hustru, 
Anna Andersdotter i Hernevi. med avskrift och kvitto att de fattigas andel av 
inventariesumman riktigt är betald. 
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§ Uppvisades ett mellan Christian Dahlberg och hans hustru Christina (?) på Smidjeön den 12 
februari 1764 i vittnens närvaro upprättat och underskrivet inbördes testamente, där de 
förklarat att den som överlever den andra, skall utan arvingarnas anspråk och åtal få behålla 
all kvarlåtenskap. 
       Då man numera erfarit att Dahlberg är död, så 
 
Resolverades 
Att detta testamente bör till följd av 18 kapitlet 1 § i Ärvda Balken kommuniceras med 
avlidne Dahlbergs arvingar inom natt och år, efter erhållen kunskap härom. De skall ha 
tillfälle att inkomma med sina påminnelser, om de anser sig befogade. 
 
§ Ett inbördes testamente uppvisades för Rätten enligt följande: 
Vore äkta folks kärlek endast bindande genom livsfrukt, så hade många hjonelag ingen fägnad  
av dess värkan och de skulle alltid med grämelse lämna den andra efter sig i världen, som ett 
mål för ofta obilliga släktingars fordringar, utan annat vedermäle av ömhet och trohet, än den 
smärtfulla ledsnad av en älskad maka, förökad genom täta vidrigheter och besvär. 
     En äkta kärlek gläder sig för den skull åt den frihet, som efter borgelig lag anges att genom 
de avhandlingar och fördrag, som äkta personer sins emellan upprättat, kan inte endast befästa 
sitt lugn i livstiden, utan också göra den varaktig efter skilsmässan.  
     Emedan vi undertecknade inte veta hur länge vi få smaka sötman av den ljuva kärlek, 
varmed vi varandra på det uppriktigaste omfattat, innan vi genom döden försätta varandra i 
den kännbaraste mistning därav, så har vi till bevis om vår oförfalskade nit en ömhet över 
varandras bestånd i framtiden med moget betänkande och samråd samt med sunt förnuft 
beslutat, att upprätta ett testamentariskt reciprocum på följande sätt: 
     Att om jag, Peter Sjödahl, skulle dö före min kära hustru utan bröstarvingar, skall allt som 
finns i vårt gemensamma bo tillfalla henne utan min släktingars åtal efter Sveriges lag och 
förordningar. Särskilt som ingen av oss fått ärva, utan det lilla vi har med vår egen möda och 
arbete förvärvat. 
     Varemot jag, Christina Tiberg, till erkänsla för min käre mans visade hulda omvårdnad 
tillägnar honom samma reciprocite som han tillagt mig. Särskilt som det måtte vara så mycket 
kraftigare, då vi inte endast med våra egenhändiga namns undertecknande, utan också med 
tillkallade vittnen befäst.  
År och dag efter Vår Frälsares Jesu Kristi hugneliga börd den 17 mars 1717. 
Peter Sjödahl  Christina Tiberg 
       Att förestående äkta folk har upprättat detta inbördes testamente vid god hälsa och med 
moget betänkande, är härmed under detta datum vid Aspvik betygat. 
Peter Flumén, komminister i Näs, Nils Högström, arrendator på Lennartsnäs, Sven E Estman, 
skollärare och klockare i Näs, Peter Holmström, arrendator på Tibble 
 
Detta testamente har på vederbörandes begäran till den säkerhet som lag förmår intagits i 
domboken med erinran att detta testamente bör enligt 1 § 12 kapitlet Ärvda Balken inom sex 
månader efter Sjödahls eller Christina Tibergs död, uppvisas åter för Rätten jämte likalydande 
avskrift, som skall tillställas de avlidnes arvingar. 
§ Inlämnades en av bonden Erik Eriksson i Stora Ullevi upprättat förmyndarräkning daterad 
den 1 juni förra året, över den del av avlidne Bengt Johansson i Husby omyndiga sons 
fädernearv, som Erik Eriksson haft att förvalta. Summan av huvudstol och ränta sedan 
nödvändiga avgifter är avdragna är 349 riksdaler kopparmynt. 
 
Resolverades 
Att denna förmyndarräkning bör kommuniceras med den omyndiges fränder. 
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§ Vice länsman Daniel Holmberg hade på Ämbetets vägnar instämt mjölnardrängen Eric 
Åkerlöf vid Tranbygge kvarn till förra vintertinget samt kvinnspersonen Stina Andersdotter i 
Täljeby, angående att de måtte plikta efter lag för begånget lägersmål med varandra. Denna 
sak hade då såväl som vid sommar och hösttinget blivit uppskjuten på grund av svarandes 
uteblivande. 
      Vid upprop infann sig nu vice länsman Holmberg och svaranden. Stina Andersdotter 
berättade på tillfrågan, att hon som var 30 år gammal blivit lägrad av Åkerlöf 
valborgsmässotiden 1771 i Tranbygge mjölnargård. Åkerlöf hade tjänat där och Stina hade 
förestått krogen där som krögerska. 
      Vid kyndelsmässotiden förra året hade hon fött ett gossebarn, som sedan dött. Åkerlöf 
hade yttrat att han var hugad att ta Stina till äkta. Han hade skaffat Charta sigillata till 
lysningssedel och hade den i beredskap, men senare ryggat från detta löfte, när inga vittnen 
funnits. 
     Åkerlöf nekade att han haft något olovligt umgänge med Stina Andersdotter, men tillstod 
att han innan han fått veta Stinas tillstånd, varit sinnad att taga henne till äkta. Han hade dock 
erfarit att Stina Andersdotter plägat flera sängalag med en kusk på Tibble Löfsta sätesgård, 
som hette Abraham Lundin. Han hade sedan tagit tjänst i Stockholm, hos vem mindes inte 
Åkerlöf. 
     Åkerlöf hade som bevis angivit torparen Daniel Andersson i Borgarbo (?) och rättaren Erik 
Johanssons son Ludwig på Tibble Löfsta. Så hade Åkerlöf fattat sitt beslut att rygga för 
äktenskap med Stina Andersdotter. 
     Stina Andersdotter påstod att ingen annan än Åkerlöf var far till hennes framfödda foster. 
Hon beklagade att hon inte kunde uppge några vittnen, som hon kunde övertyga honom med. 
Hon nekade till att ha haft någon olovlig beblandelse med Lundin. 
     Vid efterfrågan berättade Stina Andersdotter att barnmorskan i Tibble socken hjälpt henne 
under barnsbörden, som inte varit svår och att Stina nu andra gången för lägersmål lagförs.  
     Trots Åkerlöfs flera gånger framförda föreställningar förblev hon vid sin förut gjorda 
berättelse. Då vice länsman Holmberg inte heller hade tillgång till några vittnen att övertyga 
Åkerlöf anhöll han om tid och rådrum till nästa ting, då han med Åkerlöfs medgivande kunde 
instämma Lundin tillsammans med de andra vittnena. 
 
Resolverades 
Då Åkerlöf hade ådagalagt och angivit Lundins skuld, som Stina Andersdotters lägersman 
samt vittnena torparen Daniel Andersson och rättaren Johan Eriksson samt Ludwig uppgivit 
samma bevis, beslöt Häradsrätten att uppskjuta denna sak till nästa ting. Det åligger vice 
länsman Holmberg att till dess instämma Lundin och de andra vittnena samt barnmorskan i 
Tibble. Åkerlöf och Stina Andersdotter skall vid förelagda vite på 5 daler silvermynt infinna 
sig till vice länsman Holmbergs gensvar. 
 
§ Sedan greve Pontus de la Gardie till sista hösttinget låtit instämma färjeförman Zacharias 
Bergman vid Stäkets färja, angående att han måtte plikta efter lag för att han skulle 
1:o förra sommaren hade huggit 2 träd av tall på Stäksön 
2:o skurit torv på samma ö  
3:o olovligt fiskat i Stäksströmmen 
4:o han skall ersätta så väl skadan som de uppkomna rättegångskostnaderna 
       Denna sak hade blivit uppskjuten, då Bergman utan Rättens tillstånd varit borta. Han blev 
därför fälld att betala 2 riksdaler silvermynt i böter och förelagd 5 riksdaler i vite att infinna 
sig till detta ting. Detta skall han förut meddelas. 
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       Nu inställde sig vid upprop färjeförman Bergman, biträdd av sin bror arrendatorn av 
Stäkets färja Carl Bergman. Men käranden infann sig inte, utan lämnade regementsskrivaren 
Jonas Sundeman, som varit greve de la Gardies ombud i denna sak vid förra tinget, en av 
honom underskriven skrift till Rätten. Där stod att han till i dag utlyst uppbördsstämning i 
Tierps socken för Kongl Livregementet till häst och i anseende härtill anhöll Sundeman om 
uppskov med denna sak till nästa ting. Han påstod att Bergman måtte påläggas vitet och 
komma till det tinget. 
      Arrendator Bergman anförde då, att eftersom greve de la Gardie själv är sakägare och 
således i den händelse hans förra fullmäktig av laga förfall var hindrad, så borde han förse sig 
med annan fullmäktig. Därför påstod Bergman att greven måtte plikta för uteblivande från 
tinget och ersätta svarande för rättegångskostnaderna.  
 
Resolverades 
Då greve de la Gardie själv är kärande i denna sak, kan Häradsrätten inte fästa något avseende 
på, hans vid sista ting antagna ombud regementsskrivare Sundemans nu inlämnade obevisade 
förfall. Rätten prövar enligt 2 § 12 kapitlet Rättegångs Balken skäligt, att greve de la Gardie, 
som utan anmält förfall uteblivet från tinget, pliktar 2 daler silvermynt och betalar svarandens 
rättegångskostnader med 4 riksdaler samma mynt, om han inte vid nästa ting gitter visa att 
han haft laga förfall, som han inte kunnat meddela Rätten. Fullföljer greven inte stämningen 
blir svarande fri från hans käromål.  
 
§ Till detta ting har vice länsman Daniel Holmberg låtit instämma major Jacob von Bromell 
med påstående av plikt efter lag för att han försummat gästgivarskjuts för så väl Vallby 
skatterusthåll som Svarsta halva kronoskatte hemman. Detta har skett för Vallby med 4 hästar 
den 25 maj förra året då Upplands Regemente till fot marscherade till Stockholm att som vakt 
bevista den Kungliga Kröningen samt med 2 hästar för Svarsta den 7 januari förra året vid 
Deras Kongl Majestäters resa från Ekolsund till Stockholm.  
     Inställde sig vid upprop vice länsman Holmberg, men major Bromell kom inte. Han lät 
insända ett av honom författat och underskrivet diktamen till protokollet lydande som följer.  
 
Med anledning av kronolänsman Holmbergs stämning av den 6 januari för försummad 
skjutsning med 4 hästar av Vallby skatterusthåll den 25 maj förra året, då Kongl 
Infanteriregementet marscherade till den då infallande Höga Kröning, har jag ingen annan 
orsak till uteblivandet än att jag inte hade några hästar den dagen. Ett par hästar hade redan 
den 22 maj följt ryttaren med nödvändigt foder och tross samt ett par avsänts den 24 till 
Stockholm med foder under hans vistande med ryttarhästar i staden, då denna häst och karl 
också skulle bevista den Höga kröningen enligt behörig order. Därav blir en naturlig följd, att 
han med sin tross och att skaffa hästens foder inte kunde lämna någon annan skjuts, utan 
rusthållarna själva med sina hästar måste ombesörja det. 
     Vad åter försummelsen för Vallby angår enligt stämningsmemorialet av den 13 januari 
med Kungsskjutsen den 7 januari, så var fyra hästar den andra i samma månad till en sådan 
skjuts och ej hemkomna förrän dagen därpå. Den 5:te i samma månad for de till Stockholm. 
Då budet ankom fanns ej några hästar vid gården, vilket kan intygas av vittnen om så fordras.    
Det vore alltför svårt om hemmansbrukarna ständigt skulle hålla sina hästar hemma till 
skjutsning och därigenom eftersätta alla sina egna körslor, varigenom han skall både skaffa 
medel till kronoutskylder och sitt livsuppehälle och räddning från hungersnöd.  
    Beträffande halva Svarsta har kronolänsman i berörda memorialer instämt mig som 
hemmansbrukare. Jag har aldrig brukat eller tänkt bruka gården med mitt folk, utan med 
torpare, vilka nu också är där. Alltså borde en sådan stämning besvaras av mig som olaglig, 
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utan torparna Jan Jansson, Matts Andersson och Jan Danielsson samt bortflyttade Anders 
Johansson instämmas.  
    Min tanke har aldrig varit eller nu är att draga ut på tiden. Därför vill jag, som dessa 
torpares husbonde, lämna Rätten på deras vägnar följande underrättelse. 
     Det var från början meningen att halva hemmanet Svarsta skulle brukas med hästar. Men 
ett svårt åkerbruk och därpå följande missväxt samt dåligt med hö har satt dem ur stånd att 
föda hästar. De såldes för mer än ett år sedan, så att där inte längre finns några hästkreatur. 
Därför är det omöjligt att vid extra skjutningar infinna sig med hästar, helst som egendomen 
nu måste brukas med oxar. De är så mycket mera skyldiga härtill, som allmän publikation 
blivit utfärdad och uppläst i kyrkorna till hemmansbrukarnas efterrättelse. 
     Av dess skäl hoppas jag att Rätten nogsamt skall finna min och mina torpares oskuld och 
befria oss från kronolänsmans obehöriga påstående. Jag anhåller om så anses, att jag och mina 
torpare till nästa ting med vittnen får bestyrka min rättighet och obehindrad göra mina 
påstående  mot kronolänsman. 
     Kronolänsman Holmberg svarade härpå, att han ville medgiva att majoren varit hindrad att 
med 2 hästar för sina ryttares behov, som efter intyg varit kommenderade som vakt till den 
Kongl Kröningen, men att svaranden inte bestyrkt att flera hästar fordrats. Därför menade 
Holmberg att majoren då kommenderingen av Upplands Regemente den 25 maj förra året 
ankom, borde insänt de övriga 2 hästarna till skjutsning. Holmberg, som måst skaffa andra 
hästar istället, trodde att majoren inte kunde undgå ansvar om plikt. 
       Angående att majoren den 7 januari försummat den påbjudna Kungsskjutsen för Vallby 
med fyra hästar, menade Holmberg att majoren inte styrkt att hästarna, som varit sända till 
Stockholm hemkommit innan de budats och inte hunnit hem.  
       Vad beträffar hästarna från Svarsta hade länsman en förteckning över alla som skulle 
göra hållskjuts här i Häradet. I sin stämning gjorde han påståendet, vad som skulle kunna följa 
om alla skattehemmansägarna lade sig till med oxar. Då skulle ju all skjutning mot lag 
upphöra. 
    På fråga intygade nämnden att major Bromell genom torpare, som han haft på ägorna låtit 
bruka Svarsta, men själv alltid varit och nu är ansvarig för all skjutsning.  
 
Resolverades 
Länsman Holmberg har medgivit att major von Bromell varit hindrad med två hästar då 
ryttartrossen och fodret skulle införas till Stockholm den 25 maj samtidigt som svaranden 
varit budad med fyra hästar från Vallby till skjutsning för Upplands Regemente. Han påstod 
att han hade varit hindrad även med de två andra hästarna av nämnda orsak, vilket han inte 
med bevis eller namngivna vittnen instämt. Majoren har inte heller styrkt att hans hästar vid 
Kongl Maj:ts resa från Ekolsund till Stockholm den 7 januari inte hunnit hem innan 
budningen. 
     Nämnden har intygat att majoren varit ansvarig för skjutsning för Svarsta, även om gården 
brukats av torpare. Därför prövar Häradsrätten enligt Kongl Maj:ts förnyade Tågordning av 
den 28 maj 1719, 4 artikeln 2 §, jämfört med Svea Hovrätts brev av den 5 april 1720 och 28 
kapitlet 7 § i Byggninga Balken angående den som försummar skjutsning, att majoren bötar 
för att han uteblivit med två hästar för kronoskjuts med 6 riksdaler och för Kungsskjuts för 
Vallby med 4 hästar och för Svarsta med två hästar efter lag med tillsammans 15 riksdaler.  
 
Den 5 februari fortsatte Tinget 
§ Inlämnades en bouppteckning på kvarlåtenskapen efter bonden Jacob Anderssons i Berga 
avlidna hustru Brita Eriksdotter, jämte likalydande avskrift och bevis att de fattigas andel av 
inventariesumman blivit riktigt erlagd. 
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§ Till detta ting har frälseinspektor Harald Forslind på Säbyholms sätesgård låtit stämma 
bonden Erik Eriksson i Ålbrunna, Låssa socken, med påstående att han den 16 januari i år 
under auktion vid torpet Lövåker sålt dricka till förfång för Säbyholms krog. Erik Eriksson 
måtte därför plikta enligt lag och ersätta rättegångskostnaderna. 
     Inställde sig på kärandens vägnar vice länsman Daniel Holmberg efter uppvisad och i går 
underskriven fullmakt samt svaranden. Kärandes fullmäktige yrkade efter sin huvudmans i 
stämningen gjorda påstående och förklarade att han på torparen Matts Mattsons i Lövåkers 
enträgna begäran den 16 januari, sedan drickat från Säbyholm tagit slut, sålt sitt lilla förråd för 
att hålla folket kvar vid auktionen. Auktionen hade hållits för Mattssons egen räkning och han 
hade inte haft någon dricka. Eriksson, som var hans granne, hade då tagit av sitt lilla förråd, 
då inget hopp fanns att något mer skulle komma från gården.  
      Han åberopade sig till bevis därför nämndemännen Erik Nilsson i Jursta och Nils Larsson 
i Önsta, vilka var närvarande. De tillfrågades och menade att berättelsen stämde. När det lilla 
förrådet av dricka som kom till auktionen vid Lövåker från Säbyholm var slut och man inte 
kunde förvänta sig något mer från gården, så hade Erik Eriksson på Matts Mattssons begäran 
sålt litet dricka av sitt eget förråd. Annars hade folket vid auktionen inte stannat kvar, då de i 
brist på dricka inte kunnat släcka sin törst. Därför menade Erik Eriksson att han när inget mer 
dricka kunde förväntas från Säbyholms krog inte skadat deras försäljning. Han anhöll att 
befrias från Forslinds påstående. 
     Vice länsman Holmberg åter påstod, att Erik Eriksson måtte för sin dricksförsäljning efter 
lag plikta. På förfrågan om Erik Eriksson innan drickat från Säbyholm var urdrucket hade sålt 
av sitt eget, svarade nämndemännen Erik Nilsson och Nils Larsson nej.  
 
Resolverades 
Då Erik Eriksson mot sitt nekande inte kunnat övertygas att ha sålt någon dricka, medan det 
ännu fanns kvar av drickat från Säbyholm, men vidgått att han på Matts Mattssons begäran, 
som hållit auktionen, för att hålla folket kvar då de i brist på dricka annars inte kunnat släcka 
sin törst och skulle ha givit sig av, sålt litet av sitt eget förråd. 
      Därför kan Häradsrätten inte finna att Erik Eriksson gjort sig skyldig till plikt, utan prövar 
skäligt att befria honom från Forslinds tilltal. 
 
§ Anmälde vice länsman Daniel Holmberg, som anställt utmätning hos traktör Anders 
Rydling i Sigtuna stad, vilken hade begärt att få avstå all sin egendom till sina borgesmän, att 
inga tillgångar funnits till de vid förra årets vinterting dömda 10 riksdaler silvermynt i böter 
för åverkan på Torsätra skog och 10 riksdaler för vitet. Han anhåller att böterna förvandlas till 
annat straff. 
      Då riktigheten av detta besannats prövade Häradsrätten till följd av 5 kapitlet 4 § i Straff 
Balken, att Rydling i stället straffas med 8 dagars fängelse på vatten och bröd vid Uppsala 
slott. 
 
§ Efter föregången stämning kärade numera myndiga drängarna Anders och Johan 
Stefanssöner i Skälsta genom sitt ombud nämndeman Erik Nilsson i Jursta, som hade fullmakt 
underskriven den 3 i denna månad, till bonden Lars Pehrsson i Stora Ullevi, Bro socken, med 
påstående att han som deras förmyndare skall visa behörig redogörelse och räkning för deras 
arv, som han haft hand om. Han skall också betala räntan och ersätta rättegångskostnaderna. 
     Lars Pehrsson som var närvarande visade en av honom författad räkning över kärandes 
arv, som han hade haft hand om och förvaltat. Arvet var på 600 riksdaler kopparmynt, utan 
ränta från den 4 mars 1764, då Lars Pehrsson mottog pengarna. Till de omyndigas behov har 
betalts 147 riksdaler 16 skilling och hans arvode ersatts med 12 riksdaler. Men som han i 2 års 
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tid måste behålla arvsmedlen i brist på säkra låntagare, anhåller han att få räkna sig till godo 
någon minskning i räntan. 
    Nämndeman Erik Nilsson förklarade att han på sina huvudmäns vägnar intet hade att 
påminna vid den ingivna räkningen samt att kärandena eftergav ett års ränta, men påstod i 
övrigt stämningens innehåll. 
  
Resolverades 
Det åligger Lars Pehrsson att till kärandena betala deras arv på 600 riksdaler kopparmynt med 
6 % ränta per år ifrån den 4 mars 1765 tills betalningen sker. Dock avgår den posten i 
räkningen på 159 riksdaler 16 skilling samt 9 riksdaler i rättegångskostnader. 
 
§ Till detta ting hade vice länsman Daniel Holmberg på Ämbetets vägnar stämt rättare Lars 
Lindström samt drängarna Carl Pehrsson och Erik Eriksson i Sanda samt soldaten för Sanda 
rote vid Sigtuna Kompani Gustaf Sandberg med påstående att de den 16 januari i år vid torpet 
Lövåker i Låssa socken varit druckna och slagits. De måtte därför enligt lag plikta med böter.  
      Holmberg, Lindström och Sandberg infann sig. men de övriga svarandena uteblev utan att 
ha  anmält förfall, fastän de enligt intygande blivit rätteligen stämda. Därför prövade 
Häradsrätten skäligt till följd av 12 kapitlet 2 § i Rättegångs Balken skäligt, att pliktfälla Carl 
Pehrsson och Erik Eriksson till 2 riksdalers silvermynt i böter för uteblivande från tinget och 
pålägga dem vite av 5 daler vardera att tillsammans med Lindström och Sandberg infinna sig 
till nästa ting till vice länsman Holmbergs gensvar. De skall i god tid meddelas.   
 
§ Bonden Olof Johansson i Hernevi hade till detta ting låtit stämma torparen Jonas Andersson 
i Sandboda. Han begär betalning för ett sto som Andersson köpt förra våren för 54 riksdaler 
kopparmynt samt rättegångskostnader. Men då svaranden, som efter intygande fått 
stämningen i laga tid ändå uteblivit från tinget utan att anmäla laga förfall, prövade 
Häradsrätten att till följd av 12 kapitlet 2 § Rättegångs Balken pliktfälla Jonas Andersson till 2 
riksdalers silvermynt i böter för uteblivande och vid vite på 5 riksdaler infinna sig till nästa 
ting till kärandens gensvar. Detta skall meddelas honom i god tid. 
 
§ Sedan soldaten korpral Olof Eklind på Hernevi ägor låtit stämma drängen Johan Johansson i 
Bro prästgård till detta ting för att han den 5 i denna månad överfallit Eklind och tillfogat 
honom flera blånader.  
    Johan Johansson har i genstämning påstått, att han måtte bli frikänd från Eklinds 
påståenden, så mycket mera som Johansson bara försökt försvara och rädda sin far Johan 
Olofsson från Eklinds ofog. Därför hade Johan Olofsson och hans måg Olof Johansson i 
Hernevi tagit ut stämning på korpral Eklind. De påstod att Eklind vid detta tillfälle varit 
överlastad av starka drycker. Han hade utfarit i flera okvädningsord i deras hus och borde 
plikta enligt lag härför. 
    Parterna utom Johan Olofsson inställde sig. Det intygades att han och alla Bro gårds 
underhavande måste förra lördagen den 30 januari föra spannmål till Grönsiska Bruk i 
Gästrikland. Häradsrätten kunde inte befatta sig med ärendet eftersom Johan Olofsson inte 
hade kommit tillbaka. Saken uppsköts till nästa ting, då alla parter skall infinna sig 
Sålunda är rannsakat och avgjort betygar 
På Häradsrättens vägnar Hind. Georg Westell 
 
Saköreslängd till följd av föregående dombok 
Följande är sakförda att böta för nämnda brott: 
Major von Bromell för försummad kronoskjuts bötar 2 riksdaler till Konungen, 2 till Häradet 
och 2 till Målsägaren samt för eftersatt Kungsskjuts med summa 9 riksdaler 
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Generalmajor De la Gardie för uteblivande från tinget bötar 2 riksdaler till Rätten 
Frälsebokhållare  Tragman i Ålsta, Tibble socken för försummad Kungsskjuts med 2 hästar 
bötar 3 riksdaler 
Drängarna Carl Pehrsson och Erik Eriksson i Sanda för uteblivande från tinget bötar vardera 2 
riksdaler 
Torparen Tomas Andersson i Sandboda för samma sak bötar 2 riksdaler 
På Häradsrättens vägnar Hind Georg Westell 
 
Dombok för Bro Härads Sommarting År 1773 
År 1773 den 4 och följande dagar i maj hölls lagtima sommarting med menige man och 
allmogen av Bro Härad i Tibble gästgivargård, av undertecknad Häradshövding.  
Närvarande länsman Carl Magnus Blomberg och följande av Häradets nämnd, nämligen: 
Häradsdomare Erik Andersson i Härnevi 
Anders Jöransson i Frölunda 
Erik Nilsson i Jursta 
Mats Tomasson i Brunna 
Jan Jansson i Frölunda 
Nils Larsson i Frölunda 
Carl Andersson i Tång 
Jan Markusson i Husby 
 
§ Efter gudstjänst i Näs kyrka sammanträdde Rättens ledamöter på tingsplatsen. Där upplästes 
Kongl Maj:ts Nådiga fullmakt för undertecknad att vara Häradshövding i denna Domsaga, 
varefter laga ting och tingsfrid utlystes, samt följande Kongl Förordningar och Lagar 
kungjordes för allmogen, nämligen: 
Kong Maj:ts och Rikets Ständers Regeringsform av den 21 augusti 1772 
1734 års Skogsordning 
1739 års Legohjons stadga 
Kongl Förordningen om Lantfaluturen av år 1740 (?) 
Förordningen däröver av år 1741 
1743 års Förordning om Budkavlar 
Kongl Förordningen om straffets skärpande för tjuvar av år 1745 
Kongl Förordningen angående olovligt uppbrytande av andras brev av år 1746 
12 kapitlet 7 § i Jordboken  
44 kapitlet i Missgärnings Balken 
Det fanns inga uppbud eller inteckningar anmälda. 
 
Efter upprop av parterna företogs de instämda och andra mål i följande ordning. 
 
§ Länsman Carl Magnus Blomberg visade fullmakten som Landshövding Baron Johan Funck 
i livstiden utfärdat på länsmanssysslan i Häradet av den 31 december 1772 och nu blivit 
kungjort för allmogen. 
 
§ Till detta ting har tegeldrängen Carl Lindstedt vid Gällövsta tegelbruk låtit instämma 
tegeldragaren där, Peter Sellin, för att han den 2 maj som var en söndag, överfallit Lindstedt 
med hugg och slag. Han bör därför påstås plikt och ersättning för rättegångskostnaderna. 
     Parterna inställde sig vid upprop och Lindstedt berättade, att han och Sellin ungefär 
klockan 7 på söndagsaftonen kommit i ordväxling i Kyrktorpet. Då hade Sellin givit honom 
ett så hårt slag att han medvetslös fallit omkull. Han hade fått svår huvud värk och susningar i 
öronen. 
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     Då Sellin nekade, inkallades vittnena, tegelslagare Jonas Danielsson och hustru Maria 
Karlsdotter i Kyrktorpet. Efter avlagd ed berättade de ojävade.  
     Danielson, att Sellin först slagit Lindstedt med en käpp och sedan i huvudet så att han fallit 
omkull. Sellin hade hotat att mörda Lindstedt på skogen. 
     Maria Karlsdotter berättade, att Sellin givit Lindstedt ett slag. Om det skett med käpp eller 
handen visste hon inte. Båda intygade att klockan varit omkring 7 på söndagsaftonen. 
Sellin anförde till sin ursäkt, att han var satt av deras husbonde att tillse tegeldrängarna och 
vid detta tillfälle hade han ansett sig föranlåten att aga Lindstedt för försummelse i arbetet 
under veckan. Han erkände också att på gjord erinran av deras husbonde minskat något på 
Lindstedts daglön. Han bestred att han annars hotat honom eller givit honom mer än ett slag. 
 
Resolverades 
Då tegeldragare Sellins genom två på ed hörda vittnen som berättat samma sak, blivit 
övertygad att han förra söndagsaftonen efter någon ordväxling givit tegeldrängen Lindstedt ett 
slag utan att någon åkomma synts. Även om han haft tillsyn över tegeldrängarnas arbetet var 
det inte tillständigt att sedan husbonden som straff minskat daglönen för försummat arbetet, 
dessutom bemöta Lindstedt med hugg och slag.  
      Alltså enligt 35 kapitlet 3 § i Missgärnings Balken prövar Häradsrätten skäligt, att Sellin 
skall böta för slagsmålet med 1 daler 16 öre och efter 3 kapitlet 6 § i samma Balk för 
sabbatsbrottet med 10 skilling samt ersätta Lindstedts rättegångskostnader med 6 daler, allt i 
silvermynt. 
 
§ Examinerades dagböckerna över hållskjutsarna här vid Gästgivargården för mars och april 
månad detta år. Därvid framgick att de resande dels fått vänta flera timmar på hästar och dels 
betalt mer än de borde när dessa väl blivit anskaffade. 
    Häradsrätten undersökte varje mål särskilt sedan länsman Blomberg inkallat gästgivare 
Peter Holmström och hållkarlen. De kunde inte övertygas om någon försummelse och den 
förnämsta orsaken till de resandes uppehåll berodde på den ökning i skjutslegan som 
bönderna betingat sig.  
     Både gästgivarns och hållskjutsens hästar hade utgått och han blivit tvungen att utpressa 
hjälp trots att åkerbruket och såningen pågått. Dessutom hade Kungsskjutsen infallit. Det 
befanns att detta Härad inte består av mer än 77 3/4 hemman, som skall göra hållskjuts och att 
varje helt mantal måste skjutsa med ett par hästar var fjortonde dag. Det blir 160 hästar och 
endast 11 till 12 hästar inkommer varje dygn. Trots detta behövs så mycket skjuts som i 
mångdubbelt större Härader, där man endast behöver komma på hållet en gång varje månad. 
     Till detta kommer, att detta Härad består av fattiga frälsebönder som till Kongl Maj:ts och 
Dess Höga Svits resor ofta allesammans måste uppbådas. Därför händer ofelbart att vid 
sådana tillfällen inte någon hållskjuts kan inkomma. 
     Häradsrätten fann således högst nödvändigt att något görs åt saken, så att resande å ena 
sidan inte måtte uppehållas och å andra sidan hemmanen i Häradet inte belastas med en 
odräglig tunga, som blir till skada för Kongl Maj:t och Kronan samt frälsehemmanen som rent 
av kunde råka bli öde. Då annat hjälpmedel inte tycks finnas, borde detta Härad få något 
understöd i skjutsningen av de närmast belägna socknarna i Håbo Härad. De kunde i sin tur få 
ersättning av något annat Härad. 
    Häradsrätten hemställer till Konungens Befallningshavande att Bro och Håbo Härader 
måtte inkallas till hösttinget i Grans gästgivargård för att överlägga härom och även om annat 
som kunde lätta Bro Härads många besvär. 
     
§ Att bevista lagmanstinget i Uppsala förordnades nämndeman Matts Thomasson i Brunna, 
Ryds socken. 
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§ Efter stämning tilltalade gästgivare Petter Holmström här i Tibble Erik Andersson och 
Anders Jansson i Finsta, Olof och Jan Lennartssöner i Råby, Erik Eriksson i Klöv, Erik 
Jansson i Lilla Ullevi samt Erik och Anders Anderssöner i Skällsta alla i Bro socken för att de 
den 20 i förra månaden försummat hållskjutsen. Holmström stämmer också Lars Larsson i 
Vallby och Jan Persson i Jursta för att de den 21 samma månad försummat skjutsen. Han 
påstår böter efter lag och ersättning för rättegångskostnaderna. 
Jan Persson i Jursta anmäldes vara sjuk. Nämnden visste, att Lars Larsson i Vallby dock utan 
bevis, varit på Kungsskjuts den 19. Då hade hans häst blivit så utmattad att han den 20 om 
aftonen på hålldagen inte kunnat komma med honom till gästgivargården. 
      Alla de övriga berättade att de den 19 om aftonen skulle inkommit till hållskjutsen, men 
att de samma dag skjutsat Kongl Maj:ts Svit och inte återkommit förrän på morgonen dagen 
efter. Holmström erkände att det varit Kungsskjuts den 19, men menade att de ändå borde 
infunnit sig till hållskjuts dagen efter. 
 
Resolverades 
Lars Larsson i Vallby skulle även om han varit på extraordinarie skjuts den 19 april lika fullt 
infunnit sig själv eller sänt någon annan dagen efter på kvällen för att bevaka sin rätta 
hållskjutsdag. Han skall enligt 28 kapitlet 4 § i Byggninga Balken böta 6 mark silvermynt för 
försummelse och ersätta Holmström rättegångskostnaderna med 2 daler samma mynt.  
    Vad Jan Persson i Jursta angår, då han nu är sjuk, åligger det honom att till nästa ting 
infinna sig och svara på Holmströms tilltal. Detta skall meddelas honom. 
    Beträffande de övriga blir de för denna gången befriade från ansvar för uteblivande, då de 
samma dag de borde varit vid hållskjutsen hade blivit budade av kronobetjänt till 
Kungsskjuts. 
     I övrigt åligger det kronobetjänt att inte uppbåda till extraordinarie skjuts dem av 
Häradsborna som samma dag skall infinna sig till hållskjuts eller så länge hålldagen varar. 
Om annan tillgång på skjuts inte finns skall länsman Blomberg genom utdrag av protokollet 
lämna efterrättelse. 
 
§ Till detta ting har vice länsman Daniel Holmberg stämt rättare Lars Lindström och 
drängarna Karl Persson och Erik Eriksson i Sanda samt soldat Gustaf Sandberg för 
dryckenskap och slagsmål. Saken hade blivit uppskjuten på grund av drängarnas uteblivande. 
När målet nu uppropades och länsman Carl Magnus Blomberg jämte svarandena, utom 
Sandberg som är sjuk,  infunnit sig anförde Blomberg att han nyligen tillträtt länsmanssysslan 
och att han av den förra länsmannen inte fått några upplysningar om vittnen. Han vill till nästa 
ting försöka skaffa bevis och då på nytt instämma saken. 
     Då de svarande parterna nekade till det de anklagades för lät Häradsrätten Länsmans 
förbehåll bero. 
 
§ Den uppskjutna saken mellan korpral Eklind som kärande och drängen Johan Johansson i 
Bro prästgård samt Olof Johansson och Olof Pehrsson i Hernevi som svarande, angående 
slagsmål och dryckenskap. Svarandena inställde sig, men korpral Eklind visade sin 
kompanichefs skriftliga order av den 1 i denna månad att han i dag bittida om morgonen 
skulle avresa till Uppsala i kompaniets ärende. Eklind som nu uppvisat laga förfall, åläggs att 
infinna sig till nästa ting annars förlorar han vidare talan i målet. Då skall svarandena vid 5 
daler vite också inställa sig. 
 
§ I den till sista tinget instämda saken av bonden Olof Jansson i Hernevi mot torparen Jonas 
Andersson i Sandboda, angående betalning för en såld häst, förliktes parterna på så sätt att 
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Jonas Andersson skall till Olof Jansson betala ett för ett 24 daler kopparmynt antingen kontant 
eller i brist därpå med motsvarande arbete hos käranden. 
      Då parterna erkände denna förlikning så fann Häradsrätten skäligt att fastställa den. 
 
§ Vid två ting hade saken varit uppe mellan dåvarande länsman på Ämbetets vägnar samt 
mjölnardrängen Erik Åkerlöv och kvinnspersonen Stina Andersdotter i Täljeby angående 
lönskaläge. Nu inställde sig länsman Carl Magnus Blomberg och Åkerlöv medan Stina 
Andersdotter uteblev. Länsman berättade att hon nu var amma i Stockholm och inte kunde få 
ledigt att komma hit, vilket inte heller syntes nödvändigt, då hon blivit hörd vid förra tinget. 
Inte heller ansåg man sig behöva höra vittnena, som enligt Åkerlövs angivande, skulle 
övertyga kusken Lundin att ha haft beblandelse med henne, då Lundin numera var avliden. 
    Åkerlöv nekade nu som tidigare enständigt till lägersmålet och länsman förklarade att han 
inga vittnen hade mot honom, helst som han hört att barnmorskan inte hade några 
upplysningar. 
    Då det nu befanns att kusken Lundin var död, förföll det mot honom gjorda angivandet. 
Beträffande Åkerlöv så blev han i brist på bevis friad. Men Stina Andersdotter som förövat 
lönskaläge för andra gången och vid förra tinget blivit tillräckligt hörd, blev till följd av 55 
kapitlet 1 § i Missgärnings Balken bötfälld att betala 10 daler silvermynt och ge 2 daler till 
Ryds sockens kyrka samt där i sakristian få enskild skrift och avlösning. 
 
§ Vid förra årets höstting hade greve Pontus de la Gardie stämt färjeföraren Zakarias Bergman 
vid Stäkets färja angående åverkan av två tallar på Stäksön samt torvskärning och olovligt 
fiskande i Strömmen. 
      Vid sista tinget den 4 februari har Häradsrätten fällt greven för uteblivande utan förfall att 
böta 2 daler silvermynt och att ersätta Bergmans kostnad med 4 daler. 
      Vid ny stämning inställde sig på kärandes vägnar regementsskrivare Jonas Sundeman med 
behörig fullmakt och svaranden biträdd av sin bror, arrendator Bergman. Sundeman sökte 
med bevis styrka att han vid förra tinget varit förhindrad att närvara på grund av en 
uppbördsstämma. Han anhåller därför att greven måtte befrias från de vid sista tinget ålagda 
böterna och kostnadsersättning. Detta bestred Bergman. I övrigt yrkade Sundeman vad som i 
huvudsaken tidigare blivit anfört.  
     Svaranden förklarade att vad skogsåverkan angår så skall det överklagade hygget skett på 
Kaplans boställets skog på denna sidan om den så kallade Ryssgraven. 
     Torvskärningen hade gjorts på den plats greven avstått på västra sidan av strömmen till 
färjans uppdragande och byggnad. Detta grevens avstående till Kongl Maj:t och Kronan kan 
inhämtas på kartan från 1753. 
    Angående fisket i Strömmen menar Bergman att det här som på andra håll hör till Kronan. 
Fisket kunde inte tillhöra greven vid en plats som han avstått till Kronan. 
     Sundeman kunde inte göra avseende på Bergmans ursäkt att ha huggit stockarna på 
Kaplans Boställets skog, vilket han inte bevisat. Han åberopade sig på det vid första tinget 
hörda vittent, som Bergman inte kunde anföra jäv emot. Dessutom ingav Sundeman 
nämndemännen Anders Jöranssons och Per Perssons synebevis av den 7 juli förra året. Där 
befanns att de synat stubbarna efter två små träd och hos Bergman funnit två tallar av samma 
storlek som stubbarna. De hade också hittat torv, skuret till 4 alnar i kvadrat och något på 
andra ställen bredvid Stäkets krogstuga på ön. 
      Sundeman visade Kongl Kammarkollegiets skrivelse i Uppsala av den 16 mars 1754, där 
nogsamt kan inhämtas att tre platser blivit upplåtna till Kronan, men inte dem där torven nu 
skurits. 
     Förra arrendatorn hade också yrkat rättighet till fiske i Strömmen, men Lagmansrätten 
hade genom dom av den 21 september 1736 avslagit. Därför har Bergman gjort sig skyldig till 
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olovligt fiskande och bör plikta efter lag och särskilt Förbud av den 6 oktober 1772, som nu 
uppvisas. Både Sundeman och Bergman anhåller om ersättning för rättegångskostnaderna. 
      På tillfrågan erkände Sundeman att torven blivit hämtad till gården. 
 
Resolverades 
Efter synemännens intygande och ett edligt vittnesmål är Zakarias Bergman besvärad med 
bindande omständigheter att ha förövat åverkan på Stäkets skog. Häradsrätten kan så mycket 
mindre ta hänsyn till brodern arrendator Bergmans meddelande att hygget gjorts på Kaplans 
bostället skog, eftersom han inte gittat med några skäl bevisa det, trots att han haft tillräcklig 
tid. Därför finner Häradsrätten skäligt att Zakarias Bergman under värjomålsed vittnar att han 
ej förövat den överklagade åverkan på Stäksön. Sedan vill Rätten utlåta sig. 
 
Vad beträffar greve De la Gardies tillåtelse till byggnad på östra sidan samt Kongl 
Kammarkollegiets därpå grundade fastställande, befanns att greven förbehållit sig att ingen 
byggnad skall ske på västra sidan, utan att han endast lämnat en plats till färjans indragande. 
Den plats där torven blivit skuren är det ställe där gamla krogstugan stått, samt hustomt för 
grevens krog, vilket meddelas i kartbeskrivningen. Denna plats är dessutom inte tjänlig för 
färjans indragande. 
     Häradsrätten finner att Bergmans invändning att platsen skulle höra till vad greven avstått 
för färjan, inte kan tjäna honom till ursäkt, helst som Kongl Maj:t och Kronan inte gjort något 
anspråk därpå. Bergman skall därför böta 1 daler silvermynt för ett lass torv enligt 10 kapitlet 
1 och 5 §§ i Byggninga Balken. 
  
Beträffande fisket har greven då han upplåtit platsen till färjan, uttryckligen nämnt, vad han 
egentligen avstått, men fisket har det aldrig talats om. Därför har arrendatorn ingen rättighet 
till fiske i Strömmen, vilket enligt Lagmansrättens dom den 21 september 1765 mellan greven 
och förra arrendatorn tidigare avgjorts och som vunnit laga kraft. 
    Till följd härav och då Zakarias Bergman erkänt att han lagt nät, bör han enligt 17 kapitlet 3 
§ Byggninga Balken böta 3 daler silvermynt och i vitesbot enligt Häradsrättens förbud av den 
6 oktober 1772 erlägga 20 daler samma mynt. 
      Då varken greven och hans fullmäktige visat laga förfall till uteblivande av sista tinget så 
kan det fällda utslaget inte ändras. 
      Därefter anförde färjeförare Bergman att han inte behövde någon betänketid till den 
ålagda värjomåls edens avläggande, utan erbjöd sig vara beredd att genast avlägga den.  
     Eden lyder: - Att han inte huggit några träd på andra sidan om den så kallade Ryssgraven. 
Han hade tagit dessa två tallar på denna sidan om berörda grav (vattengrav).  
     Då regementsskrivare Sundeman ingav eden kommer kärandes tilltal i den delen att falla. 
Häradsrätten finner skäligt i anseende till de övriga instämda målen att Bergman betalar 10 
daler silvermynt till greve De la Gardie  i kostnadsersättning. 
 
§ Tilltalade Excellensen Carl Funck genom frälseinspektor Ludwig Dahlin torparen under 
Aspviks gård Per Eriksson i Glädjen och hans son Erik Persson för att de den 13 mars tagit en 
huggen och kvistad björk ur Bro gårds beteshage. Därför påstås rättelse, utan att någon skada 
eller kostnadsersättning yrkades. 
    Svarandena erkände att de begått otrohet. Häradsrätten fann skäligt, sedan björken 
värderats till 2 daler silvermynt och ansågs utgöra ett halvt lass, att Per Eriksson och Erik 
Persson efter 7 kapitlet Missgärnings Balken skall erlägga 1 daler silvermynt vardera i 
snatteribot och i Bro Kyrkas sakristia undfå enskild skrift och avlösning. 
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§ Tilltalade på Ämbetets vägnar länsman C M Blomberg Erik Anderssons hustru Maria 
Karlsdotter på Dävensö för att hon den 8 april på aftonen olovligen tagit åtskilliga matvaror 
från Jan Jansson på Dävensö. Han uppgav under ed och nämnden värderade ½ lispund fläsk, 2 
fårlår om 5 markers vikt á 16 öre marken till 2 daler 16 öre, 8 kappar ärter á 72 ? tunnan till 4 
daler 16 öre, 1 lispund rågmjöl, 9 kakor bröd á 6 öre 1 daler 22 öre till 22 skilling ..öre, vilket 
Jan Jansson erkände att han fått tillbaka. 
   Hustru Maria Karlsdotter som befanns vara havande, erkände under tårar och betygade sin 
ånger, att hon under mycken nöd och fattigdom tagit sig orådet före att den 8 april klockan 10 
om aftonen gå i Jan Janssons bod. Den hade  inte varit vidare låst än att märlan vid haspen 
varit löst insatt i väggen, så att det inte behövts varken våld eller list att öppna dörren. Hon 
hade med fingrarna tagit bort märlan och gått in i boden. Där hade hon tagit varorna, vilket 
hon alldeles erkände. 
      Frågades om hennes man hade någon vetskap om stölden, svarade länsman och Jan 
Jansson att de inte hade några bevis mot mannen. 
   Jan Jansson vidgick att boden varit låst och inte bättre bevarad än på det sättet som Maria 
Karlsdotter berättat. 
 
Resolverades 
Häradsrätten prövar skäligt att hustru Maria Karlsdotter enligt 47 kapitlet i Missgärnings 
Balken bötar hälften av de snattade persedlarnas värde eller 3 daler 22 1/3 öre silvermynt samt 
i Låssa kyrkas sakristia undfår enskild skrift och avlösning. 
 
§ Lät baron Carl Funck anmäla hos Häradsrätten, att han redan tidigare erhållit förbud mot 
åverkan på sin skog under hans Säteri, Bro gård, beläget här i Häradet. Men att detta vite inte 
haft den åsyftade verkan, utan vanartigt folk i alla fall gjort skada på skogen. Därför anhöll 
Hans Excellens att högre vite måtte utsättas. 
     Då Häradsrätten sett en sak instämt till detta tinget, som talar för att baron nyligen lidit 
intrång i skogen, skall vitet höjas till 15 daler silvermynt, dessutom böter efter lag och 
skadeersättning för den som hädanefter gör åverkan på Excellensens skog. 
     Detta förbud skall kungöras från Bro kyrkas och angränsande församlingars predikstolar. 
 
§ Tilltalade länsman Carl Magnus Blomberg, drängen Hindrik Jansson i Alby, Tibble socken, 
misstänkt för att den 27 september förra året, som var en söndag, stulit 72 daler kopparmynt 
från krögerskan i Tibble Gästgivargård, hustru Christina Sophia Setterström. 
     Hustru Setterström berättade att den dagen om aftonen hade flera personer varit inne i 
krogstugan. Hon hade lagt sig att sova och efteråt märkt att någon av de närvarande gått in i 
hennes olåsta kontor innanför stugan och låst upp en kista med nycklar, som hon haft med sig 
i sängen. Där hade man borttagit 72 daler kopparmynt i banko transportsedlar samt pengar 
som hon inte haft så noga räkning på. Hon ansåg av flera orsaker att drängen Hindrik Jansson 
var misstänkt. 
    Hindrik Jansson nekade att han tagit några pengar av hustru Setterström, inte heller har han 
om natten varit inne i kontoret utan då legat och sovit.  
    Länsman och hustru Setterström anhöll att deras inkallade vittnen måtte höras, nämligen: 
Torparen Anders Jansson i Hagtorpet och drängen Anders Eriksson i tjänst hos bonden Olof 
Eriksson i Dävensö. Hindrik sade sig inte ha jäv emot dem, varför de efter varning att besinna 
edens vikt, avlade vittneseden och berättade var för sig. 
     Anders Jansson berättade, att han den omtalade natten legat i krogstugan och inte bara sett 
Hindrik Jansson gå in i kontoret, sedan krögerskan och flera andra personer som varit där lagt 
sig att sova, utan också hört att kistan blivit upplåst. Vittnet hade åter vaknat efter vid pass en 
halv timme, då Hindrik återkommit från kontoret. Någon stund därefter, då Hindrik och hans 
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följeslagare skulle fara därifrån, hade de sistnämnda velat väcka krögerskan för att få något att 
dricka. Men Hindrik satte sig däremot och sa att de kunde få dricka i Jungfrukrogen. Sedan 
hade alla rest bort. Morgonen därefter hade krögerskan klagat över att hon mist 72 daler 
kopparmynt i sedlar och något i lösa pengar.  
Vittnet hade på hennes anmodan sökt träffa Hindriks husbonde Anders Andersson i Skråmsta, 
Tibble socken. Han hade fått den upplysningen att drängen inte haft några pengar med sig 
hemifrån. Även krögerskan på Jungfrukrogen, som hör till Säbyholm, hustru Funckman hade 
sagt, att Hindrik när han velat köpa dricka uppvisat bankosedlar och begärt att få växla. 
Upplästes och vidkändes. 
Anders Eriksson berättade att han den natten med flera andra varit i krogstugan vid Tibble. 
Han hade suttit lutat mot bordet vid kontorsväggen och sett att Hindrik gått in i kontoret. Han 
hade skramlat med nycklar och buteljer. Vittnet hade genom en stor spricka i kontorets vägg 
sett att Hindrik haft bankosedlar i handen. Han hade satt sedlarna mot springan varigenom det 
givit sken från krogstugan, där en lampa stått. Kort därefter hade vittnet somnat. 
      Utom ett halvt kvarter brännvin, som Hindrik medan krögerskan ännu var vaken 
undfägnat sina kamrater med i Tibble, har han i Jungfrukrogen åt sig och dem köpt tre 
halvstop dricka. Vittnet var dock inte med när det betalades. Uppläst och vidkänt.  
    Därefter yttrade sig Hindrik, att han väl varit inne i kontoret, men att drängen Jan Eriksson i 
Väst Tibble och drängen Lars Nilsson på Aske Sätesgård också gått in med honom. Varvid 
båda vittnena inföll att Hindrik först varit ensam inne i kontoret enligt deras tidigare 
vittnesmål. När han kommit ut därifrån hade han efter en stund gått tillbaka och lämnat ut ett 
kvarter dricka till Jan Eriksson. Därefter hade alla tre gått in i kontoret. 
     Hindrik Jansson berättade på tillfrågan att han har god kroppsstyrka, är 23 år gammal, född 
i Nysätra socken. När han var fyra år gammal kom han till en morbror, Hindrik Nyberg i 
Stockholm. Där hade han blivit hållen i skola och därefter hos en sidenfabrikör. Där hade han 
varit i 9 år till dess han tagit tjänst hos kommissarie Sätterboms änka i Alby. 
      På flera gjorda föreställningar med anledningar av vittnenas berättelser samt kärandens 
intygande att Hindrik förut varit misstänkt och här vid Rätten instämd för delaktighet i 
tjuvnad, kunde han ändå inte övertygas. Hindrik menade att han alldeles inte tagit de av hustru  
Setterström saknade pengarna och att han heller inte varit ensam i kontoret. Och vad det angår 
att han tidigare blivit stämd för delaktighet i stöld, så var han därifrån frikänd och inte bunden 
till gärningen. 
     Länsman Blomberg anhöll om anstånd med denna sak så att han får rådrum att inkomma 
med flera vittnen och i synnerhet dem, som under denna rannsakningen blivit namngivna. 
 
Resolverades 
Häradsrätten vill lämna anstånd med detta måls avgörande till nästa ting, då det åligger 
länsman inkalla alla de personer som kan ge upplysningar. Hindrik Jansson skall då infinna 
sig vid vite på 10 daler. 
 
§ Förordnades till uppsyningsman vid detta Härads allmänning för innevarande år, 
häradsdomare Erik Andersson i Hernevi samt bonden Jan Pärsson i Hernevi by. Det åligger 
dem att på allt sätt söka befordra skogens tillväxt och efter yttersta förstånd och samvete söka 
förekomma allt underslev vid utsyningarna, till undvikande av hårt ansvar. 
 
§ Inlämnades ett skriftligt äktenskapsförord mellan Erik Nilsson och hustru Brita Bengtsdotter 
i Paris, Bro socken lydande som följer: 
    Då äktenskap mellan mig, Erik Nilsson och hustru Brita Bengtsdotter i Paris, Bro socken, 
är på färde och nu snart efter kyrkornas vanliga ceremoni skall fullbordas, så ingår jag, Erik 
Nilsson nu före vigseln detta förord, eller så kallat pactum antenuptiale med hustru Brita 
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Bengtsdotter i anseende till den stora kärlek jag hyser för henne. Ingen av mina borgenärer 
har eller skall ha makt att fordra, påstå, skingra  eller rubba något av den egendom som hon i 
förra giftet med torparen Erik Mattsson, med den Högstes välsignelse och i sin anletes svett  
förvärvat. 
Och som jag således är av mig kommen, så må det vara billigt att jag i detta kommande 
giftermål inte blottställer min tillkommande kära hustrus egendom åt mina kreditorer, för den 
skuld som jag själv i min förra hushållning åsamkat mig. Detta pactum antenuptiale  är 
bekräftat i vittnens närvaro med mitt namn och bomärkes underskrift. Jag ber om 
Häradsrättens fastställelse härvid. 
Paris den 1 maj 1773 Erik Nilsson  
Att Erik Nilsson detta med sunt förnuft och av fri vilja upprättat, intygas. 
Bro Prästgård den 1 maj 1773 J Arenius, Pastor Loci 
Vittnen är Erik Nilsson och Nils Larsson i Önsta 
 
Resolverades  
Att detta är infört i Häradsrättens protokoll till den säkerhet lag förmår. 
 
§ Upplästes förteckning på de torpare med flera som angivit att de under nästa år vill bränna 
brännvin. 
Upplästes restlängd på Kongl Maj:ts och Kronans räntor till 13 daler 18 2/3 öre silvermynt 
Upplästes avkortningslängden över Kongl Maj:ts och Kronans ordinarie och extra ordinarie 
medel och ränta i detta Härad för detta år. 
Inga anmärkningar gjordes. 
 
§ Bonden Jan Eriksson i Hernevi har stämt bonden Tynis Eriksson i Lund, Låssa socken, om 
betalning av 51 daler kopparmynt för en förskrivning av den 14 oktober 1771 jämte ränta och 
rättegångskostnader. 
      Vid upprop inställde sig på kärandes vägnar nämndeman Erik Nilsson i Jursta med 
fullmakt. Men Tynis Eriksson har under hela tinget, som nu snart är slut, inte varit 
närvarande. Ändå tas saken upp till avgörande vid detta ting. 
    Tynis Eriksson skuldbrev uppvisades och var riktigt. Det åligger honom att betala 51 daler 
silvermynt till Johan Eriksson samt ränta från 14 oktober 1771 tills skulden är betald. 
Dessutom skall han betala rättegångskostnader med 9 daler i samma mynt. Han kommer 
också att dömas till 2 daler i böter för uteblivande från tinget. 
     Dock skall Johan Eriksson meddela eller söka utmätning i så god tid att Tynis Eriksson 
hinner instämma saken till nästa ting, om han anser sig befogad att söka återvinning. 
 
§ Till detta ting har kornetten Lars Jacob Laurell låtit stämma bonden Erik Andersson på 
Dävensö, Låssa socken, för förra årets utestående ränta av Lill Kumla hemman. 
     Kornetten infanns sig, men Erik Andersson har varit frånvarande hela tinget. Kornetten 
påstår att saken ändå skall tas upp. Johan Fischer och Jöns Andersson i Kurby hade ingivit ett 
vittnesbörd, att de den 3 i denna månad, när Erik Andersson tillrädde Lill Kumla hemman 
varit närvarande när detta avtal mellan honom och ägaren blivit uppgjort. Erik Andersson 
skulle i årlig ränta betala 144 daler kopparmynt. Fjärdingsman Olof Jansson i Härnevi 
intygade att Erik Andersson inte erkände detta avtal när fjärdingsman lämnat honom 
stämningen. Han hade påstått att något skulle dras av för en uppodlad vret om ett tunnland, 
vilket kornetten sagt skulle avräknas med 24 daler. 
      Häradsrätten anser skäligt att Erik Andersson skall betala återstoden som är 120 daler 
kopparmynt jämte rättegångskostnader med 18 daler samma mynt till kornetten Laurell. 
I övrigt kommer Erik Andersson att böta 2 daler silvermynt för uteblivande från tinget. 
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      Kornett Laurell skall meddela honom detta utslag eller söka utmätning i så god tid att 
Andersson hinner stämma saken till nästa ting om han anser sig befogad att söka återvinning. 
 
§ Häradsrätten fann inte skäligt att ändra taxan på de varor som gästgivaren här skall hålla för 
de resande, utan lät det bli vid samma som bestämdes vid sista tinget. Detta skall meddelas 
Konungens Befallningshavande. 
Således är rannsakat och dömt intygar  
På Häradsrättens vägnar Frid Hallman 
 
Saköreslängd för Bro härads sommarting år 1773 
Tegeldrängen Peter Sellin vid Gällövsta, som tegeldrängen Carl Lindstedt tilltalat, bötar för 
slagsmål i Kyrktorpet 1 daler 16 öre och för sabbatsbrott 10 daler 
Carl Larsson i Vallby, som gästgivare Holmström tilltalat för eftersatt hållskjuts, bötar 1 daler 
16 öre 
Kvinnspersonen Stina Andersdotter från  Täljeby, nu i Stockholm, som länsman Blomberg 
tilltalat för andra gången begånget lägersmål, bötar 10 daler. Hon skall betala 2 daler till Ryds 
kyrka, där hon också skall få enskild avlösning. 
Färjeföraren Zakarias Bergman, stämd av Generalmajor De la Gardie för olovlig torvskärning, 
bötar 1 daler, för olovligt fiske 3 daler och 10 daler i vitesbot 
Torparen under Aspvik Per Eriksson i Glädjen och hans son Erik Persson, som blivit stämda 
av baron Funck för snatteri av ½ lass björk, bötar 1 daler vardera och skall i Bro kyrkas 
sakristia enskilt avlösas. 
Erik Anderssons hustru Maria Larsdotter på Dävensö, tilltalad av länsman Blomberg för 
snatteri av matvaror, bötar 3 daler. Hon skall i Låssa kyrkas sakristia avlösas. 
Tynis Eriksson i Lund, Låssa socken, bötar för uteblivande från tinget 2 daler 
Erik Andersson på Dävensö för samma 2 daler 
På Ämbetets vägnar Frid Hallman. 
 
Dombok för Bro Härads höstting år 1773 
Den 22 september 1773 hölls laga höstting med menige man och allmoge från Bro Härad vid 
Tibble gästgivargård av undertecknad Häradshövding.  
Närvarande Hovauditören och Krono Befallningsman Sven Askeroth samt länsman Carl 
Blomberg och Häradets vanliga nämnd: 
Häradsdomare Erik Andersson i Hernevi 
Anders Jöransson i Frölunda 
Erik Nilsson i Jursta 
Matts Tomasson i Brunna 
Jan Jansson i Frölunda 
Nils Larsson i Önsta 
Karl Andersson i Tång 
Pehr Markusson i Husby 
 
§ Efter gudstjänsten i Näs kyrka trädde Rättens ledamöter tillsammans på tingsplatsen, då laga 
ting och tingsfrid utlystes. Följande Kongl Förordningar och lagrum upplästes för allmogen: 
Kongl Maj:ts Nådiga Försäkran av den 21 augusti 1772 
Kongl Maj:ts Cirkulärbrev angående gamla avskedade krigsmän av den 14 juni 1773 
Kongl Maj:ts Förklaring över 1770 års Förordning om folkmängdens ökning av den 19 
februari 1773 
5 § av 6 kapitlet Missgärnings Balken med särskild varning till allmogen att taga sig tillvara 
för onda rykten angående regeringen. 
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Upptogs uppbud och inteckningar som särskilt protokoll häröver visar. Därefter uppropades 
parterna och de instämda och ärendena företogs i följande ordning. 
§ I anledning av överjägmästare Olof Holmcreutz anmälan har Kongl Maj:ts 
Befallningshavande låtit inkalla detta Häradets innevånare i det ärende, att rågången omkring 
Häradsallmänningen borde uppgås. Det är nödvändigt att Häradsborna yttrade sig om var den 
förordnade lantmätaren och hans medhjälpare kunde vistas under förrättningen. Häradsborna 
borde också komma överens om kost och arvode för lantmätaren och nödvändiga dagsverken. 
Allmänningen borde vid detta tillfälle mätas och en karta däröver författas, om en sådan inte 
redan finns. 
      Häröver yttrade sig häradsborna att Häradet inte ägde enskild förvaltning över 
allmänningen. Utsyningen skedde dels för kronans och dels för privata personers behov, som 
bodde utanför Häradet. Därför kunde enligt författningarna allmänningen inte anses för 
innevånarnas enskilda egendom. Häradsborna ville alltså inte bestå något till lantmätarens 
kost och arvode, utan menade att han vore skyldig att ombesörja sådan publik förrättning  för 
sin innevarande lön. I övrigt åtog sig nämndeman Carl Andersson i Tång att lämna honom 
och hans medhjälpare husrum under förrättningen. 
      Då allmänningen stöter till enskilda ägor, så borde de efter lag bestå hälften av kost, 
arvode och dagsverken. Den andra hälften menade häradsborna vore bäst att de näst 
intilliggande skoglösa hemmansbrukarna stod för. De kunde skäligen dela den skog som 
måste fällas vid rågångens uppgående. Jägeribetjänten kunde fördela träden mellan dem allt 
efter deras arbetsinsats. 
      Följande personer anmälde sig till dagsverken med föreskrivna villkor: 
Kyrkoherden i Bro Johan Eric Arenius samt bönderna Anders Johansson, Matts Olofsson, 
Karl Bengtsson, Johan Johansson, Jonas Jonasson, Erik Eriksson i Tuna, Anders Bengtsson i 
Öråker, Anders Pehrsson i Skälby, nämndeman Pehr Markusson i Husby och Lars Johansson i 
Aske, dessutom förmodades åtskilliga anmäla sig till arbetet med förrättningen mot att de 
erhåller bränsle i betalning. 
       På tal om den nya kartans författande, visade hovjunkare Carl Wilhelm Iserhielm en 
gammal geometrisk karta över Bro och Håbo allmänningar. Därvid ansågs att det inte 
behövdes en ny karta. 
    Beslöts att häradsbornas yttrande skulle genom utdrag ur protokollet insändas till 
Befallningshavande. 
 
§ I skrivelse av den 9 juli har Överståthållare Thure Gustaf Rudbeck meddelat, att Kongl 
Maj:t och Riksens Kammarkollegium önskat att en eller annan av ståndspersonerna i socknen 
eller pastor måtte hålla tillsyn över att brännvinsförbudet säkert efterlevs. I anledning härav 
tillfrågades de närvarande ståndspersonerna om de var villiga. Följande åtog sig att 
tillsammans med dem, som är utsedda av allmogen till uppsyningsmän, ombesörja tillsynen i 
detta Härad, nämligen 
I Ryds socken: Hovjunkare Carl Iserhielm och inspektor Jonas Rydling på Granhammar. 
I Näs socken: Gästgivare Peter Holmström i Tibble 
I Bro socken: Herr Hindrik Gripenstedt 
I Låssa socken: Frälseinspektor Harald Forslind på Säbyholm 
     Till följd härav åligger det dessa personer att noga efterse att förseglingen på 
brännvinspannorna inte bryts eller att olovlig brännvinstillverkning eller försäljning 
förekommer. De skall tillse att Kongl Stadgan för detta ändamåls vinnande följs och genom 
utdrag ur protokollet meddela Kongl Maj:ts Befallningshavande.     
 
§ Uppvisades en av kronobefallningsman Askeroths och fyra av Bro Häradsnämnd den 9 juli 
hållna husesyn över länsmans bostället Sylta, ett mantal, beläget i Näs socken. 
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     På avträdande slottsvaktmästaren Anders Holmbergs vägnar inställde sig gästgivare Peter 
Holmström med fullmakt samt tillträdande länsman Carl Blomberg. Holmström redogjorde 
för vad hans fullmakt innehöll, att han i alla delar erkände denna husesyn. Holmberg hade 
lämnat öppet att tilltala länsman Johan Norström för byggnadsbrist och husröta under 
fardagsåret, som Holmberg blivit påförd att betala. 
    Länsman Blomberg yttrade sig inte vid denna syn och hade inget att påminna. Sedan 
Häradsrätten läst och prövat blev synen gillad och stadfäst. Holmbergs förbehåll skall han helt 
få till godo njuta. 
 
§ Kyrkoherden i Bro och Låssa församlingar Johan Erik Arenius har anmält att han är sinnad 
att uppodla någon obrukbar mark. Länsman Carl Blomberg förordnades att tillsammans med 
nämndemännen Anders Jöransson i Frölunda och Nils Larsson i Önsta besiktiga marken och 
författa en skriftlig berättelse om dess beskaffenhet. 
 
§ Tilltalade länsman Carl Blomberg drängen Erik Johansson i Berga, för att han när han 
skjutsat rådman Borin olovligen tagit en pistol. I flera veckor hade han dolt pistolen och inte 
förrän länsman, på rådman Borins begäran, sökt den hade den hittats i drängens kista. Vid 
jämförelse med den andra pistolen som Borin sänt till orten var de alldeles lika. 
    Drängen Erik Johansson är 16 år gammal. Han påstod att han inte tagit pistolen i ont 
uppsåt, utan att den blivit liggande kvar i sitt fodral i kärran. Han erkände dock, att när han 
kom hem inte berättat detta för någon utan gömt pistolen i sin kista. Då han inte lyst eller sagt 
till om händelsen på gästgivargården fann Häradsrätten skäligt att han skulle dömas för 
snatteri av pistolen. Den uppvisades och värderades till 4 daler silvermynt. Drängen skall 
enligt 47 kapitlet Missgärnings Balken böta halva värdet, som blir 2 daler silvermynt och 
dessutom i Näs kyrkas sakristia få enskild avlösning. 
 
§ Kärade länsman Carl Blomberg till bönderna Karl Johansson i Österröra, Erik Andersson i 
Fiskeby, Karl Erikssons änka, Anna Gustafsdotter i Rydjan, Stefan Jöransson i Hälla och 
Anders Eriksson i Sanda för att de öppnat förseglingen på sina brännvinspannor. 
      Länsman Blomberg har även stämt Nils Mattsson i Ekeby. Han inställde sig inte på grund 
av sjukdom. De övriga förklarade att förseglingen visserligen varit öppnad, men att det skulle 
berott på att förra länsman inte packat samman de vridna mässingstrådarnas ändar. Därför 
hade den ena änden dragit sig fram under lacket. De nekade på det högsta att de på något sätt 
missbrukat pannorna.  
      Anders Eriksson i Sanda yttrade, att vad hans panna angick hade tråden suttit fast vid 
lacket, så att den inte kunnat dras ut. 
      Därefter hördes nämndeman Karl Andersson i Tång samt uppsyningsmännen Anders 
Andersson i Österröra och Karl Karlsson i Lerberga som tillsammans med länsman varit med 
vid sista förseglingen. De berättade att förseglingen på dessa pannor var rubbad, att lacket 
suttit kvar men den ena änden av tråden varit lös så att den kunde dras ut. Det är ovisst om 
förseglingen varit oförsiktigt gjord eller om de anklagades åtgärder varit vållande. Särskilt 
påpekade de att den förra länsmannen hade låtit ägarna själva sammanvrida mässingstråden, 
varefter han satt på sigillet. 
    Dock hade Stefan Jöranssons panna varit mer misstänkt än de övrigas, eftersom den luktat 
drank. Vad Anders Erikssons panna angår hade de inte så noga sett om trådarna kunde dras ut 
eller ej. Nämndeman Pehr Markusson berättade dock, att han närmare undersökt den och 
funnit att den ena tråden suttit fast vid lacket, så att ingen bränning kunnat ske. 
     Härvid anmärkte länsman Blomberg, att om pannorna genom någon slags ovarsamhet eller 
av våda blivit rubbad skulle det genast ha anmälts till kronobetjänten. 
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Resolverades 
Karl Johansson i Österröra, Erik Andersson i Fiskeby, änkan Anna Gustafsdotter i Rödjan och 
Stefan Jöransson i Hälla har erkänt och uppsyningsmännen intygat att förseglingen på deras 
brännvinspannor varit rubbad, så att tråden dragits ut och således bränning kunnat ske. De har 
inte meddelat kronobetjäningen detta. Men å andra sidan är det möjligt att då förseglingen 
skett, ändarna av mässingstrådarna inte blivit väl sammanfogade och fästade under lacket, 
helst som det är intygat att ägarna själva fått sammanvrida trådarna. Då man inte kan veta 
sanningen om detta, fann Häradsrätten skäligt att Karl Johansson, Erik Andersson, Anna 
Gustafsdotter och Staffan Jöransson vid nästa ting med ed bekräftar att förseglingarna på 
deras brännvinspannor inte brutits med vilja eller att olovlig brännvinstillverkning 
förekommit. Därefter vill Häradsrätten utlåta sig i saken. 
      Beträffande Anders Eriksson i Sanda är det inte bevisat att förseglingen på hans panna 
varit skadad, så att missbruk kunnat ske, därför befrias han från tilltalet. 
      Det åligger Nils Mattson, som nu är borta på grund av sjukdom, att till nästa ting vid vite 
av 5 daler silvermynt infinna sig. 
 
§ Länsman Carl Blomberg har låtit stämma kusken Johan Hultberg på Torsätra och 
kvinnspersonen Cajsa Westman på Granhammar för begånget lönskaläge. Hultberg anmälde i 
länsmans närvaro att han ville ta Cajsa Westman, som han lägrat, till sin hustru. I den 
händelse att Westman, som inte infunnit sig till tinget, är nöjd med detta, skall hon enligt 53 
kapitlet 5 § Missgärnings Balken ge till kyrkan för otidigt sängalag 2 daler silvermynt. Skulle 
äktenskapet inte bli av åligger det länsman att anmäla saken på nytt. 
 
§ Kärade länsman Carl Blomberg till pigan Lisa Olofsdotter på Lejondal, för att hon vid ett 
tillfälle i Bro prästgård hade varit ovarsam med eld.  
     Lisa Olofsdotter erkände att hon gått med en brinnande torvsticka in i en kammare för att 
ta något ur en kista som stod där. Hon hade när hon gått ut lagt ifrån sig stickan, som inte varit 
helt utbrunnen. Det hade fattat eld i några kläder, men elden hade strax lyckligen kunnat 
släckas.  
      Häradsrätten finner skäligt enligt Legohjons stadgan av den 21 augusti 1739, att Lisa 
Olofsdotter för sin ovarsamhet bötar 5 daler silvermynt, angivarens ensak. 
 
§ Den uppskjutna saken mellan länsman Carl Blomberg och krögerskan i Tibble hustru 
Christina Setterström å ena sidan och drängen Hindrik Johansson i Alby, Tibble socken å 
andra sidan, angående 72 riksdaler kopparmynt, som hon mist och som Hindrik Johansson 
misstänks ha stulit. 
    Parterna inställde sig jämte de inkallade vittnena, bönderna Anders Andersson i Skråmsta 
och Johan Eriksson  i Väst Tibble, vilka efter varning, ojävade avlade vittneseden och 
berättade: 
     Anders Andersson, att Hindrik Johansson varit i hans tjänst. Då han farit bort med skjutsen 
hade han givit honom några styvrar i drickspengar. Vid återkomsten hade han inte funnit att 
han haft mer än 9 daler som han fått i skjutspengar. Barnen hade också berättat att då drängen 
några dagar senare gått till Sigtuna, hade han lånat 6 mark i lösa pengar. Uppläst och vidkänt. 
     Johan Eriksson berättade att han kommit in på kontoret, då Hindrik hållit på att väcka 
krögerskan. Vittnet hade sett att ett papper fallit ned på golvet. Han hade tagit upp det och 
fästat det vid nycklarna i dörren. I övrigt visste han inget som kunde tjäna till upplysning. 
Uppläst och vidkänt. 
     Hindrik nekade nu som vid förra tinget att han tagit de mistade pengarna. Drängen Karl 
Nilsson på Aske sätesgård och krögerskan hustru Funkman som blivit instämda till vittnen, 
hade  inte infunnit sig. Den förra utan att anmäla förfall och den senare för att hon var sjuk. 
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Därför beviljades på nytt anstånd med saken till nästa ting, då Hindrik Johansson vid 10 
dalers vite samt drängen Karl Nilsson och hustru Funkman vid 5 dalers vite vardera skall 
infinna sig. Karl Nilsson kommer att böta 1 daler för uteblivande vid detta ting. Alla viten och 
böter i silvermynt. 
 
§ Löjtnant Conrad von Wegesack, som innehade löjtnants bostället Skälby, hade låtit stämma 
ceremonimästare Gustaf Wachschlager, hovjunkare Jacob Gripenstedt, bataljonsadjutanten 
von Hellern och kronolänsman Carl Blomberg angående underhåll av en mellan Skälby och 
Sylta byars åkergärden uppsatt gärdesgård.  
      Inställde sig löjtnant Wegesack och på hovjunkare Gripenstedts vägnar hans son, Hindrik 
Gripenstedt, adjutant von Hellern och länsman Blomberg. Löjtnant Wegesack yrkade i 
inlämnad skrift stämningens innehåll, att alla skulle delta både i gärdsgårdens uppförande och 
underhåll i framtiden efter byarnas öretal. Dessutom skall gårdarna ha gemensamt ansvar för 
den nödvändiga grinden. 
      Ceremonimästare Wachschlager har i insänd skrift givit vid handen att han skall ha förfall 
och inte vara rätteligen stämd. Men han ville ändå ge sitt samtycke till löjtnantens ansökan så 
som lagen säger i 5 kapitlet 2 § Byggninga Balken. Under förmodan att inte andra frågor 
därvid uppkommer. 
     De övriga svarandena biföll också löjtnantens ansökan och kom överens med honom om 
hur man skulle hålla grinden. Hade man 20 famnars gärdsgård att sköta, skulle det motsvara 
att hålla grind och tillbehör till den. Delägarna borde lotta vilket de skulle bygga och ständig 
underhålla. 
 
Resolverades 
Då de svarande parterna beslutat att delta i den uppsatta gärdesgården mellan Sylta och 
Skälby byars åkergärde, finner Häradsrätten skäligt, att som 5 kapitlet 2 § Byggninga Balken 
säger, detta bör ske efter ägornas storlek, som den ena eller andra byn har i de åkergärden som 
är stängda. Efter den grunden åligger det svarandena att sköta den del i gärdesgården efter 
mätismanna ord (värdering) och betala löjtnant Wegesacks kostnad för uppsättande samt 
därefter vara ansvariga för gärdesgårdens underhåll. 
     Vad grinden angår låter Häradsrätten det bero vid vad parterna i den delen kommit överens 
om, särskilt som Häradsrätten funnit att den tagna utvägen till grindens hållande måste anses 
skälig. 
 
§ Till detta ting har kyrkoherde Eric Johan Arenius låtit stämma samtliga hemmansåborna i 
Hernevi, Bro socken, nämligen häradsdomare Erik Andersson samt bönderna Johan Eriksson, 
Olof Johansson, Pehr Johansson, Johan Johansson, Erik Larsson, Andres Olofsson och Jonas 
Jonasson samt änkan Hedvig Johansdotter.  
      Kyrkoherden påstår att de skall för sina åbohemman delta i en gärdesgård, som är 
nödvändig att stänga mellan prästgårdens och Hernevi bys ägor. Han förbehåller sig öppen 
talan i vad som har gemenskap med denna sak och önskar ersättning för rättegångskostnader. 
     Kyrkoherde Arenius inställde sig tillsammans med svarande parterna utom Hedwig 
Johansdotter, på vilkens vägnar infann sig drängen Olof Andersdotter. De anförde att då detta 
mål rörde jordägaren baron Carl Funck, så kunde de inte yttra sig om detta. 
    Kyrkoherde Arenius utlät sig att han som i så ringa sak inte velat besvära baron Funck med 
stämning. Han hade trott sig finna den enklaste utvägen, då han stämt åborna, vilka borde vara 
ansvariga för sina hemmans hägnader. Men om Häradsrätten finner skäligt, anhöll 
kyrkoherden att baron Funck måtte få del av denna ansökan. 
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Resolverades 
Det åligger kyrkoherde Arenius att i god tid innan nästa ting kommunicera baron Funck, som 
då skall inkomma med vad han därvid kunde ha att påminna. Sedan skall Häradsrätten utlåta 
sig vidare. 
 
§ Efter stämning kärade bonden Anders Rydberg till bonden Anders Andersson i Skällsta, Bro 
socken, angående betalning för arvodeslön för ett års smide till ¼ tunna råg och ett halvt lass 
hö. 
    Anders Andersson erkände att han haft ett avtal med Rydberg om årssmide, men att det 
efter uppsägning upphört redan förra hösten, varefter Rydberg inte heller uträttat något arbete 
åt honom. 
     Rydberg påstod att kontraktet skett vid påsktiden och borde räcka till våren. Han kunde 
inte uppvisa något skriftligt kontrakt, eller med vittnen styrka när kontrakten börjat gälla eller 
när det avslutats. Inte heller kunde han bevisa att något smide gjorts sedan den erkända 
uppsägningen skedde. 
     Det åligger kärande att bevisa sitt käromål annars blir svaranden fri. Häradsrätten finner 
skäligt att befria Anders Andersson från Rydbergs tilltal i denna sak. 
 
§ Anmälde komministern i Ryd och Näs, Peter Flumén, att unga drängen Olof på Ekhammar, 
18 år gammal, innan han dog i komministerns och flera andras närvaro den 11 april frivilligt 
tillstått att han under äktenskapslöfte lägrat kvinnspersonen Ingrid Berg på Ekhammar. Detta 
hade skett både före och under hans sjukdom. Han ville verkligen ta henne till äkta om han 
blev frisk. Detta upprepade han på sotsängen. Innan han anammade Herrens Heliga Nattvard 
testamenterade han alla sina kläder och en guldring och vad han mera ägde till sin 
fästekvinna.  
      Komminister Flumén frågade, om Ingrid Berg under dessa omständigheter kunde anses 
som hans fästekvinna. 
      Häradsrätten menade att såvida drängen Olof lovat Ingrid Berg äktenskap, som blivit 
hindrat genom hans död, bör hon både i anledning av 8 kapitlet 18 § i Ärvda Balken och 
Kongl Maj:ts nådiga Brev till Kongl Svea Hovrätt av den 24 mars 1698, anses som hans 
fästekvinna. Hon behöver därför endast ge 2 daler silvermynt till kyrkan för otidigt sängalag.  
 
§ Uppvisades utdrag ur Sockenstämmoprotokollet hållet i Ryd den 5 september 1773. Där 
församlingens ledamöter utsett drängen Pehr Söderqvist från Näs socken till 
sockenskomakare i Ryds församling. 
     De närvarande sockenborna anhöll att Häradsrätten ville tillåta församlingen att anta 
Söderqvist till skomakare. Då Häradsrätten fann detta alldeles nödvändigt för församlingen, 
skall Söderqvist ansöka hos Kongl Maj:ts Befallningshavande om behörig fullmakt. 
 
§ Anhöll skogvaktare Magnus Bromans änka, Maria Broman, om tillstånd att besitta en av 
hennes far och man upptagen vret på Härads Allmänningen. Den är av ris och rot upphuggen 
mellan Hernevi skog och Tingsviksvreten och är av ett tunnlands storlek. 
     Då detta strider mot Kongl Maj:ts Skogsordning så kan Häradsrätten inte samtycka, utan 
det som inte rätteligen tillhör Skogvaktar Bostället bör läggas till Allmänningen. 
 
§ Till detta ting har borgmästaren i Sigtuna, Johan Sundblad,  på stadens vägnar låtit stämma 
hovjunkare Carl Wilhelm Iserhielm, med påstående att han måtte avstå till Sigtuna stad all 
den skog och mark som finns mellan Slangviks och den så kallade Tjuvvägen, samt rätta 
skillnaden från Fugelhälls röset nere i sjön mellan Kungsmarken och Torsätra skog. Han skall 
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också jämte laga plikt ersätta all den skog som hovjunkaren i sken av att äga skogen, dels till 
eget behov, dels till försäljning tagit. Borgmästaren förbehåller sig all laga talan i detta mål. 
     Vid upprop inställde sig hovjunkare Iserhielm, men borgmästare Sundblad har inte kommit 
innan tingets slut. Hovjunkaren begär ersättning för rättegångskostnader med 10 daler 
silvermynt. 
      Häradsrätten fann skäligt enligt 12 kapitlet 2 § i Rättegångs Balken att borgmästare 
Sundblad bötar 2 daler silvermynt för uteblivande från tinget och ersätter hovjunkarens 
rättegångskostnader med 5 daler samma mynt, om borgmästaren inte vid nästa ting gitter visa 
laga förfall, som han inte kunnat meddela Rätten. 
     Instämmer han inte saken på stadens vägnar blir hovjunkaren fri från hans käromål. 
 
Den 23 september 
§ Inlämnades följande bouppteckningar: 
1:o Efter kyrkoherde Hernodius med bevis av Justitia statens andel som var 17 daler 17 öre 
silvermynt och till de fattiga 27 daler 2 öre kopparmynt. 
2:o Efter kyrkvärden Pehr Larsson i Ålbrunna by, Låssa socken. 
3:o Efter bonden Mats Olssons hustru, Lena Andersdotter 
4:o Efter torparen i Ön, Jan Jansson 
5:o Efter bonden och kyrkvärden Jan Jansson i Asker, Näs socken 
6:o Efter bonden Eric Matsson i Tång, Näs socken 
 
§ Uppvisades följande testamentariska författningar så lydande: 
     Som det åligger varje människa att tänka på döden, så har också denna sak kommit till vårt 
övervägande. Den rena, uppriktiga och äkta kärlek som alltid varit mellan mig, Eric 
Gabrielson och min kära hustru, Anna Greta Carlsdotter, gör att vi testamenterar all vår lilla 
lösa egendom till varandra. Den maken som överlever den andra skall nyttja, bruka, föryttra 
och handha egendomen som han själv vill, utan att någon skall äga makt att klandra eller 
rubba vår testamentariska disposition. 
     Till större säkerhet av detta testamente utber vi oss Häradsrättens stadfästelse. Vår egen 
stadfästelse bekräftar vi med våra namns underskrivande i vittnens närvaro. 
Säbyholm den 16 augusti 1773 
Eric Gabrielsson   Anna Greta Carlsdotter 
Till vittnen Dan. Qvist, Nils Dalbom 
      Som hustru Anna Greta Carlsdotter numera avlidit så, 
 
Resolveras 
Att detta kommuniceras med den avlidna hustrun Ann Greta Carlsdotters arvingar, som har att 
inom natt och år inkomma med sina påminnelser om de anser sig befogade. 
 
§ Uppvisades ett så lydande testamente: 
      Som det åligger var och en att tänka på sin dödlighet, så har även samma sak för mig 
kommit till övervägande. I den höga ålder som jag genom Guds Nåd uppnått, påminner mig 
att jag inte har så lång tid kvar att leva.  
      Därför har jag av fri vilja, gott förstånd och bästa eftertanke velat stadga och förordna, att 
min kära hustru Kerstin Nilsdotter, som alltid levat med mig i största kärlek, vänskap och 
förtroende, skall efter min död, utan arv och byte, och utom det som efter lag hon som min 
hustru tillkommer, ha min svarta häst, 11 år gammal, den yngsta kon och min ekstock, samt 
min guldring. 
     Min kära hustru Kerstin Nilsdotter skall äga makt att handha dessa saker, försälja, yttra och 
bruka som sin välfångna egendom, utan klander och åtal, utan arv och byte. 
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      Härpå utber jag mig Häradsrättens stadfästelse. Detta bekräftas även av mig med mitt 
namns och bomärkes underskrift i vittnens närvaro. 
Ålbrunna den 23 juni 1773 Pehr Larsson, bomärke 
Till vittnen: Dan. Qvist, Anders Söderberg, Lars Larsson i Ålbrunna, bomärke 
Då Pehr Larsson avgått med döden, så 
 
Resolverades 
Att detta kommuniceras med Pehr Larssons arvingar, som har att inom natt och år inkomma 
med sina påminnelser om de anser sig befogade. 
 
§ Uppvisades testamente så lydande: 
     Som ovisst är hur länge Herren över liv och död låter oss undertecknade dväljas här och då 
vi i äktenskapet njutit en rättskaffens äkta kärlek och trohet, utan att Herren givit oss några 
barn, finner vi oss föranlåtna att göra följande inbördes testamentariska författning.  
     Nämligen så att den av oss som överlever den andra, skall ohindrad äga och besitta all den 
egendom, som kan anses för den dödes kvarlåtenskap, även om den överlevande skulle träda i 
nytt gifte. Därför avhänder sig på bägge sidor våra mödrar, syskon och övriga släktingar all 
arvsrätt av vår egendom efter enderas död. Detta så mycket billigare som vi genom Guds 
välsignelse genom egen flit och arbete förvärvat den. 
Granhammars Brygga den 31 maj 1773 Anders Nordlöv  Brita Magnidotter bomärke 
Detta med sunt förnuft och fri vilja på båda sidor upprättat, intygar  
Carl Andersson i Tång, nämndeman  Anders Jansson i Prästgården 
Efter anmodan författad av Eric Elfstadius, S M Adjunktus i Ryd 
 
Resolverades 
Att detta inbördes testamente är intecknat i Häradsrättens protokoll till den säkerhet som lag 
förmår. Den make som överlever den andre skall inom 6 månader åter uppvisa detta 
testamente inför Häradsrätten. 
 
§ Uppvisades ett så lydande testamente: 
      Som det åligger var och en människa att tänka på sin dödlighet, så har detta även för mig 
kommit i åtanke, att med sunt förstånd, fri vilja och bästa eftertanke göra följande 
testamentariska disposition, vilken till alla delar efter min död skall hållas och efterkommas.    
1:o Min sondotter Brita Ericsdotter skall efter min död ha i arv 72 daler kopparmynt, dock så 
att dessa pengar inte kan begäras, förrän de pengar som jag lånat ut, är infordrade och 
inkasserade. 
2:o Att all min övriga egendom skall delas lika mellan mina övriga barn både söner och 
döttrar, på så sätt att den ena inte skall ha mer än den andra. 
Detta bekräftar jag med mitt namns och bomärkes underskrift i vittnens närvaro. 
Ålbrunna den 6 juli 1768 Brita Ericsdotter 
Vittnen Johan Wigg, Dan. Qvist, Anders Söderberg 
 
Resolverades 
Att detta kommuniceras med avlidna hustru Brita Ericsdotters arvingar, som har att inom natt 
och år inkomma med sina påminnelser om de anser sig befogade. 
 
§ Uppvisades ett inbördes testamente lydande som följer: 
Efter flera års ljuvlig, kär och kristlig levnad, som varit mig, Anders Matsson och min kära 
hustru Cajsa Pehrsdotter emellan i vårt äktenskap, gör att vi inbördes testamenterar varandra 
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all vår lilla egendom, som vi genom flit och Den Högstes välsignelse i vårt anletes svett 
förvärvat.  
      Det är bägges vår ödmjuka anhållan att Häradsrätten gillar och stadfäster vårt testamente, 
så att den make av oss som överlever den andre må äga orubbad och oklandrad all vår 
egendom. Samt äger makt att nyttja, bruka, sälja och föryttra som han själv behagar.  
Detta vårt inbördes testamente bekräftar vi med våra namns och bomärkens underskrift i 
vittnens närvaro. 
Källtorpet i Låssa socken den 22 september 1773 Anders Matsson bomärke Cajsa Pehrsdotter 
bomärke 
Till vittnen Dan. Qvist, Anders Ersson i Sanda,  Eric Nilsson i Jursta bomärke 
 
Resolverades 
Detta är infört i Häradsrättens protokoll till den säkerhet lag förmår, men det åligger den make 
som överlever den andre att inom 6 månader åter uppvisa testamentet inför Häradsrätten. 
 
§ Uppvisades följande bouppteckningar: 
1:o Efter bonden Johan Johansson i Tuna, Näs socken, av den 20 i denna månad 
2:o Efter bonden Eriksson i Tuna med samma datum 
3:o Efter tegeldrängen Lars Larsson på Stäkets västra krog den 18 december 1772 
Ingavs också avskrifter och bevis av dessa bouppteckningar att de fattigas andel blivit betald. 
 
§ Anmälde åtskilliga av de skoglösa häradsborna om något stöd från Häradets Allmänning, 
varvid Rätten hörde dem, vilka hållit besiktning på husen. Eftersom det börjar bli brist på 
timmer på Allmänningen så har Häradsrätten för sin del inte kunnat bevilja så stort antal virke 
som blivit begärt och som synemännen funnit nödvändigt. Man har velat avpassa tillgången 
på skog och följande personer har tilldelats detta: 
Baron von Funck, Brogård, har begärt 260 timmer till en spannmålsbod och 60 till en hölada. 
Men enligt Skogsordningen må inte beviljas till Säterier mer än i proportion av 
bondehemmanen. Han får 90 timmer till spannmålsboden och 10 till höladan. 
Jan Jansson, Hernevi, till att förbättra ett fähus 8 timmer 
Jan Jansson, Tuna, till stugans reparation 10 timmer 
Karl Jansson, Asker, 4 lass gärdsel, 2 storlass, 6 vedlass 
Jan Jansson att laga syllar i en bod 10 timmer 
Nämndemännen Per Markusson, Jan Jansson, Nils Hansson, Matts Hansson och Karl Jansson 
10 lass gärdsel 5 storlass 
Anders Olofsson, Hernevi, till en loge 20 timmer, 2 lass gärdsel, 1 storlass 
Johan Eriksson till att förbättra ett stall 9 timmer 
Hernevi åbor 8 lass gärdsel, 4 storlass 
Carl Bengtsson, Anders Johansson, Johan Johansson, Erik Erikssons änka alla i  
Tuna till soldathus, fähus och foderhus 70 timmer. De får också 8 lass gärdsel, 4 storlass 
Carl Andersson, Mats Olofsson, Jonas Jonasson, Johan Mårtensson alla i Tuna får vardera 2 
lass gärdsel, 1 storlass 
Anders Bengtsson, Öråker, till ett foderhus 12 timmer, 2 lass gärdsel, 1 storlass 
Anders Persson, Skälby, 2 lass gärdsel, 1 storlass 
Till Kongsängsladan 4 lass takstänger, till gärdsel runt samma äng 4 lass, 2 storlass samt till 
ett foderhus för ängsvaktaren 6 timmer 
Häradsrätten har avslagit Kyrkoherde Arenius begäran om 4 lass takstänger och vad som är 
begärt till badstugan och andra nödvändiga hus, då ägaren har möjlighet att köpa virke från 
orten. Gäller även det som skall betalas av Bro kyrkas medel för kyrkans inredning nämligen 
3 bjälkar och 40 mindre stockar till underlag för bänkarna och en ny läktare. 
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     Dock underställs allt detta Kongl Maj:ts Befallningshavande prövning 
Således företagit, rannsakat och avgjort betygar 
På Häradsrättens vägnar Fred. Sahlman  
 
Bro oktober 2008 Gudrun Sandén 
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