
Dombok för Bro Härads vinterting år 1774 
Den 17 januari 1774 hölls laga vinterting med menige man och allmoge från Bro Härad i 
Tibble gästgivargård, av undertecknad häradshövding.  
Närvarande länsman Carl Blomberg och Häradets vanliga nämnd. 
Häradsdomare Erik Andersson i Hernevi 
Anders Jöransson i Frölunda 
Erik Nilsson i Jursta 
Matts Tomasson i Brunna 
Johan Johansson i Frölunda 
Nils Larsson i Önsta 
Karl Andersson i Tång 
Pehr Markusson i Husby 
 
§ Efter gudstjänst i Näs kyrka trädde Rättens ledamöter tillsammans på tingstaden, då laga 
ting och tingsfrid utlystes. Upplästes några lagrum om Skogars och Allmänningars nyttjande. 
Därefter behandlades lagfarter. Sedan uppropades de instämda målen som följer: 
 
§ Sedan frågan blivit väckt vid sommartinget, om tinget i detta Härad där ganska få saker och 
ibland inga alls är instämda, kunde hädanefter hållas vid Grans gästgivargård. Detta för att 
undvika att Bro Härad, som består av endast fyra små socknar, skulle behöva uppföra nya 
fängelserum och förbättra den förfallna tingsbyggningen.  
      Håbo häradsbor hade under sammanträdet med detta Härads innevånare vid hösttinget 
förra året inte haft något att påminna. Bro häradsbor hade för ytterligare överläggning i ämnet 
blivit inkallade till detta ting. De hade därför dels själva och dels genom ombud inställt sig, 
utom för Granhammars sätesgård och gods, där ingen fanns närvarande. 
     I insänd skrift anförde baron Carl Funk att han inte kunde lämna sitt samtycke till 
tingsflyttning och att pluralitet i så beskaffad sak inte kan gälla. Men om Bro ting med sin 
nämnd kunde förrättas av Håbo ting, och att Bro tingsbyggnad blev såld samt pengarna 
använda till tingsbyggnadens underhåll i Gran, vartill och borde läggas vad jordägarna i 
Tibble brustit i eftersatta mindre reparationer. Och om kronobetjäningen kunde förmås uträtta 
sysslor utanför Häradet samt att ägaren av Tibble gästgivargård inte förolämpades i sin rätt i 
anseende till delaktigheten i tingsbygganden, då först kunde Häradet skrida till verket med 
överläggningar i detta mål. 
     En och annan menade att denna tingsflyttning var nyttig för Häradet, men alla de övriga 
bestred och begärde att hela förslaget skulle vila tills vidare. Därvid lät Häradsrätten detta 
bero. 
      Därefter föreställdes häradsborna nödvändigheten av att tingsbyggnaden, hållstallet och 
hållstugan förbättrades. Härvid uppvisades utdrag ur Häradsrättens protokoll av den 11 maj 
1750, med innehåll att häradsborna vid uppförande av tingsbyggnad kommit överens med 
ägaren av gästgivargården, att de skulle vara befriade från att delta i den kostnad som 
fordrades för byggningens förbättrande och underhåll. Gästgivaren skulle på egen bekostnad 
underhålla byggnaden mot att han fick betjäna de resande med härbärge. 
      Även Hovjunkare Carl Wilhelm Iserhielm, som köpt gästgivargården, hade vid tinget 
ingått en förbindelse att förbättra och sätta tingsbyggnaden i fullgott skick. Detta gällde även 
hållstallet, mot att han fick behålla gödseln därifrån. Han skulle underhålla alla byggnader till 
dess de förföll av ålder, då häradsborna skulle bygga nytt. Hovjunkaren hade försäkrat, att om 
han skulle sälja gästgivargården dessförinnan skulle detta avtal obrottsligt gälla för 
efterträdaren. Därför hade häradsborna tillåtit honom att nyttja tingsbyggnaden till de 
resandes härbärgerande på de tider då ting inte skulle hållas och låtit honom räkna de tre 
kamrarna på yttre sidan om tingsstugan som sin egendom. 
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     Folket som häradsborna skickade till hållskjutsen, skulle få använda det rum, utan att 
besväras varken i hovjunkarns tid eller därefter med någon kostnad för att bygga eller 
underhålla detta rum. 
     Därefter har på landsfiskalens vid 1763 års sommarting gjorda påstående, tingsbyggningen 
blivit besiktigad och bristerna värderade till 847 riksdaler kopparmynt. Enligt protokollet av 
den 18 november samma år har hovjunkare Iserhielm visat en förbindelse att baron Josias 
Carl Cederhielm köpt Tibble gästgivargård. Förbindelsen lyder: 
     Denna förbindelse, som hovjunkare Iserhielm, min antecessor (företrädare) som ägare av 
Tibble byar i Näs socken ingått med Häradet den 11 maj 1750 om bibehållande av 
tingsbyggnaden och hållstallet  med mera, förklarar jag mig nöjd och försäkrar att jag kommer 
på samma sätt som han, vilja fullfölja vad honom blivit ålagt. 
Sundby den 1 oktober 1754 Jos Carl Cederhielm 
 
På grund av mellankommande hinder har inte några förbättringar skett på tingsbyggnaden, 
utan den jämte hållstallet och hållstugan samt gästgivarens egen byggnad nu blivit mycket 
bofälliga (förfallna).  
      Baron Cederhielm har sålt gästgivargården till överståthållare baron Lantingshausen i 
livstiden, vilkens arvingar häradsborna ansåg var ansvariga för förbättringarna. Så skall detta 
kommuniceras med förmyndarna för överståthållare Lantingshausens  omyndiga son, 
riksrådet greve Axel Fersen och slottsfogden Jacob Gripenstråle. De skall till nästa 
sommarting inkomma med vad de har att påminna. 
 
§ Förordnades länsman Carl Blomberg att tillsammans med nämndemännen Anders Jöransson 
och Johan Johansson i Frölunda i gästgivare Holmströms närvaro besiktiga, värdera och 
beskriva alla befintliga brister på tingsbyggnaden, hållstallet och hållstugan här vid 
gästgivargården. De skall särskilt värdera och anteckna bristfälligheterna på gästgivarens egen 
byggnad och i synnerhet beräkna kostnaden för att göra dem varma och dragfria, så att de 
resande kan bekvämt härbärgeras.  
 
§ Förordnades bonden Erik Andersson i Skällsta som förmyndare för avlidne bonden Pehr 
Johanssons omyndige son i Vallby, Bro socken. Det åligger Erik Andersson att ta vara på den 
omyndiges rätt och bästa vid all tillfällen.  
 
§ Inlämnades ett testamente som lyder: 
Jag, Anders Pehrsson, har efter den Högstes vilja nu på min skröpliga ålderdom varit 
sängliggande en lång tid i värk och vedermöda. Detta till min mågs Johan Anderssons och han 
hustru, min styvdotter, Lena Carlsdotters stora besvär och möda. Det kan hända att jag kallas 
från denna världen före min ålderstigna hustru. För att förekomma all tvist och oreda efter 
min död och till bevis för min ömhet för min hustru och erkänsla och kärlek för mina barn, 
som med all sorgfällighet skött mig och gått mig tillhanda, är detta min yttersta vilja att all 
min egendom går i tveskifte mellan min kära hustru och hennes dotter Lena, Johan 
Anderssons hustru. 
     Dock skall min kära hustru ha av obytt lott den guldring och silverbägare, som hon vid vårt 
äktenskap fått av mig. 
Skeppartorp den 19 juni 1771 Anders Pehrsson genom J E Arenius 
Vittnen Brita Bengtsdotter i Kocktorp 
Då Anders Pehrsson nu mera avlidit så 
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Resolverades 
Detta testamente skall kommuniceras med Anders Pehrssons arvingar, vilka inom natt och år 
efter erhållen delgivning bör inkomma med vad de kan ha att påminna. 
 
§ Upplästes ett inbördes testamente av följande innehåll: 
I den Högstes Namn. Efter den allrådande Gudens behag har undertecknade måst överleva 
den sorgen, att vårt enda kära barn, vår son, som vi förmodade skulle bli vår ålders tröst och 
hugnad genom döden tagits ifrån oss. 
      Därför har vi i betraktande av den inbördes kärlek och huldhet, som vi visat varandra 
under vårt äktenskap, tänkt på hur den efterlevande av oss måtte vara befriad för arvingars 
tilltal och rubbningar. Vi har därför med sunt förnuft och fri vilja kommit överens, att den 
som överlever den andra skall efter eget behag och godtycke ha äganderätt av hela 
kvarlåtenskapen av den lilla förmögenhet som vi med flit och trohet förvärvat. Ingen av våra 
arvingar skall kunna begära redovisning. 
    Vi stadfäster detta med våra namns undertecknande i vittnens och gode mäns närvaro. 
Hernevi Södra gården den 23 maj 1773 Eric Larsson, bomärke, Anna Eriksdotter, Erik 
Larssons hustru 
Som vittnen J E Arenius Pastor i Bro   Anders Olofsson i Hernevi bomärke  
 
Resolverades 
Detta är antecknat i Häradsrättens Dombok till den säkerhet lag förmår. Testamentet bör då 
någondera maken dör, inom sex månader åter uppvisas inför Rätten.  
 
§ Uppvisades följande bouppteckningar: 
1:o Efter Peter Falk den 10 december förra året 
2:o Efter torparen Samuel Johansson i Ålbrunna, Låssa socken, den 1 november förra året 
Ingavs lika lydande avskrifter samt bevis att de fattigas andel blivit betalda. 
 
§ Efter laga stämning kärade borgmästare Johan Sundblad på Sigtuna stads vägnar, enligt 
fullmakt av den 13 september till hovjunkare Carl Wilhelm Iserhielm med påstående, att han 
måtte avstå all den skog och mark, som finns mellan Slangviks och den så kallade Tjuvvägen 
samt gränsen från Fågelhälls röset ner i sjön, mellan Kungsmarken och Torsätra skog. Han 
skall också ersätta den tillgripna skogen och ersätta rättegångskostnaderna. 
       Hovjunkare Iserhielm invände, att den mark som Sigtuna stad påstod vara felaktig, hörde 
till Täljeby, som ligger i Håbo Härad. Hovjunkaren hemställde om saken kunde upptas här. 
Borgmästaren svarade att Lagmans Rättens dom av den 10 december 1662, som uppvisades i 
avskrift, innehåller att gränsen borde gå från femstena rån vid skogsvägen till Fågel- eller 
Råhällen och därifrån vinkelvis och lodrätt ned i sjön. Där märks tydligt att tvisten varit 
mellan Torsätra gård och Kungsmarken.  
     Då Sigtuna stad ej påstod annan gräns än denna och endast önskade verkställighet på 
denna dom, att Slangviks ägor skall ligga mellan Torsätra och Täljeby. Därför kunde 
tvistemarken inte stöta mot Täljeby, utan rörde endast Torsätra som hör till detta Härad. 
     Häremot påminde hovjunkare Iserhielm att Slangvik var avgärda på Täljeby ägor (avgärda 
by, by byggd på bolmark, gammal by) och att sistnämnda by lyder under Torsätra. Utlät sig 
parterna om att något uppskov skedde för att utröna tvistemarkens läge, vore de nöjda om ny 
stämning blev uttagen. 
 
Resolverades 
Då man inte nu kan reda ut om den omtvistade marken hör till detta eller Håbo Härad, så 
åligger det parterna att nästa år genom lantmätare låta uppgå de på båda sidor påstådda 
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gränslinjer och göra en karta. Angränsande byars ägor bör utsättas. Om parterna därefter inte 
skulle kunna komma överens, må Sigtuna stad, efter att ha inhämtat närmare upplysningar om 
rågångarnas uppgående samt om rätta domstolen, på nytt instämma saken och uppvisa för 
Rätten pretentions (fordran, anspråk) karta. 
 
§ Skepparen Anders Norlöf anhöll att nämndemännen Karl Andersson i Tång och Anders 
Johansson i Näs Prästgård måtte höras under ed, angående en ko som Norlöf köpt, men som 
varit sjuk och fördärvad.  
     Eftersom ingen rättegång härom gjorts och intet jäv mot vittnena var bekant, avlade de 
vittneselden och berättade att enligt bevis av den 31 maj förra året hade de blivit kallade att 
syna en ko. Kon var förd från kohagen och genom en oförsiktig bindning hade den skadats i 
foten, så att den varit alldeles avfallen vid den första leden och köttet på själva benet varit 
borta till tre tum. Kon, som värderats till 36 daler kopparmynt, hade varit alldeles oduglig att 
lägga på. Uppläst och vidkänt.  
 
§ Kyrkoherde Eric Johan Arenius har instämt hemmansborna i Hernevi till sista tinget, 
angående deltagande i en gärdsgårds uppsättande mellan Hernevi Bys och Prästgårdens ängar. 
Detta hade kommunicerats efter invändning av svarandena och på kyrkoherdens begäran med 
Riksrådet Baron Carl Funk den 29 september.  
      Nu inställde sig kyrkoherden och åborna medan baron Funk lät inge en skrift med 
innehåll, att i fall kyrkoherde Arenius trodde sig äga någon rättighet till sitt mot bönderna 
gjorda påstående och vänlig överenskommelse inte kunde ske, så var det honom inte betaget 
(förbjudet) att begära  laga stämning, som skulle besvaras. 
      Härvid anförde kyrkoherden att det till följd av detta vore hopp om vänlig 
överenskommelse, så ville han tills vidare låta saken vila. Varvid Häradsrätten lät det bero. 
 
§ I anseende till förekommen omständighet har Häradsrätten genom utslag den 23 september 
förra året fällt Karl Johansson i Österröra, Erik Andersson i Fiskeby, änkan Anna 
Gustafsdotter i Rydjan och Stefan Jöransson i Kulla till värjomålsed (ed där den tilltalade har 
rätta att fria sig från tilltalet), att de inte med vilja brutit förseglingen på sina 
brännvinspannor eller förövat olovlig bränning. 
     Inställde sig nu tillsammans med käranden länsman Blomgren de svarande parterna och 
avlade värjomålseden. Stefan Jöransson erkände efter vidare gjord undersökning att han då 
förseglingen kommit att rubbats, tillverkat brännvin. 
 
Resolverades 
Karl Johansson, Erik Andersson och hustru Anna Gustafsson, har med ed blivit befriade från 
tilltal. 
     Men som Stefan Jöransson erkänt, att han olovligt tillverkat brännvin, skall han till följd av 
Kongl Maj:ts Nådiga Förordning av den 11 september 1772, böta 100 daler silvermynt och 
mista pannan. Det åligger kronobetjänt att på det noggrannaste undersöka om tillgång på 
dessa böter finns. I brist härpå kommer de att förvandlas till 24 dagar på vatten och bröd i 
fängelset. 
 
§ Tilltalade länsman Carl Blomberg bonden Nils Mattsson i Fiskeby och målaren Bernhard 
Utter på Tärnsunds krog, Ryds socken, för att förseglingen på deras brännvinspannor varit 
bruten. De nekade. Men nämndemännen Karl Andersson i Tång och Karl Karlsson i Lerberga 
samt fjärdingsman Anders Karlsson i Tuna och bonden Anders Andersson i Österröra vittnade 
efter avlagd ed, att förseglingen på hatt och bröst till Utters inmurade panna varit bruten. 
Tråden hade varit av och hopvriden igen. Dessutom hade hatten luktat drank. 

4  D:\&&-SKRIFTER\Häftade med omslag\Bro Häradsrätt\Doc-filer\BroH.1774.doc   Skapat den 2013-02-10 21:35:00  Senast utskrivet 
2013-02-12 06:06:00 



      Uppsyningsmännen intygade också att förseglingen på Nils Mattssons panna varit alldeles 
nedfallen. De svarandena påstod att de inte varit vållande. Utter berättade att inte han själv 
utan en gosse fört hatten och bröstet till den sista förseglingen.  
      Häradsrätten fann skäligt att det åligger Mattsson och Utter, i anseende till de framkomna 
besvärande omständigheter, med livlig ed på nästa ting försvara sig. Dels att förseglingen på 
deras pannor och hattar inte med deras vilja och vetskap blivit bruten eller att olovlig 
tillverkning av brännvin skett, varken av dem själva eller deras folk. Därefter vill Häradsrätten 
vare sig de gitter begå eden eller ej, vidare utlåta sig i saken. 
 
§ Häradsrätten hade den 23 september förra året pålagt drängen Henrik Johansson, som nu är i 
tjänst hos länsman Setterbom i Trögds Härad, att vid vite av 10 daler silvermynt infinna sig 
till detta ting. Saken gäller att krögerskan Setterström i Tibble förlorat 72 daler kopparmynt. 
Drängen Karl Nilsson på Aske Sätesgård och hustru Funkman hade vid vite av 5 daler 
silvermynt blivit kallade. 
     Nu inställde sig länsman Carl Blomgren som kärande, men Henrik Johansson var borta 
utan anmält förfall. Länsman Blomgren meddelade att drängen Karl Nilsson är illa sjuk och 
att hustru Funkman inte hade några upplysningar att lämna. Han lämnade hennes vittnesmål 
men åberopade istället ryttaren Eric Ålström, som var närvarande. 
 
Resolverades 
Henrik Johansson bör för sitt uteblivande böta det åsatta vitet på 10 daler silvermynt och till 
nästa ting vid ett ytterligare vite av 20 daler silvermynt inställa sig. Det åligger också Karl 
Nilsson vid förra vitet av 5 daler silvermynt att infinna sig, vilket länsman skall meddela dem. 
Även Ålström skall då åter inkomma. 
 
§ Då smeden Anders Ryberg vid Bro gård inte har löst ut ett vid sista ting begärt utslag i 
saken mot Anders Andersson i Skällsta, så skall han böta 5 daler kopparmynt. Han skall också 
erlägga lösen för utslaget med 27 daler 1/3 öre samma mynt. 
 
§ Kärade länsman Carl Blomgren till kvinnspersonen Stina Andersdotter i Önsta och drängen 
Pehr Andersson på Ekhammar för att de haft olovlig beblandelse med varandra. 
      Stina berättade, att när hon och Petter förra året tjänat tillsammans hos komminister Qvist 
i Låssa, hade Petter lägrat henne och rått henne med barn. Hon hade fött en gosse den 12 
november förra året. Gossen lever ännu. Hustru Maja Karlsdotter i Köpenhamn, Bro socken, 
hade hjälpt henne vid förlossningen. 
      Då Petter nekade till något olovligt ungänge med Stina Andersdotter är Rätten föranlåten 
att lämna anstånd med denna sakens avgörande till nästa ting, då parterna bör återkomma vid 
vite på 5 daler silvermynt. Det åligger länsman att inkalla hustru Maja Karlsdotter samt att 
hos komminister Qvist och hans hustru göra sig underrättad om vad anledning de har till bevis 
mot Petter. Därefter inkalla vittnen som kan ha några upplysningar. 
 
§ Genom länsman Carl Blomberg, som fått laga fullmakt, kärade drängen Anders Eriksson i 
Bista, Kalmar socken, till Erik Nilsson i Paradis, Bro socken, om inlösen av följande 
skuldbrev. Bevittnad avskrift uppvisades. 
Till drängen Anders Eriksson i Broby, Kalmar socken, är jag skyldig 94 daler kopparmynt, 
som inom loppet av tre veckor från nedanstående datum ovägerligen (ovillkorligen) skall 
betalas.  
     Varmed min förra skuld till honom förfaller och förbehåller jag mig därför, att återfå 
reversen på den summan, stor 150 daler kopparmynt. 
Bista den 28 november 1767  Erik Nilsson i Bista  
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Till vittne Johan Westman 
 
Då Erik Nilsson erkände denna förskrivning och i brist på redbar betalning kom överens med 
käranden om att avtjäna skulden med arbete på så sätt, att käranden består kost och ger 1 daler 
kopparmynt för varje dagsverke. Häradsrätten prövar skäligt, att Erik Nilsson förklaras 
skyldig till förskrivningen på 94 daler kopparmynt jämte löpande ränta från förfallodagen. 
Han får inlösa och stå för rättegångskostnaden med 15 daler samt med arbete betala efter 
parternas överenskommelse. 
 
§ Sedan Konungens Befallningshavande genom utslag den 19 januari 1773 pålagt Erik 
Nilsson i Paradis, att betala till bonden Anders Johansson i Bista, Kalmar socken, 108 daler 
kopparmynt med ränta och utsökningskostnad. Vid anställd utmätning hade inga tillgångar 
funnits och Anders Johansson hade instämt Erik Nilsson till detta ting för att med ed intyga 
sin fattigdom. Nu anmälde parterna att de kommit överens på så sätt att Erik Nilsson skall 
avtjäna sin skuld genom arbete på Anders Johanssons kost och få avräkna 1 daler för varje 
dagsverke. 
     Överenskommelsen erkändes på ömse sidor, varför Rätten fann skäligt att fastställa.  
 
§ Till detta ting har hökaren i Uppsala Claes Edvard Wallner utverkat stämning på mäklaren 
Olof Qvist i Låssa prästgård, med påstående att Qvist åren 1763 och 1764 dels genom uttagna 
varor och dels genom kontant lån blivit skyldig 282 daler 24 öre kopparmynt. Han bör 
påläggas att betala summan med ränta och rättegångskostnader. 
      Qvist bör dessutom anses med böter för att förnekat skulden hos Konungens 
Befallningshavande. 
     Vid uppropet inställde sig på Wallners vägnar vice stadsfiskalen Olof Edström och för 
mäklare Qvist länsman Carl Blomberg, bägge med skriftliga fullmakter. 
      Edström uppvisade konungens Befallningshavandes utslag av den 24 november förra året, 
varigenom saken förvisats till domstolen tillsammans med Wallners räkning på sin fordran.  
Den bestod av borgade varor för 87 daler 24 öre och kontant till 195 daler kopparmynt. 
      Länsman Blomberg nekade alldeles att Qvist skulle tagit några varor eller pengar som inte 
betalts. Varför fiskal Edström anhöll att Wallner tilläts med ed fästa sin handelsbok. Detta 
kunde han göra i Uppsala, helst som han var så sjuk och bräcklig att han inte förmådde resa 
hit till tinget. 
     Vartill Blomberg svarade, att handelsboken borde uppvisas här, för att man skulle se om 
den var så beskaffad, att ed kunde tillåtas. Han hade ingen skyldighet att resa till Uppsala för 
att höra eden, särskilt som Wallner inte bevisat att han är så sjuk. Blomberg förmodade att ed 
inte ägde rum i anseende till de föregivna kontanta lån.  
 
Resolverades 
Hökare Wallner har erbjudit sig att med ed styrka sanningen i sin handelsbok i den del som 
rör hans fordran till mäklare Qvist, men inte bevisat att han är så sjuk eller bräcklig, att han 
inte kan komma hit och beediga boken. Motparten bestrider därför edgång på annan ort. 
Dessutom bör boken prövas, om den är av sådan beskaffenhet att man kan tillåta ed.  
      Därför finner Häradsrätten skäligt enligt 17 kapitlet 2 § Rättegångs Balken, att hökare 
Wallner här vid domstolen på nästa ting med ed bevisar sanningen i  den del av sin 
handelsbok som rör fordran till Qvist på borgade varor. Boken skall uppvisas för att man skall 
se att den är beskaffad som lagen fordrar. 
     Parterna skall åter inställa sig vid nästa ting vid 5 daler silvermynt i vite för svaranden. 
Skulle Wallner då gitta bevisa att han är oförmögen härtill vill Rätten utlåta sig om edgång är 
tillåtet på annan plats. 
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§ Frälseinspektor Jonas Rydling anhöll att en socker- och senapsdosa i silver om 4 3/8 lod 
samt en förgylld senapssked om 3 lod, som enligt förskrivning av den 3 maj 1773 hade 
pantsatts av revisor Hedlund för 288 riksdaler kopparmynt med ränta från påsktiden 1772, nu 
måtte uppbjudas och värderas. 
      Då förfallodagen visade sig vara förra september månads slut, så blev till följd av 10 
kapitlet 2 § Handels Balken silvret uppbjudet och värderat efter 10 daler lodet. Det blev 461 
daler 8 öre kopparmynt.  
      Revisor Hedlund skall inom en månad efter delgivningen återlösa panten. Annars står det 
honom fritt om han hellre vill låta auktionera panten eller låta Rydling behålla den efter 
värderingen. 
 
§ Framlidne presidenten Zanders änka, friherrinnan Anna Posse, har hos Häradsrätten anmält, 
att vanartigt och illa sinnat folk tagit sig före och rätt ofta gjort åverkan på trädgården vid 
Säbyholms Sätesgård. De har brutit ned gärdgårdar och träd och stulit frukt och bär. Hon 
anhåller om Häradsrättens förbud häremot. 
      En del av nämnden hade sig bekant att skada tid efter annan hänt och de i lagen stadgade 
böter för hämmande av sådant självsvåld tydligen inte räcker. Så prövar Häradsrätten skäligt 
att utsätta ett vite av 15 daler silvermynt, förutom böter efter lag och skadans ersättande, för 
den som bryter ned gärdesgårdar omkring Säbyholms Trädgård, eller träden där förolämpar 
eller snattar frukt och bär. Det åligger vederbörande att kungöra detta förbud. 
 
§ På vederbörandes anhållan fann  Häradsrätten skäligt att förbjuda alla olaga gångstigar över 
Askers rusthålls åkrar och ängar. Vidare är det förbjudet att riva deras gärdesgårdar samt att 
olovligt beta inom hägnaderna. Den som upptäcks med någon av dessa olagligheter skall 
utom ersättning beläggas med vite på 5 daler silvermynt.  
     Förbudet skall dock först behörigen kungöras. 
 
§ Länsman Carl Blomberg framställde nödvändigheten av att vederbörande måtte förbjudas 
att under jultiden lägga halm i kyrkorna och i husen hos allmogen för att förekomma olyckliga 
eldsvådor, som därigenom lätt kan uppkomma. 
     Häradsrätten tog saken under övervägande och fann den nyttig och välgrundad, men ansåg 
dock att en så beskaffad sak inte kunde beläggas med vite. Länsman bör, i de socknar där det 
ännu är brukligt med halm i kyrkorna, överlägga med prästerskapet om sådant inte bör 
avskaffas, vilket skett i flera församlingar. 
     Allmogen bör genom allmänna kungörelse före julhelgen varnas, att om de nödvändigt vill 
använda halm på golven, skall de vara varsamma med elden. Helst som de vid eldsvåda under 
julhelgen inte kan förvänta sig någon hjälp och brandstod i Häradet. 
 
§ Drängen Matts Pehrsson i Hernevi har stämt drängen Mårten Eriksson, i tjänst hos bonden 
Pehr Johansson i Hernevi, för slagsmål på Brogård den 28 december.  
    Vid uppropet meddelade han, att han för sin del blivit förlikt med Mårten. Men då Mårten 
Eriksson erkände att han tillfogat Matts Pehrsson ett blodvite, bör han av de i 35 kapitlet 2 § i 
Missgärnings Balken utsatta 2 daler silvermynt i böter, erlägga frälsemans och Häradets andel 
med 1 daler 10 2/3 öre silvermynt. 
 
§ Kärade nämndeman Pehr Markusson i Husby till drängen Mårten Eriksson i Hernevi, för att 
han under en resa till Bergslagen, vid Vittinge kyrka i Västmanland den 9 januari på allmänna 
landsvägen med hugg och slag överfallit nämndemannen och hans dräng. 
      Mårten Eriksson nekade, men käranden menade att han med flera vittnen kunde binda 
honom till gärningen. 
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    Då brottet skett i Västmanland anser Häradsrätten enligt 10 kapitlet 21 § Missgärnings 
Balken att ärendet inte hör till denna domstol. 
 
§ I en skrift anmälde Henric Gripenstedt att Finsta, Råby, Bro prästgård, Hernevi och Kvista 
byar årligen hämtat sand vid Grindtorpet under Lejondal till väglagning. Gripenstedt hade 
aldrig åtalat detta utan sökt överenskommelse om delaktighet i vägstyckets underhåll mellan 
Grindtorpet och Stora Landsvägen vid Finsta. Helst som detta vägstycke genom mycket 
körning, blev alldeles obrukbart särskilt om hösten. En sådan väglagning hade aldrig kommit 
till stånd fastän den var billig. Gripenstedt ville inte söka förbud på sandgropen, då han visste 
att byarna hade ont om sand. Men han anhåller om en ordentlig vägdelning mellan Lejondal 
och byarna för att underhålla vägen till sandgropen. 
      Häröver hördes nämnden och de närvarande frälsefogdarna på Brogård, Säbyholm och 
Ådö, där bondbyarna ligger. De fann en sådan begäran billig och gick på sina herrskaps 
vägnar med på en sådan vägdelning. 
     Med anledning härav fann Häradsrätten skäligt att förordna länsman Carl Blomberg och 
nämndeman Nils Larsson i Ålsta, att nästa sommar förrätta vägdelning i vederbörandes 
närvaro. 
     Det skall genom kungörelse från Predikstolen meddelas, att alla de som vill nyttja denna 
förmån att hämta sand vid Grindtorpet bör infinna sig vid vägdelningen och motta sitt 
vägstycke, som de sedan skall sköta. Den som inte infinner sig eller går med på att laga vägen 
får inte i framtiden hämta sand på detta ställe. 
 
§ Bonden Pehr Eriksson i Ålsta hade den 31 maj 1765 blivit förordnad till förmyndare för 
avlidne Erik Erikssons i Aspvik omyndiga dotter Ulrica Juliana Eriksdotter. Nu kom Pehr 
Eriksson och Ulrica Juliana Eriksdotters nuvarande man, Erik Johansson, som erkände att 
Pehr Eriksson riktigt redogjort för sitt förmyndarskap och levererat de uppburna pengarna 
med ränta. Därför har Pehr Eriksson på egen begäran önskat bli entledigad från detta sitt 
förmyndarskap. 
 
§ För att förbättra ett stall vid det brandskadade Aspviks säteri och till gärdesgårdar ansåg 
Häradsrätten efter länsman Carl Blombergs besiktning att det behövdes 12 stycken timmer, 6 
lass gärdsel och 3 lass stör. Ärendet underställdes Konungens Befallningshavandes 
omprövande, om revisor Olof Hedlund skulle få det begärda byggnadsvirket jämt 6 lass ved 
från Bro Häradsallmänning. 
 
§ Inlämnades en rekvisition av ved till Salpeter sjudningen för innevarande år, nämligen för 
Ålbrunna 12 lass, Toresta 10, Dävensö 6, Ekeby 6, Stora Ullevi 4 och Finsta 8 lass. Det 
åligger ägarna av dessa hemman att på deras skog, som inte är duglig till annat än bränsle 
lämna så många lass som här anvisats. 
 
§ Kyrkoherde Johan Eric Arenius uppvisade en erkänd besiktning som gjordes den 15 oktober 
förra året på 6 stycken stenbundna, skogväxta och vattensjuka lägenheter vid den så kallade 
Lindhagen. Besiktningsmän hade varit länsman Carl Blomberg samt nämndemännen Anders 
Jöransson i Frölunda och Nils Larsson i Ålsta. Kyrkoherden tänkte uppodla marken till åker 
och äng. Därför kommer besiktningen att tjäna till rättelse då uppodlingen är fullbordad och 
kyrkoherden anmäler till frihetsår enligt Kongl Förklaringarna av den 27 juli 1747 och den 12 
augusti 1752. 
 
Så var rannsakat och dömt. Betygar På Häradsrättens vägnar Frid. Sahlman 
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Saköreslängd för Bro Härads vinterting år 1774 
De vid förra tinget till Borgmästare Sundblad dömda böter om 2 daler silvermynt eftergavs. 
Staffan Jöransson i Hälla döms för olovlig brännvinstillverkning, summa 100 daler, 50 till 
Kronan och 50 till målsägaren 
     Det åligger kronobetjänten att noga undersöka om tillgångarna räcker eller i brist 
omvandla böterna till 24 dagars fängelse på vatten och bröd. Pannan delas mellan Kronan och 
angivaren. 
Drängen Henric Johansson i tjänst hos länsman Setterbom i Trögd bötar 10 daler för vitesbot 
Smeden Anders Ryberg vid Brogård bötar 5 daler för att han inte tagit ut ett begärt 
Rättegångsutslag. Dessutom skall lösen erläggas med 27 1/3 öre. 
Drängen Mårten Eriksson i tjänst hos Pehr Johansson i Hernevi bötar för slagsmål på Brogård. 
Han är förlikt med målsägaren  
Kronans andel kommer att utgå efter 48 marks kurs 
På Häradsrättens vägnar Frid. Sahlman 
  
Dombok för Bro Härads sommarting år 1774 
År 1774 den 2 maj hölls laga sommarting med menige man och allmoge från Bro Härad i 
Tibble gästgivargård av undertecknad häradshövding. 
Närvarande hovauditören och kronobefallningsman Sven Askeroth samt länsman Carl 
Blomberg och Häradets vanliga nämnd; 
Häradsdomare Erik Andersson i Hernevi 
Anders Jöransson i Frölunda 
Erik Nilsson i Jursta 
Matts Thomasson i Brunna 
Johan Johansson i Frölunda 
Nils Larsson i Önsta 
Karl Andersson i Tång 
Per Markusson i Husby 
 
§ Efter gudstjänst i Näs kyrka, trädde Rättens ledamöter tillsammans på tingstaden, då laga 
ting och tingsfrid lystes samt kungjordes några Kongl Förordningar för allmogen. Därefter 
uppropades parterna och de instämda målen upptogs i följande ordning: 
 
§ Häradsrätten hade enligt protokoll av den 17 januari kommunicerat häradsbornas då gjorda 
påstående med förmyndarna för överståthållarens son, greve Axel Fersen och slottsfogden 
Jacob Gripenstråle, att framlidne baron Lantinghausens arvingar borde vara ansvariga för de 
nödvändiga reparationerna på tingsbyggnaden, hållstallet och hållstugan. 
     Nu inställde sig de lagligen inkallade häradsborna tillsammans med frälseinspektoren på 
Granhammar Jonas Rydling, som visade fullmakt och intygande från förmyndarna för baron 
Lantingshausen att de den 11 februari fått del av Rättens protokoll. Uppvisades också ett brev 
från kamreren i Lantinghausens Sterbhus, Lars Pagander, av den 28 förra månaden, att 
inspektoren skulle infinna sig till detta ting och på baron Lantinghusens vägnar meddela att 
han inte vill undandra sig att sätta tingsbygganden i stånd mot villkor som förut slutits med 
Häradet. 
     Inspektor Rydling anförde, att han på sitt herrskaps vägnar inte bestred att förbättra 
tingsbygganden och hållstallet, jämt gästgivarens eget hus, dock med förbehåll att då baron 
Josias Carl Cederhielm, vid gästgivargårdens försäljning, inte nämnt att egendomen skulle 
förbättras. Vilket han borde gjort. Det måste vara baron Lantingshausen öppet att hos 
kammarrådet Cederhielm söka ersättning för den del i kostnaden, som uppstått under hans nio 
besittningsår. 
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    Till följd av Rättens förordnande har länsman Carl Blomberg tillsammans med 
nämndemännen Anders Jöransson och Johan Johansson i Frölunda den 30 april besiktigat de 
felaktiga husen. Efter beskrivningen av bristerna har de ansett att böterna borde bli 1.211daler 
kopparmynt. Synemännen meddelade också att gästgivarens egen byggnad inte var så dålig, 
utom väggarnas myssjande (?), fyllning till golv och tak samt att dörrar och lås något  
förbättrades. 
     Rydling åtog sig att åtgärda detta. Han förklarade sig också efter föreställning villig att 
uppsätta en kakelugn i den västra förstugukammaren i tingsbyggnaden, som är avsedd för 
domhavande. 
 
Resolverades 
Det åligger förmyndarna för baron Lantingshausen att före midsommar nästa år ofelbart se till 
att tingsbyggnaden, hållstallet och gästgivarens eget hus förbättras. Detta skall ske efter det 
förslag som besiktningen nämner och protokollet innehåller. Därefter kommer Häradsrätten 
att föranstalta om behörig syn. För övrigt har förmyndarna rätt att begära att baron 
Cederhielm deltar i kostnaderna, om de anser sig befogade.  
 
§ Till detta ting har häradsborna blivit inkallade angående uppförandet av fängelserum här vid 
tingsstaden, vilket lagen i allmänhet bjuder. 
     Då häradsborna inte bestred detta, utan dessutom biföll att en påle med halsjärn skulle 
uppsättas, så beslöts att fängelserummet bör byggas av timmer, 6 alnar i fyrkant och 4 alnar 
högt med tegelkakelugn, ett fönster med järngaller, dubbeldörr med järnbom och utanlås, golv 
och tak inhugget i väggarna med stadig mur under syllarna och en lave att ligga på samt 
yttertak av näver och torv. 
      Åtog sig befallningsman Sven Askeroth, sedan han efter beting med någon som ville 
bygga räknat ut hela kostnaden, uppbära den vid någon uppbördsstämma och ansvara för att 
fängelset och straffpålen blir färdiga före midsommar nästa år. Detta lämnas dock till 
Konungens Befallningshavandes prövning. 
 
§ Uppvisade hovjunkare Carl Wilhelm Iserhielm två sockenstämmoprotokoll, det ena hållet i 
Västra Ryd den 31 oktober 1773, det andra i Näs Församling den 24 april detta år. Här 
framgår att Församlingen enhälligt önskat att avlidne kyrkoherde Olof Hernodii änka, Fru 
Christina Elisabeth Cohlbeck, och omyndiga barn måtte i anseende till åtskilliga anförda 
omständigheter, njuta dubbelt nådår. Hovjunkaren anhöll om Häradsrättens intyg över 
sannfärdigheten och vad Församlingarna anfört, för att hos Kongl Maj:ts kunna vinna de 
önskade nådåren. 
     Vid undersökning visade det sig att kyrkoherde Hernodius i livstiden ombesörjt Ryd 
kyrkas förbättring och prästgårdens flyttning och i stånd hållande, att kyrkoherden tillträtt 
pastoratet 1760 och avlidit förra året. Enligt bouppteckningen av den 6 juli 1773 hade 
egendomen bestått av 3/8 mantal kronoskatte, värderat till 9.000 daler,  kontanta pengar 122 
daler, lösöre och gröda 8.022 daler 11 öre och fordringar 4.394 daler 1 öre, tillsammans 
21.638 daler 15 öre kopparmynt. Skulder var 644 daler 10 öre, så att behållningen blir 20.994 
daler 5 öre kopparmynt att dela mellan änkan samt två gifta och två ogifta döttrar, varav den 
yngsta är mellan 16-17 år gammal. Detta skall meddelas till bevis. 
 
§ Inlämnades ett testamente så lydande: 
     Vore äkta folks kärlek endast bindande genom livsfrukt, så hade många hjonelag ingen 
glädje av dess verkan. Den ena skulle alltid med grämelse lämna den andra efter sig i världen, 
så att väl för ofta obilliga släktingars fordringar utan annat vedermäle av ömhet och trohet, än 
den smärtfullaste saknad av en älskad make, ökad av täta vidrigheter och besvär. 
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      En äkta kärlek gläder sig åt den frihet, som efter borgerlig och naturlig lag medges, att 
genom avhandlingar och fördrag som äkta personer sins emellan upprättat, inte endast befästa 
sitt läge i livstiden utan också göra den varaktig efter skilsmässan. 
     Då vi undertecknade inte vet, om den nådiga Guden kommer att bevara vår inbördes 
säkerhet genom livsarvingar, eller hur länge vi får smaka sötman av den ljuvaste kärlek, 
varmed vi omfattat varandra på det uppriktigaste, innan vi genom döden får sätta varandra i 
den kännbaraste saknad därav.  
     Där har vi som bevis på vår oförfalskade nit och ömhet, med noga betänkande och samråd 
samt sunt förstånd beslutat att upprätta ett Testamentum Recipronum, som härmed på det 
kraftigaste beslutas och stadfästes, med innehåll att den av oss som först avgår upplåter till 
den som överlever all sin egendom i allt det som Sveriges lag medgiver och efterlåter,  
     För att detta skall vara så mycket kraftigare har vi inte endast med våra namns 
undertecknande, utan också med tillkallade vitten befästat. 
     År efter Vår Frälsares Jesu Kristi hugneliga börd 1768 den 21 juni  
     Olof Hedlund  Anna Gahm 
 
Att salig fru Hedlund före sin död med sunt förnuft och gott förstånd erkände detta 
Testamente och förklarade det riktigt, så att det måtte äga sin kraft, intygar undertecknade. 
J E Arenius  Johan Estman 
 
Resolverades 
Kommuniceras med avlidna hustru Anna E Gahms arvingar, som har att inom natt och år 
inkomma med sina påminnelser, om de anser sig befogade. 
 
§ Kärade länsman Carl Blomberg till bönderna Jan Eriksson, Olof Eriksson, Jan Jansson i 
Ålsta, Karl Andersson, Erik Johansson och Johan Johansson i Skälby, Näs socken samt Karl 
Persson i Raskeboda, Bro socken och påstod att de skall vara ansedda med laga plikt för att de 
förra hösten en söndagsmorgon innan gudstjänsten varit slut, skall ha företagit en resa till 
Stockholm och således begått sabbatsbrott. 
     Svarandena förklarade, att de efter deras husbondes befallning en lördag farit till Lejondal 
och lassat på säd. Dagen därefter som var den 14 november hade de kört ett stycke, men för 
regn inte kunnat fortsätta resan. De hade först vänt hem för att få torka litet. Men på 
söndagsförmiddagen hade de kört åt Stockholm och inte haft möjlighet att delta i 
gudstjänsten, helst som de efter befallning skulle vara i Stockholm med säden på 
måndagsmorgonen, vilket i annat fall inte kunnat ske på grund av det svåra vädret. 
 
Resolverades 
Då Jan Eriksson, Jan Jansson och Olof Eriksson i Ålsta, Karl Andersson, Erik Johansson och 
Johan Johansson i Skälby samt Karl Person i Raskeboda rest ut till Stockholm en söndag och 
ingen av dem bevisligen bevistat gudstjänsten, så prövar Häradsrätten enligt 3 kapitlet 8 § 
Missgärnings Balken skäligt att de skall böta 10 daler silvermynt var för sabbatsbrott. 
 
§ Tilltalade länsman Carl Blomberg på Ämbetets vägnar, kvinnspersonen Lena Karlsdotter i 
Sanda, Låssa socken, för lönskaläge. 
     Som lägersman angav Lena drängen Johan Eriksson i Sanda, som dött förra 
Palmsöndagen. I övrigt berättade Lena att hon blivit hävdad av Johan Erikson vid 
Olofsmässotiden 1773 och att hon den 9 april i år förr ett piltebarn. Pojken levde ännu. 
Hon hade varit trolovad med Johan, vilket hon med kyrkoherde Johan Eric Arenius och 
Komminister Qvist ville bevisa. Därför berättade de närvarande: 
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     Kyrkoherde Arenius, att Johan bekänt att han hävdat Lena och att hans tanke varit att äkta 
henne, men att hans släkt varit emot detta. Dock hade han sagt att han lördagen därefter skulle 
komma till prästgården för att ta ut lysning. Detta hade inte skett utan mellan fyra eller fem 
hade han dött. 
      Komminister Qvist, att Johan sagt förra hösten, att han skulle gifta sig med Lena, men att 
han dött Palmsöndagen. 
      Inspektor Forslind som var närvarande berättade även han, att Johan sagt att han skulle 
gifta sig med Lena. Han hade dock varit mycket tvehågsen och ibland sagt att han som andra 
kunde plikta för lägermålet. 
      Lena yttrade att Johan lovat henne äktenskap i hemlighet, så att ingen hade hört det. 
      Den avlidne Johan Erikssons svåger och syster, Anders Eriksson i Sanda och hans hustru 
Maj Eriksdotter menade, att de rått Johan att ta Lena till hustru, vilket han dock vägrat och 
sagt, att han inte kunde få sitt sinne därtill. Han hade bekänt lägersmålet och bett dem vårda 
sig om barnet. 
      Därför åtog sig avlidne Johan Erikssons syster, hustru Maja Eriksdotter, att när Lenas barn 
var avvant, (inte längre fick bröstmjölk) ta det till sig och på egen bekostnad föda, uppfostra 
och kläda honom. Lena förklarade sig nöjd härmed. 
 
Resolverades 
Då Lena Karlsdotter inte kunnat bevisa, att hon blivit hävdad av Johan Eriksson under 
äktenskapslöfte, eller varit trolovad med honom, prövar Häradsrätten skäligt, att Lena 
Karlsdotter för första resan begånget lägermål bötar 5 daler silvermynt och ger 2 daler till 
Låssa kyrka, där hon också skall undergå enskild skrift och avlösning. 
     Vad angår barnets föda och uppfostran så låter Häradsrätten hustru Maja Erikdotters och 
Lenas överenskommelse bero. 
 
§ Till detta ting har skogvaktare Johan Holmberg stämt drängen Johan Mattsson i tjänst hos 
kyrkoherde Johan Eric Arenius. Han påstår plikt för olovligt hygge på Säbyholms skog och 
ersättning för rättegångskostnader. 
      Drängen Johan Eriksson från Bro prästgård är inkallad av Holmberg för samma sak. Han 
är stämd med påstående att återlämna en yxa, som han skall ha tagit förra vintern samt ersätta 
rättegångskostnaderna. 
      Vid uppropet inställde sig parterna och Holmberg yrkade vad som stod i stämningen. 
      Drängen Johan Mattsson erkände att han tagit en rutten gran som stod lutande. 
      Kyrkoherde Arenius var närvarande och berättade: Han hade haft lov att på Säbyholms 
skog ta sådana träd, som var ruttna samt lutande eller kullfallna. Detta erkända inspektor 
Forslind, som också var närvarande. 
     Nämndeman Nils Larsson i Önsta och före detta häradsdomare Hans Erlandsson i Rom 
berättade: De hade blivit kallade att förrätta syn på hygget och funnit spår till den ruttna 
granen samt bredvid en väg ett stycke därifrån hade flera stubbar synts. 
     Drängarna påstod att granen stått lutad och varit rutten samt att Johan Mattson kört hem 
den. Johan Eriksson hade huggit ned den. Han hade också varit med och kört hem den 
tillsammans med andra kullfallna träd. 
      Holmberg yttrade sig att han i anseende till den omständigheten ville höra Hans 
Erlandssons hustru, om drängarna haft en annan rutten gran på lasset. Drängarna svarade att 
det inte var nödvändigt, eftersom de erkänt. 
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Resolverades 
Skogvaktare Holmberg önskade att som vittne få höra Hans Erlandssons hustru över den 
omständigheten att drängarna haft en annan rutten gran på lasset. Men då drängarna erkänt är 
hennes vittnesmål onödigt. 
     Beträffande huvudsaken så äger kyrkoherde Arenius rättighet efter medgivande av 
inspektor Forslind att ta vindfällen samt andra ruttna lutande träd. Skogvaktaren har inte gittat 
bevisa att den huggna ruttna granen varit rätt uppstående. Därför blir drängen Johan Mattsson 
befriad från Holmbergs tilltal. Yxan skall återställas.  
      Rättegångskostnaderna i en så beskaffad sak kvittas mellan båda sidor och upphävs. 
 
§ Länsman Carl Blomberg anförde att han tillsammans med nämndemännen Matts 
Thomasson i Brunna och Karl Andersson i Tång vid undersökning hos torparen Erik 
Jöransson, som vid sista tinget blivit bötfälld till 100 riksdalers silvermynt för olovlig 
brännvinstillverkning, funnit att han inte hade tillräckliga medel att betala böterna. Hela hans 
förmögenhet uppgick till 500 daler 16 öre och att han hade en skuld på 687 daler 20 öre 
kopparmynt. 
      Häradsrätten fann att även om hans egendom auktionerades ut, skulle det inte räcka att 
betala böterna. Därför kommer Erik Jöransson att plikta med 24 dagars fängelse på vatten och 
bröd vid Uppsala Slott. 
 
§ Häradsrätten hade genom Utslag av den 17 januari ålagt bonden Nils Mattsson i Fiskeby 
och målaren Bernhard Utter att vid detta ting med ed befria sig från tilltalet om olovlig 
brännvinstillverkning, som de eller deras folk hade anklagats för.  
     Nu inställde sig Nils Mattson och Utter. Mattsson avlade med hand på bok värjomålseden, 
medan Utter erkände att han tillverkat brännvin. Han hade inte brutit förseglingen, eftersom 
den suttit bredvid på en lapp där tråden varit hopvirad. Han hade således inte behövt bryta upp 
den. 
     Länsman och uppsyningsmännen intygade att förseglingen varit oförsiktigt påsatt och inte 
varit fästad på knorran. Därför hade förseglingen varit alldeles orörd. 
      På tillfrågan om Utter hade tillgång till några böter, intygades att han vid undersökning 
inte haft egendom att betala kronoutskylderna. 
 
Resolverades 
Då Nils Mattsson i Fiskeby befriat sig med ed, är han fri från tilltal i detta mål. 
     Vad målaren Utter angår, har han brutit eden och är förfallen till 100 daler silvermynt i 
böter för olovlig brännvinsbränning. Då det vid undersökning visat sig att han inget har att 
betala med, skall han istället plikta med 24 dagars fängelse på vatten och bröd vid Uppsala 
slott. 
     Då han inte brutit förseglingen, helst som skillnaden på tråden verkligen inte varit 
förseglad så blir han befriad från böter för bruten försegling. Hälften av värdet på pannan 
tillfaller kronan och den andra hälften angivaren, länsman Blomberg. 
 
§ I den uppskjutna saken mellan länsman Carl Blomberg, på Ämbetets vägnar, och 
kvinnspersonen Stina Andersdotter i Önsta samt drängen Per Andersson i Ekhammar om 
lönskaläge, infann sig nu parterna. Blomberg meddelade att han inte kunnat instämma Maja 
Karlsdotter i Köpenhamn, som vid sista tinget blivit åberopad som vittne. Hon hade hjälpt 
Stina vid förlossningen. 
      Däremot var komminister Qvist i Låssa närvarande, för att lämna de upplysningar han 
kunde ha i ärendet. Han berättade att Stina och Petter tjänat hos honom vid den tiden då Stina 
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blivit lägrad. Något annat hade han sig inte bekant i denna sak. Qvists hustru hade heller inga 
upplysningar att lämna, varför länsman inte ansett det nödvändigt att inkalla henne. 
       Länsman hemställde om inte Rätten kunde avgöra saken med de skäl som fanns, helst 
som Maja Karlsdotters vittnesmål inte kunde vara av någon betydelse och det inte fanns andra 
omständigheter att övertyga Petter. Han nekade enständigt. 
 
Resolverades 
Häradsrätten prövade skäligt enligt 53 kapitlet i Missgärnings Balken att Stina Andersdotter 
skall plikta 5 daler silvermynt för första gången begånget lägersmål. Hon skall ge 2 daler till 
Låssa kyrka och där få enskild skrift och avlösning. 
     Vad Per Andersson angår så blir han i brist på bevis frikänd. 
 
§ Häradsrätten har genom utslag vid vintertinget den 17 januari  i saken mellan krögerskan 
här vid Tibble, Christina Sophia Sehlström och drängen Henrik Johansson, nu i tjänst hos 
länsman Carl Fredrik Setterbom i Trögd Härad, angående förkomna 12 daler kopparmynt, 
pålagt svaranden vid 20 dalers vite att komma till tinget. Även vittnet drängen Karl Nilsson på 
Aske Sätesgård hade varit kallad, men hade bevisligen varit sjuk. 
     Christina Sophia Sehlström och drängen Karl Nilsson var nu närvarande. Sehlström 
berättade genom länsman Carl Blomberg, att drängen Hindrik Johansson inte fått del av sista 
utslaget. Detta berodde på att Blomberg genom drängens husbonde länsman Setterbom sökt 
ge honom utslaget. Detta hade hittills inte verkställts. Han anhåller om anstånd med saken till 
nästa ting och att Hindrik Johansson och vittnet Karl Nilsson måtte åläggas vid tidigare utsatt 
vite då inkomma.  
 
Resolveras 
Då drängen Hindrik Johansson inte lagligen fått del av Häradsrättens utslag att komma hit till 
tinget och käranden nu åter anhållit om uppskov, så åligger det Hindrik Johansson enligt det 
tidigare utsatta vitet på 20 daler silvermynt och drängen Karl Nilsson vid 5 daler i vite att till 
nästa ting inkomma. Detta skall käranden meddela Hindrik Johansson. 
 
§ Infann sig i Rätten frälseinspektoren vid Stäkets gård, Anders Apelgren, och begärde att 
antingen han själv eller någon annan måtte bli förordnad till förmyndare för han styvson, 
knappt året gammal. 
     Häradsrätten menade att då han inte kunde föreslå någon skicklig förmyndare, kunde den 
omyndiges medel, som uppgick till något över 100 daler kopparmynt innestå hos länsman 
Blomberg, som efter auktion indrivit och därav betalt något årligen till barnets föda. 
     Apelgren yttrade att han inte var nöjd med detta och att han dessutom själv kunde föda 
barnet. Han ville vara betrodd med hela kapitalet. 
     Häradsrätten fann skäligt att till dess förslag på någon skicklig förmyndare finns, pengarna 
må stå med ränta hos länsman Blomberg. Han åläggs att till nästa ting visa räkning och 
redovisning.  
 
§ Kärade torparen Hans Christiansson i Tovalite  till torparen Erik Jonsson i Skälbärga, som 
förr bott på Ön i Ryds socken, med påstående att han borde plikta för att han skyllt kärandens 
dotter för att ha olovligen tagit en kvinnsmössa och ett linnetyg för honom. Han begär också 
rättegångskostnader. 
     Efter något tvistande kom parterna överens att Erik Jonsson skall som ersättning för detta 
stämningsmål och för någon annan gammal skuld i ett för allt betala Hans Christiansson 36 
daler kopparmynt med arbete. 
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     Då parterna på ömse sidor förklarade sig nöjda med denna förlikning, så lät Häradsrätten 
det bero. 
     Det åligger kronobetjäningen att tillse att Erik Jonsson i brist på pengar inte tredskas utan  
uträttar motsvarande arbete. 
 
§ Till detta ting har torparen Johansson på sin hustrus Anna Stina Persdotters vägnar och 
soldatänkan Magdalena Blomberg i Rydjan, Bro socken, stämt torparänkan, hustru Stina 
Hansdotter i Husby, Bro socken, med påstående, att hon med ed skall besanna 
bouppteckningen efter kärandenas avlidne fader, av den 25 oktober förra året, samt ersätta 
rättegångskostnaderna. 
     Vid upprop inställde sig parterna, då Stina Hansdotter yrkade som vid bouppteckningen 
och uppgav en fordran hos klockaränkan i Bro socken på 48 daler och hos Nils Bengtsson i 
Vallby torp 33 daler samt 18 daler kontant, som hon givit för enskild resa förra vintern. 12 
daler för malt samt 60 daler som betalats för ett ambarn (någon hon ammat). 
       Rätten frågade parterna om de förenats om en likvidation för att vinna ordning. Till 
likvidations man utnämndes länsman Carl Blomberg, som förrättat bouppteckningen och nu 
ville åtaga sig detta besvär. 
Härmed fann Häradsrätten skäligt att pålägga parterna ett vite på 10 daler silvermynt, att 
inställa sig hos länsman Carl Blomberg på dag som han bestämde. Då skall all egendom 
upptecknas och redovisas vad som till gemensam nytta blivit utgivit. När gäld och skuld tagits 
bort bör resten delas. Det åligger parterna vid samma vite att till nästa ting inkomma, då 
Häradsätten vill slutligen utlåta sig om vad som ändå kan vara tvistigheter. 
 
§ Företrädde frälseinspektoren på Ådö, Eric Lindström avlidne torparen Per Karlssons änka 
Stina Hansdotter och arvingar, mågen Johan Johansson på sin hustrus Anna Stina Persdotter 
vägnar och dotterns, soldatänkan hustru Magdalena Blomberg och inlämnade en av länsman 
Carl Blomberg och nämndeman Per Markusson hållen husesyn på torpet Hammaren den 1 
december. De begär att Häradsrätten prövar och därefter fastställer den. 
     Efter att Häradsrätten prövat husesynen och gjort sig noga underrättad om beskaffenheten. 
 
Resolverades 
Då det visat sig att torparen Per Karlsson mottagit torpet i förlorat tillstånd och att han byggt 
en stuga, en bod, ett svinhus och en badstuga, som i värde vida överstiger vad han efter en 
skälig byggnadsskyldighet haft för detta torp, som endast varit ett dagsverke och på några år 
efter hans uppodling ökat till två dagar i veckan, kan han inte finnas skyldig att betala. 
     Alltså befrias hans änka och arvingarna för fler nybyggnader, så att de 72 daler som de 
utfört för källaren försvinner. 
      Häradsrätten finner att förbättringarna är riktigt utförda.   
      Men vad beträffar halmen som borde använts till taktäckning, men tagits av änkan, så bör 
hon ensam vara ansvarig för den bristen i husesynen och ersätta med pengar halmens värde.  
 
§ Nämndeman Erik Nilsson i Jursta har till detta ting instämt bonden Johan Johansson i 
Ekeby angående obetalda auktionsmedel. 
     Men då svaranden, som bevisligen fått stämningen inte kommit till tinget, som nu lider 
mot sitt slut, så uppskjuts denna sak till nästa ting. Det åligger Johan Johansson vid ett vite på 
10 daler silvermynt att infinna sig då. Detta skall käranden kungöra för honom. 
     Johan Johansson kommer att få plikta 2 daler för uteblivande från detta ting. 
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§ Bonden Olof Lennartsson i Råby, Bro socken, har till detta ting instämt torparen Per 
Lennartsson i Skysta torp, samma socken, angående betalning med 54 daler för köp av 
kokreatur. Han begär också rättegångskostnader. 
      Vid uppropet infann sig käranden och svarandes ombud, länsman Carl Blomberg. Sedan 
Blomberg erkänt skulden yttrade käranden att han ville vänta med betalningen till nästa 
Mickelmässa. 
 
Resolverades 
Då svaranden genom sitt ombud, länsman Blomberg, erkänt skulden, så finner Häradsrätten 
skäligt pålägga Per Lennartsson att innan nästa Mickelmässodag betala 54 daler kopparmynt 
till Olof Lennartsson och ersätta hans rättegångskostnader med 9 daler samma mynt. 
 
§ Påstod efter stämning frälseinspektor Eric Lindström att bönderna Karl Jonsson och Olof 
Eriksson i Husby, Bro socken, måtte plikta efter lag då de brutit mot Häradsrättens förbud om 
åverkan på Kvista skog. De hade förra vintern förövat åverkan där. Han begär också att de 
ersätter rättegångskostnaderna. 
     Nämndeman Per Markusson intygade, att han synat en huggen gran, som legat kvar och att 
det var långt in på Kvista skog som hygget skett. 
     Inspektor Lindström inlämnade denna Rätts utfärdade förbud av den 30 maj 1769. Vitet 
var på 20 daler silvermynt för den som hugger på Ådö Sätesgård med där under lydande 
hemmans och lägenheters skogar. Han påstod att svaranden måtte fällas till vitet. Däremot 
begärde han inte ersättning för skada eller rättegångskostnader. 
 
Resolverades 
Karl Jonsson och Olof Eriksson erkände att de huggit. Jonsson ett lass enbuskar och en gran 
och Eriksson även han ett lass enbuskar. De säger att de inte haft minsta bevis eller kunskap 
om var skillnaderna i skogen gått. Medan däremot nämndeman Per Markusson intygat att de 
huggit långt in på Kvista skog. Därför prövar Häradsrätten skäligt att döma Karl Jonsson och 
Olof Eriksson till det utsatta vitet med 20 daler vardera. 
 
§ Följande bouppteckningar med likalydande avskrifter och bevis att fattigmedlen blivit 
riktigt betalda inlämnades: 
1:o Efter inhysesmannen Anders Persson och hans hustru Margareta Elindotter den 29 
november 1773 
2:o Efter avlidne torparen Johan Larsson på Stäksön av den 5 oktober 1773 
3:o Efter avlidne bonden Johan Johansson på Dävensö av den 5 november 1773 
4:o Efter soldaten Peter Ströms avlidna hustru av den 4 april 1773 
5:o Efter avlidne torparen Per Karlsson på Hammaren i Bro socken av den 25 oktober 1773 
6:o Efter avlidne torparen Erik Karlsson den 14 maj 1773 
7:o Efter Rättaren Johan Nyberg i Örsta, Ryds socken, av den 28 juni 1773 
8:o Efter torparen Johan Mattsons i Kärrboda, Ryds socken, avlidna hustru Kerstin 
Eriksdotter av den 20 december 1773. 
 
§ Inlämnades till Rätten ett testamente så lydande: 
Till Häradsrättens rättvisa prövning och fastställelse får undertecknade äkta makar uppta 
följande inbördes Testamentariska förordnande, som vi i anledning av vårt livs ovissa 
varaktighet och den här anförda omständigheten funnit oss föranlåtna att upprätta. 
    Vi har inga omyndiga barn för vilkas rätt lagen i Ärvda Balkens 17 kapitlet § 4 talar. Våra 
barn och anhöriga i tidigare gifte är i den ålder och förmögenhet, att det vore billigt att de 
visade oss hjälp och understöd. Hittills har vi dock inte sett några prov härpå. 
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      Däremot har vi i vårt äktenskap, som Gud den Allsmäktige inte behagat välsigna med 
någon livsfrukt, alltid njutit kärlek, bistånd och  välvilja hos varandra på sätt som äkta makar 
någonsin kunnat önska sig. 
       Då vi således inte har någon, som på vår ålderdom och intill döden kommer, väntas ge 
oss någon ömmare vård och skötsel än av varandra, så förklarar vi härmed som vår fasta och 
allvarliga vilja vara, att den av oss bägge som överlever den andra, skall intill sin död okvald 
(ostörd) av någons arvsrätt äga och efter behag nyttja och råda över alla de lösören som anses 
vara den avlidne makens kvarlåtenskap. 
      Vi avhänder således på bägge sidor alla våra barn och anhöriga från våra tidigare giften all 
arvsrätt till vår egendom så länge endera maken av oss lever. Men efter bägges död må de 
dela vår kvarlåtenskap efter lag sig emellan. 
      Vi har detta Testamentariska förordnande med våra namn och bomärkens undersättande i 
vittnens närvaro bekräftat, som skedde  
Lilla Björkinger den 21 januari 1774  Matts Ericsson  Stina Mattsdotter Bomärken 
 
Att ovanstående Testamentariska disposition är med sunt förstånd och fri vilja på bägge sidor 
gjord intygas. Ut supra 
Carl Andersson  nämndeman  Matts Thomasson  nämndeman 
Efter begäran uppsatt och författat av Eric Elfstadius Nådårspredikant 
 
Resolverades 
Detta är infört i Domboken till den kraft och verkan lag förmår. Testamentet bör vid endera 
makens död uppvisas för Rätten. 
 
§ Upplästes höbärgnings listan vid Näs Kongl Äng och förteckning över Fångskjutsar för år 
1773.  
Examinerades Häradet underskrivna och förseglade längd. 
Uppvisades utdrag ur Kronans jordebok på de skattehemman, som ägarna inte själva brukar 
och därför bör betala bevillning. 
Uppvisades avkortnings och restlängderna på Kongl Maj:ts och Kronans räntor för detta år. 
Det fanns inget att anmärka. 
 
§ Inlämnades följande bouppteckningar tillsammans med lika lydande avskrifter att de fattigas 
andelar blivit betalda, nämligen: 
1:o Torparen Per Larsson i Hammartorp 
2:o Vaktmästare Gersells änka Anna Brita Hassel och dotter Greta Regina Gersell 
3:o Trädgårdsmästare Johan Linds hustru Anna Greta Perfeldt 
 
§ Häradsrätten hade genom utslag av den 17 januari 1774 tillåtit hökaren i Uppsala, Claes 
Edvard Wallner, med ed besanna sin hållna handelsbok över vad mäklare Olof Qwist hade 
borgat, om boken vid uppvisandet befanns vara av den beskaffenheten som lagen fordrar. 
      Nu inställde sig Wallners fullmäktige, stadsfiskalen i Uppsala Olof Edström samt på 
svarande, mäklare Qwists vägnar, länsman Carl Blomberg. Edström uppvisade ett under ed 
skrivet intyg av Medicine Doktor Isac Uddman daterat den 25 förra månaden, som bevisar att 
Wallner som plågad av gikt och flera andra tillstötta sjukdomar är förbjuden att i vårkölden 
göra någon resa. Edström anhåller därför att Wallner kunde få tillstånd att genom ed få 
bekräfta sin fordran vid någon domstol i Uppsala. 
      Länsman Blomberg, sedan den nu uppvisade handelsboken visat sig vara av den 
beskaffenhet att den rör tvisten, bestred  inte att Wallner kunde med ed i Uppsala bestyrka att 
han utlämnat varor till Qvist mot borgen. 
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     Därför förvisades parterna till Uppsala Stads Lovliga Kämnärsrätt, som i mäklare Qvists 
eller hans laga ombuds närvaro, skulle låta hökare Wallner, om han gitter, med livlig ed 
besanna sin handelsbok angående de varor han utborgat till Qvist. Han skulle också meddela 
bevis därom. 
     Det åligger parterna till nästa ting åter hit inkomma och avvakta Rättens vidare utlåtande. 
Svaranden åläggs ett vite på 5 daler silvermynt. 
 
§ Besvärade sig ägaren av Ådö sätesgård, vice presidenten i Kongl Maj:ts och Rikets Svea 
Hovrätt, Carl Hindric Bergenschiöld, genom sin frälseinspektor Eric Lindström, över att 
denna Rätts den 30 maj 1769 utfärdade förbud vid 20 dalers silvermynts vite mot allt olovligt 
hygge på Ådö Sätesgård och därunder lydande hemmans och lägenheters skogar inte hjälpt. 
Åverkan har ofta förövats. Han anhåller att vitet höjs. 
      Då det vid undersökning visade sig att åverkan hade skett på dessa skogar flera gånger till 
ägarens intrång och skada och två personer hade pliktat vid detta ting, prövar Häradsrätten 
skäligt att utsätta vitet till 25 daler silvermynt. Utom böter efter lag skall skadan ersättas. 
     Den som i fortsättningen beträds med något olovligt hygge på Ådö Sätesgårds och 
underlydande hemmans och lägenheters skogar blir alltså förfallen att betala vite på 25 daler. 
Detta gäller även olovligt fiske och jagande på ägorna. Den som ertappas härmed kan inte 
undgå att vara ansedd med laga plikt sedan detta Förbud kungjorts från Predikstolen i Låssa 
och angränsande församlingar. 
 
§ I en inlämnad skrift har Hans Excellens Baron Carl Funck meddelat att han fått veta att 
kyrkoherden i Bro och Låssa församlingar Johan Eric Arenius ansökt om utbrytning av någon 
mark till uppodling. 
Hans Excellens anhåller som ägande Jus Patronatus (rätt att anställa prost) i församlingarna 
att Häradsrätten inte måtte tillåta sådan åtgärd. Det kan bli någon annans rättighet till förfång. 
Han anhåller att detta införs i Rättens protokoll. 
 
Resolveras 
Att då kyrkoherde Arenius anmäler den redan besiktigade och uppodlade marken till frihetsår, 
äger Hans Excellens frihet att inkomma med sina påminnelser. Det redan gjorda förbehållet 
skall dock intas i protokollet. 
 
§ Hans Excellens Baron Carl Funck hade skriftligen gjort det förbehållet, att om man 
bestämde att uppgå rågångarna runt Brogårds Allmänning, som hans ägor stöter intill på alla 
sidor, så vill han inte förbjudas att med sitt folk verkställa arbetet. Detta för att undvika tvist 
om vem virket som kommer att fällas borde tillhöra. 
     Häröver skulle Hans Excellens underrättas att häradsborna vid förra årets höstting varit 
sammankallade för att samråda om denna rågångs uppgående. Enligt protokollet av den 23 
september hade man kommit överens om att hälften av dagsverkena skulle utföras av de 
nästintill liggande skoglösa grannarna, mot att de fick ta den skog, som fälldes på 
Allmänningssidan. Jägeribetjänten skulle göra en skälig delning dem emellan. 
    Den andra hälften av dagsverkena skulle den göra vars ägor stöter intill Allmänningen. 
    I följd härav kan Hans Excellens inte förbjudas att med eget folk ombesörja de dagsverken 
för den del av hans ägor som gränsar till Allmänningen. Han har också rätt att behålla det 
virke, som faller på hans enskilda ägor. 
 
§ Löjtnant Conrad Vigesack har skriftligen anhållit, att förbud måtte utfärdas mot olovligt och 
otidigt betande på ängar och gärden samt att anlägga olovliga vägar med flera förövade 
olagligheter vid Skälby boställe. 
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   Häradsrätten har i skriftligt utlåtande av de övriga jordägarna i Skälby funnit att Löjtnanten 
lidit förfång på grund av angivna omständigheter. 
    Därför förbjuds att ängarna betas senare på hösten än till Mickelmässodagen eller att 
kreaturen vallas och tjudras i sädesgärdet innan bärgning skett. Angränsande byamän må inte 
insläppa några kreatur i Skälbys skog och betesmark. Det får heller inte inrättas några vägar 
över ägorna. Detta vid 10 dalers silvermynt i vite. Förbudet skall behörigen kungöras.  
 
§ Uppvisades en gärdsgårdsdelning mellan Skälby och Sylta byar, hållen den 25 september 
1773. Det var 360 alnar som blivit fördelade på 55 öreland, så att Skälby Boställe fått 65 5/11 
alnar. Ceremonimästare Wachschlagers hemman 9 5/11 alnar. Hovjunkare Gripenstedts 
hemman 18 10/11 alnar. De tre sista borde underhålla grindarna. 
      Rusthållet, posthållet, länsmans bostället och ceremonimästarens hemman i Sylta 58 10/11 
samt Uppsylta hemman, som ägs av hovjunkare Gripenstedt får 29 5/11 alnar. 
      På löjtnant von Vigesacks, bataljons adjutanten von Hellers, länsman Blombergs, 
hovjunkare Gripenstedts och ceremonimästare Wachschlagers vägnar hade frälsefogden 
Magnus Sahlström skrivit under delningen. Så blev den till efterlevnad fastställd. 
 
§ Efter uttagen stämning tilltalade länsman Carl Blomberg på Ämbetets vägnar drängen Erik 
Nilsson i tjänst hos bonden Erik Eriksson i Ålbrunna, Låssa socken, för att han vid barnsöl i 
Ålbrunna ofredat och sidovördat (inte visat vördnad för t ex överordnad) sin styvmor, änkan 
Brita Nilsdotter i Ålbrunna. Han hade i vrede och bitterhet slagit sönder fönstret i hennes 
stuga. 
     Denna rannsakning är insänd till Kongl Maj:ts och Riksens Svea Hovrätt. 
     Således är företaget, rannsakat och avgjort intygar  
På Bro Häradsrätts vägnar Frid: Sahlman 
 
Saköreslängd för Bro Härads sommarting år 1774 
1:o Drängen Erik Nilsson i Ålbrunna för smädliga ord och åthävor mot sin styvmor, Brita 
Nilsdotter bötar 50 riksdaler silvermynt fördelat på Frälset, Häradet och Målsägaren 
Dessutom skall han göra henne offentlig avbön, som är pålagd av Kongl Hovrätten. 
2:o Bönderna Per Eriksson, Per Persson och Olof Eriksson i Ålsta, Karl Andersson, Erik 
Johansson och Johan Johansson i Skälby, Näs socken, samt Karl Karlsson i Raskeboda, Bro 
socken, för att de anställt en resa på söndagen och då begått sabbatsbrott. De bötar vardera 10 
riksdaler fördelat på Kronan, Häradet och Målsägaren 
3:o Kvinnspersonen Lena Karlsdotter i Sanda, Låssa socken, för lönskaläge. Hon bötar 5 daler 
fördelat på Frälset, Häradet och Målsägaren och skall dessutom ge 2 daler till Låssa kyrka. 
Där skall hon i Sakristian undfå enskild avlösning. 
4:o Sedan det vid undersökning visat sig att Stephan Jöransson inte gitter betala de 100 
riksdaler silvermynt i böter, som han dömdes till vid förra tinget för brännvinstillverkning, 
kommer han att vedergälla brottet genom 24 dagars fängelse på vatten och bröd. 
5:o Målaren Bernhard Utter på Tärnsunds krog som är dömd för olovlig brännvins 
tillverkning, skall sitta 24 dagar i fängelse vid Uppsala slott på vatten och bröd, då han inget 
har att betala böterna med. Hans brännvinspanna är förverkad med hälften till Kronan och 
hälften till angivaren. 
6:o Kvinnspersonen Stina Andersdotter i Önsta bötar för lönskaläge 5 daler silvermynt samt 
ger 2 daler till Låssa kyrka, där hon  också skall få enskild avlösning. 
7:o Bonden Johan Johansson i Ekeby bötar 2 daler för uteblivande från tinget. 
8:o Bönderna Karl Jonsson och Olof Eriksson i Husby, Bro socken, bötar 20 daler silvermynt 
i vitesbot vardera för åverkan på Kvista skog 
Kronans andel kommer att utgå efter 48 marks kurs. 
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Frälsefogden Sahlström är pålagd att lösa ut ett begärt protokollsutdrag med 5 daler 17 öre 
kopparmynt, men är förskonad från plikt. 
På Ämbetes vägnar Frid: Sahlman. 
 
Urtima ting den 29 november 1774 
År 1774 den 29 november hölls urtima ting i Tibble gästgivargård av undertecknad 
Häradshövding. 
Närvarande länsman Carl Blomberg och följande av Bro Härads nämnd 
Häradsdomare Erik Andersson i Hernevi 
Nämndemännen Anders Jöransson i Frölunda 
Erik Nilsson i Jursta 
Matts Tomasson i Brunna 
Johan Johansson i Frölunda 
Nils Larsson i Önsta 
Karl Andersson i Tång 
Per Markusson i Husby 
§ Med anledning av Kongl Maj:ts Befallningshavandes skrivelse av den 26 september har 
urtima ting utsatts till i dag. Ärendet gäller torparen Olof Persson i Ryttarehov, som blivit 
angiven och häktad för inbrottsstöld. 
    Länsman Blomberg berättade, att Hovjunkare Carl Wilhelm Iserhielm angivit hos honom 
att Olof Persson i Ryttarehov, som är torpare under Hovjunkarns gård Torsätra, natten mellan 
19 och 20 september på en stege klättrat upp till en vädringsglugg och därigenom krupit in i 
spannmålsboden vid Torsätra. Han hade där stulit två påsar mjöl. Den ena innehöll 2 lispund 
15 mark sammalet rågmjöl, den andra 1 lispund siktat vetemjöl. Dessutom saknar 
Hovjunkaren efter sina räkningar 50 pund mjöl, som troligen blivit stulet genom samma hål. 
Hålet hade varit gnidigt och väggen nedanför mjölig. Han vill dock eftergiva all ersättning. 
     Olof Persson är 44 år gammal och har med sin avlidna hustru 4 barn. Han har god 
kroppsstyrka och bekände frivilligt att han vid slåtterandstiden då han skulle gå hem, sett att 
luckan till spannmålsboden stått öppen och en stege varit upprest på väggen. Han hade då 
fattat beslutet att gå in och stjäla eftersom han hade brist på bröd. Han hade gått hem och fått 
lite mat och sedan på natten stigit upp på stegen, krupit in genom hålet och fyllt en påse som 
han tagit med sig med 1 lispund rågmjöl och klättrat ut. Något därefter tog han ett lispund 
rågmjöl och tredje gången lika mycket samt fjärde gången fyllde han två påsar, den ena med 
rågmjöl och den andra med vetemjöl, utan att veta vikten. Men vid folkets ankomst hade han 
lindat in sig och gömt sig i ett segel, men blivit fasttagen och insänd till Uppsala Slotts häkte. 
      Länsman åberopade följande vittnen, nämligen kusken Mats Ekström, skytten Johan 
Ålström, torparen Johan Olofsson i Snugghäll och trädgårdsmästare Johan Lundén, vilka 
ojävade efter avlagd ed och erinran om edens vikt, var för sig berättade: 
1:o Kusken Mats Ekström: att då det märkts att någon stulit i spannmålsboden vid Torsätra 
helst som väggen varit mjölig, rödfärgen avgniden och hålet 1 ½ kvarter brett och 5 kvarter 
långt med en lucka med pinne för, allt mycket slätt.  
     Vittnet med flera av betjäningen hade satt sig före att spana på tjuven. De hade första 
natten funnit Olof Persson i boden. Han hade vecklat in sig i ett på en bjälke under taket 
liggande segel. Mjölet hade han lagt i två säckar. Rågmjöl i den ena som vägde 2 lispund och 
15 marker, vetemjöl i den andra som vägde 1 lispund. 
2:o Skytten Johan Ålström och 
3:o Torparen  Johan Olofsson i Snugghäll att de vaktat boden och sagt till Olof Persson som 
sett ut genom gluggen att inte gå ned, varpå de meddelat herrskapet detta. De hade låtit söka i 
boden och funnit Olof Persson. De berättade samma sak om vikten på det stulna. 
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4:o Trädgårdsmästaren Johan Lundén berättade lika som första vittnet. Alla instämde i att 
luckorna var försedda med hake och pinne på insidan. De hade dock inte sett om haken på 
denna lucka nu var kvar. 
Vittnesmålen upplästes och vidkändes. 
 
Olof Person påstod att det inte varit någon hake på luckan, de gånger han gått in där och att 
stegen legat under bodbottnen tidigare, men sista gången hade den stått mot laduväggen. 
      Slutligen påstod länsman plikt efter lag och Kongl Förordningar. Sedan protokollet blivit 
uppläst för Olof Persson och vidkänt och Häradsrätten värderat 5 lispund och 15 marker 
rågmjöl á 4 skilling till 23 daler och 1 lispund vetemjöl till 7 daler 16 öre, tillsammans 31 
daler 16 öre kopparmynt, blev denna sak övervägd och Häradsrätten stannade i följande  
 
Utslag 
Torparen Olof Persson har erkänt att han fyra gånger gått in i spannmålsboden vid Torsätra 
Sätesgård på så sätt att han med hjälp av en stege krupit genom en vädringsöppning, som var  
försedd med lucka om 8 tums bredd samt stulit tillsamman 5 lispund 15 marker rågmjöl och 1 
lispund vetemjöl värderat till 10 daler 16 öre silvermynt.  
Urtima Häradsrätten prövar i förmåga av 40 kapitlet 1 och 6 §§ Missgärnings Balken rättvist, 
att Olof Persson för ett sådant menligt inbrott och för själva tjuvnaden straffas, sig själv till 
välförtjänt näpst och andra till varnagel, i ett för allt med 18 par spö, tre slag i paret samt i 
Ryds sockenkyrka undergår en söndags uppenbar kyrkoplikt. 
      I övrigt åligger det Olof Persson om Hovjunkare Iserhielm så fordrar, att betala honom för 
det stulna, men inte återlämnade 3 lispund rågmjöl med 12 daler kopparmynt.  
År och dag som förr skrivit är. På Urtima Häradsrättens vägnar Frid: Sahlman. 
 
Dombok för Bro Härads lagtima höstting år 1774. 
År 1774 den 16 och följande dagar i september hölls lagtima höstting med menige man och 
allmogen från Bro Härad i Tibble gästgivargård av undertecknad vice Häradshövding, efter 
förordnande av den 11 augusti. Närvarande var länsman Carl Blomberg samt Häradets 
nämnd: 
Anders Jöransson, Frölunda 
Erik Nilsson i Jursta 
Matts Tomasson i Brunna 
Johan Johansson, Frölunda 
Nils Larsson i Önsta 
Carl Andersson i Tång 
Per Markusson i Husby 
 
§ Efter gudstjänst i Näs sockenkyrka sammanträdde Häradsrättens ledamöter på vanliga 
tingsstaden och sedan laga ting och tingsfrid utlysts upplästes för allmogen  
Kongl Förbudet mot barnamord av den 12 juli 1750 
Kongl Forordningen om budkavlar av den 7 maj 1743 
Kongl Förordningen om straffets skärpande för tjuvar av den 20 december 1745 
Kongl Förordningen om straff för dem som olovligen bryter andras brev och där tar pengar 
eller annat pengars värde av den 5 mars 1746. 
      Därefter företog sig Rätten lagfarter och inteckningar, som särskilt protokoll visar. Sedan 
skedde uppropet, då vissa dagar utsattes på vilka de instämda saker skulle tas upp tillsammans 
med andra anmälda ärenden. Utom de mål som rörde förmyndarskap varöver särskilt 
protokoll blev hållet. Ärendena blir avgjorda på sätt som följer: 
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      § Anmäldes att Häradsdomare Erik Andersson i Hernevi förra måndagen rest sjöledes till 
Stockholm, varifrån han ännu ej kunnat återkomma. 
      § Meddelade länsman Carl Blomberg att nämndman Anders Jöransson i Frölunda fått 
fullmakt av gästgivare Peter Holmström här vid gästgivargården, att under hans frånvaro på 
Holmströms vägnar svara på den av länsman mot Holmström instämda sak, angående plikt för  
försummad väglagning. Då Rätten således i denna sak inte var domför, inkallades bonden 
Anders Bengtsson i Öråker att som ledamot bistå Rätten. Efter avlagd domared intog han sitt 
säte i Rätten.  
 
§ Efter uttagen stämning kärade länsman Carl Blomberg på Ämbetets vägnar till gästgivare 
Peter Holmström här vid gästgivargården och påstod att Holmström, som brukar 
Posthemmanet i Tibble by och är ansvarig för postgången, sista sommaren underlåtit att laga 
och grusa posthemmanets vägstycken på Allmänna landsvägen och häradsvägen. Holmström 
bör därför vara ansedd med laga plikt och dessutom påläggas att ofördröjligen sätta 
Posthemmanets dåliga vägstycken i stånd. 
    Gästgivare Holmström erkände genom sin fullmäktige, nämndeman Anders Jöransson i 
Tuna, att han i år hade försummat att förbättra Posthemmanets väglotter, men menade att han 
för Posthemmanet var fri från vägröjning i stöd av Kongl Maj:ts Nådigaste Confirmation 
(bekräftelse) på postbetjänters friheter och Protectonial (beskydd) av den 13 februari 1720. I 
följd av detta undandrog han sig att hädanefter förrätta sådana körslor. 
      Länsman Blomberg yrkade på stämningens innehåll och ställde under Häradsrättens 
prövning, vad verkan svarandens ursäkt kunde ha. 
 
Resolverades 
Postbönder är i ovan åberopade Kongl Brev av den 13 februari 1720 inte befriade för annan 
tunga och besvär än vad som uttryckligen omtalas. Vägröjning är inte uppräknad bland de 
förmåner postbönder blivit lovade. Därför och som allmänna lagen utan undantag i 25 kapitlet 
10 § Missgärnings Balken säger, skall alla som äger eller brukar hemman på landet röja vägar. 
Häradsrätten prövar till följd av detta lagrum pålägga Holmström att ofördröjligen sätta de 
Allmänna lands och häradsvägar som är tilldelade posthemmanet i fullgott skick. 
      Holmström skall enligt 13 kapitlet i denna Balk plikta 3 daler silvermynt för eftersatt 
väglagning. 
 
§ Bro Häradsrätts utslag i den av länsman Carl Blomberg, på Ämbetets vägnar, instämda 
saken mot drängen Johan Wiberg på Örnäs och kvinnspersonen Anna Maria Girelia på torpet 
Tingelsten på Örnäs ägor i Näs socken. De är instämda angående påstådd plikt för begånget 
lägersmål. Parterna har blivit hörda i målet och förklarat sig vid lagtima hösttinget i Tibble 
gästgivargård den 16 september 1774. 
     Wiberg har godvilligt erkänt att han omkring Helgomässotiden förra året haft olovligt 
umgänge med Gerelia i hans faders torp Tingelsten. Hon hade då blivit havande och den 16 
augusti i år fött ett gossebarn, som ännu lever.  
      Till följd av 53 kapitlet 1 § i Missgärnings Balken prövar Häradsrätten att Wiberg och 
Gerelia för första resan begånget lägersmål skall plikta, han 10 daler och hon 5 daler samt ge 
till Näs sockenkyrka, Wiberg 4 daler och Gerelia 2 daler silvermynt. I samma kyrkas Sakristia 
skall de komma till enskilt skriftemål och avlösning. 
      Wiberg skall årligen till barnets föda och uppfostran betala 48 daler kopparmynt tills 
barnet helt kan nära sig själv. 
 
§ Torparen Johan Johansson på sin hustrus Anna Stina Persdotters vägnar och soldatänkan 
hustru Magdalena Blomberg i Rydjan, Bro socken, har instämt till sista sommartinget 
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torparänkan hustru Stina Hansdotter i Husby, Bro socken att under ed besanna sina rättigheter 
vid bouppteckningen efter kärandenas avlidne fader av den 25 oktober förra året samt ersätta 
rättegångskostnaden. 
      Denna sak hade blivit uppskjuten då parterna förenats om likvidation för att vinna rättvisa. 
De hade utnämnt länsman Carl Blomberg till likvidationsman. Häradsrätten hade ålagt dem 
med vite på 10 riksdaler silvermynt, att inte bara infinna sig hos länsman Blomberg på den 
utsatta dagen, då all egendom borde upptecknas och till ….nytta blivit använt, gäld och skuld 
avräknas samt det övriga delas. De skall också vid samma vite inkomma till detta ting då 
Häradsrätten ville slutligen utlåta sig om vad som kunde vara stridigt. 
     Så inställde sig parterna och inlämnade en av länsman Blomberg uppsatt och av dem 
underskriven förening med anhållan att det skulle intagas och fastställas i protokollet ord för 
ord så lydande: 
      År 1774 den 14 september. Sedan undertecknade till följd av Häradsrättens förestående 
utslag, sammanträtt hos länsman Blomberg, träffades oss emellan följande vänliga 
överenskommelse: 
     Att jag Stina Hansdotter till mina styvbarn nu i höst betalar kontant 120 riksdaler 
kopparmynt och dessutom lämnar dem frihet att indriva och utan mitt deltagande och för sig 
själva behålla följande i bouppteckningen av den 25 oktober förra året samt i föregående 
protokoll uppgivna fordringar, nämligen hos 
Tynis Ersson i Lund 48 riksdaler mot pant i en brännvinspanna som de äger att ta till sig 
Ryttaren Åhlström 9 riksdaler 
Anna Stina 18 riksdaler 
Malena 6 riksdaler 
Klockare Rickard (?) i Bro 48 riksdaler  
Torpare Nils Bengtsson i Vallby torp 32 riksdaler 
Tillsammans 162 riksdaler kopparmynt 
Häremot förklarar jag, Johan Johansson, på min hustrus Anna Stina Persdotters vägnar och 
Malena Persdotter på egna vägnar att all slags disput (tvist) och rättegång om arvet efter vår 
avlidne fader och styvfader, Pehr Carlsson i Hammartorp, till alla delar upphävs och av sig 
självt förfaller, så att vår gamla styvmoder må fritt och okvald äga och disponera vad som 
fallit på hennes lott efter delningen.  
      Vad beträffar det som kan vara glömt vid bouppteckningen, samt betalningen för 
höstsädet vid torpet hösten 1773 och andelen av den där vid fallna grödan och de på auktionen 
i Husby den 31 mars sålda persedlarna och vad mera som kan höra till detta ämne, inte dess 
mindre utan vad denna överenskommelse tillägger oss, få behålla vad oss efter vår fader och 
svärfader vid delningen tillkommit och vi redan fått.  
      Härmed förklarar vi oss på ömse sidor till alla delar nöjda, som med namn och bomärken 
bekräftas. 
Stina Hansdotter bomärke, Jan Jansson bomärke, Malena Pehrsdotter bomärke 
 
Vid uppläsandet av denna förening förklarade parterna sig nöjda. Därför prövade Häradsrätten 
skäligt att fastställa densamma. 
 
§ Cajsa Westman på Granhammars ägor i Ryds socken visade ett av denna Rätts utdrag ur 
Domboken av den 23 september förra året. Där stod att sedan länsman Carl Blomberg låtit 
stämma kusken Johan Hultberg på Torsätra och Cajsa Westman för begånget lägersmål, så 
hade Hultman, i länsmans närvaro, anmält att han önskade ta Cajsa Westman som han lägrat 
till sin hustru.  
      Häradsrätten förklarade, att om Westman som inte kommit till tinget var nöjd  härmed, 
skulle  de vardera efter 53 kapitlet 5 § Missgärnings Balken ge till kyrkan för otidigt sängalag 
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2 riksdaler silvermynt. Men om äktenskapet inte blev av, åligger det länsman att saken här vid 
Rätten på nytt anmäla.  
     Anförde Westman att efter detta beslutet ta Hultman till äkta och i följd härav hade de 
anmält sig hos prästerskapet i Ryds församling om lysning till äktenskap. Denna lysning hade 
skett, varöver följande bevis inlämnade ord för ord, så lydande. 
Att kusken Johan Hultberg, som vid hösttinget med Bro Härad den 23 september förra året 
påtog sig att äkta den av honom hävdade personen Cajsa Westman. Han hade den 3 oktober 
följande år i Ryds församling begärt och erhållit lysning till äktenskap med sin fästekvinna. 
Men före denna lysning skett begav han sig från orten och har sedan dess inte infunnit sig till 
att fullborda laga vigsel. Han har inte lämnat någon underrättelse om var han vistas. 
      Detta är härmed intygat på det att han enligt 3 kapitlet 11§ Giftomåls Balken förfaras må. 
Ryds Prästgård den 15 mars 1774  Eric Elfstadius, nådårspredikant. 
 
Hultman har sedan den tiden inte låtit höra av sig och någon underrättelse om var han vistas 
har inte kunnat fås, annat än att han förra hösten tagit tjänst hos Borgmästare Falcker i 
Stockholm, men sedan begivit sig bort därifrån. Med Hultberg, som egenmäktigt övergivit 
henne, skall enligt lag förfaras, så att hon kan skiljas från honom.  
Resolverades 
Då Johan Hultman, sedan lysning till äktenskap från predikstolen i Ryds församling för 
honom och hans fästekvinna Cajsa Westman skett, begett sig härifrån till Stockholm och 
sedan inte låtit höra av sig och ingen kunskap om var han vistas kunnat erhållas, prövar 
Häradsrätten skäligt enligt 3 kapitlet 11 § Giftomåls Balken efterlysa honom från 
predikstolarna i Stockholms stad. 
      Efter att Hultman offentligen efterlysts åligger det honom att inom natt och år infinna sig 
till Cajsa Westmans gensvar i detta mål vid denna domstol. Om denna lysnings verkställande 
har Westman att hos Kongl Maj:ts Befallningshavande här i länet anmäla och om dess 
föreskrift härom till Kongl Maj:ts Befallningshavande i Stockholms stad och län anhålla. 
 
§ På Ämbetets vägnar kärade länsman Carl Blomberg till drängarna Matts Jacobsson i Tång 
och Hans Jacobsson i Lerberga med påstående, att de när de en afton förra sommaren gått 
förbi en sandgrop nära häradsvägen på Lerberga ägor brutit ned ledstänger, som var uppsatta 
mellan vägen och gropen för de resandes bekvämlighet, varigenom en olycka kunnat ske. 
Matts och Hans Jacobsöner måtte med böter därför efter lag anses. 
     Svarandena som var närvarande erkände att det inte var av ondska eller överdåd, utan av 
hastig överilning, som de  kastat ned en av de kvarstående ledstängerna. De övriga hade varit 
förfallna av ålder och låg i sandgropen. I anseende härtill och då ledstången sedan blivit 
upplagd, anhöll de om förskoning från plikt. Länsman Blomberg yrkade stämningens innehåll 
och  
 
Resolverades 
Då svarandena tillstått att de inte av ondska och överdåd velat göra skada, utan av hastig 
överilning nedkastat en av de kvarstående ledstängerna i Lerberga gärde, prövar Häradsrätten 
enligt 5 kapitlet 8 § i Byggninga Balken skäligt, att Matts och Hans Jacobsöner därför pliktat 
vardera 3 riksdaler silvermynt. 
 
§ Sedan Nils Johansson på Munkholmen, Pehr Johansson i Kärrboda och svågern gårdsfogden 
Johan Leufgren i Gällövsta samt deras tillkommande svåger bryggardrängen Nils Holmgren i 
tjänst hos bryggare Lorentz Westman i Stockholm till detta ting låtit inkalla hovjunkare Carl 
Wilhelm Iserhielm, angående att hovjunkaren inte ville ge dem åtkomst till Uppgården i 
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Tranbygge, som kärandenas förfäder ägt, utan också hur de efter Kongl Brevet av år 1623 
blivit förnöjda. De begär också ersättning för rättegångskostnaden.  
       Vid uppropet inställde sig nu på bryggardrängen Holmgrens vägnar kamrer Gabriel Wettz 
samt Nils och Per Johansöner på egna och deras svågers gårdsfogden Leufgrens vägnar efter i 
går utgiven fullmakt.  
        Kärandena menade att deras mors morfar, Erik Larsson år 1665 ägt skatte- och 
bosättningsrätten av halva Uppgården i Tranbygge. Gården hade den tiden varit kronoskatte 
och han hade även ägt hälften av den där belägna kvarnen. Till bevis uppvisade Wettz ett 
utdrag ur Kammar antikvarieböcker från 1610 till och med 1739 års slut över hemmanen i 
Tranbygge. Där befanns att sedan Konung Gustaf Adolf Höglovlig i Åminnelse med 
framlidne riksrådet baron Gabriel Bengtsson Oxenstierna den 30 september 1624  utfärdat 
Bytesbrev avstått Tranbygge 1 skattehemman om 13 öre 8 kappland med en utgård i Tång om 
1 öre 20 kappland samt en kvarn om ett markland tillsammans med flera hemman mot annan 
egendom som tillhörde riksrådet i Uppland, Östergötland och Småland. 
      Detta skulle dock ske så att Riksrådet skulle förnöja kärandenas stamfader Erik Larsson. 
Han nämns först år 1668 i Jordeboksutdraget, men från den tiden är han införd som åbo på 
halva skattehemmanet Uppgården i Tranbygge, samt halva kvarnen till och med 1681. Under 
denna tid innehades Tranbygge först av grevinnan Ingeborg Tott och sedan Hägerstierna och 
hans arvingar efter honom. Under år 1681 anmäldes att skatterättigheten blivit såld  och att 
Hägerstiernas arvingar varit innehavare till år 1728, då framlidne Friherrinnan Fru Magdalena 
von der Noth och hennes arvingar i Jordeboksutdraget var Possessionater av hela Tranbygge 
egendom. Detta hade blivit infört i marginalen. 
     Dessutom inlämnade kamrer Wettz ett av advokatfiskalen vid Kongl Maj:ts och Svea 
Hovrätt Isac Johan Hellmansson utdrag ur denna Rätts lagfarts protokoll av den 18 augusti för 
åren 1678, 1679, 1680, 1681 och 1682. Han ville därmed visa att då Hägerstierna den 4 
februari 1680 begärde Häradsrättens attest att få inlägga Erik Larssons i Tranbygge hemman, 
Uppgården, som han köpt. Vid uppbudet och lagfarten hade kronobetjänten protesterat, varför 
Häradsrätten inte kunnat lämna den av Kronan begärda attesten. Med anledning härav 
förmodade Wettz att hans huvudmäns stamfader Erik Larsson inte bevisligen fått någon 
betalning för sitt halva hemman Uppgården och halva kvarnen i Tranbygge. 
     Då Häradsrätten sett närmare på utdraget befanns att Erik Larsson efter salubrevet av den 
29 juli 1678 upplåtit och sålt halva Uppgården och halva kvarnen till Claude Hägerstierna för 
600 riksdaler kopparmynt samt fått avdrag på all den skuld han för tillfället haft, nämligen 
357 riksdaler 24 öre samma mynt och i äreskänk ett silverbälte. Dessutom med villkor att Erik 
Larsson och hans hustru i hela deras livstid skulle besitta torpet Långvreten i Tibble socken. 
     Hägerstierna hade vid tinget begärt lagfart på köpet första gången den 13 mars, andra 
gången den 12 maj och tredje gången den 30 september 1679. Fastebrevet beviljades den 13 
juni 1682. Hovjunkare Iserhielm visade fastebrevet på ett original ark. 
     Nu förklarade kärandena att de avstod käromålet. Svarande begärde ersättning för 
rättegångskostnaden, vilket kärandena bestred på grund av att ärendet nu inte var instämt. 
 
Resolverades 
Då kärandena avstått käromålet låter Häradsrätten det bero och förbliva. Kärandena, som 
genom denna rättegång orsakat hovjunkare Iserhielm kostnad, skall ersätta honom med 18 
riksdaler kopparmynt tillsammans. 
 
Den 17 september fortsatte tinget 
§ Inlämnades en rekvisition på träd som gått åt till salpetersjudningen av pannlaget Nr 19 på 
nedan nämnda ställen nämligen: 
Bro gård 12 vinterlass  
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Skysta 4 
Lilla Ullevi 6 
Stora Ullevi 6  
Ekhammar 4 
     På fråga intygades att virke till ovannämnda behov vid dessa sjudningsställen utom Bro 
gård skulle finnas. Därför meddelas detta till bevis. 
 
§ Uppvisade länsman Carl Blomberg en av honom enligt order upprättad räkning, daterad den 
14 denna månad, över kostnaden på takets omläggning på ängsladan på Korsängs 
Kungsstalläng, vilket löd på 201 riksdaler 16 öre kopparmynt. Detta upplästes och ingen hade 
något att påminna. 
 
§  Ingav länsman Carl Blomberg två av honom enligt order upprättade vägdelnings listor över 
vägarna här i Häradet innevarande månad. Den ena över Allmänna landsvägen och den andra 
över Häradets eller de större tings-, kvarn och stadsvägarna. 
 
Dessa listor upplästes och då inget var att påminna än att gästgivare Holmström bestred att för 
posthemmanet i Tibble hålla väg, vilket han i går genom utslag fått avslag på, så fastställdes 
listorna i alla delar, vilket antecknades på dem. 
 
§ Inlämnades följande bouppteckningar på dessa med döden avgångna personers 
kvarlåtenskap, nämligen: 
1:o efter avlidne torparen Carl Andersson  och hans hustru Anna Nilsdotter i  Ekboda, jämte 
lika lydande avskrift och bevis att de fattigas andel av inventariesumman är riktigt erlagt 
       
§ Bro Häradsrätts Utslag i den av torparen Isak Olofsson i Lilla Tingsviken, Bro socken, till 
detta ting mot drängen Pehr Pehrsson, i tjänst hos fjärdingsman Olof Johansson i Härnevi, 
instämda sak, angående att Pehr Pehrsson vid ett tillfälle då han och käranden förra sommaren 
förrättat slåtter tillsammans på Skälsta äng, med hugg och slag överfallit honom. Han hade 
fått blånader enligt bevis. Pehr Pehrsson måtte alltså vara ansedd med plikt efter lag. Vittnen 
hade blivit hörda i målet och parterna hade förklarat sig vid lagtima hösttinget i Tibble 
gästgivargård den 17 september 1774. 
      Häradsrätten har tagit denna sak i övervägande och då Pehr Pehrsson efter eget 
erkännande  och vittnenas berättelser blivit övertygad att, dels på gården hos Karl Andersson i 
Skälsta och dels i Erik Anderssons stuga varit i handgemäng med Isak Olofsson. Han hade 
därvid tillfogat honom de tre blånaderna. Därför  prövar Häradsrätten till följd av 35 kapitlet 2 
§ Missgärnings Balken att Pehr Pehrsson bötar för tre blånader och betalar 
rättegångskostnaderna för Isak Olofsson med 6 riksdaler silvermynt. 
 
§ Häradsrätten har i uppskjutna saken mellan krögerskan här vid Tibble Charlotta Sophia 
Sellström och drängen Henrik Johansson, som är i tjänst hos länsman Carl Fredrik Setterbom i 
Trögds härad, angående förkomna 72 riksdaler kopparmynt, genom utslag av den 2 maj pålagt 
Henrik Johansson  vid 20 riksdaler silvermynt i vite och vittnet drängen Carl Nilsson på Aske 
vid 10 riksdalers vite, inkomma till detta ting. 
      Henrik Johansson skulle kungöra utslaget. Vid upprop inställde sig nu hustru Sellströms 
tidigare anställda ombud, länsman Carl Blomberg och Henrik Johansson. Men vittnet Carl 
Nilsson var borta utan anmält förfall. Blomberg anhöll att som vittne få höra Eric Åhlström på 
Tibble ägor, vilken kallats och ojävad avlade eden, förmanades och vittnade.  
      Han hade den 27 september 1772 legat över i krogstugan här i Tibble och inte bara sett 
Henrik Johansson gå in i kontoret sedan krögerskan och flera personer, som varit där, lagt sig 
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att sova, utan också hört att kistan öppnats och att det slamrat med nycklar och löspengar. 
Därefter hade Henrik Johansson återkommit från kontoret efter någon fjärdedels timma. 
Någon stund därefter då Henrik och hans följeslagare skulle fara bort, hade de sistnämnda 
velat väcka krögerskan för att få något att dricka. Men Henrik hade satt sig emot det och sagt, 
att de kunde få dricka i Jungfrukrogen. Sedan hade alla åkt bort.  
       Morgonen därefter hade krögerskan klagat över att hon saknat vid pass 72 riksdaler 
kopparmynt i sedlar och löspengar. Uppläst och vidkänt. 
      Då Henrik Johansson inte kunde förmås till annan bekännelse, än den han gjort vid förra 
tinget, så begärde länsman Blomberg uppskov med saken till nästa ting och påstod att vittnet 
Carl Nilsson måtte fällas till det utsatta vitet och vid högre vite påläggas att komma till nästa 
ting tillsammans med Henrik Johansson.  
 
Resolverades 
Då drängen Carl Nilsson utan förfall uteblivit från hela detta ting, finner Häradsrätten skäligt 
att han betalar det förelagda vitet på 5 riksdaler silvermynt och vid 10 riksdaler vite åläggs att 
komma till nästa ting. Då skall Henrik Johansson vid det förut utsatta vitet om 20 riksdaler 
silvermynt infinna sig. Innan dess skall han lämnat utslaget till Carl Nilsson. 
 
§ På Ämbetets vägnar har länsman Carl Blomberg till detta ting låtit instämma drängarna 
Jacob Andersson i Garpeboda och Nils Nilsson på Lillboda för att de natten mellan 11 och 12 
juni skall umgåtts ovarsamt med eld, då de lossat skott bredvid Örnäs gård och  
ladugårdshusen. 
      Vid upprop inställde sig parterna och tillstod svarandena, Jacob att han lossat skott ett 
stycke upp på gatan långt från ladugården och Nils att han skjutit av sin bössa nere vid sjön 
mellan Garpeboda och ladugårdsbyggnaderna. Blomberg begärde att följande vittnen skulle 
höras, nämligen torparen Bengt Holmberg i Sjötorpet, drängen Jonas Jonsson i Ryds 
Prästgård och drängen Pehr Pehrsson i Tång. De inkallades och ojävade avlade eden, 
förmanades och vittnade var för sig: 
Holmberg, att han natten mellan den 11 och 12 juni mellan klockan 1 och 2 mött Jacob 
Andersson , som haft bössa i Örnäs gata. Sedan han gått ett stycke hade Jacob vid pass 60, 70 
steg från ladugården skjutit av sin bössa. Men Nils Nilsson hade vittnet inte sett lossa något 
skott, Uppläst och vidkänt. 
Jonas Jonsson, att han hört bägge skotten, men vem som skjutit hade han inte sett. Uppläst 
och vidkänt. 
Pehr Pehrsson att han sett Nils Nilsson skjuta av sin bössa mellan Herrskapets byggning och 
ladugårdsstugan och att Jacob Andersson lossat av sin bössa mot grinden i gatan ovanför 
ladugården. 
      Man frågade om ej vedspån och byste legat mellan byggningarna där Nils lossat sitt skott 
och svarades ja, Uppläst och vidkänt. 
I anledning härav påstod Blomberg plikt på svarandena. 
 
Resolverades 
Då drängarna Jacob Andersson och Nils Nilsson själva erkänt och dels blivit övertygade att de 
natten mellan den 11 och 12 juni lossat var sitt skott vid Örnäs, varigenom en olycka lätt 
kunnat hända, utom det buller och oljud som de förorsakat gården, prövar Häradsätten till 
följd av 24 kapitlet 1 § Byggninga Balken skäligt att de skall plikta 5 riksdaler silvermynt var. 
 
§ Länsman Carl Blomberg påstod plikt på artillerikarlen Peter Swärmare för att han i går varit 
drucken vid tingsplatsen. 
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     Artillerikarlen Swärmare, som var närvarande, erkända Blombergs angivande, varför 
Blomberg anhöll att frälsefogden Jonas Rydling och fjärdingsman Anders Karlsson i Tuna 
måtte höras under ed. De inkallades och ojävade avlade de eden sedan de förmanats om edens 
vikt. De berättade var för sig: 
Rydling att han i går sett att Swärmare här vid tingsplatsen varit drucken.  
Anders Karlsson berättade lika med föregående vittne. Upplästes och vidkändes. 
      Med anledning av dessa vittnesberättelser yrkade Blomberg att svaranden som också 
fortfarande erkände, måtte med plikt efter lag anses. 
 
Resolverades 
Då artillerikarlen Swärmare genom denna på ed hörda vittnesberättelse blivit fullkomligt 
övertygad, att han i går varit drucken prövade Häradsrätten till följd av Kongl Förordningen 
av år 1733, att han skall böta sina 5 riksdaler för dryckenskap. 
Sålunda rannsakat och avgjort intygar På Häradsrättens vägnar Hind: Georg Westrell. 
 
Saköreslängd till böter av föregående Dombok 
Följande är sakfällda för nedan nämnda brott, nämligen: 
Gästgivare Peter Holmström för försummad väglagning 3 riksdaler 
Drängen Johan Wiberg på Örnäs och kvinnspersonen Anna Maja Gerelia i Tingelsten på 
Öråkers ägor för lönskaläge, han 10 riksdaler och hon 5 riksdaler. Wiberg skall dessutom ge 4 
riksdaler till Näs sockenkyrka och Gerelia 2 riksdaler. De skall i kyrkans sakristia undgå 
enskild avlösning. 
Drängarna Matts Persson i Tång och Hans Persson i Lerberga pliktar 2 riksdaler var för att de 
förstört en ledstång vid landsvägen på Lerberga gärde. 
Drängarna Jacob Andersson i Garpeboda och Nils Nilsson i Lillboda bötar 5 riksdaler var för 
att de varit ovarsamma med eld. 
Torparen Isak Olofsson i Lilla Tingsviken för att han givit drängen Matts Andersson i 
Hernevi  blodsår och ärerörig beskyllning, som Isak inför Rätten återkallat. 3 riksdaler i böter. 
Drängen Pehr Pehrsson i Hernevi bötar 2 riksdaler för att han givit torparen Isak Olofsson i 
Lilla Tingsviken 3 blånader. Isak Olofsson åklagare. 
Drängen Carl Nilsson på Aske bötar 5 riksdaler i vitesbot. 
Artillerikarlen Peter Swärmare i torpet Roligheten bötar 5 riksdaler för dryckenskap, varav 
hälften tillfaller länsman Blomberg och den andra hälften Näs sockens fattiga. 
På Häradsrättens vägnar Hind: Georg Westrell 
 
Bro oktober 2008 Gudrun Sandén 
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