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1600-05-30. Ting i Bro klockarestuga 
Den 30 maj 1600 hölls ting i Bro klockarstuga med befallningsman på Ventholmen, Peder Karlsson 

och nämnden, Mats Benktsson i Nibble, domare, Christoffer i Örsta, Henric i Önsta, Peder 
Andersson i Näs Kyrkby, Peder Olsson i Frölunda, Mikael i Tranbygge, Mikael i Ladugården, 
Jacob i Skällsta, Lasse i Torsätra, Lasse Örjansson i Toresta, Anders i Ålbrunna och Herr Anders i 
Ryd. 

Herr Anders i Ryd tilltalade Bengt i Viby Ryds socken för att han grävt upp en kista på kyrkogården. 
Han hade sedan slagit sönder den och kastat liket på gravbacken, så att hundar dragit omkring det. 
Han dömdes till 3 daler för nidingsdåd, men slapp betala för sin stora fattigdoms skull, sedan 
nämnden bett för honom. 

Kom för rätten hustru Karin i Brunna, hustru Anna i Torsätra och Simon i Svedjesta i Ryds socken för 
att de undanhållit tionden. De dömdes till 3 dalers böter var. 

Knut Pederson i Gryta i Kulla socken frågade häradsmännen och de 12 i rätten om Nibble i Ryds 
socken varit skatte och sedan förlänt till Herr Pontus. De flesta svarade att de mindes att det alltid 
varit skattehemman, men hur det kommit undan skatten vet de inte. 

Hans i Ennesta, Täby socken, hans bror Olof i Berga och hustru Malin i Berga för sin lille sons vägnar 
som med Henric i Ennesta tillbytt tre hemman i Önsta, Berga och Finsta. Jorden är 8 markland 
tillsammans. Nämnden lät dela hemmanen mellan Erik Jordansson i Tibble, länsman Per Olsson i 
Frölunda, Mikael i ladugården, Håkon i Jursta, Cristoffer i Öresta och Jacob i Skällsta. Bytet skall 
ske vid Sankt Johannistid.  

Lasse Örjansson i Toresta visade brev och bevis från Anders Nilsson i Åsby i Ryttern att han uppburit 
arv efter Lasse Örjanssons hustru Mariet i Toresta. Han hade fått halfsjätte daler. Håkan i Jursta i 
Bro socken bekände sig ha fått 5½ daler av samma arv. Även hustru Ragnil i Bodatorp i Ryds 
socken hade fått sin del, 5½ daler vilket bevittnades av Håkan i Jursta. 

Mårten i Åby i Bro socken klagade på Anders i Björkeboda att han fördärvat ett ök för honom. Enligt 
Byggninga Balken förliktes att han skulle ge 2 daler till honom. 

Lasse i Bista i Kalmar socken klagade på Bengt i Nibble i Ryds socken att han fördärvat hans häst. 
Grannarna vittnade dock att hästen varit svårt sjuk och störtat i stallet. Han dömdes att betala en 
tredjedel av hästens värde, nämligen 2 daler. 

Philip i Nyby i Ryds socken stämde Eric i Garpeboda till tinget att böta 3 mark för att han inte svarat 
och befalldes svara till nästa ting. 

Hans i Tuna klagade på Peder i Frölunda och Olof i Berga att de slagit sönder hans båt. Han hade låst 
sin båt vid deras, så att de försummade sin resa. De förliktes med att de skulle laga hans båt så den 
blev lika god som tidigare.  

Jöns i Torslunda har unnat hustru Anna, salig Tostes hustru på Ventholmen sin del i Torsåker. Annas 
broder i Torsätra har unnat henne sin del. 

Jacob i Skällsta, Olof Larsson i Gillberga i Kumlaby i Sätuna socken och Hans i Öresta i Markims 
socken  begärde delning av deras tre hemman. Det gäller Klintgården, Skällsta och Rydby. Två 
bröder och tre systrar skall ärva. Nils i Skillesta, Tomas i Knista och hustru Britta ärver på Tomas 
sida. Syskonen Tomas i Knista, hustru Marit i Kumlaby, hustru Elin i Skälby, hustru Karin i 
Gillberga ärver på Jacobs sida. 

Kom för rätten landsknekten Anders Olssson från Simtuna socken. Han bodde i Råby i Simtuna och 
var gift med hustru Britta. Han kom till Bro socken och fäste en menlös piga samt med goda 
bönemän fick Herr Nils i Bro att viga dem. Efter bröllopet tog han en häst från Erik Jönsson i 
Långtibble i Fröshult socken och kom till sin första hustru och rövade från henne ett fårskinn, sju 
hyenden, två kvinnotröjor, ett par engelska byxor. Först dömdes knekten Anders Olsson för att han 
hade två äkta hustrur till livet. Även Tomas Jöns i Edeby, Jordan i Edeby och Anders i Killinge i 
samma socken till 40 mark var efter andra kapitlet i giftermålsbalken. (De var troligen 
bönemännen). Saken ställdes i höga överhetens nåder. Erik Jönssons mål är skjutit till höga 
överheten eftersom han inte var närvarande i rätten. 

 
Erik Bengtsson i Ekeby, Låssa socken, hade för tre ting sedan blivit anklagad för mökränkning av sin 

egen legopiga. Han dömdes till 6 mark för lagfällning och 40 mark för mökränkning.  
Erik Bryggare på Brogård, var född i Tavastland. Han kom för rätten därför att han slagit ihjäl 



välbördig Åke Anderssons gårdsfogde, Sigfrid stallmästare. Han kom om aftonen och hade givit två 
av Åke Anderssons tjänare två kannor öl. Samtidigt kom Olof Masson från Husby och klagade för 
fogden att Erik Bryggare störde ordningen vid malningen. Vid ordbytet kastade Sigfrid en tallrik på 
Erik. Han ville ta ett vedträ eller en eldgaffel och slå Erik, som vände sig och stack kniven i fogden. 
Sigfrid sprang ut och Erik slog omkull honom och trampade på honom och eftersom fogden var 
gammal och svag levde han bara 10 dagar efter misshandeln. Bryggaren fälldes enlig 2 kapitlet i 
dråpmålabalken till livet. Saken ställdes till höga överheten om nåd eller straff. 

Karl Hansson, redesven vid Svartsjö, begärde vittnesbrev av Bro häradsmän. De bekände att de aldrig 
haft någon oro med honom, varken vid mälning eller annars.  Vittnena var Jacob i Skällsta, Henrik i 
Örsta, Bengt i Råby, Bengt i Ålbrunna. 

Bengt i Ålbrunna och Hans Jönsson i Ekeby begärde syn av en sexmannanämnd. Håkan i Jursta, Jacob 
i Skällsta, Henrik i Önsta, Anders Olsson i Ålbrunna, Jöns i Edeby, Lasse i Toresta förrättar synen 
på torsdagen. 

Jacob i Skällsta begär syn. Den förrättas måndag efter tinget av Pär Olsson i Frölunda, Mikael i 
Ladugården, Anders i Aspvik, Henrik i Önsta, Håkan i Jursta, Bengt i Råby. 

 
1600-10-20 ting i Bro klockarestuga 
Den 20 oktober 1600 hölls ting i Bro klockarestuga i närvaro av Peder Jacobsson, skrivare på 

Ventholms gård med nämnden Jacob i Skällsta, domare, Mikael i Ladugården, Mikael i Tranbygge, 
Henrik i Örsta, Håkan i Jursta, Tomas i Öråker, Nils i Tranbygge, Cristoffer i Örsta, Klemens i 
Dävensö, Pär Olsson i Frölunda, Lasse i Toresta, Staffan i Tuna. 

Bengt Jönsson i Råby begärde häradets vittnesbrev om 2 pund skattesäd och 5 daler för år 75. Därom 
vittnades av rätten för hela häradet att han ingen säd fick det året. 

Klemens i Boda, domare på Värmdön tilltalade hustru Malin i Berga i Näs socken om en häst som 
hennes son ärvt. Simon i Karlhäll köpte hästen av hustru Malin för 9 mark. Erik Ersson i Onslunda 
som var hustru Malins målsman tog hästen från Simon. Dömdes att hustru Malin skall betala hästen.  

Kom för rätta Gres i Kumlaby, Olof Larsson i Gillberga, Hans i Örsta i Lunda socken, Tomas i 
Kniesta och Lasse Örjansson i Skälby i Sollentuna socken och talade till Jacob i Skällsta i Bro 
socken om arvejord. 

Mikael i Tranbygge och Pär Eriksson i Övernibble i Håtuna socken hade bevis av sina syskonbarn. De 
hade alla uppbörd för sin jord i Torsätra. De hade alla lyst själva inför rätten. Ärendet uppsattes till 
lagmansrannsakning. 

Olof i Berga frågade om den jorddelning som skett mellan 4 systrar. Det var hustru Malin i Berga, 
hustru Karin i Tibble, hustru Britta i Örsta och hustru Ungrid i Karlhäll som delat på arv. Delningen 
var gjord i närvaro av gode männen Jacob i Skällsta, Pär Olsson i Frölunda och länsman Erik 
Jordansson i Tibble. 

Jacob i Tibble talade till Henrik i Lillsylta för att han beskyllt hans far för jordtjuv. Då han inte kunde 
bestå sina ord fick han böta 3 mark för läppgäld.  

Olof Markusson i Tång klagade på Anders Persson i Fijkeby (Fiskeby ?) i samma socken för att han 
skällt honom för tjuv. Då han inte inställde sig till tinget bötar han 3 mark och ärendet sköts till 
nästa ting. 

Jordan Andersson i Edeby i Låssa socken hade köpt Alista i Näs socken och skall betala till tjugondag 
jul. 

Jacob i Skällsta stämde Bengt i Skysta för att han tagit hans häst. Då han inte kom till tinget dit han 
varit instämd fick han böta 3 mark och ärendet uppsköts till nästa ting. 

 
1602-01-19  Bro Klockarestuga. 
Hustru Malin i Berga. 
   Hustru Malin i Berga gjorde lagligt jordskifte med sin systerson Olof Ersson och hans bröder mellan 
Berga och Finsta hemman. De skulle betala något emellan och hustru Malin skulle ha fritt husrum hos 
Olof Ersson och hans hustru Marit och bli behandlad som om hon vore deras moder. Hon skulle dock 
betala för maten. 
 
1602-01-19. Bro härads dombok  
Den 19 januari stod ting i Bro klockarstuga i närvaro av välaktade och förståndige Peder Svensson, 

befallningsman på Ventholms gård i Bro härad. Nämnden var Jacob i Skällsta, domare, Henrik i 
Önsta, Mikael i Ladugården, Lasse i Toresta, Anders i Aspvik, Anders i Ålbrunna, Clemens i 



Dävensö, Bengt i Härnevi, Nils i Fiskeby, Anders i Österröra, Knut i Aspvik och Hans i Lerberga. 
 
Kom för rätten dygderika hustru  Malin i Berga och gjorde ett lagligt jordaskifte med sin systerson 

Olof i Berga hemman, som hon hade arvsrätt till. Olof Ersson och hans bröder Anders Eriksson, 
Hans Eriksson och Måns Eriksson hade upplåtit bl a Finsta hemman till henne istället. Olof 
Eriksson och hans kära hustru Marit lovade hustru Malin husrum och att behandla henne som sin 
egen mor. 

Jan i Härnevi klagade på Clemens i Härnevi att han slagit hans folk då de vattnade hans boskap. Han 
bötade 3 mark. 

Per Ersson i Tiuffnista i Hållnäs socken klagade på en dräng som var utskriven till knekt och rymt. 
Han hette Lukas Eskilsson och hade stulit 8 alnar lärft, en livkrage, 7 alnar gidelik, 2 par skor, ett 
par förgyllda kappspännen, 1 par strumpor, 1 par vantar och 2 alnar vadmal från honom. När han 
rymde ur tjänsten tog han också med sig böndernas pengar och kronans värja och en bössa. Han 
dömdes efter 6 kapitlet i tjuvabalken till galgen. Ärendet hänsköts till högre rätt. Han hade dessutom 
stulit pengar och häradssigill för Lasse Persson i Sätuna, som var domare. Sigillet fick han tillbaka. 

Domaren i Bro härad Erik Jordansson i Tibble kom för rätten och berättade  att hans jordabrev hade 
förkommit redan i hans fars tid. Hans Olsson i Tibble, som flyttade till Märby i Skå socken och 
Jordan Olsson voro bröder och bodde båda på Tibble gård. Jordan gifte sig med hustru Britta som 
ägde Östra gården i Tibble. Nu hjälptes bröderna åt att inlösa Östra gården och Jordan stannade där. 
Bröderna voro väl förlikte. Det vittnade Jan Hansson i Mörby, som är son till Hans Olsson och Erik 
Jordansson brorson. Erik Jordansson skall få nytt brev på sin egendom och skulle det gamla brevet 
komma tillrätta är det utan kraft och ogillas. 

 
1602-02-08. 2:a tinget i Bro klockarestuga 
Det andra tinget hölls den 8 februari 1602 i Bro klockarstuga i närvaro av Per Sunesson från 

Ventholms gård i Bro härad och nämnden Jacob i Skällsta, domare, Christoffer i Örsta, Anders i 
Aspvik, Mikael i Ladugården, Bengt i Härnevi, Tomas i Öråker, Lasse i Toresta, Mikael i 
Tranbygge, Hans i Tranbygge, Anders Olsson i Toresta, Anders i Ålbrunna, Clemens i Dävensö. 

Herr Anders i Ryd klagade på att hans tjänare Karl Jonsson, som tjänat hos honom från mårtenmäss 
till 10 januari, då han fått sitt pass för att draga hem till Österbotten, Kimieta socken i Harrola by, 
där han var född, stulit från honom. När han fått sitt pass stal han skamligt från Herr Anders och 
drog sedan vidare med tjuvnad genom Stockholm till länsman i Huddinge socken Peder Ingealson 
och bjöd ut sitt stöldgods hos honom. Då länsmannen förstod att allt inte stod rätt till, grep han 
honom och förde honom till Stockholm. De goda herrarna där ville inte befatta sig med saken förrän 
den var rannsakad vid Bro häradsrätt. När han stod inför Bro häradsrätt erkände han att han bl a 
stulit en brun engelsk kjortel, en kjortel med rött överliv och en med grovgrönt överliv, en grov röd 
kjortel, två svarta engelska kappor med spännen, svart atlaströja med mårdkrage, en svart jacka med 
utterskinn, en blå kalmutskrage, en krage med ulvskinn och en rävskinnsjacka med foder med 
flamskt mönster med guldtrådar, vidare täcken och åkkläden.  

Från Herr Anders piga Elin stal han en svart engelsk kappa fodrat med grönt kläde, röd halvengelsk 
kjortel, en skinnkjortel med rött överliv, svart grovgrönskrage, 5 särkar, 3 halskläden, 6 
huvudkläden och pengar.  

Från Herr Anders stal han en häst, en långsläde. Enligt vittne lär han ha hotat att Herr Anders skulle 
lida skada.  

Nämnden dömde honom efter Sveriges lag, 6 kapitlet tjuvabalken till galgen men om nåd till liv och 
död ställtes ärendet till höga överheten. 

Abraham skräddare klagade på Jordan i Edeby, att han slagit honom ett yxslag på kyrkvägen. I två 
månader hade han vaktat honom på kyrkvägen. När tvenne goda män, Jan i Edeby och Simon i 
Holm stämde Jordan till tinget, där även Abraham skräddare stämt honom fick Abraham ett nytt 
slag. Jordan fick böta 3 mark och vite sades mellan dem, att den som förargar den andre, skall böta 
40 mark. 

 
1602-04-29  Tredje tinget i Bro klockarestuga 
Tredje tinget hölls den 29 april 1602 i Bro klockarestuga i närvaro av Udde Bengtsson till 

Granhammar och Peder Svensson, befallningsman i häradet, samt nämnden Jacob i Skällsta, 
domare, Henrik i Önsta, Mikael i Ladugården, Klemens i Dävensö, Tomas i Öråker, Anders i 
Ålbrunna, Christoffer i Orista, Hans i Tranbygge, Nils i Fiskeby, Anders i Aspvik, Bengt i Jursta, 



Lasse i Toresta. 
Herr Anders i Ryd beklagade sig inför ärkebiskopen och Kapitulares i Uppsala, att ett rykte gick att 

han skulle dräpt sin hustrus systerman Mikael i Kärrboda. Ryktet hade spritts av två onda män, Erik 
Näll i Tång, Peder Jösses broder och Mikael i Kärrboda. Då man förhörde Erik Näll hade han inga 
andra besked än att Mikael, som blev död, sagt att Herr Anders slagit honom vid ögat så att det blev 
blått. När nästa ljugare och ogudaktiga människa Klemed i Kärrboda förhördes sade han att när 
Mikael skulle gå till Tranbygge fått ett sting i sidan. Han hade sagt: Råde Gud, att jag kommer 
någon tid till prästgården mer. Detta vittnade både de som spritt ryktet och andra män som inte 
borde varit där utan blev avvisade.  

Sedan förhördes Mikaels hustru Elisabet. Man frågade om hon beskyllt Herr Anders för sin mans död 
och hon svarade att hon inget sagt och aldrig hört sin man säga så heller. Han klagade alltid över 
stinget i sidan och menade att det skulle bli hans död. 

Herr Nils i Bro och hans kaplan Herr Abrahim berättade att de frågat hustru Ragnil i Kärrboda som 
svept Mikael om hon hört honom anklaga Herr Anders för sin död. Hon berättade att han inte sagt 
annat än att han ville hon skulle läsa över honom för sting. Samma vittnade hustru Anna i 
Skräddartorpet och hustru Karin i Kärrboda, som varit med vid svepningen. De hade inte sett något 
tecken att han skulle varit skadad. Samma vittnade Anders i Vedeby när de tröskade i tiondeladan 
att Mikael klagade över hårt sting i sidan. Detta hände långt före Herr Anders slog honom. Flera 
vittnen hade hört Mikael klaga över sitt onda i sidan och säga att det nog blir hans död. Herr Ynge, 
Herr Anders kaplan, som gav Mikael Herrens sakrament på hans dödsbädd hade frågat honom om 
han förlåtit sina ovänner. Han hade då sagt att han endast hade satan till ovän och bad Gud bevara 
honom för honom och förlåta honom hans synder. 

Efter alla dessa vittnesmål steg Herr Anders fram och krävde att få uppläsa eden. Var människa i salen 
reste hår därvid, när de hörde de våldsamma förbannelser han uttalade över sig om han vore 
skyldig. Han friades men vite utsades till 40 mark. 

Begärde välbördige Udde Bengtsson på Granhammar syn på ett ängsstycke. Synen skall hållas på 
Sankt Johannes dag. 

Kom för rätten Lasse Oriansson i Toresta och begärde lyst och fast på den jord han köpt av dessa goda 
män, som är en välaktad och lydig person i Lilla Ullevi och gav honom lyst och fast på en broderdel 
i Toresta, Anders Staffansson i Aske en broderdel, Anders Staffansson och Olof Staffansson i 
Yttergran en systerdel, Per Larsson i Tyringe i Södermanland en systerdel, Pär Larsson i Högby en 
systerdel. 

Kom för Rätten Christoffer i Örsta och gjorde själv känt att Anders hustrus föräldrar i Toresta voro 
utlösta ur Örsta. En broderdel av honom själv, Nils i Fiskeby, Mikael i Tranbygge, Olof Jansson i 
Fiskeby, Tomas i Örsta, Anders i Fiskeby, Hans i Lerberga och Mats Bengtsson i Nibble. Då han hade 
svårt att komma till ting hade han bett Herr Anders och unge Herr Anders att stadfästa hans 
bekännelse 
 
1602-10-20.  4:e tinget i Bro klockarestuga 
Fjärde tinget den 20 oktober 1602 i Bro klockarstuga med Bror Andersson och Per Sunesson, 

befallningsman på Ventholms gård och Bro häradsnämnd, nämligen Jacob i Skällsta, domare, Erik 
Andersson, Henrik i Örsta, Klemens i Dävensö, Anders i Aspvik, Bengt i Jursta, Anders i Ålbrunna, 
Mikael i Ladugården, Jonas i Edeby, Jacob i Tibble, Mikael i Tranbygge, Ingemund i Väsby. 

Herr Anders i Ryd kom för tinget och klagade över att den beskyllning han utsatts för fortsatte genom 
Ingjald i Tång och Klemens i Kärrboda. De voro nu stämda till ting och böte 3 marker vardera för 
att de inte infunnit sig och ärendet sköts till nästa ting. 

Anders skräddare i Skräddarboda hustru Anna talade till Klemens i Kärrboda hustru Lussy och hennes 
dotter Agnes att de slagit henne tre blånader och rånat henne på en volm hö. Hon blev så illa slagen 
att hon legat för döden. De bötade 9 mark för 3 blånader och 3 mark för rån, enligt kapitel 41 i 
Edsöresbalken. Anna hade varit med barn och fått missfall på grund av deras misshandel. Till nästa 
ting skall hon ha vittnen. 

Erik Ivarsson och Tomas i Frölunda var stämda till ting, men uteblev. De bötar 3 mark och skall 
infinna sig vid nästa ting. 

Mikael i Torsätra lät uppskriva de män, som synat de hus som voro i Torsätra. Männen är Hans i 
Tranbygge, Mikael i Ladugården, Hans i Sundby, Christoffer i Örsta, Nils i Fiskeby. Förra gången 
var de skattade för 30 daler och nu för 15 daler. 

Jacob i Skällsta begärde syn på den skada han fått av Kvistaborna, Anders i Klint, Peder i Finsta och 



Per Masson i Härnevi. De hade flyttat hans grind och gärdesgård så att snödrivorna lägga sig på 
Jacobs åker och ställer till skada. De dömdes att betala och ställa grinden och gärdesgården på sitt 
gamla ställe igen. 

Amund i Torsätra kom för rätten och begärde gode män att förena och förlika Engelbrekt i Torsätra 
och honom om hans fästmös arv. Mikael i Tranbygge, Christoffer i Örsta, Per Andersson i Näs 
kyrkby och länsman Erik Jordansson utsågs till förlikningsmän. 

 
1603-02-03 Ting i Bro klockarestuga. 
Den 3 februari stod ting i Bro klockarstuga i närvaro av Peder Svensson, befallningsman på 

Ventholmen i Bro härad och nämnden Jacob i Skällsta, domare, Christoffer i Örsta, Tomas i Öråker, 
Hendrik i Önsta, Clemens i Dävensö, Anders i Ålbrunna, Mikael i Tranbygge, Anders i Aspvik, 
Bengt i Jursta, Jöns i Edeby, Hans i Tranbygge och Mats i Berga. 

Daniel i Kävinge i Grans socken talade till Rasmus Olsson en landsknekt, att han och hans stallbröder 
slagit ihjäl hans mor. De fem knektarna kom från Uppsala där kröningen stod till Finsta i Bro 
socken och drucko. Sedan ville de ta hennes häst och när hon försökte försvara den så tog en av 
knektarna, Hans skomakare, och slog henne över hjässan med sin sabel, så att hjärnan syntes. Detta 
vittnade Herr Nils hustru, Christin i Bro. Hans skomakare som utdelat banesåret togs för dråp och 
fängslades och dömdes till döden. Han benådades för sin hustru och barns skull och skall betala 
manbot på 100 daler. Han har betalt 80 och återstår 20. Han är nu död och hans borgensmän som 
varit i flock och farnötta med honom är nu skyldiga att betala resten. 

Bengt i Borna talade till Kristin Andersdotter som hade stulit från Mats Bengtsson i Nibble, säd, fläsk, 
strömming, korvar. Hon dömdes att mista händerna efter kapitel 11 i Tjuvabalken.  

Nils Staffansson och Mats Bengtsson hade förlorat silver, vadmal, ett bänkkläde och annat smått och 
skyllde henne för det. Hon nekade. 

Jacob i Skällsta talade till Anders i Tingsviken, Herr Nils torpare i Bro, att han hade stulit 4 nya 
släggor. Uppsköts till nästa ting. 

 
1603-05-12  Bro klockare stuga. 
Tillsades menigheten att de måste ringa sina svin så att de inte genom sitt rotande förstörde ängarna. 
Lagens straff var att de skulle mista vart tredje svin om de inte såg till dem. 
   Tomas Matson i Frölunda anklagade Olof i Berga att hans häst blev borta i Olofs källa. Olof skulle 
betala 2 daler 
 
1603-05-12   2:a tinget i Bro klockarestuga 
Andra tinget den 12 maj i Bro klockarestuga i närvaro av Bror Andersson i Bro och Per Svensson samt 

nämnden Jacob i Skällsta, domare, Henrik i Önsta, Mikael i Ladugården, Jacob i Toresta, Anders i 
Tibble, Christoffer i Örsta, Clemens i Dävensö, Hans i Tranbygge, Miakel i Tranbygge, Jöns i 
Edeby, Bengt i Jursta, Jacob i Tibble. 

Hustru Malin kom för rätta och klagade på Anders i Tingsviken att han stulit från henne en spann råg 
och ett fat strömming. Då han inget hade att böta med uppgavs hans sak till 1 daler för nämndens 
förböns skull. 

Kyrkoherde Nils i Bro talade till Olof i Lövsta om en skuld han hade till flera och även till kyrkan. Då 
han inget hade att betala med skall man vänta till  rågen är mogen, då var och en skall få något mark 
efter mark tills skulden är betald. 

Kom för rätta Börje Larsson i Väppa i Kalmar socken och talade till Peder i Ekeby i Låssa socken att 
han stulit kassar från honom och hans granne Mats Ersson i Lista. Per är stämd till ting tillsammans 
med Clemens i Ålbrunna och Per Matsson i Toresta och bötade 3 mark då de inte infann sig och 
saken uppsköts till nästa ting. 

Olof i Tång klagade på Karin i Tång, att hon kallat honom tjuv. Hon infann sig inte trots stämning. 
Bötar 3 mark. 

Tillsades menige man att ringa sina svin, så att de inte gör skada i ängarna med sitt rotande, så framt 
de in vilja mista vart tredje svin enligt lagen. 

Anders i Hållunda uppbjöd Berga i Ryds socken första resan. 



1603-10-11 Ting i Bro klockarestuga 
Den 11 oktober 1603 stod laga ting i Bro klockarstuga i närvaro av Peder Svensson, befallningsman i 

Bro härad och nämnden Jacob i Skällsta, domare, Henrik i Önsta, Mikael i Ladugården, Christoffer 
i Örsta, Hans i Tranbygge, Mikael i Tranbygge, Anders i Ålbrunna, Bengt i Jursta, Jöns i Edeby, 
Jacob i Toresta, Jacob i Spånga och Per Larsson i Näs byn. 

Tomas Masson i Bärby i Skiefftuna socken gjorde ett lagligt jordbyte med Anders Masson i Målista i 
samma socken. Tomas gav Anders jord i Bärby och Anders gav Tomas jord i Frölunda och Berga i 
Näs socken. Anders skall ge Tomas emellan, då husen är bättre byggda i Bärby än i Frölunda. 

Bengt i Toresta, i Låssa socken, välbördig Johan Pontus landbo, hade belägrat en piga och skyllt på att 
en annan skulle varit där före honom. Detta kunde han inte bevisa och dömdes enligt 
giftomålsbalken till 40 marker för mökränkning. Ville han gifta sig med henne skulle han bara 
behöva betala 20 mark. 

Tomas Masson i Frölunda klagade till Olof i Berga, båda i Näs socken, att hans häst blivit borta i 
Olofs källa i Berga. Olof bötar halva hästens värde 2 daler. 

Erik Hålstensson i Kvista var stämd till tinget. Han var där men gick sedan bort innan han svarat. Böte 
3 mark för svarslösa. 

Bengt i Ålsta i Näs socken bötar 3 mark för att han inte infunnit sig till tinget dit han blivit instämd. 
Ärendet uppsköts till nästa ting. 

 
1612-06-11 Bro sockenstuga. 
Utbjöds första gången hus och jord i Tibble, som Johan i Kvek ville sälja. 
   Hustru Margareta i Berga Näs socken anklagade Carl Bondes skrivare för att ha dödat hennes man. 
Han kom till hennes salig man Olof Eriksson i Berga och begärde skjuts, eftersom han med några 
andra var gästgivare. Olof menade att eftersom hans häst nyligen varit i skjuts, skulle någon annan 
bonde skjutsa. Skrivaren Anders Jöranson red iväg men återvände och högg Olof i ryggen så att han 
fick ett dödligt sår. Carl Bonde skulle nu skaffa dråparen tillrätta. 
   Erland i Näs och David Ängsvaktare hade en träta om ett gärdsel men blev förenta. Den som bröt 
överenskommelsen skulle betala 40 mark till den andra. 
   Olof Nilsson i Tuna anklagade hustru Karins son Olof, att han hade kört ner bägges hästar på isen  
vid Stäket. Unge Olof kunde bevisa att han kört där alla andra kört med lass och kunde därför inte 
dömas. 
 
Forts domboken 1600-talet 
1612-06-11. Laga ting i Bro sockenstuga 
Den 11 juni 1612 stod laga ting i Bro sockenstuga  ed allmogen i Bro härad och Kungl Maj:ts fogde 

Måns Andersson och nämnden Jacob i Skällsta, Mats Jonsson i Ullevi, Jöns i Edeby, Tomas i 
Öråker, Jacob i Tibble, Nils i Edeby, Bengt i Jursta, Per Matsson i Toresta, Tomas i Frölunda, Lasse 
i Torsätra, Hans i Fiskeby, Bengt i Råby. 

Uppbjöds första gången hus och jord i Tibble i Näs socken, till Jacob Heeman som Johan i Kvek i 
Fröstuna socken ville sälja. 

Hustru Margareta i Berga i Näs socken klagade på tredje året, att Carl Bondes skrivare, Anders 
Jörensson begärt skjutshästar av hennes salig man Olof Eriksson i Berga. Olof hade svarat att hans 
hästar varit på skjutsfärd nyligen och menade att någon annan bonde skulle skjutsa. Jörensson red 
iväg, men vände och kom tillbaka till Olof i Berga, som stod på en vält ute på sin åker. Jörensson 
högg Olof i ryggen bakifrån och gav honom ett dödligt sår. Efter 1½ år dog han. Jacob i Tibble och 
Erik Jordansson, länsman i Bro tillkallades efter dådet och förde Anders Jörensson till Stockholm, 
att de där kunde få livet för honom. Carl Bonde gick skriftligen i god för sin skrivare. Nu kräver 
hustru Margareta, Jacob i Tibble och Erik Jordanssons barn att få dråparen igen. Herr Anders i Ryd 
vittnar att Olof dog av hugget. Därför blev de tillsagde att söka Carl Bonde, att han skaffar dråparen 
tillstädes. 

Henrik Andersson i Tuna fälldes till 3 marks böter för tingsstämpling Konungen 1 mark, 
häradshövdingen 4 öre och häradet 4 öre. 

Kom för rätten Erland i Näs och David ängsvaktare, som kommit i träta om något gärdsel. De blev 
förenta och vite sattes mellan dem till 40 mark för den som först förbryter sig på den andre. 

Olof Nilsson i Tuna klagade på hustru Karins son, Olof, att han i vintras kört bort bägge hans hästar 
under isen vid Stäket. Unge Olof kunde bevisa att han endast kört där andra kört med lass, så han 
kunde inte dömas att betala skadan. 



Olof i Tång klagade till Tomas i Garpeboda att han haft ett torp på Tångs bolstad och huggit ved och 
sålt för 6 daler. Dömdes att Tomas skulle ersätta Olof och därmed var de förlikta. 

Daniel Jordansson i Kyffinge i Övergrans socken, hade upplåtit och sålt till Jacob i Skällsta land och 
hus i Skällsta, som han ärvt efter ett barn han hade med hustru Karin, Jacobs syster. 

 
1612-09-03 (?) Rättegång på Svartsjö gård 
Den 3 september stod rättegång på Svartsjö gård i närvaro av dessa gode män: Nils i Nora, Mårten i 

Edeby, Erik Larsson, ladugårdsfogde, Mats Ersson i Berga, länsman, Olof Larsson i Degerby, Joen 
Hansson i Morrby, Mårten i Nibble, Tomas i Tuna och Herr Hans i Sånga. 

Anders Persson, befallningsman på Svartsjö hus och län, klagade till Måns Anderssons hustru Elin i 
Bonde Svartsjö, att hon skällt hans hustru för hora. Hon nekade. Då trädde Jöran fogdekarl, hustru 
Britta i Bonde Svartsjö och Bengt Kåcks hustru, Ingeborg, fram och lade händerna på lagboken och 
svor att de vill vittna rätt. De berättade endräktigt att näst förliden julhelg bjöd Måns Andersson, 
Anders Persson och hans hustru till Bonde Svartsjö. Männen åkte för sig och kvinnorna för sig. När 
drängen kom körande med den häst kvinnorna åkt efter var den svettig. Hustru Elin ville veta varför 
och drängen menade att så många åkt med honom. När hustru Elin fick veta att fogdehustrun åkt 
där, sa hon, att hon må åka för sig den tusende djävla skrivarehoran. Hon hade fortsatt med 
oförskämdheter, vilket hon inför rätten inte ville vidkännas. Om hon sagt så hade det skett i 
hastighet och utan mening. Eftersom vittnena var samstämmiga dömdes hustru Elin till 40 markers 
böter. 

Hans timmerman vid Svartsjö och Jacob i Degerby hade ryckt varann, så att Hans föll och var ofärdig 
i 15 veckor. Jacob skulle betala ½ bårdskärarlön 
 
1612-11-25.  laga ting i Bro sockenstuga 
Den 25 november 1612 stod laga ting i Bro sockenstuga i närvaro av Kungl Maj:ts Befallningsman 

Anders Person och nämnden Jacob i Skällsta, Per Matson i Toresta, Tomas i Öråker, Jacob i Tibble, 
Olof i Tång, Jacob i Dävensö, Mats Jonsson i Ullevi, Tomas i Frölunda, Lasse i Torsätra, 
Christoffer i Tranbygge, Bengt i Jursta, Jöns i Edeby. 

Johan i Kvek lät andra gången uppbjuda hus och jord i Tibble. 
Erik i Finsta klagade till Nils, tjänstedräng i Bro prästgård, att han huggit tummen av honom med en 

yxa, när han körde råg med prästgårdshästarna. Nils dömdes till 12 mark för såremål och 9 mark för 
lytet. 

 Samma dag  fälldes Erik i Finsta till 9 mark för blånader, när han slog Nils i prästgården. 
Anders i Ullevi fälldes till 3 mark för att han inte infunnit sig till tinget. Han skulle svara för att han 

kallat Jacob i Skällsta en bödel. 
Ett komplicerat arvsskifte och köp av det lilla hemmanet i Torsätra. 
 Jöran Persson i Staf skall till nästa ting ha en sexmannaed, som bevisar att han inte stulit en rya från 

hustru Kerstin Henrik Franses. 
Uppbjöds tredje gången Eneby skattehemman i Färentuna socken. 
Erik fiskare i Djurgården fälldes för 3 mark för tingsstämpling. 
 
1613-09-01 Sockenstugan 
Johan i Kvek lät andra gången utbjuda jorden i Tibble.    
   Herr Anders i Ryd klagade över, att sockenbonden Rasmus i Skälby överfallit honom med bannor 
och missbrukat Guds namn och svurit på kyrkbacken. Någon söndag senare, när herr Anders höll 
sockenstämma om kyrkans byggning och bogårdsmurens färdigställande, angrep honom Rasmus och 
menade att de borde lägga taket på klockarstugan först. Kyrkherren befallde honom att tiga, men 
Rasmus svarade: - Tig själv, jag är inte din getpojke och giver dig tusan. Kyrkherren förbjöd honom 
komma till kyrkan, vilket han ändå gjorde. Där utspanns sig ännu mera bråk mellan de bägge. När 
kyrkherren for till färjan i Stäket, följde Rasmus efter och då det finns vittnen på, vad där utspelade sig 
dömdes Rasmus till böter. 
   Mjölnaren på Aspviks kvarn, Mats Persson anklagade Mikael Simonsson för att föra bort mer mjöl 
än han haft säd till malning. Men då detta var en gissning blev han frikänd. 
 
1613-09-01. Laga ting i Bro sockenstuga 
Den 1 september 1613 stod laga ting i Bro sockenstuga med allmogen i Bro härad och Kongl Maj:ts 

Befallningsman Anders Persson och nämnden, Jacob i Skällsta, Mats i Ullevi, Per Matsson i 



Toresta, Jacob i Tibble, Hans i Fiskeby, Nils i Edeby, Lasse i Sylta, Thomas i Frölunda, Christoffer 
i Tranbygge, Bengt i Jursta, Hans i Tranbygge, Eskil i Ålbrunna. 

Uppbjöds första gången land och hus i Torsätra i Ryd socken, som Engelbrekt i Österröra vill sälja till 
Anund i Torsätra. 

Erik Hansson i Toresta kom för rätten och gav till känna att förliden vinter, när han skulle köra till 
Bergslagen tröttnade hans sväres, Jacob, häst i Toresta, så att han inte kom längre. Därför bytte Erik 
bort hästen och gav 6 mark penningar emellan. Det vill hans sväre inte betala honom. Rätten 
menade att eftersom Jacob fick en bättre häst skulle han betala 6 mark. 

Herr Anders i Ryd klagade att hans sockenbonde Rasmus i Skälby i Näs socken hade överfallit honom 
med bannor och obekväma ord samt missbrukat Guds namn. Rasmus hade på kyrkbacken svurit och 
trätt med menige mannen och andra sockenbor. För det hade Herr Anders straffat honom och bett 
honom avstå med sådan handel. Sedan hade Anders hållit sockenstämma och med bönderna 
avhandlat om, att bygga färdigt kyrkans byggnad och bogårdsmuren kring kyrkan. Rasmus hade då 
protesterat och menat att man inte ens kunde göra färdig klockarstugan, som stod taklös. Herr 
Anders sa: - Tig du, jag vill inte höra dig. Rasmus svarade: - Tig själv, jag är inte din getpojke och 
jag giver dig tusan etc. Nästa söndag frågade Herr Anders sockenborna om de vill hålla med, att 
Rasmus skulle banna sin kyrkoherde. Detta ville man inte. Herr Anders sa, att han skulle sätta 
Rasmus utom kyrka och församling. Rasmus svarade, att han inte tänkte komma till kyrkan på år 
och dag. Men nästa söndag, när Herr Anders stod i predikstolen kom Rasmus in i kyrkan och när 
han blev tillsagd att stiga tillbaka, svarade han att jag skall stå bredvid dig och göra dig tull och 
tionde. Han slog stången över bänken och sade: - Jag är inte din getapojke. Sedan steg han ur 
bänken och hans hustru bad honom tiga. Han svarade: - Tig du, eller jag slår dig på munnen. Vid 
kyrkdörren knöt han näven åt kyrkoherden. När Herr Anders drog till Färjestaden vid Stäket följde 
Rasmus honom dit och fortsatte att okväda honom. Bönderna vittnade att detta var sant. Rasmus var 
inte i Rätten och bötar 3 mark för tingsstämpling. 

Troligen arvsfördelning och värde för Lilla Ullevi, Lövsta och Klöv. Sigfrid och Malin ärvde Annas 
barn. Thomas i Knijesta har bytt bort Klintgården. Svårt att förstå. 

 
1638-02-09. Första tingsmöte 
Första tingsmöte den 9 februari 1638 med befallningsman Anders Jönsson och nämnden Nils 

Andersson Sanda, Joran Andersson i Tibble, Jacob Thomasson i Finsta, Thomas Jacobsson i 
Dofsöö, Erik Eriksson i Edeby, Mats Andersson i Brunna, Hans Christersson i Örsta, Lars 
Mickelsson i Tranbygge, Jon Mickelsson i Skysta, Johan Larsson i Råby, Lars Thomasson i 
Härnevi, Bengt Eriksson i Tibble 

Två öresland hus och jord uppbjöds tredje gången i Brunna.  
Råby i Bro socken uppbjöds andra gången. 
Axel Johansson i Lerberga besvärade sig att ett torp byggt på Lerberga ägor nu är under Tranbygge. 

Han begärde för den skull syn. Axel Drake som äger ett hemman i Tranbygge är icke stämd därför. 
Han skall först därom lagligen tillsägas och ägandesyn mellan dem hållas. 

Befallningsman Anders Jönsson anklagade en soldat, Mårten Matsson, att han överfallit och slagit 
Hans Jöransson med en kniv, som gått rätt genom armen. Slagsmålet hände hos Henrik Fransson i 
Vallby och vittne var Jacob Thomasson i Finsta. Mårten dömdes för fullsår till 5 dalers böte. 

Jacob Thomasson i Finsta klagade att Hans Mickelsson i Brolöfsta huggit ihjäl hans sto. Han bekände 
att han huggit ihjäl hästen med vilje. Han skall till fullo ersätta hästen med 36 daler och plikta 3 
mark för att han högg hästen.  

Hustru Valborg i Tuna klagade över Mikael Jacobsson i Tuna. Han och hennes salig man Per hade i 
Stockholm köpt en not av en man benämnd Bertil. De skulle betala en tunna säd vardera. Nu 
uppgavs att Mikael bara betalat en spann säd. Under ed berättade Mikael att han betalt sin andra 
spann och Pers ena spann. Han friades och hustru Valborg skulle betala sin salig mans sista spann. 

Mats Persson, mjölnare vid Aspviks kvarn, besvärade att Mikael Simonsson malt 3 spann  säd på hans 
kvarn och fört fullare säckar därifrån än han fört dit. Mikaels piga Marie skulle ha tagit en ½ spann 
av tullsäden och lagt till sitt mjöl. Det fanns inga vittnen och då anklagelsen endast var en gissning, 
som ingen grund hade frikändes både Mikael och hans piga. 

Befallningsman Anders Jönsson besvärade sig att välborne Herr Gabriel Bengtsson, riksskattmästare, 
för några år sedan sänt befallningsmannen 12 alnar rött kläde och 154 daler, som Lars i Tranbygge inte 
ville taga som betalning för sitt hemman utan sänt dem tillbaka. Herr Gabriel begärde att 
befallningsman skulle insätta allt uti rätten. Han satte både pengarna och klädet i Bro kyrka, i närvaro 



av goda män. Där låg de några år, men blev sedan stulna. Då ingen fullmäktig för Herr Gabriel fanns 
tillstädes kunde saken inte upptas 
 
1638-06-07. 
   Clement Svensson i Tuna och Hans Bengtsson i Näs Kyrkby besvärade sig mot Mats Mjölnare vid 
Aspvik för stämning. 
   Björn Månesköld i Hamra anklagade Lars Ersson, som förut bott i Hamra, att han slagit Aspviks 
tjänare. Ersson hade en vittnesskrift av Olof Håkansson, Clement Svensson och Erik Bengtsson att han 
inte överfallit eller trakterat överste Anders Körnings tjänare. 
   Mats Bengtsson i Tuna anklagade sin granne Mats Knutsson att han i vredesmod rusat från 
Bengtssons gård och hem till sin gård, där han hämtat en stör för att överfalla Bengtsson med. Mats 
Knutsson bekände att han velat överfalla Bengtsson, men inte fullföljt sitt beslut. Eftersom han 
bekände sakfälldes han till 40 mark. 
   Befallningsman Mårten Jönsson hade i 5 år brukat ett hemman i Frölunda. Hemmandet ägdes av 
Mats Andersson och Staffan Engelbertsson. Jönsson hade byggt till en kammare och satt in fönster i 
huset. Han begärde nu ersättning, vilket rätten beviljade honom. Men då Andersson och Engebertsson 
inte ville betala, skall han ta bort kammaren och fönstren. 
 
1638-06-07. Andra tingsmöte 
Andra tingsmöte hölls den 7 juni med befallningsman Anders Jönsson. 
Råby i Bro socken uppbjöds tredje gången.  
En utjord i Berga uppbjöds första gången. 
Herr Gösta Lejonhuvuds tjänare och fullmäktige, Olof Hansson, ingav en skrivelse från sin Herre den 

7 mars så lydandes: 
Jon Mikelsson i Skysta, vid vilken by Lejonhuvud har ett gods, har begärt att skogen  skulle skiftas. 

Detsamma begärde Lejonhuvud och som inga andra skogsägare finns skall häradsnämnden dela och 
skifta efter öre och ortug. 

Jöran Byfält, som Lars Erikssons fullmäktige kom för rätten. Eriksson hade tidigare bott i Hamra. Han 
ville genom en skrivelse bevisa, att ett kontrakt med överste Anders Körning inte var rätt. Han 
menade att han varit tvingad att godkänna kontraktet. Men kontraktet är fast dömt på häradstinget 
och sedan konfirmerat vid Lagmanstinget. Lars Eriksson hade klandrat båda instanserna. För detta 
blev han dömd till 9 mark i böter. 

Klement Svensson i Tuna emot Mats Persson, mjölnare vid Aspvik, för stämning 3 mark. 
Hans Bengtsson i Näs Kyrkby emot Mats, mjölnare vid Aspvik, för stämning 3 mark. 
Björn Månesköld, Hamra, anklagade Lars Ersson, som förut bodde i Hamra att han hade slagit 

Aspviks tjänare. Han visade nu rätten en vittnesskrift underskriven av Olof Håkansson, Klement 
Svensson och Erik Bengtsson. Där stod att de friar honom från anklagelsen att ha överfallit och 
slagit Anders Körnings tjänare. 

Halte Anders Skräddare är stämd för lönskaläger, men inte infunnit sig i rätten. Han bötar 3 mark. 
Herr Göran Gyldenstiernas skytt, Johan, anklagades att han belägrat en piga, Karin. Han lovade ta 

henne till äkta och fick böta 20 mark. 
Grevinnan Fru Ebba Lejonhufvud till Raseborg och Kaggeholm gavs fast jordebrev på ett 

frälsehemman i Skysta i Bro socken. Hennes salige man Clas Horn hade bytt till sig hemmanet av 
Bengt Soop. 

Mats Bengtsson i Tuna anklagade sin granne Mats Knutsson att han i vredesmod ränt iväg från 
Bengtssons gård, där de hade kivats. Han sprang hem till sig och hämtade en stör för att överfalla 
Bengtsson. Knutsson bekände att han velat överfalla Bengtsson, men inte fullföljt sin avsikt och han 
dömdes till 40 mark. 

Befallningsman Mårten Jönsson hade bott på ett hemman i Frötuna, som ägs av Mats Andersson och 
Staffan Engelbertsson. Han hade brukat det i 5 år och sedan hållit syn. Han blev ålagd att betala 15 
daler kopparmynt för överbyggning förutan att han låtit göra fönster, som kostat honom 14 daler. 
Länsman Erik Jönsson, som varit med på synen, sade att Mårten Jönsson uppsatt en ny kammare. 
Mats och Staffan blev ålagda att betala honom för överbyggningen och för fönstren 20 daler. Ville 
de icke bekväma sig till det skulle Mårten Jönsson taga bort sin kammare och fönstren. 

 
1638-09-24 
En utjord i Berga utbjöds för andra gången. 



   Sekreteraren uti Krigsrätten Nils Persson hade en fullmakt från Jacob de la Gardie angående en syn 
på Tuna, Hamra, Kölsvik och några ängsfjällar, som anses höra till de la Gardie. Rätten beslutade att 
herrar Johan Patsson de la Gardie och Jacob de la Gardie skulle göra upp dessa ägotvister. 
   Mats Marcusson i Frölunda klagade över att Johan i Öråker hade en grind, där svinen kom igenom 
och gjorde skada på Marcussons säd. De förliktes och Johan skulle ge Mats en halv spann säd. 
   Staffan Engelbertsson i Tuna klagade över att Erik Matsons i Berga gärdesgård låg omkull så att 
boskapen kom in och skadade Ingelbertssons säd. Erik skulle giva Staffan en spann säd.  
  Erik Andersson, en båtsman som bor på Norrmalm i Stockholm, sålde jord i Berga till salig Per 
Olofssons dotter Margareta.  
 
1638-09-24 Tingsmöte  
Bro Härads tingsmöte den 24 september 1638 med befallningsman Anders Jönsson. 
En utjord i Berga uppbjöds för rest andra gången. Resten utgjorde 123 daler, utav den ränta som 

tillkommer salig Christopher Assarssons arvingar. 
Sekreteraren i Krigsrätten Nils Persson företrädde en fullmakt från Jacobi De la Gardie angående en 

syn mellan Tuna, 2 kronogods, De la Gardies 5 gods och Johan Patssons De la Gardies 1 gods, och 
skattegodsets Berga och mellan Tuna, Hamra och Kölsvik. De la Gardie menar att några ängsfjällar 
hör till Tuna. Då ärendet aldrig varit på tal tidigare bestämde rätten, att parterna skulle sammanträda 
och hålla syn och rannsakning sinsemellan. 

Ett hus och jord i Lilla Ullevi uppbjöds första gången. 
Mats Marcusson i Frölunda klagade att Johan i Öråker, som brukar ett hemman i Frölunda har en 

grind, där svinen kommer ut i gärdet och skadar Mats säd. Johan nekade inte, utan de förliktes och 
Johan skall ge Mats en halv spann säd. 

Staffan Ingelbertsson i Tuna klagade över att Erik Matssons i Berga hade en gärdsgård som låg 
omkull. Boskapen hade, som synemännen sett, kommit igenom Eriks gärdesgård och gjort skada på 
Staffans säd. Erik blev ålagd att betala Staffan en spann säd. 

Jacob Tomasson i Finsta anklagade Anders Matsson i Härnevi att Jacobs ston hade kommit in i 
Anderssons ärttäppa. Hans hustru hade tagit en skramla och föst ut djuren. Ett sto hade blivit 
hängande dött på gärdsgården. Anderssons hustru bekände att så hänt. Andersson skulle betala stoet 
och så var de förlikta. 

Däremot klagade Anders, att Jacob Tomassons i Finsta hade huggit hans häst, så att den blivit ofärdig. 
Jacob kunde inte neka, men då Jacob hjälpt något med selafyllningen förliktes de genom att Jacob 
skall ge honom en spann säd. 

Erik Andersson, en båtsman från Norrmalm i Stockholm upplät och sålde salig Per Olofssons i Bergas 
dotter, Margaretas jord och hus i Berga. Erik hade redan i hennes faders livstid av honom uppburet 
50 daler vitt mynt. Han fick nu en tunna råg och 6 daler kopparmynt i mellanskillnad. De är nu 
överens och beviljades Margaretas man, Erik Matssons, fast jordebrev. 

Jon Eriksson i Spånga för stämning emot hans granne Erik Matsson. 
Notarius i Krigsrätten, Johan Nilsson, inlämnade en fullmakt av Olof Eriksson. Axel Johansson, blir 

av Olof Eriksson, som är målsman för Axels styvbarn, satt från alla de gods barnen äger. Axel var 
inte tillstädes och ärendet kunde inte vidare åtgärdas. 

 
1638-11-12. Extra ordinarie ting 
Den 12 november hölls extra ordinarie ting i Bro Härad angående några punkter, som Axel Johansson 

blev anklagad för. 
Axel Johansson i Lerberga anklagades att han skulle bedrivit hor och haft lägersmål med sin 

styvdotter, Elizabeth Ekhorn. Han är därför kommen i ett uppenbart rop och rykte och nu skall det 
rannsakas. Hans hustru, som är mor till Elizabeth, tillfrågades genom vad orsak ett sådant grovt 
rykte uppstått. Hon berättade. att hon inte vågat ha dottern hemma, för Axels otillbörliga smekande, 
kyssande och klappande med hennes dotter. Hon hade sänt henne till Benhammar undan Axel. Han  
hade dock inte gett sig förrän han fick henne tillbaka till Lerberga. När hon kom tillbaka vid påsktid 
hade Axel legat till sängs med henne en gång. Hennes bror Lennart hade legat med dem i sängen, 
men inga mer var i kammaren. 

 
1) 2) Axels hustru berättade, att dottern en gång rymde undan Axel till bagarstugan, där ett par pigor 

låg. Då han inte kunde komma in genom dörren, kröp han i bara skjortan in genom fönstret, 
Pigorna rymde ur stugan och han och styvdottern blev kvar. 



2)  Axels hustru berättade vidare, att i vintras när Axel låg i mellanstugan gick pigan Britta och lade 
sig hos honom. Då Axels hustru ville köra bort pigan och lägga sig hos honom, hotade han henne 
med sitt dragna svärd och sa: - Gack inte hit, din djävla krampa, för jag stöter detta i dig. Hustrun 
nödgades vika från honom och tillbringade natten i bagarstugan. Pigan och Axel låg tillsammans, 
ända tills pigan lyfte haken av dörren och släppte in sin matmor. Dock lade hon sig inte hos 
honom utan bäddade på golvet. 

3) Axels hustru berättade, att en flicka på 14 år vid namn Karin legat hos Elizabeth i målade 
kammaren, att Axel kommit när det ljusnat och befallt Karin att se om hästen, som är tjudrad på 
gärdet. Han är nog lös för han gnäggar. När hon kom ut till hästen, låg han. Hon gick tillbaka in, 
men gick till kammaren intill. Hon hörde hur Elizabeth visade bort sin styvfader med onda ord. 
Detsamma berättade Lennart, Elizabeths bror. 

4) Axels hustru berättade, att han tagit styvdottern med sig till en holme i sjön, en fjärdingsväg från 
Lerberga. Brodern Lennart och fiskaren Erik Mickelsson hade varit med. De berättade att Axel 
hanterat henne otillbörligt och satt på sig hennes frieskjortel. Dock var de inte funna med själva 
gärningen. 

5) Elizabeth själv berättade, att Axel inte skonat henne med kyssande och klappande och sängelag, 
men själva gärningen, sade hon sig vara fri för. För 3 år sedan hade de 8 dagar före jul varit i 
Stockholm hos Olof Larssons efterleverska. Axel och en mönsterskrivaren Povel Matsson och 
hennes bror Karl hade druckit om natten och Povel hade kastat Elizabeth i sängen till Axel. Där 
låg hon hos honom hela natten, men hon kunde inte minnas om hon låg hos honom flera nätter. 

6) Elizabeth bekände att inte allenast nu utan alltid så ofta hon och Axel haft tillfälle, uppå Dalby 
gård eller annorstädes, hade Axel kysst och klappat henne utan blygsel i andra människors 
närvaro. De hade legat tillsammans på nätterna, hon i bara särken och han i bara skjortan. Han 
hade tagit upp hennes särk och lagt sig ovanpå henne. Trots detta sade hon sig vara fri för själva 
gärningen. När hon tillfrågades varför han behandlat henne så, svarade hon att hon inte visste 
varför. Efter hennes bekännelse, kallades Axel in och tillfrågades, hur han kunde så otillbörligen 
och obeskedligen handla mot sin styvdotter. Han var till en början djärv och nekade till allt hon 
berättat. Sedan hon övertygat honom om att hon inte ljugit, sade han att han ingen ond mening haft 
utan skyllde på fylleri och lustighet. Han erkände att allt hon berättat var sant. Oansett att Axel och 
styvdottern med kraftiga skäl borde fällas, sköts ärendet upp för synnerliga och särdeles orsaker. 

 
Notarius i Krigsrätten Johan Nilsson fullmäktig för Olof Ersson och besvärade över Axel Johansson i 

Lerberga, att han inte ville erkänna Eriksson som målsman för sina styvbarn. Han var efter deras 
faders död erkänd som god man. Rätten menade att Olof Eriksson var barnens rätta målsman nu och 
tidigare. 

Johan Nilsson besvärade sig över att Axel Johansson förslösat räntan hans styvbarn haft från den tiden 
då han i moderns äktenskap inträdde. Axel Johansson skall visa räkenskaper för vad han använt till 
barnens underhåll och resten skall han betala igen. 

För det tredje besvärade sig Johan Nilsson över översten Johan Yxkull, som utan landshövdingens, 
ståthållarens eller slottsfogdens vetskap tagit Axel Johansson ur fängelset vid Stockholms slott. Men 
eftersom händelsen har skett i Stockholm skall rannsakningen ske där. 

Anders Jönsson besvärade sig över Axel Johansson, som enligt dom i Hovrätten skall betala 200 daler 
silvermynt för det våldsdåd han bedrivit i Ryds kyrka. Han har ännu inte betalt sina böter. Därför 
sattes han i arrest för att själv vara borgen för böterna. Ingen annan ville gå i borgen för honom. 
Detta är rannsakat och avdömt med eget och härads sigill Olof Olofsson. 

 
1642-03-14. 
Bertil Färjekarl vid Stäket besvärade sig att Erik Sigfridson i Stora Ullevi är skyldig honom två 
fjärdingar säd i färjkarlslön, vilket han dömdes att betala. 
 
Forts. domböcker 1600-tal 
1642-03-14. första årsting med Bro härad 
Den 14 mars hölls 1642 års första ting med Bro Härad i närvaro av befallningsman Anders Jönsson 

och häradsnämnden: Nils Andersson i Sanda, Anders Eriksson i Tibble, Jöran Andrsson i Tibble, 
Jacob Thomassson i Finsta, Thomas Jacobsson i Dävensö, Lars Mickelsson i Tranbygge, Per Ersson 
i Tranbygge, Jon Mikaelsson i Skysta, Bengt Ersson i Tibble, Johan Larsson i Råby, Thomas 
Jacobsson i Finsta, Hans Christoffersson i Örsta. 



Herr Hans Andre kom för rätten på Bror Anderssons vägnar och begärde fastebrev på en ängsfjäll, 
som är belägen i Bror Anderssons oxhage vid Sandbo torp. Det befanns att Bror Andersson för 
samma fjäll givit 15 daler vitt och 4 tunnor säd. Detta medgav Johan i Råby och hans släkt. 
Andersson sade sig aldrig vilja lösa fjällen igen, som ligger bortom Finsta och Löfsta och olagligen 
kan brukas av Råby. De var nöjda med betalningen och Andrsson fick fastebrevet. 

Erik Bengtsson i Skällsta besvärade sig att han köpt 6 mark humle av Olof Hansson, fogde på Ådö. 
Han skulle betala 16 öre kopparmynt för varje mark. Han satte en silversked i pant, som brann upp 
med hela gården, där Olof bodde. Enligt lag skulle Olof inte vara skyldig att ersätta skeden, men 
han förpliktade sig själv att betala humlen. 

Fältmarskalken Herr Lindorm Torstenssons till Forstena och Risa, fogde Stefan Persson, gav till 
känna, att Torstensson ämnade bygga en sätesgård i Töresta. Han fick ett intyg av rätten. 

Måns Örnflyckt framhade sin torpare Olof Sigfridsson, som var gift och anklagade honom för 
sängelag med en kona Agneta Mårtensdotter. Olof nekade till beskyllningen. Då konan inte var 
närvarande fick han ställa sig i borgande händer tills hon kunde komma till rätten. 

En kona Anna Pärsdotter i Vräda i Fröslunda socken hade låtit belägra sig i Skälby torp här i häradet. 
Hon har fött barnet. Nu är hon anklagad i sin hemsocken för att ha låtit barnet omkomma. Marie i 
Fröslunda torp och hustru Britta i Skälby avlade eden och berättade att de hjälpt Anna vid 
förlossningen och barnet varit dödfött. Hon fick ett intyg efter deras vittnesmål av rätten. 

Erik Christoffer, som är gift med Lars Mickelssons i Tranbygge dotter och äger ena broderdelen 
tillsammans med hennes syskonbarn Mickael Andersson i Edeby, som påstår sig vara ägare till 
deras hemman i Tranbygge kom för rätten. Det var salig Lars Brodde som i 30 år byggt upp 
hemmanet. Mikaels fader eller Mickael själv hade aldrig njutit någon fördel därav. Erik kunde inte 
bevisa att hans svärfar salig Lars betalt sina systrar för deras andel. Rätten beslöt att de sin emellan 
skulle förlika sig. 

Skeppskaptenen Lars Persson gavs fast jordebrev på ett skattehemman i Löfsta Norrgård, som han 
köpt av löjtnant Johan Podolina. Hemmanet var nästan skattevrak som jordebrevet utvisar. 

Soldat Mats Ersson överlät sin del i Storegården i Löfsta till Jacob Thomasson i Finsta. Han var nöjd 
med de 30 daler kopparmynt han fått. 

Bertil färjekarl vid Stäket besvärade sig att Erik Sigfridsson i Stora Ullevi är skyldig honom 2 
fjärdings säd för färjekarlslön, vilket han pålades att betala 
 
1642-05-23 
Församlingen i Näs socken klagar över att komedianten Christer Thun  vill tränga sig in på 
klockaretomten och lägga den till sitt hemman, som han fått av kronan. Thun påstår sig vilja byta med 
klockaren, vilket rätten tillät. 
 
1642-05-23. Andra årstinget med Bro härad 
Den 23 maj 1642 hölls andra årstinget i Bro härad i närvaro av befallningsman Anders Jönsson och 

nämnden: Nils Andersson i Sanda, Hans Andersson i Tibble, Jöran Andersson i Tibble, Anders 
Ersson i Tibble, Tomas Jacobsson i Dävensö. Jacob Johansson i Finsta, Tomas Jacobsson i Finsta, 
Jon Mickelsson i Skysta, Johan Larsson i Råby, Hans Christoffersson i Örsta, Lars Mickelsson i 
Tranbygge. 

Ett skattehemman i Skällsta och en skattejord i Berga uppbjöds första gången. 
Hans Kyhle skiftade ett frälsehemman i Börby mot ett frälsehemman i Ulleråkers härad tillhörigt 

Jacob Skytte. Uppbjöds första gången. 
Måns Örnflyckts torpare Olof Sigfridsson, som förra tinget anklagades för hor har ännu inte 

efterkommit vad som då ålagts honom. Han skall nu skaffa konan till rätten för vidare beslut. 
Hans Johansson i Aske tilltalade Erik Christoffersson i Tranbygge angående ett bälte som vägde 30 

lod. Han bevisade att Eriks hustru, Ingrid, som är hans halvsyster ännu har bältet, trots att deras 
moder, hustru Anna, givit det i hedersgåva. Bältet var inlöst i Stockholm, där det var pant för alla 
deras oskiftade delar. Fördenskull fick var och en av arvingarna behålla sin lott i bältet. 

En borgare från Stockholm, Mats Jacobsson hade en häst i bete hos Mats Stefansson i Jursta. Hästen 
gick i bet till Mickelmäss och dog sedan. Jacobsson menar att Stefansson farit illa med hästen och 
begär att han skall betala hästen.  

Det är befunnet 1) att när Jacobsson tog hästen hade den inget lyte och ej heller talade han om något 
fel. Utan han red till Hova på andra sidan Arboga, där han måste lämna hästen, som inte orkade 
mer. 2) Han hade inga skäl eller vittnen att hästen skulle varit sjuk. 3) Ej heller hade han låtit syna 



hästen, när han måste övergiva den. 
För den skull erkändes Stefansson saklösen för allt åtal. 
Lars Mickelsson i Stora Ullevi besvärade sig över sin granne Lars Ersson, att han huggit hans häst i 

låret, så att den blivit lytt. Ersson dömdes att behålla den lytta och ge en olytt igen. 
Olof Hansson trädde för rätten på Jöran Erikssons, smed på Alnön, vägnar och tilltalade Mats Matsson 

på Ålbrunna om en ökstock. Mats och hans granne hade på vintern för 4 år sedan funnit båten och 
med ök fört den hem och dolt den. Det var sant att Mats funnit ökstocken fastfrusen i isen på Stora 
Fjärden och dragit hem den och lagt den i skogen. Det kunde hans grannar vittna. När han sedan 
skulle låta lysa efter ägaren var ökstocken borta och ingen vet vem som tagit den. För den skull 
erkändes Mats saklösen för allt åtal. 

Pär Ersson och Jon Ersson i Spånga besvärade sig att Lars Mickelsson i Stora Ullevi utspritt ett ryckte 
om dem, att de skulle tagit 12 stavrum ved på Spånga skog. Lars nekade alldeles och då inga vittnen 
fanns erkände rätten såväl Pär som Jon och Lars saklösa för allt åtal. 

Erik Åkessons Soops fogde, Anders Eriksson, lämnade en sedel lydande: att hans Junker hade 
förmedlat sitt frälsehemman i Bärby i Låssa socken för ett halvt frälse och begärde och fick 
vittnesbörd om detta. 

 
1642-05-23. Andra årstinget med Bro härad 
Den 23 maj 1642 hölls andra årstinget i Bro härad i närvaro av befallningsman Anders Jönsson och 

nämnden: Nils Andersson i Sanda, Hans Andersson i Tibble, Jöran Andersson i Tibble, Anders 
Ersson i Tibble, Tomas Jacobsson i Dävensö. Jacob Johansson i Finsta, Tomas Jacobsson i Finsta, 
Jon Mickelsson i Skysta, Johan Larsson i Råby, Hans Christoffersson i Örsta, Lars Mickelsson i 
Tranbygge. 

Ett skattehemman i Skällsta och en skattejord i Berga uppbjöds första gången. 
Hans Kyhle skiftade ett frälsehemman i Börby mot ett frälsehemman i Ulleråkers härad tillhörigt 

Jacob Skytte. Uppbjöds första gången. 
Måns Örnflyckts torpare Olof Sigfridsson, som förra tinget anklagades för hor har ännu inte 

efterkommit vad som då ålagts honom. Han skall nu skaffa konan till rätten för vidare beslut. 
Hans Johansson i Aske tilltalade Erik Christoffersson i Tranbygge angående ett bälte som vägde 30 

lod. Han bevisade att Eriks hustru, Ingrid, som är hans halvsyster ännu har bältet, trots att deras 
moder, hustru Anna, givit det i hedersgåva. Bältet var inlöst i Stockholm, där det var pant för alla 
deras oskiftade delar. Fördenskull fick var och en av arvingarna behålla sin lott i bältet. 

En borgare från Stockholm, Mats Jacobsson hade en häst i bete hos Mats Stefansson i Jursta. Hästen 
gick i bet till Mickelmäss och dog sedan. Jacobsson menar att Stefansson farit illa med hästen och 
begär att han skall betala hästen.  

Det är befunnet 1) att när Jacobsson tog hästen hade den inget lyte och ej heller talade han om något 
fel. Utan han red till Hova på andra sidan Arboga, där han måste lämna hästen, som inte orkade 
mer. 2) Han hade inga skäl eller vittnen att hästen skulle varit sjuk. 3) Ej heller hade han låtit syna 
hästen, när han måste övergiva den. 

För den skull erkändes Stefansson saklösen för allt åtal. 
Lars Mickelsson i Stora Ullevi besvärade sig över sin granne Lars Ersson, att han huggit hans häst i 

låret, så att den blivit lytt. Ersson dömdes att behålla den lytta och ge en olytt igen. 
Olof Hansson trädde för rätten på Jöran Erikssons, smed på Alnön, vägnar och tilltalade Mats Matsson 

på Ålbrunna om en ökstock. Mats och hans granne hade på vintern för 4 år sedan funnit båten och 
med ök fört den hem och dolt den. Det var sant att Mats funnit ökstocken fastfrusen i isen på Stora 
Fjärden och dragit hem den och lagt den i skogen. Det kunde hans grannar vittna. När han sedan 
skulle låta lysa efter ägaren var ökstocken borta och ingen vet vem som tagit den. För den skull 
erkändes Mats saklösen för allt åtal. 

Pär Ersson och Jon Ersson i Spånga besvärade sig att Lars Mickelsson i Stora Ullevi utspritt ett ryckte 
om dem, att de skulle tagit 12 stavrum ved på Spånga skog. Lars nekade alldeles och då inga vittnen 
fanns erkände rätten såväl Pär som Jon och Lars saklösa för allt åtal. 

Erik Åkessons Soops fogde, Anders Eriksson, lämnade en sedel lydande: att hans Junker hade 
förmedlat sitt frälsehemman i Bärby i Låssa socken för ett halvt frälse och begärde och fick 
vittnesbörd om detta. 

 
1642-09-28. Tredje årstinget med Bro härad 
Tredje tingsmöte i Bro härad hölls den 28 september 1642 i närvaro av landshövdingen Ture 



Oxenstierna, befallningsman Anders Jönsson och nämnden: Nils Andersson i Sanda, Anders Ersson 
i Tibble, Jöran Andersson i Tibble, Bengt Eriksson i Tibble, Jacob Thomasson i Finsta, Thomas 
Jacobsson i Finsta, Jon Mickelsson i Skysta, Hans Christofferson i Örsta, Johan Larsson i Säby, Per 
Eriksson i Tranbygge, Lars Mickelsson i Tranbygge, Thomas Jacobsson i Dävensö. 

Uppbjöds andra gången ett skattehemman i Skällsta, en skatteutjord i Berga och ett frälsehemman i 
Bärby. 

Måns Uddssons torpare, Olof Sigfridsson, som är gift och anklagades för hor med Agneta 
Mårtensdotter. Hon dog förleden sommar och nu bekände Olof gärningen och dömdes efter 20 
kapitlet Levitici. 

Måns Örnflyckt besvärade sig över sin salig fader, Aron Örnflyckt. I hans testamente stod att hans 
hustru, Karin, i sin livstid skulle njuta och behålla ett hemman i Bärby i Låssa socken. Måns 
menade att det hemman som talades om i testamentet av den 9 augusti 1637 inte ägdes helt av 
fadern. Ena halva hemmanet var faderns arvegods, men den andra hade han bytt sig till av Johan 
Skytte. Den delen är Måns och hans syskons efter deras moder Sophia Andersdotter Rosenqwist i 
Sycklinge i Vallby socken. Adliga Privilegier artikel 16 bekräftar att ingen må döma något 
jordagods, någon riddare eller sven från eller till utan att Riksens Råd erkände saken. Därför sändes 
ärendet till dess rätta forum.  

Isak Grelsson i Brunnsviks torp besvärade sig att Clas i Granskogs torp sänt sin hustru att bryta ned 
Isaks gärdesgård. Han pålades att med vittnen bevisa att detta var sant. 

Erik Matsson i Berga besvärade sig att han inte fått de 12 får, som hans svärmor, Margareta, är skyldig 
honom som arv efter hans hustrus fader. Hans klagomål befanns riktiga och han skall först ha 
hustruns fädernearv och vad sedan efter modern kan finnas delas mellan båda kullarna efter vars 
och ens laglott. 

Anders Andersson, skräddare i Stäket, besvärade sig att han lånat Erik Mattson i Berga 3 tunnor säd. 
Han hade inte fått någon fördel därav. Erik medgav och erkände sig skyldig. Han lovade Anders 4 
fjärdingar säd och därmed var de förlikta. 

Församlingen i Näs hade ingivit ett brev till rätten, där de klagade över att komedianten Christer Thun 
ville tränga sig in på klockaretomten och där lägga sitt hemman. Han hade fått hemmanet i Näs 
kyrkby av kronan. Själv menade Thun att han ville byta med klockaren och ge honom en del i sin 
tomt. Rätten erkände, att han efter Konung Karls 1454 hållna räfst och Konung Gustafs den förste 
1538 den 26 maj därpå givna konfirmation, skulle lämna ärendet till Konsistorie fullmyndigande 
och förehavande att besluta. 

Mats Eskilsson, fiskare på Granhammar, besvärade sig att Christoffers i Tranbygge son, Pär, som nu 
var död, var skyldig honom 15 daler för 3 halvtunnor strömming. Nu hade han inga vittnen att Pärs 
far ärvt, då han hade barn efter sig. Rätten erkände att Mats skall söka få igen pengarna av barnens 
förmyndare. 

Bengt, klockare i Bro besvärade sig att Pär Matsson i Önsta tagit hans häst i borgen för 28 daler. Pär 
sade sig inte tagit hästen för egen del utan för sin mågs. Rätten dömde honom att betala de 28 
dalerna och sedan söka dem hos mågen. 

Mikael Andersson i Edeby i Låssa socken upplät och sålde till Erik Christoffersson i Tranbygge, som 
är gift med Mickaels syskonbarn, en broderdel i Tranbygge. Han hade fått 60 daler, vilket han var 
nöjd med och som han nu på tinget levererade. Därmed skulle de nu och i framtiden vara förlikta. 

Sedan bevisade Mikael, att hans fader, Anders Mikaelsson, lånat sin fader 11 daler, vilka är inlagda 
hos hans broder. Herr Lars Johannis, kyrkoherde i Bro, hade en förseglad vittnesskrift av den 5 
januari 1639, som förmäler att han då besökte Mikael Andersson på hans yttersta. Mikael bekände 
att han lånat dessa pengar till sin fader och att de nu stå inne hos hans broder Lars Mikaelsson i 
Tranbygge. Erik Christoffersson på sin hustrus vägnar, som är Lars Mikaelssons dotter och hennes 
syskon skall betala 11 daler till Mikael Andersson. 

Erik Bengtsson i Skällsta och hans svåger Johan Larsson i Råby tilltalade Erik Jönsson i Klöv. Han är 
gift med deras halvsyster på mödernet. Deras svärfader Bengt Larsson hade någon gäld efter Erik 
Jönssons svärfader, Jöns, som han borde betala. Ty sedan Jöns dött, gifte sig Bengt med änkan, med 
vilken Bengt hade två döttrar, som nu är gifta med Jonas och Erik. De hade förra året vid tinget 
blivit ålagde att taga fram vittnen eller en konfirmerad längd. De kunde även nu bara visa en lös 
längd, där de själva antecknat och som därför inte är duglig. Erik Jönsson avlade ed på att han aldrig 
haft någon skuld och då ingen kunde bevisa motsatsen blev han frikänd. 

Johan Larsson och Erik Bengtsson tilltalade Erik Jönsson om de morgongåvor deras svärfader givit 
deras svärmoder, som också var Erik Jönssons svärmoder. De blev ålagde att skäligen bevisa hur 



mycket deras fader Bengt givit deras svärmoder. Därefter skulle de dela så långt det räcker. Skulle 
det inte räcka skulle de taga jämt i lösöre. Skulle morgongåvan bestå av jord, skulle var och en 
behålla det som var givet såsom Sveriges Lag uttryckligen förmäler.  

Signete, Actum ut Superius Olof Olofsson, mpria. 
 
1645-03-24. Första årstingen med Bro härad 
Den 24 mars 1645 hölls Bro härads första ting med befallningsman och nämnden: Nils Andersson i 

Sanda, Anders Eriksson i Tibble, Jöran Andersson i Tibble, Stefan Andersson i Tibble, Bengt 
Eriksson i Tibble, Thomas Jacobsson i Dävensö, Bern Tönnitsson i Tibble, Jon Mickelsson i Skysta, 
Henrik Fransson i Vallby, Hans Christoffersson i Örsta, Erik Bengtsson i Skällsta, Erik 
Christoffersson i Örsta. 

Ett skattehemman i Lerberga och ett frälsehemman i Svista, vilkas ränta Posse skänkt till evärdeligt 
frälse och nu köpt bördsrätten av Ingel Hanssons efterleverska, Anna Lennartsdotter, uppbjöds 
första gången. 

Måns Uddesson Örneflyckt gav till känna, att hans broder Josua Uddsson dött barnlös och han ännu 
inget arv, varken löst eller fast fått efter honom genom hans hustru Ingeborg Tott. 

     Fru Ingeborg inlade nu ett morgongåvo- och gåvobrev av den 16 juli 1632. Det var underskrivet av 
Josua Uddsson, Herr Christersson, Herr David Andreae, kyrkoherde i Ryds socken, Herr Olof 
Laurentii, kaplan i Ryd, samt Herr Hans Andreae, kaplan i Bro och konfirmerat. Där står att Josua 
har givit fru Ingeborg Tott hela sin del i Granhammar till morgongåva. Det är 6 punds ränta och allt 
lösöre som de tillsammans ägde. I Sveriges Lag står att den som får en morgongåva i löst eller fast, 
får som överlevande behålla den. Rätten erkände de båda gåvobreven.  

     Fru Ingeborg erbjöd Måns Uddesson att lösa halvdelen. Hon begärde uppbud första gången.  
     Nu besvärade sig Måns Uddesson på sina och medarvingarnas vägnar att han innan broder Erland 

Uddsson, som dog den 26 oktober 1629, hade sått rågen. Sedan hade Erland med sin moder sått 
kornet, men tagit hela skörden. Fru Ingeborg skulle behålla sin del och betala de övriga arvingarna.  

     Måns besvärade sig att Josua undanhållit mycket av arvet efter Erland. Fru Ingeborg, som gifte sig 
efter sedan arvet efter Erland var delat, har inga fordringar. Arvingarna har heller inte klandrat 
arvet, när deras moder dog och menat att Josua undanhållit något. De har heller inte klandrat skiftet 
efter Erland, som hölls för 15 år sedan. I lagen står att klander skall ske inom 3 år. Fru Ingeborg 
meddelade med en självpålagd ed, att hon inget hade av det klandrade med mindre det fallit på 
Josuas andel. Rätten ansåg att skiftet för 15 år sedan skall gälla.  

     Fru Ingeborg klagade att Måns Uddsson, som hade kontrakt med henne att bruka hennes halvdel i 
Granhammar på två år, nu utan hennes lov brukat det ett tredje år. Han har inte betalat avraden på 
de första två åren. Han dömdes att träda ifrån det tredje året och hålla sig till kontraktet. För det 
arbete och utsäde han nedlagt skall han med gode mäns mäklande det bästa han kan förena sig med 
fru Ingeborg. Fru Ingeborg lät honom dela upp avraden på två år. Hon besvärade sig också över att 
han bara levererat 17 lass sommarhö mot 29, som stod i kontraktet. Han dömdes att nästa sommar 
leverera 29 lass. Fru Ingeborg eftergav hälften av det höet, som Josua ärvt efter sin moder, men han 
skulle leverera resten av årets skörd. De skall nu och i kommande tider vara förlikta. 

Kyrkoherden i Bro, Herr Lars, besvärade sig att Herr Gustaf Lejonhuvuds torpare, Anders Skinnare, 
anklagat honom för att huggit ved olovandes på Löfsta skog. Herr Lars sade, att han aldrig huggit 
någon ved där och Anders nekade till att han sagt det. Då inte Herr Lars kunde övertygas med 
vittnen vad han blivit beskylld för, blev Anders frikänd för åtal. 

Borgaren Johan Hansson i Sigtuna besvärade att Jöran i Viby i Ryds socken hade tagit hans båt med 5 
halvtunnor strömming, då Johan Andersson varit med  båten vid Granhammars brygga. Jöran sade 
att greve Jacob De la Gardies tjänare tagit båten med strömmingen, därför att Johan Andersson 
slagit Jöran i Lerberga. Varken Johan Andersson eller de andra som togo båten var vid tinget. De 
skall nu stämmas och sedan skall beslut ges. 

Pär Mattson i Önsta besvärade sig över att hans salig sons efterleverska hustru Barbro, hade tagit sig 
en ny man och rest från häradet till Stockholm och där låtit hemligen viga sig. Fördenskull upplät 
nu Pär Mattson att hans systerson, Nils Ersson, som är åbo på Önsta, skall bruka och hävda 
hemmanet tills Pärs sonson, som är Barbros barn, växt upp och kan ta över. 

Erik Christersson i Tranbygge emot två hustrur, Anna och Margareta, för att de inte hörsammat 
stämning, bötas 3 mark. 

Olof Johansson i Hacksta i Husby socken besvärade sig över att Anders Bengtsson i Spånga tagit 
Olofs styvson, Nils, arv till sig. Det var 2 kor, 1 kviga och 5 får. Nu befanns att Pär Matsson i Önsta 



har gått i löfte för samma boskap. Han skulle som en rätt löftesman svara och sedan söka den han 
borgat för. 

Anders Pärsson i Ekeby anklagade Bengt Ersson i Toresta, att han givit honom 2 yxslängar i skogen. 
Bengt kunde inte försvara sig och därför blev han ålagd att plikta sina brott med 6 mark. 

 
1645-06-13 
Erik Bengtsson i Tuna besvärade sig, att hans granne Erik Jönssons pojke  kört med hans häst och 
skadat den. Erik Jönsson nekade inte utan skulle läka hästen och sedan skulle de vara förlikte. 
   Riksmarskens fogde Anders Brynnielsson påtalade för Erik Östensson i Hamra, att en holme mellan 
Tuna äng och sjön hörde till Hamra. Brynnielsson skall visa riksmarskens fullmakt och vittnen, som 
bevisar att holmen hört under Hamra. Därefter skall resolution givas. 
 
1645-06-13. Ting med Bro härad 
Den 13 juni 1645 hölls Bro härads andra ting i närvaro av befallningsman Anders Jönsson och 

nämnden: Nils Andersson i Sanda, Anders Eriksson i Tibble, Jöran Andersson i Tibble, Bern 
Tönnitsson i Tibble, Stefan Hansson i Tibble, Tomas Jacobsson i Dävensö, Jon Mikelsson i Skysta, 
Bengt Eriksson i Tibble, Henrik Fransson i Vallby, Erik Bengtsson i Skällsta, Hans Christoffersson 
i Örsta, Erik Christoffersson i Tranbygge. 

Lerberga, Svista och Granhammar uppbjöds andra gången. 
Fältmarskalkens Herr Lindorm Torstenssons fogde, Stefan Pärsson, besvärade över att Bärbyborna 

tränga sig för långt in på Töresta skog. De går över den rågång, som av ålder varit mellan dem. Han 
begär nu rannsakning. Rätten bestämde att en ägosyn först skall hållas mellan dem och sedan kan 
man besluta. 

Drängen Johan Svensson i Önsta anklagades att ha lägrat en piga Britta Andersdotter. Han skall plikta 
40 mark. 

Jon Mickelsson i Skysta och grannen Tomas Larsson besvärade sig att Erik Hansson i Stora Ullevi och 
Mats Sigfridsson i Spånga hade huggit ned en ny baddvidjegård - 600 alnar, som de på sina ägor 
satt upp. De anklagade är Nils Posses bönder och menade att hans fogde, Sven Anderson, tvingat 
dem till gärningen. Han å sin sida menade att den var uppsatt på Stora Ullevis ägor. Rätten ansåg att 
bönderna skulle infinna sig och jämföra  och sedan skulle beslut komma. 

Erik Christoffer i Tranbygge emot hustru Annan i Hälleby för stämnings försittande 3 mark. 
Erik Oloffson, klockardräng i Löfsta, är stämd för lönskaläger och inte betalat böterna 3 mark. 
Erik Bengtsson i Tuna besvärade sig att Erik Jönsson, hans grannes pojke, kört hans häst ur hagen och 

skadat den, så att den blivit ofärdig. Erik Jönsson nekade inte och blev ålagd att taga hästen till sig 
och läka den. Erik Bengtsson skulle få en olytt häst till selafyllning och därmed var de förlikta. 

Hustru Ingeborg från Stockholm besvärade sig att Lennart Ekhorn genom sin fogde Lars Jönsson låtit 
taga 2 tunnor korn till låns och inte betalt. Nu framkom att Ekhorn hade befallt fogden att låna 
säden, men också att betala den, vilket han inte gjort. Lennarts syster, Ingeborg, och hennes mor 
hade ärvt honom. Lars Jönsson ålades att betala hustru Ingeborg för säden och sedan söka betalning 
av Lennarts syster och mor. 

Jöran Andersson i Kvista, som tidigare åbodde på Jöran Gyllenstiernas hemman i Finsta, ålades att 
uppsätta en ny stuga för 3 års byggning, och sedan råda med de andra som han ville. 

Olof Jacobsson i Härnevi besvärade sig att ohägn var inkommen i hans vret och gjort stor skada på 
hans säd. Erik Persson i Härnevi bekände att skadan var 8 skylar och skett genom att Erik 
Bengtssons i Skällsta och Anders Olofssons i Finsta gärdesgårdar låg omkull. Rätten dömde att Erik 
Bengtsson och Anders Olofsson skulle svara för halva skadan var och därmed var de förlikta. 

 
1645-10-05. Tredje ting med Bro härad 
Den 5 oktober 1645 hölls tredje tinget med Bro härad och befallningsman Anders Jönsson och 

häradets nämnd: Nils Andersson i Sanda, Anders Eriksson i Tibble, Jöran Andersson i Tibble, Bern 
Tönnitsson i Tibble, Stefan Hansson i Tibble, Tomas Jacobsson i Dävensö, Jon Mickelsson i 
Skysta, Bengt Eriksson i Tibble, Erik Bengtsson i Skällsta, Hans Christoffersson i Örsta, Henrik 
Fransson i Vallby, Erik Christoffersson i Tranbygge. 

Lerberga, Svista och Granhammar uppbjuds tredje gången. 
Mats Jonsson i Lödersta besvärade sig att en ängsfjäll är pantsatt från Råby åt Bror Andersson, av Erik 

Bengtssons i Skällsta, salig fader, för 3 tunnor säd och 15 daler silvermynt. För pengarna köptes en 
utjord i Finsta, som Eriks far fått fast på. Rätten beslutade att gode män skulle förordnas, som av 



Skysta ägor skulle avmäta ett stycke motsvarande den bortsålda fjällen. Denna mark skall läggas 
och lyda under Råby för evärdelig tid och införas i jordaboken. 

Måns Uddesson besvärade sig att Ingeborg Tott skulle ha några jordebrev, som lydde på Granhammar. 
Hennes fodge, Erik Hansson, sade sig inget veta om detta. Därför fick han pålagt att rannsaka 
härom. 

Erik Christoffersson i Tranbygge emot hustru Anna och hustru Margareta för att de inte svarat på 
stämning, bötar 3 mark. 

Bern Tönnesson i Nibble besvärade sig att Povel i Gällesta har grävt upp en sten som tillhörde ett rör 
som gått mellan byarna. Han begär att stenen skall sättas tillbaka på sin gamla plats. Nu framkom 
att Povel inte med vilje grävt upp stenen utan hans tjänstefolk gjort det. Beslöts att 4 ur nämnden 
tillsammans med parterna skall sätta stenen på plats. 

Riksmarskalk Jacob De la Gardies fodge, Anders Brynnilsson, tilltalade Erik Östensson i Hamra, 
angående en holme, som ligger mellan Tuna äng och sjön nedanför Hamra. Han begär syn. 
Brynilsson blev ålagd att med fullmakt från riksmarskalken inlägga klander i rätten. Sedan med 
vittnen bevisa att holmen ägs av Tuna efter hävd. Sedan tar rätten beslut. 

Anders Brynilsson besvärade sig över att Herr Lennart Tostenssons bonde, Erik Bengtsson i Skällsta, 
mycket svedjat på deras oskiftade skog och därmed årligen fördärvat skogen. Han har nu huggit en 
sved och sått 1 tunna råg. 4 av nämnden förordnades att rannsaka om grannarna också svedjat, 
sedan skall beslut fattas. 

Förlikning mellan Anders Hansson i Stora Ullevi och hans granne Lars Mikaelsson, att Lars skall ge 6 
fjärdingar säd för den skada Anders svin gjort i hans sved. 

Förlikning mellan Anders Eriksson i Kyrkbyn och hustru Marie i Kyrkbyn. Han skall giva henne 2 
fjärdingar säd. 

Att alla saker är rannsakade och avdömde, konfirmeras med egen hand och häradets sigill. Olof 
Olofsson. 

 
Forts. domböcker 1600-talet 
Sammandrag av Gudrun Sandén 1999 
 
1646-02-16. Första årstinget med Bro härad 
Den 16 februari 1646 hölls första tingsmöte med Bro härad i närvaro av befallningsman 
Anders Jönsson och nämnden: Nils Andersson i Sanda, Anders Ersson i Tibble, Jöran 
Andersson i Tibble, Bernt Tönnitsson i Nibble, Stefan Hansson i Tibble, Bengt Ersson i 
Tibble, Jon Mickelsson i Skysta, Tomas Jacobsson i Dävensö, Pär Matsson i Önsta, Henrik 
Fransson i Vallby, Erik Bengtsson i Skällsta, Hans Christersson i Örsta. 
 
Måns Uddesson trädde inför rätten och klandrade den dom mellan honom och fru Ingeborg 
Tott, som den 24 mars förra året blivit avkunnad. Han menade att det var mer infört i domen 
än vad som blivit beslutat. Han kunde inte förete bevis och rätten beslöt att den förra domen 
var riktig till alla punkter. Därför kunde domen inte hänvisas till högre rätt och Uddesson blev 
bötfälld till 3 mark för dombrott. 
 
Bengt Jönsson, borgare i Stockholm, hade haft sin häst i en hage på Råsta gård i Spånga 
socken, därifrån den försvunnit. Den fanns på fru Kerstin Mörners gård på Norrmalm. Nu 
tilltalades fru Kerstin Mörners fogde, Anders Martensson, som tagit hand om hästen, men inte 
upplyst om den. Det blev nu känt att Anders låtit upplysa att han hittat hästen, men ägaren 
hade aldrig nåtts av budskapet. Han blev frikänd. 
 
Anders Andersson, skräddare i Stäket, anklagade Erik Jöransson i Hårsgärde i Eds socken, att 
han huggit honom under ett barnsöl på Stäksön. Han hade fått ett blodssår i armen efter en 
täljkniv. Erik skall betala 6 mark och betala bårdskäraren, sedan är de förlikta. 
 
Anund Ersson i Aske besvärade sig för egen och sina medarvingars del över att Erik 
Christersson i Tranbygge hade sålt hus och jord i Brunna i Ryd, som var hans och 



medarvingarnas arvedel. Han hade fått full betalning av greve Jacob De la Gardie. Erik 
bekände att han förfarit brottsligt och skall plikta 3 mark. Han avsade sig lika mycket jord i 
Tranbygge till dem, som han sålt för dem i Brunna. Detta företag efter lagen. 
 
Grels Matsson i Tibble Kyrkby besvärade sig över att han gått i löfte för Henrik Grelsson i 
Bro Kyrkby, som blivit skyldig 59 daler för utlagorna han hade för ett kronohemman i Aske i 
Tibble socken. Han hade inte in till denna dag fått betalt. Rätten fann hans besvär skäliga och 
en utmätningsnämnd skall tillsättas, som mäter av Henriks lösöre så att Grels får sin 
betalning, så långt de hinna utmäta. 
 
Clement Nilsson i Frössvik besvärade sig över att han lånat Stefan i Frölunda en båt, som 
kostat 2 tunnor säd. Båten fördärvades på Strömmen. Stefan kunde inte försvara sig med 
annat än att han levererat båten till någon som skulle återföra den till Clement. Beslöts att 
Stefan måtte skaffa båten igen eller betala den och sedan söka sin fångstman, var han kunde 
finna honom. 
 
Erik Persson i Skällsta kom med kraftiga skäl och bevisade att han gjort ett fast jordköp med 
sin medarvingar. Det gällde Skällsta, land i bolbyn, utjord i Ullevi, land i Råby för vilken Erik 
gav sin hustrus syster, Britta Jacobsdotter, Karl i Fjälbys hustru, 300 daler och en äreskänk i 
silver 12 lod för den halvdelen Karls hustru ägde. Han fick fastebrev på sitt köp. 
 
Landshövdingen över Uppland och Roslagen, Axel Thuresson, har hållit extra ordinarie ting 
på Färingsö den 24 mars 1646. Där undertecknades en skuldfordran med Bro häradsnämnd 
mellan Dnm Johannem Forscovium och Johan Bergenfält. Framsteg för rätten Forschovius 
och inlade salig Bengt Larssons till Hammartorp två handskrifter. Den ena daterad 16 oktober 
1645 sade sig vara skyldig Herr Johan, som var Forsschovis fader spannmål och pengar. Den 
andra handskriften daterad 21 oktober sade han sig vara skyldig Herr Johan stångjärn. 
Forschovius hade inte fått betalt för något. Tygmästare salig Erik Jönsson hade tillägnat sig all 
salig Bengt Larssons egendom. Hans arvingar förpliktas att betala hans skuldfordran. Johan 
Bergenfält, som är Erik Jönsons hustrus broder såsom förmyndare för hennes barn skall svara 
därför.  
     Men som nu rannsakat och befunnet att oavsett Forschovius genom sina nu inlagde skäl 
ville bevisa att han hade rätt till skuldförbindelserna genom 1) att dessa poster av Forschovius 
fader till Bengt Larsson levererade, 2) att slottsloven i Åbo, Hans Rahm, genom vittnesskrift 
intygat att Erik Jönsson förordnat uppbördsmän över Bengt Larssons förläning, 3) att hans 
salig fader om samma skuldfordran bemött Herr Johan Pontusson De la Gardie utan att kunna 
uträtta något, 4) att hans salig fader gjort Per Erlandsson fullmäktig för att söka sin rätt av 
målsmännen och arvingarna. Han hade fått till svar att en borgare i Söderköping skulle svara. 
     Bergenfält bevisade med kraftiga skäl att salig Erik Jönssons arvingar inte skulle betala på 
grund av 1) att Forschovius inte kunde bevisa att Erik Jönsson var Bengt Larssons arvinge 
eller något efter honom ärvt, 2) att Erik Jönsson icke heller varit salig Bengt Larssons 
arvingars förmyndare. Hans arvingar var hans köttslige bröder- och systerbarn som ärvt 
honom, vilket Bergenfält med goda skäl bevisade. 3) att godsen salig Bengt Larsson i sin 
livstid innehade var en donation av Gustaf II Adolf den 22 september 1621. 4) När Erik 
Jönssons första hustru Brita dog och arvet skiftades hade ingen enligt lag fordrat gälden. 5) 
Inte heller när skifte skedde efter hans andra hustru. Varken Forschovis eller hans släkt hade 
klandrat gälden. 6) Inte heller när Erik Jönsson dog och arvet efter honom skiftades hade 
någon fordran inkommit. Forschovius fader hade i sin livstid levererat De la Gardie 
handlingarna och breven, men ingen hade velat befatta sig med dem. 8) Forschovis moder 
salig hustru Anna hade skrivit till Per Erlandsson och fordrat gälden av Erik Jönsson, vilken 
inte han kunnat ha, utan sagt att en borgare i Söderköping tagit den. 
     Emot dessa kraftiga skäl kunde inte Forschovius skäl godkännas. Rätten ansåg att Erik 



Jönssons nuvarande eller kommande arvingar vara fria för gälden. 
 
1646-03-27. Andra årstinget med Bro härad 
Bro härads andra ting hölls den 27 mars 1646 i närvaro av Anders Jönsson och nämnden: Nils 
Andersson i Sanda, Anders Eriksson i Tibble, Jöran Andersson i Tibble, Bengt Ersson i 
Tibble, Bernt Tönnitsson i Nibble, Stefan Hansson i Tibble, Jon Mickelsson i Skysta, Pär 
Matsson i Önsta, Tomas Jacobson i Dävensö, Henrik Frantsson i Vallby, Erik Bengtsson i 
Skällsta, Hans Christersson i Örsta. 
 
Kongl Högl Hovrätten skriftliga befallning att Bro häradsting skulle rannsaka en tvist mellan 
Herr Gabriel Bengtsson i Vällesta och Herr Johan Berndes ägor i Skilligne, Överby, Viby och 
Svartinge, angående skogsskillnad mellan bebälte byar. Rannsakningen skulle lämnas den 30 
juni. 
 
Bror Anderssons skomakare, Anders Persson anklagades för att ha besovit en piga, Brita 
Bengtsdotter. Han bekände och pliktade 40 mark. 
 
Lars Ersson, fogden på Bro gård anklagades att ha belägrat samma piga, Brita. Han fick plikta 
3 mark. 
 
Soldaten Erik Persson besvärade sig att, när han drog ut i danska kriget hade han deponerat 80 
daler hos sin styvfader Erik Matsson. När han kom tillbaka var 30 daler borta. När han for 
hade hans mor tagit hand om nyckeln till kistan, där pengarna låg. Då han kom tillbaka hade 
han fått nyckeln igen. Han hade inte inför vittnen låtit räkna pengarna, varken då han lämnade 
dem eller hämtade dem. Därför dömde rätten både modern och styvfadern fria och saklösa. 
 
Bror Anderssons snickare, Johan Ingvaldsson, och hans hustrus broder förliktes om ett arv. 
Erik skall ge Johan 2 tunnor säd och aldrig mer något klander inväva. 
 
Johan Svenson i Spånga besvärade sig över att han inte hade sina ägor i hagar och andra 
lägenheter rätt mätta emot Johan Oxenstiernas och Nils Posses hemman. Då ingen av deras 
fogdar fanns närvarande bestämde rätten att 4 nämndemän skall rannsaka tillsammans med 
parterna. 
 
Lucas Hillebrand på Löfsta besvärade sig över sin dräng, Mats Mikaelsson, att han slagit en 
oxe så att den fyra dagar senare dött. Mats kunde inte neka, men sade att Pär också slagit 
samma oxe. Man beslöt att höra Pär innan saken dömdes. 
 
Mats Ersson hade infört öl i en backstuga vid allmänna landsvägen och besvärade sig att han 
fått fönstren sönderslagna. Han anklagar soldat Nils Jönsson och Jö--- Hansson, tegeldräng vi 
Ådö. De var inte tillstädes och inte heller stämda. Rätten pålade honom att låta stämma dem. 
 
Den gamle soldaten Mats Jönsson beviljades skattefrihet på sitt torp. Det ligger i en 
skogsbacke, där han inte ens kan så 2 fjärdingar säd och höet han får, kan han bära hem på 
ryggen. 
 
Herr Johan Berndes till Sollentunaholm och Strömsborg, landshövding över Bergslagen och 
Dalarna, jordägare i Viby, Skillinge, Överby och Svartinge beklagade sig tillsammans med 
skattebönderna Hans Ersson i Skillinge och Mats Nilsson i Överby och Berndes landbönder 
för dessa byar, att friherren till Mörby och Lindholmen, Sveriges Riksråd, skattemästare och 
General Gübernator över Lifland samt lagman över Värmland, bonde och åbo i Vällesta, Erik 
Persson. Han gör intrång på torp, skogsmark, rörgångar och kärr under Vällesta. Han har låtit 



röja en stor del av byarnas egendom och lagt under Vällesta. Krögaren vid Stäket, Jacob 
Ellers, har huggit och avröjt innanför Vibys rågång till byarnas och åbornas obotliga skada. 
     Den 29 april 1646 befallde Hovrätten att Bro häradsnämnd skulle rannsaka, vilket svar den 
inlämnat den 30 juni. 
     Både parter framlade gamla vittnesmål och urkunder om äganderätten bl a donationsbrev 
från kung Sigismund av den 11 juni 1594. När parterna avträtt ventilerades ärendet och 
beslöts följande: 1) att denna tvist inte uppstått i parternas ägande i åkrar och ängar, utan i 
skog- kärr och moras, där man inte så lätt kunnat se gränserna. Alla tre byarna hade huggit på 
skogen, som om det varit en bys. Så kunde Berndes med ed och vittnen åberopa. 2) Jacob 
Abrahamssons dom angår inte denna tvisten, då det gäller den andra änden av Vällesta, där 
Evertstorpet är beläget och där Berndes inte heller har något åtal. 3) Båda parternas 
åberopande av urminnes hävd och lagliga rör kan inte gillas. 4) Hovrätten har befallt att 
parternas tvist skall rannsakas och låta levereras. 5) Häradsrätten kunde inte utföra Hovrättens 
begärda befallning, då man inte hade tillräckligt underlag. 6) De kunde inte efter 18 kapitlet i 
Jordabalken och mycket mindre efter 1 kapitlet gillas. 7) Berndes uppvisade gamla vittnen. 8) 
Rätten begärde, att hans vittnen skulle förhöras under ed. Fiskal Westin begärde att få 
betänketid till morgonen därpå, då han meddelade att han inte accepterade beslutet. Men då 
Berndes hade sina vittnen närvarande begärdes deras vittnesmål, då man kunde befara 
dödsfall. De bekände alla med en mun och begärde få avlägga sin ed. Det fick de inte, då 
svarande var frånvarande. Rätten i Sollentuna begärde att saken skulle få ett slut. 
 
1646-10-16.  Tredje årstinget med Bro härad 
Den 16 oktober 1646 hölls tredje tinget med Bro härad och befallningsman Anders Jönsson 
och nämnden: Nils Andersson i Sanda, Anders Ersson i Tibble, Jöran Andersson i Tibble, 
Bengt Ersson i Tibble, Stefan Hansson i Tibble, Bernt Tönitsson i Nibble, Jon Mickaelsson i 
Skysta, Per Matsson i Önsta, Erik Bengtsson i Skälby, Hans Christoffersson i Örsta, Tomas 
Jacobsson i Dävensö, Henrik Frantsson. 
 
Excellensen, fältmarskalk Lindorm Torstenssons bönder i Töresta besvärade sig att 
Bärbyborna överträtt deras rågång, som skiljer skogen åt. De hade huggit på Töresta skog. 
Landshövding Axel Turesson inlade en attest, att samma stridiga plats skall stå i kvarstad, tills 
tvisten är löst genom laglig rannsakning, till vilken Bärbys jordägare skall lagligen stämmas.  
 
Hans Mikelsson i Sandboda besvärade sig över Mats Matsson i Björkeboda. Hans hade lånat 
Mats en häst, som han köpt av Erik Bengtsson i Skällsta för 26 daler. Mats hade haft hästen i 
6 dagar och när han lämnat igen den, var den fördärvad och dog. Mats hade inte sett att hästen 
skulle vara sjuk, varken då han tog den eller lämnade den. Erik bekände att hästen haft skabb 
då den såldes. Mats skulle ge Hans 12 daler och Erik skulle hjälpa Mats med en tunna säd och 
så var alla parter förlikta och oklandrade. 
 
Isak Hindersson på Granhammar blev anklagad av Erik  Matsson, dräng på Runsa, för att han 
gått i borgen för 3 tunnor 4 fjärdingar säd och lovat honom 6 daler för varje tunna. Nu kan 
han inte betala. Det befanns att kornet var mycket skämt, vilket Erik inte kunde neka till. 
Därför blev de förenade att Isak skulle ge Erik 5 daler för varje tunna och sedan vara fri för 
allt åtal. 
 
Erik Matson i Berga besvärade sig att hans granne, Mårten Anderssons boskap kommit in 
genom en Martens dåliga gärdesgård och gjort skada. Synemännen bedömde skadan till 1 
tunna säd. Nu framkom att även Erik hade en dålig gärdesgård genom vilken djuren gjort 
ohägn. Rätten ansåg skäligt att Marten skulle giva 8 fjärdingar i böter. 4 till Erik och 4 fick 
han behålla. 
 



Erik Matsson besvärade sig att Anders Bengtsson tagit ett lås från hans bod. Anders kunde 
inte bevisa annat än att Erik ägde låset och fick sig pålagt att lämna igen det. Därmed var de 
förlikta. 
 
Herr Andreas, kaplan i Ryd, besvärade sig att Jacobs i Brunna dräng, Simon, tagit städja hos 
honom och fått städjepenning, men inte kommit. Han fick nu inte ta ut sin lön hos Jacob och 
blev stämd till 3 mark. 
 
Jöran Jacobsson i Dävensö besvärade sig att hans granne, Hans Perssons drängar, tagit en 
hund och låtit ha ihjäl ett ungt får för honom. Detta befanns vara sant och de dömdes att betala 
6 mark och därmed var de förlikte. 
 
Lars Mickelsson i Ullevi besvärade sig att hans granne, Sigfrid Matssons, hund bitit ihjäl ett 
svin för honom. Sigfrid nekade och Lars kunde inte bevisa beskyllningen. Han pålades att 
bevisa sitt påstående och sedan skulle saken avgöras. 
 
Mikael Jacobsson i Spånga torp besvärade sig över att hans granne Johan i Spånga drivit 
honom från torpet i skogen, där han bott. Det befanns att huset var hans och skall genom gode 
män värderas och om Johan inte behagar köpa, får Mikael sälja till vem han behagar. 
 
Olof Simonsson i Sanda besvärade sig över att han blivit överfallen av Mats fiskare i Säby. 
Då det inte blivit varken blånader eller håravfall friades Mats. Olof besvärade sig över att 
Mats lagt katsor i han notvarp, så att den blivit sönderriven. Han kunde inte bevisa skadan. 
Den skulle nu mätas och gode män skulle rannsaka. Sedan skulle han få betalt de skulle vara 
förlikta. 
 
Mats Matsson i Gällesta (Gällövsta?)torp anklagade Povel Tomasson i Gällesta att han blivit 
huggen ett blodsår i armen. De voro fulla och trätte. Det visade sig vara sanning och Povel 
fick böta 6 mark och betala bårdskärarlön samt säd. Sedan var de förlikta. 
 
Alla saker är nu rannsakade och avdömde vilket konfirmerat med egen hand och häradssigill 
på rättens vägnar Olof Olofsson, lagförare i Uppland. 
 
1647-01-18 
De hemman som Jacob De la Gardie sålt till greve Lennart Torstensson uppbjöds första gången. 
   Skräddargesällen Johan Bengtsson visade sitt bördsbrev, att han är född av hederliga föräldrar här 
i häradet  
 
1647-01-18. Första årstinget med Bro härad 
1647 års första ting hölls med Bro härad den 18 januari med kronans befallningsman Anders 
Jönsson och samma nämnd som året innan. 
 
Alla gods och räntor, som Lennarts Torstensson bytt till sig av fru Margareta Munck uppbjöds 
första gången. 
Tre frälsehemman i Töresta, som Johan Nilsson Ekeblad för sin gård Årsunda tillbytt sig och 
nu till Lennart Torstensson sålt för 3124 daler Specie uppbjudes första gången. 
 
Hans son i Örsta, Anders, anklagades att han besovit en piga, Anna Mikaelsdotter. Han pliktar 
40 mark. 
 
Erik Christensson i Tranbygge mot Jacob Eriksson i Svarvartorpet för att han försuttit 
stämning, bötar 3 mark. 
 



Skräddaregesällen Johan Bengtsson beviljades bördsbrev, som visar att han är född av ärliga 
föräldrar. 
 
1647-06-28 
Sju hemman i Tuna uppbjuds andra gången. 
   En änka, hustru Wendela besvärar sig över sin svärfar Simon i Sylta att han tillfogat henne orätt uti 
det arv hennes barn hade rätt till efter hennes svärmoder. Svärfadern skall ge henne en kittel, 1/3 i 
husen och en daler i en maltspann. Därmed är de förlikta. 
   Lennart Torstenssons fogde Stefan Persson tillkännagav att Torstensson var sinnad att bygga en 
sätesgård av Tuna, Hamra och Kölsvik. Han begärde således en attest av rätten, vilket han fick. 
 
1647-06-28. Andra årstinget med Bro härad 
Andra tinget 1647 höll den 28 juni i närvaro av befallningsman Lars Larsson och nämnden. 
Alla gods och räntor, som Lennart Torstensson bytt till sig av fru Margareta Munck uppbjöds 
andra gången. 
 
Tre frälsehemman i Töresta, sju hemman i Tuna, en frälseutjord i Olesta, två halva 
frälsehemman i Hamra och Kolsvik uppbjöds andra gången. 
 
Herr Knut Posse gavs fast jordabrev på Svista och Lerberga, som han köpt av hustru Elisabet 
Ingelsdotter Ekhorn. 
 
Tomas Stefansson i Ågersta i Löt socken besvärade sig att Måns Larsson i Spånga lovat 
honom att hugga timmer på Spånga skog, men att hans granne nekat honom timret. Han 
menade att han inte fått någon inkomst av det. Måns menade dock att grannen Johan flera 
gånger lovat åtskilliga personer att hugga. De förliktes dock genom att Johan får 1 tunna säd 
för timret. 
 
Mats Jonsson i Låddersta i Kalmar socken besvärade sig att Erik Bengtssons moder, hustru 
Kristin hade sålt ett stycke i en hage åt Bror Andersson. Han hade fått fastebrev på Råby. De 
förliktes genom att Mats skall ge till Råby en fjäll kallade Sandbofjällen, som rörlades med 
femstena rör i alla fyra hörnen. Den skall därefter för alltid höra till Råby. Det är full 
betalning för den fjällen Eriks mor sålt. 
 
Häradets skrivare, Karl Johansson, besvärade sig över att Sigfrid Jacobsson i Granskog sagt 
okvädningsord åt honom och Lars Larsson i Granskog. Han hade inga vittne och blev ålagd 
att skaffa sådana. 
 
En änka, hustru Vendela, besvärade sig över sin svärfader, Simon i Sylta torp. Han hade 
tillfogat henne och hennes barn orätt vid ett arvsskifte efter hennes svärmoder. De förliktes att 
Simon skall ge henne en kittel värd 5 daler och en daler i en matspann, som kostat 3. 
Dessutom skall hon ha en tredjedel i husen efter värdering.  
 
På Lennart Torstenssons vägnar kom hans fogde, Stefan Person, och gav till känna att hans 
husbonde var sinnad att bygga en sätesgård av Tuna, Hamra och Kölsvik. Han fick rättens 
intyg härom. 
 
Borgmästaren i Sigtuna, Mårten Jönsson besvärade sig att fru Margareta på Torsätra gör 
intrång på Sigtunabornas skog. Hon är inte stämd, men skall lagligen kallas och sedan 
beslutas vad som är skäligt. 
 
1647-06-28. Andra årstinget med Bro härad 
Andra tinget 1647 höll den 28 juni i närvaro av befallningsman Lars Larsson och nämnden. 



Alla gods och räntor, som Lennart Torstensson bytt till sig av fru Margareta Munck uppbjöds 
andra gången. 
 
Tre frälsehemman i Töresta, sju hemman i Tuna, en frälseutjord i Olesta, två halva 
frälsehemman i Hamra och Kolsvik uppbjöds andra gången. 
 
Herr Knut Posse gavs fast jordabrev på Svista och Lerberga, som han köpt av hustru Elisabet 
Ingelsdotter Ekhorn. 
 
Tomas Stefansson i Ågersta i Löt socken besvärade sig att Måns Larsson i Spånga lovat 
honom att hugga timmer på Spånga skog, men att hans granne nekat honom timret. Han 
menade att han inte fått någon inkomst av det. Måns menade dock att grannen Johan flera 
gånger lovat åtskilliga personer att hugga. De förliktes dock genom att Johan får 1 tunna säd 
för timret. 
 
Mats Jonsson i Låddersta i Kalmar socken besvärade sig att Erik Bengtssons moder, hustru 
Kristin hade sålt ett stycke i en hage åt Bror Andersson. Han hade fått fastebrev på Råby. De 
förliktes genom att Mats skall ge till Råby en fjäll kallade Sandbofjällen, som rörlades med 
femstena rör i alla fyra hörnen. Den skall därefter för alltid höra till Råby. Det är full 
betalning för den fjällen Eriks mor sålt. 
 
Häradets skrivare, Karl Johansson, besvärade sig över att Sigfrid Jacobsson i Granskog sagt 
okvädningsord åt honom och Lars Larsson i Granskog. Han hade inga vittne och blev ålagd 
att skaffa sådana. 
 
En änka, hustru Vendela, besvärade sig över sin svärfader, Simon i Sylta torp. Han hade 
tillfogat henne och hennes barn orätt vid ett arvsskifte efter hennes svärmoder. De förliktes att 
Simon skall ge henne en kittel värd 5 daler och en daler i en matspann, som kostat 3. 
Dessutom skall hon ha en tredjedel i husen efter värdering.  
 
På Lennart Torstenssons vägnar kom hans fogde, Stefan Person, och gav till känna att hans 
husbonde var sinnad att bygga en sätesgård av Tuna, Hamra och Kölsvik. Han fick rättens 
intyg härom. 
 
Borgmästaren i Sigtuna, Mårten Jönsson besvärade sig att fru Margareta på Torsätra gör 
intrång på Sigtunabornas skog. Hon är inte stämd, men skall lagligen kallas och sedan 
beslutas vad som är skäligt. 
 
1648-01-12 
Fru Christina Mörner har av excellensen herr Lennart Torstenson köpt två utjordar i Ålsta samt Hamra 
och Kölsvik, Svarvareviken, Svartkärret, Hällkana, Tingsviken, vilka uppbjöds första gången. 
   Olof i Skälby besvärade sig över att den piga han anställt, Ingeborg hette hon, inte kommit. Han fick 
tillåtelse att säga upp henne, när han behagade. 
   Erik Mattson i Berga besvärade sig att Stefan i Frölunda trängde sig över rätta rågången in på hans 
skog. Parterna skulle ha gemensam syn för att enas och om de inte kunde det skulle Rätten döma. 
 
1648-05-09. 
Kerstin Mörners gårdar uppbjuds andra gången. 
 
1648-05-09.  Andra årstinget med Bro härad 
Andra tinget år 1648 hölls den 9 maj i närvaro av Lars Larsson och samma nämnd som 
tidigare. 
Ålsta, två utjordar i Ålsta, Hamra och Kölsvik, som fru Kristina Mörner köpt av Lennart 



Torstensson uppbjöds andra gången. 
 
Ett skattehemman i Bro Löfsta uppbjöds andra gången. 
 
Ett skattehemman i Tång, som Knut Posse köpt av Bartel Stefanssons änka för 100 riksdaler 
uppbjöds andra gången. 
 
Mats Jönsson i Lödersta i Kalmar socken och hans medarvingar till ett hemman i Råby i Bro 
socken besvärade sig över att Erik Bengtsson i Skällsta och Johan Svensson i Tång gjort en 
försäljning av någon del i Råby. Lennart Torstensson sände sin fullmäktig, Olof Classon, till 
tinget och ville samma hemman uppbjuda, men rätten måste först rannsaka ärendet. Då nu 
detta gjorts visade det sig att Erik och Johan hade olagligen upplåtit hemmanet till Lennart 
Torstensson. Ett jordabrev från 5 juni 1644 visar äganderätten i släkten och inget klander har 
varit därpå. Trots detta blev brevet och betalning levererat till Lennart Torstensson. Köpet 
skulle återgå och parterna plikta 3 mark för ohemult uppförande. Erik Bengtsson pålades att 
skaffa jordabrevet till rätta. Olof Classon, som tagit upp ett ärende, som var olidligt för rätten 
skulle betala rättegångsprocessen. Han erbjöds sig dessutom att betala 5 öre extra, som skulle 
delas ut bland de fattiga av kyrkoherden. 
 
Anders Jacobsson i Tranbygge klandrade Tång i Ryds socken och menade sig vara närmast att 
igenbörda hemmanet. Han ålades att bevisa detta. 
 
Lars Ersson i Sundby besvärade sig över att han kommit i dåligt rykte för hustru Malin, Erik 
Mikelssons tegeldrängs hustru. De som baktalade honom var Olofs i Viby pojke, Mats, Bern 
Tometssons flicka, Valborg, och Povels i Gällesta (Gällövsta?) piga, Elisabet. Då ingen av 
dem var närvarande kunde inte någon rannsakning göras. 
 
Länsman Erik Jönssons son, Mats klandrade ett skattehemman i Löfsta, som Henrik Frantsson 
i Vallby och Jacob i Finsta av bördemännen börjat lösa. Men då de som inlåtit sig på köpet 
inte var närvarande, blev beslutat att de skulle lagligen stämmas och sedan rannsakning ske. 
 
Mats Larsson i Hållhagen, som byggt ett torp på Spånga ägor, besvärade sig att Johan 
Svensson i Spånga vill driva honom från torpet utan betalning. Då Johan inte hade något skäl 
för sin fordran, skall han själv bestämma om han vill ha torpet på sina ägor, men betala för 
husen efter skälig värdering. 
 
Clas i Granskog besvärade sig att Erik i Edeby vill förbjuda honom att hugga i skogen till sitt 
nödtorftiga uppehälle. Det befanns att Granskog var avgärdaby på Edebys ägor och att Clas 
hade rätt att ta sitt gärdafång och eldbrand, men inte att sälja något av veden. Detta kunde inte 
Edebys åbor hindra honom. 
 
Johan snickare besvärade sig att Erik Andersson i Örnäs sagt okvädningsord till honom. Erik 
hade sagt det i vrede och hastigt mod och ålades betala 3 mark i böter. 
 
Johans i Ålbrunna styvson, Jöron Mattson, anklagades för att ha belägrat en piga, Malin 
Johansdotter. Han bekände och pliktade 40 mark. 
 
1648-10-01 
Kerstin Mörners gårdar uppbjuds tredje gången. 
 
1648-10-02. Tredje årstinget med Bro härad 
Tredje tinget 1648  hölls den 2 oktober i närvaro av befallningsman Johan Larsson och 



nämnden. 
Ålsta, 2 utjordar i Ålsta, Svarvarviken, Svartkärr, Hällkana och Tingsviken som Kristina 
Mörner köpt av Lennart Torstensson uppbjöds tredje gången. 
 
Ett skattehemman i Tång uppbjöds tredje gången. 
 
Ett skattehemman i Brolöfsta (Brolövsta) uppbjöds tredje gången. 
 
Hamra och Kolsvik uppbjöds tredje gången. 
 
Bengt Eriksson i Töresta anklagade en dräng, Nils Andersson, att han besovit hans dotter. Då 
drängen inte var lagligen stämd kunde inget beslut ges. 
 
Stefan Persson, Lennart Torstenssons fogde, besvärade att Bärbyborna trängde in i skogen vid 
Toresta och överträdde den rätta rågången. Han begärde syn. Rätten ålade syn och att de 
sedan skulle besluta.  
 
Besvärade sig åter Mats Larsson i Hållhagen, att det torp han byggt på Spånga ägor är 
värderat till 40 daler, vilket Johan Svensson vägrar betala. Det befanns att Mats byggt torpet 
med egna medel och därför skall Johan betala honom efter värdering och sedan må han göra 
vad han vill. 
 
Hustru Malin i Gryta i Kulla socken, salig Knut Pärssons änka, och hustru Margareta i Örnäs, 
vilkens man är Malins syskonbarn klandrade Nibble i Ryds socken, som greve Jacob De la 
Gardie för sitt eget frälse hade innehaft i många år. Hustrurna framlade gamla brev och 
attester, att de var de rätta ägarna till Nibble skattejord. Rätten är helt okunnig om hur De la 
Gardie fått samma hemman och varför det är frälse, därför kunde de inte besluta. De begärde 
en förklaring av greven. 
 
Hustru Margareta, salig Pär Erikssons i Tranbygge änka, sålde till Knut Posse sin arvejord i 
Tång. Hon hade fått full betalning 100 daler genom Posses fogde Lars Jönsson. Dessutom 
hade Knut Posse köpt av Bartel Stefansons änka, hustru Brita i Västtibble 5 öres land. 
 
Erik Marcusson i Lund gavs häradsbevis på att elden kommit lös på hans hemman genom 
gnistor ur skorstenen. Han var vid tillfället på kyrkobygge i Låssa. Han mistade både 
mangården och fähusen samt mycket av husgeråden, vilket attesten utvisar. 
 
Sven Anderssons i Vallby tjänare, Jöns Nilsson innehade en skrift som Erik Marcusson i 
Lund utgivit. Där stod att han var skyldig Sven Andersson pengar. Det fanns en andra skrift 
som han nu inte hade med sig. Där hade Jacob Jönsson, ryttare och Johan Sigfridsson i 
Spånga gått i borgen. De bekände sig ha borgat för skulden och Sven Anderson dömdes 
betala. 
 
1648-11-06. Extra ordinarie ting med Bro härad 
Extra ordinarie ting den 6 november 1648 med befallningsman Johan Larsson och den vanliga 
nämnden. 
Christer Rålambs ? till Bro tjänare, Måns Rysse, anklagades av Mats Stefansson i Jursta för 
att ha dräpt hans son, Stefan Matsson. Dråparen bekände att det börjat med träta och slutade i 
oskyldigt dråp. 
     Det hölls barnsöl hos Mats Larsson i Härnevi. Bland de bjudna var Mats Stefanson och 
hans son Stefan. Dit var också Måns Rysse bjuden. När de blev druckna hade Måns flera 
gånger bitit Mats Stefansson i huvudet, vilket han inte gillade, utan gick därifrån. Måns 



menade att han skämtat. Sedan anklagade Måns, Mats, för att inte ha lämnat igen en båt som 
han lånat. Då hade Mats svarat: - Käre Måns, du skall få båten igen och ingen träta var mer. 
Som de sutto sade Måns till Stefan: - Jag sände en halmkärve med dig  till Stockholm för att 
du skulle köpa tobak åt mig, men jag fick ingen. Stefan svarade: - Käre far om jag fick en 
kärve skall du få fyra igen. Sedan sade han inget mer, ty alla vittnade att han var en enfaldig 
och from dräng. 
     Måns tog efter en ljusstake på bordet, men Erik Pärsson hann före och kastade staken åt 
Måns, så att en tand skadades. Måns kastade ljuset på Johan Kåks hustru. Därav blev Johan 
misslynt och ville slå Måns, men ingenting hände. När de skulle gå till sängs följde Stefan 
med Måns och talade vänligt till honom. I det samma tog Måns en kniv och högg Stefan mitt i 
bröstet, så att han omedelbart avled. Han erkände att han aldrig haft för avsikt att döda och 
dömdes enligt andra kapitlet i dråpmålabalken till att giva liv för liv. 
 
Alla saker var nu rannsakade och dömda vilket konfirmerades med egen hand och häradets 
sigill. På rättens vägnar Olof Olofsson. 
 
1649-01-19. 
Johan Svensson, fogde på Lennartsnäs, besvärade sig att en försvarskarl Simon Mattson stulit en 
oxhud. Mats och Stefan i Frölunda har gått i borgen för att skaffa honom till lag och rätt. De har dock 
inte infriat sina löften. Då de inte kunde neka var de pliktiga att skaffa fram tjuven eller att själva 
svara för hans sak. 
 
1649-01-19. Första årstinget med Bro härad 
Bro härads första ting 1649 hölls den 19 januari i närvaro av Johan Larsson och nämnden. 
Soldat Johan Eriksson tillkännagav att han fått en kona till Ensta, som belägrats av en dräng, 
Mats Finne. Han är nu försvunnen. Det befanns att han tjänat hos Erik i Berga året innan och 
ännu inte fått ut sin lön. Lönen sattes nu i arrest till dess han kommer tillbaka och står till 
svars. 
 
Sven Andersson, Nils Posses fogde, begärde att den stridiga plats på skogen mellan Töresta 
och Bärby, som är satt i arrest av landshövdingen, skäligen skall lösas. Men då det fanns ett 
beslut om syn och att man sedan lagligen skulle stämma vederbörande, kunde inte arresten 
lösas, utan fortsatt kvarstad läggas. 
 
Mauritz Posse publicerade ett brev, att han unnade sin tjänare Mats Simonsson sitt hemman, 
Norrgården i Säby, att bo på.  
 
Fru Ingeborg Totts fogde, Erik Hansson, gav till känna att fru Tott köpt hus och jord i 
Tranbygge av Erik Christoffersson, som ägdes av hans hustru Ingrid. Fru Tott begärde nu 
uppbud på köpet. Men då framträdde Mats och Erik Larssons söner, som var syskonbarn till 
Ingrid och klandrade köpet och begärde att få lösa jorden enligt bördslag, vilket inte kunde 
förvägras dem. Då ingen närvarande klandrade beslutet fick Mats och Eriks lösa jorden. Erik 
Christoffersson skulle lagligen svara för sitt olagliga säljande. 
 
Johan Svensson, fogde på Lennartsnäs, besvärade sig att en försvarskarl, Simon Matsson stulit 
en oxhud, som kostade 6 riksdaler och mera annat. Mats och Stefan i Frölunda hade gått i 
borgen för honom, att skaffa honom till lag och rätta. De hade inte uppfyllt sina löften. Rätten 
dömde att de skulle skaffa fram tjuven som de lovat eller själva svara för hans sak. 
 
Länsmannens son, Mats Eriksson fick fast jordebrev på ett skattehemman i Löfsta, som han 
igenlöst med 211 daler av Henrik Frantsson i Vallby och salig Jacob Tommassons i Finsta 
arvingar. 
 



Erik Tommasson i Myrby i Skå socken besvärade sig att Johan i Öråker brukat hans jord i 
Öråker flera år och endast givit honom 4 tunnor spannmål. Pär Tommasson i Gillberga och 
hans broder Hans Tommasson äga också jordlotter där. Gode män skall fördela marken, så att 
ett beslut om själva hemmanet finns. 
 
Hustru Margareta i Ålbrunna i Låssa gav tillkänna att Conrad von Falkenberg en månad före 
jul rest ur landet. Han hade tagit ett sto till skjutfärd av henne och helt fördärvat djuret, så att 
det dött. När man nu rannsakade framkom att djuret varit fördärvat redan innan skjutsfärden. 
Hon fick intyg att så var fallet. 
 
Länsman Erik Jönsson besvärade sig att kyrkoherden i Bro understått sig att taga konor i 
kyrkan, utan att de varit för lag och rätt. Länsmansdrängen Marcus hade belägrat en kona och 
Herr Lars hade sedan vigt honom vid en annan kvinna utan att någon av dem fått svara inför 
rätt. Herr Lars är inte stämd, viket länsmannen skall göra. 
 
1649-05-21 
Erik Tomasson i Myrby i Skå socken har sålt jord i Öråker till greve Lennart Torstensson, vilken 
uppbjöds första gången. 
   Upplästes utskrivningslängderna för allmogen. 
   Anders Mårtensson i Aspvik anklagade Bengt Grellson i Tranbygge att han huggit två kvarnstenar 
på Tångbro ägor. Då herr Knut Posse och fru Christina Mörner äger var sitt hemman i Tång och 
skogen inte är skiftad äger var och en rätt att hugga sådana stenar där man finner dem. 
   En dräng på Lennartsnäs, Johan Bengtsson anklagades för att han belägrat en piga, Valborg 
Jacobsdotter. Han erkände och dömdes att plikta 40 mark. 
   Borgmästaren i Sigtuna Mårten Jönsson besvärade sig över att han inte fått full betalning för det 
som salig Margareta i Berga är skyldig honom. Han har väntat i femton år på sina pengar. Anders 
Bengtsson, salig Margaretas måg som nu bor på Berga, lovade att reglera skulden under året och 
sedan med sina medarvingar förena och förlika  
 
1649-05-21. Andra årstinget med Bro härad 
Bro härads andra ting hölls den 21 maj 1649 i närvaro av Johan Larsson och nämnden. 
Land och hus i Öråker, som Erik Tommasson i Myrby i Skå socken har sålt till Lennart 
Torstensson uppbjöds första gången. 
 
Befallningsmannen i rätten inlade ett Brev från Hennes Kongl Maj:t vår nådiga drottning 
angående mantalskröning och deputerad gärd, vilket för allmogen publicerat blev. Sedan blev 
utskrivningslängderna upplästa. 
 
Drängen Per Ersson anklagades att han belägrat soldat Johan Nilssons hustru, Margareta 
Grellsdotter, medan mannen var i Finland. Antingen hustrun erkände eller inte kunde inget 
göras, då ingen visste om Johan var i livet eller inte. Målet uppsköts. 
 
Aron Uddsons änka, Karin Avelsdotter krävde sin styvson på 14 tunnor spannmål, som hon 
påstod sig inte ha fått. Säden skulle levererades av Aron Uddsons bonde, Anders Person. 
Kvittenser visade att hon fått det mesta och det som saknade fick hon söka hos bonden. 
 
Hjulmakare Johan Henriksson på Bro gård hade köpt en häst av Margareta i Löfsta Tång. Då 
han reste med hästen hade Pär Larsson i Kragsta i Vallentuna socken känt igen hästen och 
bevisat att den tillhörde honom. Margareta sade sig ha köpt hästen i Stockholms ladugård. 
Hon ålades att betala Johan tillbaks hästens värde och sedan söka sin man vid Stockholms 
ladugård. 
 
Johan Ingvaldsson i Snickartorpet besvärade sig att Marten Tommasson i Löt hade skadat 



hans häst. Marten nekade och inget utslag kunde komma innan rannsakningen var gjord. 
 
Anders Martensson på Aspvik anklagade Bengt Grellson i Tranbygge, att han huggit två 
kvarnstenar på Tångbo ägor. Knut Posse och Kristina Mörner äger var sitt hemman i Tång 
och eftersom skogen inte är skiftad erkände rätten skäligt att man kan hugga stenar var man 
finner dem. 
 
Drängen Johan Bengtsson på Lennartsnäs anklagades att han hade belägrat en piga, Valborg 
Jacobsdotter. Han erkände gärningen och pliktar 40 mark. 
 
Knut Posse gavs fast jordebrev på hus och jord i Tång, som han köpt av salig Bartel 
Stefanssons änka, hustru Brita Lennartsdotter för 100 riksdaler specie. 
 
Borgmästaren i Sigtuna Marten Jönson besvärade sig att ännu ingen betalning kommit för den 
rest, som salig hustru Margareta i Berga är skyldig och han har att fordra av hennes arvingar. 
Det har nu gått 15 år. Margaretas måg, Anders Bengtsson, som bor och har byggt på Berga 
lovade nu att betala till midsommar 106 daler. Räntan på 60 daler för 15 år lovade han till 
mickelmäss. Han skulle också med sina medarvingar förenas och förlikas. 
 
Greve Lennarts Torstenssons fogde, Stefan Pärsson besvärade att Bärbyborna överträtt 
landshövdingens salig Axel Turessons förbud att hugga på den stridiga plats i skogen, som 
Töresta och Bärby tvista om. Rätten är dock okunnig om att detta förbud överträtts och gode 
män skall tillsättas att rannsaka ärendet. 
 
Upplästes Hovrättens skrivelse, underskriven av landshövding Bengt Skytte av den 31 
oktober. Besväret gällde Conrad von Falkenberg emot Bernhard von Reijtelenn angående 
skillnaden mellan Falkenbergs utjord Hallunda och Reijtelenns gård Sillvik i Botkyrka socken 
i Södermanland. Landshövdingen har befallt Bro härads nämnd att hålla rannsakning den 6 
november. Rannsakningen måste ske på plats och då Sveriges lag säger att alla syner efter 
Allhelgonadagen är ogilla kunde rannsakningen inte fortsätta. Parterna skulle också vara 
stämda. Ärendet rannsakades vid Bortkyrka tingsplats den 28 juni istället. Kammarrådsbrev 
utvisar att Falkenberg fått utjorden. Han hade låtit sin torpare bygga där. Åkrarna hade han 
låtit fru Ebba Lejonhuvud lägga till sin gård Arvhulta på behaglig tid. Han har också 
oklandrat njutit ängen, som gränsar till Sillvik.  
     Då det var undermåliga rå och rör mellan ägorna menade synemännen att parterna borde 
sätta sig samman och komma överens. 
 
1649-09-28. 
Ett brev från landshövdingen herr Svante Sparre om Stäkesbro upplästes. 
   Anders Rasmusson i Sylta anklagade Per Olofsson i Skälby att han slagit honom så att han fått en 
blånad. Då Per inte nekade, dömdes han att betala 3 mark. 
   Herr Gustaf Lejonhufvuds fogde, Clas Eriksson besvärade sig över att en person vid namn Marcus 
byggt ett torp på Svinvallen i Skälby. Detta torp låg på Lejonhufvuds mark. Men det visade sig att det 
fanns flera ägare till Skälby, så det skall rannsakas om äganderätten. 
   Erik Matssons i Berga son hade lägrat en piga, Britta Larsdotter. Han erkände och skall böta 40 
mark. 
   Ett frälsehemman i Näs kyrkby utbjöds tredje gången. 
   Ett frälsehemman i Skälby utbjöds tredje gången. 
   En skatteutjord i Berga utbjöds första gången. 
   Mats Anderssons i Frölunda dräng, Per Matsson anklagades att ha belägrat en piga vid namn Britta 
Michelsdotter. Han befanns skyldig och dömdes att betala 40 mark. 
   Fru Anna Skyttes på Stäket skrivare Lars Helgesson besvärade sig att för honom bortkommit ur hans 
kista på Stäket: 40 Riksdaler, 4 silverskedar, 2 guldringar, en silverslagen krutflaska, 5 alnar kläde, 5 
alnar engelsk boj, 6 alnar lärft. Han misstänker trädgårdsmästaren Thomas Matsson, som vid 



vintertinget nekade. Han har nu haft samma kruthorn, som blivit stulet ur kistan och sagt sig fått det 
av den dräng Måns, som nu är i Småland. Denna dräng skall nu till Rätten komma och försvara sin 
sak. 
   En soldat, Johan Eriksson företrädde sin hustru, och menade att hon inte fått betalt för jord i Berga, 
som hon sålt. Erik Matsson och Mårten Andersson i Berga sade sig ha betalt hustrun, innan hon var 
gift. De skulle till hösten ge en tunna spannmål och ett lass hö och så var de förlikta. 
   Greve Lennart Torstenssons tjänare besvärade sig att han levererat trädgårdsdrängen Anders 
Jonsson nya daler kopparmynt att gömma. 4 av dem är bortkomna och då Anders inte kunde neka 
skall han betala Johan 4 daler. Han må sedan söka sin man om han gitter. 
   Däremot klagade Anders Jonsson att Erik Andersson, greve Lennart Torstenssons snickare skulle ha 
tagit de 4 dalerna varför han låtit stämma honom. Då han inte inställt sig i domstol fick han plikta 3 
mark för Rättens sittande. 
   Lucia i Skälby besvärade sig över att hon lånat sin sonhustru Britta en ko. Brittas broder Anders i 
Viby hade sålt den. Britta nekade inte och dömdes att betala svärmodern för kon och söka sin broder 
om hon gitter. 
   En piga, Brita Eriksdotter besvärade sig över att Mats Nilsson städjat henne i tjänst och givit henne 
16 öre i städespenning, men då hon hade varit hos honom i 5 veckor, hade han visat henne ur tjänsten, 
så att hon nu inte hade någon tjänst. Mats Nilsson kunde inte andraga något fel med pigan varken 
tjuvnad eller annat, så han dömdes att betala henne som han lovat om han inte ville återta henne i 
tjänst. Hon kunde sedan göra vad hon lyster. 
 
1649-09-28. Tredje årstinget med Bro härad 
Den 28 september  hölls 1649 års tredje ting med Johan Larsson och nämnden. 
Upplästes och förseglades avkortningslängderna. 
 
Herr Svante Sparres brev om Stäkets bro framlades. 
 
Erik Sigfridsson i Stora Ullevi, Nils Posses bonde, anklagades för ett dråp för 4 år sedan på en 
finsk ryttare, Johan Eriksson. Han kom ridandes från Danmark hem till Finland. Han red 
vägen fram och stannade och frågade Erik efter vägen till Nämninge. Han slog Erik med en 
käpp och kom sedan tillbaks med halvdraget svärd, där Erik stod och högg. Erik slog honom 
med en stake vid örat. Han föll av hästen och dog något därefter. Enda vittnet var pigan Karin 
och hon stod långt därifrån. Ryttarens bror och hans hustru Margareta, är de enda åklagade. 
Ryttaren har hustru och barn i Finland. Erik har god borgen och ärendet uppsköts tills 
antingen ryttarens bror eller hans hustru kommer från Finland. 
 
Jacob Eriksson i Granhammarstorp, som är fru Margareta Farensbäcks bonde, anklagades för 
att ha bedrivit hordomslust med sin piga Elisabet Knutsdotter. Båda bekände sig till detta brott 
och blev båda dömda. 
 
Hans Tommasson i Fresta by och hans bror Pär sade sig vilja igenbörda Öråker och inkastade 
därför klander. 
 
Förliktes Pär Olofsson i Skälby och hans granne Erland Jöronsson. Erland skall ge Pär 1 tunna 
säd för ett gammalt sto, som han fördärvat för honom. 
 
Anders Rasmusson i Sylta anklagade Pär Olofsson i Skälby att han  slagit honom. Han fick en 
blånad. Pär erkände och dömdes att plikta 3 mark. 
 
Johan Ersson, Stefans dräng i Tibble, anklagades att han belägrat en piga, Brita Eriksdotter. 
Han erkände och dömdes betala 40 mark. 
 
Förliktes Olof Andersson i Bög, Sollentuna socken och hans farbror Pär Pärsson i Bärby i 
Låssa socken om ett arv Olof fordrat. 



 
Gustaf Lejonhuvuds fogde, Clas Eriksson besvärade sig att, Marcus byggt ett torp på 
svinvallen i Skälby. Då flera ägare finns skall rannsakas om torpet hör till Lejonhuvuds 
hemman eller till alla jordägare i byn. 
 
Mats och Erik Larsson, som är hustru Ingrids i Tranbygge syskonbarn tillbjöd sig sätta in 64 
riksdaler i rätten, för att återlösa Tranbygge från fru Ingeborg på Torsätra. Rätten tog inte 
emot pengarna utan tillhöll parterna hålla sig till det som tidigare varit beslutat. 
 
Erik Matssons i Berga son, Mats, anklagades belägrat en piga, Brita Larsdotter. Han erkände 
och pliktade 40 mark. 
 
Kyrkoherden i Bro Herr Lars dräng, Marcus Sigfridsson, anklagades att ha belägrat pigan, 
Margareta Nilsdotter. Han bekände och pliktade 40 mark. 
 
1649. Extra ordinarie ting hölls i Färentuna härad 
Extra ordinarie ting hölls i Färentuna härad. 
Befallningsmannen på Färentuna, Lars Larsson hade kommit i rykte för salig Anders Jönssons 
hustru. Hovrätten begärde han skulle försvaras av en 12 manna ed. 
 
Ännu ett ärende mellan Jacob Abrahamsson och Måns Månson var för Färentunatinget. Bro 
häradsmän fogade sig över sjön med stort besvär och framkomna hade lagföraren 
Abrahamsson inte ens lämnat in en stämning. Ärendet handlar om att en nämndeman blir 
vräkt ur rätten. Bro häradsmän har med största besvär inställt sig utan att kunna uträtta något 
då ärendet inte varit förberett. De är missnöjda och menar att Hovrätten inte skall medverka 
till sådant. 
 
Forts. domböcker 1600-talet 
Sammandrag av Gudrun Sandén 1999 
 
1651-01-20. Första årstinget med Bro härad 
1651 års första ting hölls den 20 januari med kronans befallningsman Johan Larsson och 
nämnden: Nils Andersson i Sanda, Anders Persson i Tibble, Jöron Andersson i Tibble, Stefan 
Hansson i Tibble, Bernt Tönnesson i Nibble, Jon Mickelsson i Skysta, Bengt Ersson på 
Stäket, Erik Bengtsson i Skällsta, Per Matsson i Önsta, Hans Christersson i Öråker, Lars 
Christersson i Örsta, Tomas Jacobsson i Dävensö. 
 
Tre frälsehemman i Sylta, 20 penningland i Tång, ett frälsehemman i Näs Kyrkby, ett 
frälsehemman i Skälby och en utjord i Ullevi uppbjöds tredje gången. 
 
5 tunnor landränta i Brunna i Ryds socken, för en skuldfordran fru Ingeborg Tott har av Måns 
Uddson Örnflyckt att fordra uppbjöds andra gången. 
 
Drängen i Frölunda, Per Matsson, anklagades ha belägrat en piga, Brita Mickeslsdotter. Han 
får plikta 40 mark. 
 
Mats Stefansson i Jursta avlade ed och sattes sedan i häradets nämnd. 
 
Jöns Persson i Kråmsta i Litslena socken, tilltalade Johan Schomerum i Bredsand för en häst 
Johan fått och inte betalat. Han försvarade sig att Olof Erikssons måg, Erik Eriksson tagit 
hästen av Jöns och betalt Schomeros hustru. Saken hade hänt i Trögd och blev nu hänskjuten 
dit. 



 
Hustru Margareta, Erik Andersson i Viby hustru, besvärade sig att ett skattehemman i Nibble, 
som greve Jacob De la Gardie har i besittning som frälse, egentligen är hennes föräldrars. De 
hade fått det i konung Johans tid. Hon visade några jordebrev som styrke hennes rätt. Rätten 
kunde inte avgöra saken, utan menade att hon fick visa greven breven och försöka göra upp 
med honom i godo. 
 
Lars Helgesson, fru Anna Skyttes på Stäket skrivare, besvärade att han blivit bestulen ur sin 
kista på Stäkets gård. Det saknades 40 riksdaler, 4 silverskedar, 2 guldringar, en 
silverbeslagen krutflaska, 5 alnar engelsk boy, 5 alnar lärft och 5 alnar kläde. Han misstänkte 
trädgårdsmästaren Tomas Matsson. Vid vintertinget hade han beskyllt honom, men han 
nekade. Han hade haft samma kruthorn, som blev borta ur kistan. Hornet sade Tomas sig fått 
av en dräng Måns från Småland. Nu blev bestämt att denna dräng Måns skall infinna sig här 
och försvara sig. 
 
En soldat Johan Eriksson klandrade på sin hustrus vägnar någon jord i Berga, som skulle 
tillkomma henne och ännu vara obetald. Erik Matsson och Marten Andersson i Berga menade 
att de betalt henne, när hon var ogift. Därför blev de förlikte. Erik och Marten skall till hösten 
ge Johan en tunna spannmål och ett lass hö. 
 
Greve Lennart Torstenssons tjänare, Johan Svensson, besvärade sig att han givit 
trädgårdsdrängen Anders Jonsson 9 daler kopparmynt att gömma. Nu saknades 4 daler. 
Anders blev dömd att betala Johan 4 daler och sedan söka sin man så vida han kan och gitter. 
 
Anders Jonsson anklagade Erik Andersson, greve De la Gardies snickare, att han skulle tagit 
de 4 dalerna. Han hade låtit stämma honom, men han hade inte inställt sig vid tinget och 
skulle betala 3 mark i böter. 
 
Mats Eriksson i Bärby emot Johan Svensson, greve Lennart Torstenssons skrivare för att han 
inte åtlytt stämning, bötar 3 mark. 
 
Margareta Palmbäcks trädgårdsmästare, Mats Mickelsson besvärade sig att han lånat en 
badstuga av Måns Uddssons torpare, Johan Tomasson för att torka säd. Han hade torkat 2 
tunnor, men bara fått igen 1 tunna. 
 
Sedan besvärade sig Johan att han lånat en badstuga i Granhammar och torkat 1 tunna säd och 
köttet efter en ko. Alltsammans blev bortstulet. Han beskyllde Johan Tomasson för 
alltsammans. Johan bekände att han hade två nycklar till badstugan. Den ena hade han själv 
den andra lånade han Mats. Att Mats fann Johan i badstugan, där han höll på och tog ut rågen. 
Han hade då givit Mats en fjärding råg och en såt hö. För dessa skäl kunde han inte bli 
frikänd, utan blev ålagd att med tolvmannaed befria sig vid nästa ting. 
 
Hustru Lucia i Skälby besvärade sig över att ha lånat sin sonhustru, Brita,  en ko, som hennes 
bror sedan sålt. Britta nekade inte och blev dömd att betala Lucias ko, och sedan söka sin bror 
om hon kan och gitter. 
 
Pigan Brita Eriksdotter besvärade sig att Mats Nilsson i Näs Kyrkby statt henne i tjänst och 
betalt 16 öre i städselpeng. När hon varit hos honom i 5 veckor visade han henne ur tjänsten 
och nu är hon tjänstelös. Mats bekände att hon inte begått något fel, varken med tjuvnad eller 
annat och dömdes att betala henne så mycket hon blivit lovad. Om han inte vill taga henne 
tillbaka får hon göra vad hon lyster. 
 



1651-05-12. 
En skatteutjord i Berga utbjöds andra gången. 
   Fru Anna Skyttes skrivare Lars Helgesson, som tidigare beskyllt trädgårdsmästaren Thomas Matson 
för tjuvnad vid det hållna Landstinget återkom nu. Drängen Måns, som Thomas åberopade sig på, kan 
inte komma tillstädes och för den skull blev saken dem emellan upphäven. Thomas (så framt inte 
bättre skäl framkommer) blev frikänd. 
   Hustru Dådre i Skälby torp besvärar sig över att från henne blivit bortstulet: 1 tunna spannmål, 1 
friskjol. 1 valmadskjol, 10 mark ull, 1 mark lin, kött efter två får, 1 valmadströja, 6 kannor bönor, 6 
får och en ny vepa. Hon beskyllde torpare Hans, som hon bott inhyses hos och en soldat Johan för 
stölden. Soldaten är i Stockholm och ingen vet var och hustru Hans känner inget till om stölden. Hon 
har dock gömt två fjärdingar råg, som Hans sedan sålt.  
Beslutades, att vad som fanns uti deras hus av stöldgods skall tagas. 
   Besvärade sig Johan Andersson i Skälby, att han har städslat en pojke hos sin granne Jöran. 
Grannen ville inte låta pojken komma i tjänsten. Men då det befanns att Jöran tagit till sig pojken 
förra sommaren, då han gick ock tiggde, vore det skäligt, att pojken fick stanna hos honom och Johan 
detta året inget har med pojken att beställa. 
 
1651-05-12. Andra årstinget med Bro härad 
Bro härads andra ting den 12 maj med Johan Larsson och den vanliga nämnden. 
Fyra tunnland ränta i Brunna i Ryd socken för en skuld fru Ingeborg Tott har att fordra av 
Måns Uddson Örnflyckt uppbjöds tredje gången. 
 
En skattejord i Berga och en skattejord i Finsta uppbjöds andra gången. 5 öresland frälsejord i 
Tång uppbjöds första gången. 
 
Lars Helgesson, fru Skyttes skrivare, kom till rätten angående det tjuveri han beskyllt 
trädgårdsmästare Tomas Matsson för. Drängen Måns, som skulle komma till tinget och som 
skulle givit Tomas kruthornet kunde inte komma. Därför blev saken upphävd och Tomas, så 
framt inte bättre skäl framkommer frikänd. 
 
Hustru Dårde i Skälby torp besvärade sig över att en hel del persedlar blivit stulna från henne. 
Hon beskyllde den torpare, Hans, som hon bott inhyses hos och en soldat, Johan. Soldaten 
håller till i Stockholm och ingen vet var Hans finns. Hans hustru, Gertrud säger sig inte veta 
något om tjuveriet. Hon har dock fått 2 fjärdingar säd av hustru Dårde att gömma, vilka Hans 
tagit tillbaka samma afton. Det blev nu beslutat att vad som kan finnas i huset skall tas 
tillbaka och till rätta sättas. 
 
Mikael Jacobsson i Sandvik i Järfälla gav till känna att hans bror Mats Jacobsson förra vintern 
drunknat. Hans hustru Gertrud förmenar honom arv efter brodern. Gertrud inlade för rätten ett 
testamentsbrev av 1642. Det var underskrivet av den åldrige nämndemannen Pär Matsson i 
Önsta. Han fanns nu tillstädes och berättade att Mats Jacobsson och hans hustru testamenterat 
allt sitt lösöre till varandra, emedan de båda vore åldriga. Efter bådas död skall deras arvingar 
skifta det som finns. Detta testamente var efter Sveriges lag och kan inte klandras. Om hustru 
Gertrud gifter om sig, då skall boet skiftas. 
 
Nils Posses fogde, Sven Andersson inlade landshövdingen, Herr Svante Sparres, skrivelse att 
veden, som bönderna huggit på Ullevi ägor och lagt vid råänden, skall arresteras. Arvid 
Hansson bekände att han huggit 115 lass, medan Erik Sigfridsson inte huggit mer än sin egen 
vedbrand. Det befanns att de i dessa dyrtider måste ha biuppehälle och till hemmanens 
förbättring köpa spannmål, att så på sina åkrar. Det beslutades att de skulle få njuta sin ved 
och lösas ur arresten. Men som Arvid Hansson huggit för mycket skulle han göra upp om 
detta med sin herre. 
 
Förliktes Olof Hansson i Verka och Måns Larsson i Spånga om en ko, som Måns haft hos sig 



och som dött. Måns skall giva Olof 8 daler kopparmynt. 
 
Marcus Hansson i Bro kyrkby anklagade Anders Eriksson i samma by att han rivit ihjäl en 
häst för honom. Anders kunde inte neka utan fick plikta 3 mark. Nu anklagade Anders att 
Marcus rivit honom i skägget. Han erkände och bötade 3 mark. 
 
1651-06-27. Extra ordinarie ting med Bro häradsrätt 
Extra ordinarie ting hölls i Bro härad den 27 juni. 
Överstelöjtnanten Christer Rålambs änka, fru Beata Kagges stallmästare, Hans Hanson, 
anklagades av fogden och fullmäktig Engelbert Andersson för att han stulit från fru Beata 2 
alnar och 1 kvarter svart plysch, 1 älghudsgehäng med silverbeslag, 1 halv safianshud, 1 
halvt grönt sparlakan av taft, 1 par tofflor med pärlstickat arbete, 2 par något nötta 
silkestrumpor, 1 par lädertömmar, 1 grimma, 1 huvudställ, 1 par stövlar, 1 par sporrar, en 
tysk historiebok, 1 polackssabel med silverbeslag, 1 stycke rött kläde, 1 svart klädesjacka, 1 
grann hollandslärftsskjorta, 1 örngottsvar, 2 par strumpor, 1 liten sammetsmössa, 1 ny svart 
atlaskjol, klippingmynt, en låda full med allehanda apotekaresaker, som ingen kunde värdera, 
1 lakan, 1 skjorta, 1 vagnshjul till en karté. Det sammanlagda värdet var omkring 414 daler.  
     Bryggaren Grels hade tillsamman med Hans Hansson stulit detta på Bro gård och med 
egen häst fört det till sitt torp. Det skedde om natten. Grels påstod att kistan var hans. Fru 
Beata har fått tillbaka allt med undantag för kjolen. Grels bekände att han tagit hjulet till 
karten och dolt det. Hans Hansson blev fast för resten. De dömdes till gren och galje, vilket 
beslutades. 
 
1651-06-27. Extra ordinarie ting med Bro häradsrätt 
Extra ordinarie ting hölls i Bro härad den 27 juni. 
Överstelöjtnanten Christer Rålambs änka, fru Beata Kagges stallmästare, Hans Hanson, 
anklagades av fogden och fullmäktig Engelbert Andersson för att han stulit från fru Beata 2 
alnar och 1 kvarter svart plysch, 1 älghudsgehäng med silverbeslag, 1 halv safianshud, 1 halvt 
grönt sparlakan av taft, 1 par tofflor med pärlstickat arbete, 2 par något nötta silkestrumpor, 1 
par lädertömmar, 1 grimma, 1 huvudställ, 1 par stövlar, 1 par sporrar, en tysk historiebok, 1 
polackssabel med silverbeslag, 1 stycke rött kläde, 1 svart klädesjacka, 1 grann 
hollandslärftsskjorta, 1 örngottsvar, 2 par strumpor, 1 liten sammetsmössa, 1 ny svart 
atlaskjol, klippingmynt, en låda full med allehanda apotekaresaker, som ingen kunde värdera, 
1 lakan, 1 skjorta, 1 vagnshjul till en karté. Det sammanlagda värdet var omkring 414 daler.  
     Bryggaren Grels hade tillsamman med Hans Hansson stulit detta på Bro gård och med 
egen häst fört det till sitt torp. Det skedde om natten. Grels påstod att kistan var hans. Fru 
Beata har fått tillbaka allt med undantag för kjolen. Grels bekände att han tagit hjulet till 
karten och dolt det. Hans Hansson blev fast för resten. De dömdes till gren och galje, vilket 
beslutades. 
 
1651. Tredje årstinget med Bro härad 
1651 års tredje ting i Bro härad med Johan Larsson och nämnden. 
En skatteutjord i Berga och en i Finsta uppbjöds tredje gången. 
 
I Tång uppbjöds 5 öresland andra gången. 
 
Fru Beata Kagges, Brogård, fogde Engelbert Andersson, uppbjöd ett skattehemman i Löfsta 
första gången. 
 
Olof Jöronsson Hökeflyckts tjänare, Nils Larsson, tillkännagav att han ingått ett lagligt 
jordaskifte med överstelöjtnanten Christer Rålamb. Han hade fått Valla i Gåsinge socken för 
Kvista i Bro socken. Därför lät han uppbjuda Kvista första gången 



 
Henrik Frantsson i Vallby, som flyttat från häradet till borgerskap i Stockholm, fick häradets 
attest, att han suttit 18 år i häradsnämnden och att han är en ärlig man. 
 
Drängen Erik Andersson anklagade Nils Posses bonde, Erik Sigfridsson i Ullevi att han dräpt 
hans farbror Johan Eriksson. Han var ryttare under ryttmästare Otto Bergs regemente. Dråpet 
skedde vid Ullevi, när finska ryttarna for hem till Finland efter danska kriget. Det fanns inga 
vittnen till dråpet och rätten förmanade Erik att sanningsenligt berätta vad som skett. 
     Innan ryttmästare Otto Bergs rytteri kom till Ullevi, kom Johan Eriksson ridande. Erik stod 
på sin fägård och högg på en stock. Johan red mot honom och sade: - Du skälm, var är vägen 
till fjärdingsman? Det kom till ordväxling dem emellan. Johan red bort, men vände och ryckte 
ut sitt svärd. men innan han fått ut det halvvägs ur skidan tog Erik en vedyxa och slog honom 
över halsen. Han föll genast av hästen och var död. Erik flydde men sansade sig och 
återvände. När ryttarna kom tog de hand om liket och begravde det, innan de drog till Finland. 
Ryktet säger att Johan skulle haft hustru och barn i Finland, men ingen har kommit med något 
åtal förrän nu. 
     Rätten tror på Eriks berättelse och då Johan hotat och överfallit honom på hans egen 
fägård, har han begått hemfridsbrott. Johan är då enligt 6 kapitlet Edsöresbalken förklarad 
ogill. Gode män skulle förlika parterna till sämja så vida de kunna och gitta. 
 
Borgmästaren i Sigtuna, Marten Jönsson, besvärade sig att fru Ingeborg Tott tränger sig in på 
Sigtuna urminnes allmänning, Kungsmarken. Han har utverkat av landshövdingen av den 22 
september kallelse till stämning. Hon hade dock inte fått kallelsen, så nu kunde man inget 
göra. 
 
Johan Andersson i Skälby besvärade sig att han statt en pojke hos sin granne, Jöron. Nu ville 
han inte låta pojken komma i tjänsten. Jöron hade tagit pojken till sig under sommaren, då han 
gick manne mellan och tiggde. Man ansåg det skäligare att pojken stannade hos Jöron. 
 
Marcus Hansson i Bro kyrkby besvärade sig att Mats Stefansson i Jursta intaget hans syn på 
skogen och inte betalt den. Mats hade bett Marcus utlösa synen, vilket han inte gjort och 
sedan var skogen bortkommen. Rätten ansåg att Mats Stefansson skulle frikännas. 
 
Hustru Margareta i Hällkana anklagade torparen Mats Eriksson att han stulit ett får av henne. 
Mats nekade. Margareta åberopade sig på Henrik i Sylta, att han kunde vittna. Därför blev 
hon pålagt att skaffa Henrik tillstädes och sedan skulle beslut tagas. 
 
Erik Jacobsson i Finstatorp mot sin styvson, Mats Andersson Stora Ullevi för stämnings 
försittande pliktar 3 mark. 
 
Fru Beata Kagges kock, Daniel Larsson, besvärade sig att hans målsmän Herr Andrae och 
Mikael Jönsson  bortfört åtskilliga saker av hans arv, spannmål, boskap och annat. Det blev 
beslutat att målsmännen skulle skaffa sakerna tillrätta efter inventarielängden och göra en 
riktig räkenskap, så att Daniel blev skadelös. 
 
Herr Andrae, kaplan i Bro och Låssa socknar gavs häradets vittnesbörd att den kronojorden, 
som ligger i Bärby i Låssa, salig Lars Skyttes, gavs för frälse. Den är alltid sedan urminnes 
tider brukad och besutten av klockaren i Låssa. Inget annat klockarbord eller lägenhet har 
funnits, vilken attesten visar. 
 
Clas Jacobsson i Stora Ullevi fick häradets attest att hans mangård och fähus och allt han ägde 
brann upp. Häradet skall efter lag vara pliktig att hjälpa honom.  



 
Allt är nu rannsakat och beslutat, vilket konfirmeras med egen hand och härads sigill. Olof 
Olofsson, lagförare i Uppland. 
 
1660-01-10 
En lödig Mark Silver som grevinnan fru Christina De la Gardie gör anspråk på i Ekhammars 
frälsehemman Näs socken till Jonam Bure uppbjöds andra gången. 
  Olof Krake trädde inför rätten på arrendatorns Michel Heitmans vägnar och började en aktion mot 
fru Christina Mörners bokhållare Olof Klint om Aspviks gårdsarrende. 
  Först om ett tjuvnamn som Johan Jörannson sagt, att Heitman borde hängas utan lag och rätt. 
Drängen förklarade sig ha sagt det i hastigt mod vid förra Tinget då Heitman upplade 13 obevisade 
tjuvpunkter mot honom. Eftersom drängen rättade sina ord bötade han allenast 3 mark. 
   Bokhållare Olof Klint anklagade Michael Heitman för att ha stulit en silverkanna för välborna frun. 
   Sedan följer räkningar mellan Heitman och fru Christina. Vissa delar får de göra upp sins emellan. 
   Härefter yrkade Olof Klint på en silverkanna, som funnits i Tibble och nu är borta. Per Andersson i 
Tibble vittnade att Heitman brutit upp den förseglade kistan och tagit kannan. Beslöts att Heitman och 
Kraken skall med det fortaste återskaffa kannan. 
 
1660-01-10. Laga ting med allmogen i Bro härad. 
10 januari 1660 hölls rätt laga ting med allmogen i Bro Härad i närvaro av 
kronobefallningsman Mårten Jönsson och nämnden: Bengt Gregelsson i Tranbygge, domare, 
Mikael Larsson i Vallby, Simon Eriksson i Edby, Erik Persson i Härnevi, Mats Larsson i 
Tranbygge, Mats Nilsson i Holm, Christoffer Hansson i Öresta. 
 
Mats Eriksson i Klöf antogs i nämnden och avlade eden. 
 
1 tunna ränta i ett frälsehemman Bärby, som fru Anna Stake hade köpt av fru Beata 
Örneflyckt. Fru Sara Hjort genom sin fullmäktige Per Svartling klandrade i börd. Även torpet 
Draget på Spånga ägor. 
 
Daniel Säterman protesterade och sade Johan Svensson inte kunde uppbjuda fruns egendom, 
fru Karin Oxenstiernas panträttighet i Granhammar. Fordran på 1000 daler i Granhammar. 
 
Petrus Stigh protesterade allenast på andra gången Ekeby frälsehemman som förbytt är från 
fru Christina De la Gardie till fru Sara Hjort. 2 öresland i Skällsta, som är hustru Anna 
Haakzdotters morgongåva av Erik Bengtsson. 
     Hon fordrar en mark lödigt silver i Ekhammars frälsehemman i Näs socken till Johan Bure. 
     Olof Krake trädde fram på arrendatorn Mickael Heeitmans vägnar och började en aktion 
emot fru Christina Mörners bokhållare Olof Klint om Aspviks gårdsarrende. Först för ett 
tjuvanamn, som Johan Jöransson sagt Mikael Heitman, att han borde hängas utan lag och 
dom. Drängen förklarade att han sagt det i hastigt mod, sedan Heitman vid förra tinget haft 13 
obevisade tjuvpunkter mot honom. Han dömdes till endast 3 mark. 
     Bokhållare Olof Klint invände att Mikael Heitman stulit fruns silverkanna. 
     Sedan trädde parterna fram med sina räkningar, som efter noga examination och muntlig 
konferens likviderat och avsagt. Vad som finns i rest hos bönderna skall Heitman gottgöras 
för och avdragas i hans summa. Vad som blir över står det frun fritt att söka bäst hon kan och 
gitter. 
     Olof Klint fordrar en silverkanna, som var i arrest i Tibble och nu är borta. Per Andersson i 
Tibble vittnade att Heitman uppbrutit den förseglade kistan och tagit kannan. Beslöts att 
Heitman och Krake skall skaffa igen kannan. 
 
Carl i Säby klagade att Herr Anders i Låssa hade kallat honom tjuv och båttjuv, när han bjöd 
honom till barnsöl. Han framvisade en vitskaftad kniv, som han bytt till sig av en pojke. Det 



blev beslutat att gaffeln, som säges finnas hos befallningsman på Vårby, skall framvisas på 
nästa ting. Vad beskyllningen om båten är Carl fri och Herr Anders hade endast i hastigt mod 
sagt båttjuv och bad om förlåtelse. 
 
Daniel Säterman, fru Anna Stakes fogde och fullmäktige begärde häradsbevis på Stora Ullevi, 
hans husfrus 4 frälsegårdar, som nu ligger öde och utan åbor. Ett skall undantagas och sedan 
skall säterifrihet vinnas, eftersom hon själv låter bruka det genom sin fogde med torpare och 
sin egen avel.  
 
Häradsmännen sade att alla de övriga bönderna blir öde på grund av alla de säterifriheter som 
utverkas. Bönderna brukar den sedan för avrad som förr. Hälften av mantalen i Bro härad är 
nu under säterifrihet. Säterman begär attest, då hans husfru låtit bygga en byggnad.  
 
Torparen Tomas Olofsson i Örnäs skall inställa sig till nästa ting och svara fru Elsa Skytte för 
en häst hon misstänker honom för. 
 
Fru Ingeborg Totts på Torsätra, fogde Erik Hansson visade ett kontrakt mellan salig Måns 
Uddesson Örneflyckt och hans principalinna upprättat den 20 september 1642 angående 
arrende under två år på Granhammar i Ryds socken. Han har dragit över tiden och man begär 
att han skall lämna ersättning för detta. Då uppträdde Örneflyckts fullmäktige, Martinus 
Bulinius och invände att ärendet är debatterat inför Kongl Hovrätten och Tingsrätten och 
under goda män likviderat. Erik Hansson begärde en specifikation på vad Måns Uddeson var 
skyldig från 1642 till dags dato. Bulinius svarar på Örnflyckts vägnar att han fått betala för 
mycket för del i Brunna hemman och att fru Tott hållit undan några arvsaker som var hans. 
Rätten gick noga igenom räkningarna från båda sidor, vilket finns redovisat 
. 
Herr Olof, Herr Davids måg i Ryd socken, klagade att svärfadern förra året ingen säd fått mer 
än ett lass råg, som vid tröskningen gav en spann. Han fick också 10 skylar odugligt korn. 
Han begärde att häradsmännen skulle vittna härom, så att han kunde söka överheten om hjälp. 
Rätten sade att det var sant, att den gamla och sjukliga prästen inte kunde föda sig utan 
behövde hjälp av överheten under detta missväxtår. 
 
Trädgårdsmästare Hans Persson skall betala pigan Karin Olofsson på Öresta en silversked om 
3 lod, som hon lånade honom att äta med och som därigenom förkommit. 
 
Stefan Hansson i Bärby i Låssa socken skall försäkra befallningsman Mårten Jönsson 12 daler 
för pant för obetalda utlagor, som Jacob Joensson pantat för. Då skall Jacob få igen sin pant, 
två silverskedar, som Mårten har. 
 
Anders i Lagmansbo skall betala den bössa som salig Johan Nielsson i Hammartorp har köpt 
och inte betalt och som han nu ärvt. Anders bekände sig endast ha tagit en ko, som han borgat 
för. Jonas Person vid Bro gård hade tagit 11 kor, 8 får, 5 svin och en kalv samt en plåt som en 
pojke kastat i en brunn. Beslöts att Anders skall skaffa fram ett edsvuret inventarium som 
fanns efter den döda. 
 
Mikael Mikaelsson i Lundatorp misstänker sin granne Erik Jöransson för att han stulit 4 
rågband ur hans lada. Då parterna inte själva kunde förlikas, skall Erik Jöransson vid nästa 
ting befria sig från misstanken. 
 
Petrus Stigh på sin husbondes, Rosenkrantz vägnar, protesterade ännu en gång mot att Nils 
Persson på grevinnan Karin Oxenstiernas vägnar håller några bord och sängar för honom vid 
Granhammar. Snickaren Bengt framsteg och erkände ett bord och en rulle, sängen hade en 



annan snickare gjort. Beslöts att Rosenkrantz skall dessa saker njuta. Katsrummet, som man 
också tvistade om skall efter nämndens vittnesbörd höra Rosenkrantz till. Eftersom Nils 
Persson olovandes vittjat katsorna skall han böta 3 mark, för skällord han fällt bötar han 3 
mark. 
 
Grevinnan Katarina De la Gardies fogde, Johan Svensson, inlade i rätten 30 daler kopparmynt 
till fru Anna Stakes bokhållare, Daniel Säterman på torpet Draget, som han ville inlösa till 
Spånga skattegård, därunder det legat. Säterman menade sig inte vara särskilt insatt i saken, 
men han visste att 30 daler var inlagt av hans principalinna. Annars hade Johan Svensson inte 
rätt att uppbjuda torpet. Rätten kunde nu inte döma förrän parterna stämt varandra lagligen. 
Johan Svensson protesterade och ville tillträda sitt torp. Han nekade inte att han slagit omkull 
en skorsten och var redo att bränna torpet, om så vore. Sade sig också vilja skänka frun 
pengarna om så behövdes. Säterman begärde attest vilket fördes till protokollet. 
 
Petrus Stigh begärde äntligen utslag om de 30 lass ved och 5 tunnor humlerötter som var 
bortförda från gården. Nils Persson erkände endast två säckar humle och att han bortfört 20 
lass ved från Granhammar. Torparen som huggit veden erkände dock 30 lass ved. 
 
Grevinnan har låtit föra 9 lass hö från Granhammar till Alsike, vilken tvist gavs anstånd tills 
panten var igenlöst. 
 
Hustru Anna Haaksdotter, änka efter salig Erik Bengtsson i Skällsta, Bro socken, begärde 
utfäst morgongåva av sina styvbarn. Det gällde jord i Finsta, en mark lödigt silver, en femårig 
fåle och fyra tunnor säd, som han lovat henne eftersom  han låg sjuk och hon inte fick några 
brudkläder. Hon visade med Andrea Petri Gasvinij en attest av den 24 oktober 1659. Mågen i 
Källsta Erik Jönsson invände att det fanns en stor skuld efter den döde, så att ingen 
morgongåva eller testamente kan bli. Beslöts att morgongåvan skall utlösas, medan 
testamentet inte gäller förrän skulden är betald. Arvingarna skulle betala jorden kontant vid 
nästkommande mickelmässa och ge 1 lass hö i bjudarlön. 
 
En tabell som visar de sakören som betalts vid detta ting.  
 
1660-06-06 
Ekhammar har uppbjudits av herr Jona Bure tre gånger. 
   Staffan Hanssons arvingars jord i Tibble uppbjöds för utlagor till Lars Skytte första gången. 
   Däremot protesterade Erik Eriksson i Tibble, att han måtte tillställas räkning innan flera uppbud 
sker. Vilket befanns gott. 
   Det framkom att Martinus Bullerius fullmäktigat Erik Eriksson i Tibble. Han sporde Elias Hanssons 
hustru från Stockholm, hur hon och hennes man kom att bli förmyndare för salig Stephan Hanssons 
barn i Tibble och på vad sätt de hanterade dessa barns egendom. 
   Michael Eriksson i Näs Kyrkby har haft misstankar och skällt Lars Hansson i Trappeberga för tjuv. 
Då han inga bevis hade tog han tillbaka och sade sig känna Hansson och hans hustru för ärliga och 
goda människor. Han böte 3 mark för sin otidighet. 
   Beslöts att Mats Persson i Skälby ger Johan Thomesson i Sylta ett par skinnbyxor och ett par 
handskar som fattas i hans lön. 
 
1660-06-06. Laga ting i Bro härad 
Den 6 juni 1660 hölls ordinarie laga ting i Bro härad i närvaro av kronobefallningsmannen 
Mårten Jönsson och samma nämnd som tidigare. 
 
Andresas Scheder, på grevinna Karin Oxenstierna Axelsdotters vägnar uppbjöd Granhammar 
i Ryd socken för tredje gången. Häremot protesterade Lennart Rosenkrantz fogde, Johan 
Eriksson angående sin herres bördsrätt. 



 
Hemmanet Ekeby är uppbjudet andra gången av Sara Hjort. 
 
Ekhammar är uppbjudet tredje gången av Jonas Bure. 
 
Sara Hjort klandrar 1 tunna ränta i Bärby gård, som fru Beata Örnflyckt sålt. 
 
Staffan Hanssons arvingars jord i Tibble uppbjöds för utlagor till Lars Skytte första gången. 
Häremot protesterade Erik Eriksson i Tibble och begärde att räkning skulle tillställas honom 
innan fler uppbud sker. 
 
Martinus Bulenius fullmäktig för Erik Eriksson i Tibble tilltalade Elias Hanssons hustru från 
Stockholm, hur hon och hennes man kommit till förmyndarskapet för salig Stefan Hanssons 
barn i Tibble och på vad sätt hennes man kommit att hantera barnens egendom. Hon svarade 
att hennes man aldrig varit förmyndare. Hon visade ett brev från Bro ting den 25 september 
1658. Bulenius undrade hur fastebrevet och andra dokument kommit i Elias Hanssons händer, 
när han inte var förmyndare. Hustrun svarade att det var mellandottern Karin Stefansdotter 
som givit honom dem. Bulenius frågade rätten om fastebrevet är uppläst förrän första domen 
är avgången 1658 den 27 februari. Ingen i nämnden kunde minnas. Bulenius tillfrågade rätten 
om Elias Hanssons barn må njuta fastebrevet på Tibble, som var daterat 29 mars 1639. Elias 
hustru menade att som delat var skulle egendomen inte enbart höra till Stefan och hans barn 
utan även till hennes man. Då protesterade Anders Hansson, trädgårdsdräng på Lindormsnäs 
emot fastebrevet, då hans faders del i Tibble inte var utlöst. 
     Elias hustru var inte sin mans fullmäktig och när han nu var sjuk, vilket några i nämnden 
vittnade om, kunde inte detta mål avgöras. Hon skulle inställa sig med laga fullmakt och 
tillsammans med opartiska män lösa tvisten med sina brorsbarn. Elias Hansson skall också 
lägga fram alla dokument han har och när det är skett skall rätten döma. Fastebrevet skall 
under tiden förvaras av rätten, vilken mottog det och lade det i häradskistan. Därefter sattes 
vite på 40 mark mellan Elias Hanssons hustru Maria och Erik Eriksson, om de överfaller 
varandra med ord eller gärningar. 
 
Tolvman Peder Andersson i Tibble kärade till Erik Eriksson i Tibble angående 42 daler, som 
han fordrade av Erik. Erik sade sig inget veta, då gälden gjordes innan han trädde i gifte och 
menade att han betalt Per. Per ville gå ed på att han endast fått 48 daler av de 90. Erik pålades 
att betala 42 mark med avdrag för vad han kunde bevisa han skäligen betalt och inte bara 
bestå i ord och munbruk. Erik Eriksson i Tibble och hans hustru pålades inställa sig till nästa 
ting och svara för sin sak, eftersom han helt nekar. 
 
Anders Olofsson, Stockholms stads stallmästare fordrade av Mattias Erikson, klockare 
Granius ränta och utgifter för 112 daler efter sin obligation daterad Stockholm den 28 augusti 
1650. Klockaren invände att han visst skulle betala räntan men bara för de 2 åren med 6 % 
och inte 10 % som han fordrade. De förliktes med handslag. 
 
Adam Barckner från Stockholm protesterade mot fru Kristina Mörner över hennes 
uteblivande från lag och rätt. Han hade hennes underskrift och begärde att få behålla sin ränta. 
 
Erik Jöransson i Granhammarstorpet bötade för oljud och hot 3 mark. 
 
Erik Jöransson och Mikael Mikaelsson i Granhammarstorpet bötade vardera 3 mark för sitt 
munbruk och hot emot varandra. Skulle de fortsätta ställdes vite på 40 mark mellan dem. 
 
Hustru Margareta Larsdotter i Runäs fälldes till 3 mark då hon klagade över en dömd sak. 



Hon dömdes även till 3 mark för att hon beskyllt hustru Märta Jonsdotter i Trädgårdstorpet för 
tjuv och inte kunnat bevisa sin beskyllning. 
 
Hustru Anna Mårtensdotter i Skottsimonstorpet för oljud och hot böte 3 mark. 
 
Beviljades Peder Örneflyckt häradsbevis på Brunna i Ryd socken att det har varit gammal 
säteri. 
Tolvman Mikael Larsson i Vallby avlade ed, att han inte ärvt sin svärmoder, hustru Sigrid 
Månsdotter i Salbans. 
 
Fru Beata De la Gardies fogde, Johan Svenson, begärde att rör äntligen skulle uppsättas 
mellan Sanket och Märbäcken, vilket beviljades. 
 
Kvarstad på skogen mellan Toresta och Bärby som det tvistades om, tills Rätten fattat beslut. 
 
Erik Johansson i Tranbygge bötade 3 mark för svärjande inför rätten. Han hade också skällt 
Lars Hansson i Trappeberga för tjuv. Det kunde han inte bevisa utan tog sina ord tillbaka och 
sade sig känna Lars och hans hustru för ärliga människor. Han bötade 3 mark. 
 
Även Mikael Erikson i Näs kyrkby hade haft misstanke och skällt Lars Hansson för tjuv, men 
nu erkände han honom och hustrun som ärliga och redliga personer. Han bötade dock 3 mark. 
 
***** 
Forts domböcker 1600-talet 
Beslöts att Mats Persson i Skälby ger Johan Tomesson i Sylta 1 par skinnbyxor och 1 par handskar, 

som resterar på hans lön. 
Fogden vid Bro gård, Jonas Persson, framlade Gustaf Banérs frihetsbrev på några hemman. Brevet är 

daterat 30 augusti 1655. Bönderna har inte åtnjutit sin rätt. Befallningsman Mårten Jönsson svarade 
att varken han eller rätten är orsak, utan han har uttagit utlagorna efter order. 

Beviljades häradsbevis på Edeby, som till hälften är uppbrunnet. 
Beviljades syn av Bro och Håbo härader mellan Klöv och Bälby, angående torpet Sättra, som det 

tvistas om. Håbo häradsnämnd skall kallas till synen. 
Beviljades häradsbevis på Tranbygge. 
Erik Persson, tolvman i Härnevi besvärar sig över att hans granne Olof Jacobsson i Härnevi slagit ihjäl 

3 gäss för honom. Olof bötar 3 mark, men behöver inte ersätta gässen eftersom Erik själv ätit upp 
dem. 

Anders Johansson, murarmästare på Bro gård, fick bevis på hustrun, Brita Olofsdotters, arv i 
Hammartorp. 

Upplästes Hovrättens brev angående häradshövdingepengarnas och böternas fordran. 
Mellan Staffan Hanssons barns fullmäktige, Martinum Bulenium, och salig Elias Hanssons änka, 

Maria Bengtsdotters fullmäktige, Christophum Mellinum, angående förmyndarskap för Staffans 
barn, undangömt fastebrev, verkställda domar, utgifter, som parterna tvista om avsades på Extra 
ordinarie ting i Tibble gård, Bro härad den 21 juli 1660.  

Rätten hade sett och önskat att parterna ställt sig till efterrättelse till den domen som avkunnades den 6 
juni 1660 vid Bro härads ting. Men när parterna fortsätter tvisten förklarar rätten följande: 

1) Rätten kunde inte påbörda salig Elias Hanssons eller hans änka något förmyndarskap för brodern 
Staffan Hanssons barn. Han kan inte lagligen påtvingas detta. Barnen erkänner honom inte och 
han har inte haft något av deras goda, utan de det lösa hanterat tills Elias Hansson genom dom  
skall bruka hemmanet Tibble. 

2) Fastebrevet daterat den 29 mars 1639, vilket Bulenius sade att Elias Hansson aldrig fått efter 
broderns död, betygade Anders Matsson i Torslunda att Elias något efter Staffans död rest till 
Tibble. Dottern Karin tog då fram en pergamentspåse, som nu uppvisades på tinget och därur tog 
hon brevet. Elias läste det och sade att brodern handlat illa. Han hade bett Karin hämta något i 
källaren och under tiden stoppade han brevet på sig. Mellinus svarade, att Staffan hade påtagit sig 
förmyndarskap för sina syskon och disponerat över deras egendom, så var det väl inte underligt 



om han tog fastebrevet. Bulenius svarade, att ingen kunde bevisa att Staffan varit syskonens 
förmyndare än mindre gömt brevet, utan protesterade mot ett sådant tillmäle.  

3) Elisabeth Hansdotter i Önsta och Hacksta socken och trädgårdsdrängen Anders Hansson på 
Lindormsnäs, som var Staffans syskon, sade sig aldrig vara utlösta av brodern och inte finns 
nämnda i fastebrevet. Enligt det lagliga brevet äger Staffan Hansson och hans arvingar jord i 
Västergården i Tibble. Det är fastslaget både i tingsrätten och hovrätten och kan inte nu klandras. 

4) Vad beträffar den dom, daterat den 27 februari 1658 i Bro häradsrätt, emot att Staffan Hansson 
och hans arvingar skulle äga halva hemmanet i Tibble, medger rätten att de var alldeles vilseledda. 
Rätten vill nu i ödmjukhet hemställa hos hovrätten i ett betänkande att 1657 års dom skall gälla. 
1657 och 1658 års köp av Anders Hansson och Erik Eriksson kan inte ogillas efter så lång tid. 

5) Åtskilliga skuldposter som Elias säger sig betalt, men som man nekar. Hustru Maria skall till nästa 
ting visa sin mans räkenskapsbok. 

6) Rätten säger att man nu rannsakat huvudsaken och de beklagliga utgifter och oförrätter som 
återstår får man ta senare.  

 
Mellinus framlade 3 mark som appelationspengar för att ärendet skulle gå till högre rätt. När han 

tillfrågades vilken del av domen han ville ha prövad svarade han hela domen. Bulenius protesterade 
att någon appelation mot fastebrevet inte kunde göras. Rätten tog inte emot de 3 marken för denna 
del av domen, men i övrigt stod det fritt att appelera. 

 
1660-09-10 
Stephan Hanssons hemman i Tibble uppbjudes till Erik Eriksson. 
   Per Andersson i Tibble besvärade sig över att Bengt Nilssons fogde vid Stäket kallat honom tjuv. 
Han försvarade sig, att hans sagt det efter andra. Han erkände Per Andersson för en ärlig och redlig 
man. Sagesmannen Stefan Engelbrechtson i Frölunda överbevisades, att han sagt att Per Andersson 
krupit genom en svinstia och stulit halm. Han försökte det återkalla, men, som vittnen fanns, dömdes 
han att betala 40 mark. 
   Johan Jöransson på Aspvik beklagade sig över fogden Bengt Nilsson, som var fru Anna Skyttes 
utskickade, angående råg och husröta i Tibble. Johan Jöransson bevisade att han haft rågen i arv 
efter sin fader och inte haft med husrötan att göra. Principalinnan får söka Anders Jöranssons 
arvingar för husrötan bäst hon gitter. 
   Arvid Hansson i Berga klagade över att rustmästaren Olof Larsson var skyldig honom 30 daler för 
en häst. Rustmästaren visade en kvittens av Per Joensson och länsmannen Mats Hansson, att hästen 
var värderad till 25 daler. Rustmästaren friades. 
   Efter förlikning delades salig Anders Mårtenssons egendom mellan handelsmannen från Stockholm 
Adam Brackner och Per Andersson i Tibble på Näs sockenkyrkas vägnar, så att Brackner fick 40 daler 
och kyrkan 20 daler. Eftersom Brackner bevakat och låtit värdera och haft omkostnader fann man 
denna fördelning skälig. 
   Beslöts att tre gode män skulle syna gärdsgården mellan Aspvik och Härnevi samt Husby äng. 
   Beviljades häradsbevis om Per Anderssons i Tibble mödosamma skjutsning och gästgiveri. 
   Anders Perssons humlegårdsdräng på Aspvik, anklagades av länsman Anders Johansson i Frölunda 
för begånget lägersmål med pigan Karin på Lindersnäs. Han ville inte äga henne och hon gifter sig i 
Stockholm. Han  böte de vanliga 40 mark för mökränkning och lovade 2 daler till de fattiga samt den 
vanliga kyrkoplikten. 
 
1660-09-10. Laga ting i Bro härad 
Den 10 september 1660 hölls ordinarie ting i Bro härad i närvaro av den vanliga nämnden med Bengt 

Gregorsson som domare och Mikael Larsson i Vallby, Erik Persson i Härnevi, Simon Eriksson i 
Edeby, Per Mikaelsson i Tibble, Per Andersson i Tibble, Mats Larsson i Tranbygge, Christoffer 
Hansson i Örsta, Mats Nilsson i Holm, Mats Eriksson i Klöv 

Fiskal Laurentz Franck lät på herr Lars Skyttes vägnar uppbjuda Stefan Hanssons hemman i Tibble 
andra gången. Vederbörande pålades vid straff att göra räkning om utlagorna. 

Peder Öhrneflyckt (Örnflyckt)lät uppbjuda 4 tunnor ränta i Brunna och 3 fjärdings ränta i 
Granhammar. Han köpte för 323 riksdaler av fru Anna Bredenborg första gången. 

Ekeby hemman uppbjöds tredje gången bytt, av grevinnan Christina De la Gardie till fru Sara Hjort. 
Sven Andersson, fru Anna Stakes fogde, uppbjöd 1 tunna i ränta i Bärby andra gången. Häremot 

protesterade Anders Gustafsson, tjänare hos fru Sara Hjort och förbjöd fasta. 



Henrik Andersson i Stockholm lät inteckna en obligation, daterad Stockholm den 15 augusti 1660 
given av Erik Eriksson i Tibble på 370 daler kopparmynt. Han hade därför pantsatt sitt och sina 
syskons hemman i Tibble. 

Claes Hartig lät inteckna på hemmanet Tibble en räkning för öl av Staffan Hansson bestående av 80 
daler. 

Fru Ingeborg Totts fogde, Erik Hansson, anklagade Mårten Eriksson, fru Totts gårdsfogde angående 
våld han förövat mot Gertrud Andersdotter på Torsätra. Mårten kunde inte neka, utan berättade att 
det hänt på en sved i skogen en afton, när de skulle hämta boskapen. Han kom ifatt henne och fick 
omkull henne och rev upp hennes kläder. Hon ropade vet skam och gör inte sådant på sveden, utan 
bad honom gå upp i skogen. Hon försökte på så sätt undslippa honom. De gick båda mot skogen 
och höll varandra i händerna. Vid gärdsgårdsöppningen ville hon att han skulle släppa henne, så att 
hon kunde driva igenom korna. Han svarade, jag  släpper dej springer du bort. Hon lovade att inte 
springa från honom och som pant fick han hennes sticksöm. Sedan sprang hon över kärr och mossar 
hem och Mårten gick också hem. Dagen därpå kom han för att lämna igen stickningen och talade 
vid Gertruds mor och bad henne inget säga till frun. Han höll Gertrud för en redig piga och mö. 
Ärendet sköts till häradsnämnden, som hade att honom värja eller fälla. De sade sig inte kunna fälla 
honom enligt Edsöreslagen. Han är trolovad med en ärlig mans dotter, Margareta Persdotter i 
Roslagen och Faringe socken. Hon har givit honom sitt ja, inför kyrkoherden i Rimbo och med 
släktens medgivande. Han hade begått hor tidigare medan han varit gift och bötat, men inte rättat 
sig i sin vanart och otukt. Ärendets ställdes nu till Kungl Hovrätten. 

Fru Ingeborg Totts fogde, Erik Hansson, anklagade Erik Johansson i Tranbygge, att han på fruns gods 
belägrat och kränkt Elin Matssdotter. De hade förlikts, men nu ville han inte ha henne, utan bötade 
40 mark. 

Herr Lars, pastor i Bro härad, anklagade Mikael Larsson i Vallby, angående 1 pund lin och 4 alnar 
lärft, som Mikael med släde skulle fört från Uppsala förra vintern. Han kunde inte neka att sakerna 
ramlat av lasset, men urskuldade sig med att pastorns dräng bundit fast dem slarvigt. Det kunde han 
inte bevisa. Han får antingen lämna igen linet eller betala det med 18 mark kopparmynt och lärften 
för 1 daler. 

Adam Barchner från Stockholm fordrade av fru Christina Mörner efter inteckning och underskriven 
räkning, 826 daler, 84 daler för 6 alnar kläde, 247 daler för Jurgen Didrich böcker, 18 daler för 
fruns sons vigonie hatt, 10 daler för unge herrns sidenband med silver i, förutom 321 daler ränta och 
utgifter. Häremot säger Adam Barckner att frun har betalt 360 daler genom Jacob Fromandt, 70 
daler efter kvitterad räkning av Anders Mårtensson och 120 daler genom assignation till Jacob 
Froman. Hon erbjuder sig att betala resten till mikaelimäss. Rätten menade att hon skulle fullgöra 
detta och kunde man inte komma överens om ränta och avgifter söka rättens utslag. 

Häradsrätten betygar att Bärby i Låssa socken inte är mer än tre halva hemman, som dock klagas för 
hela uti pantbrev. 

Henrik Matsson från Salberga tilltalade sin svåger, Erik Bertilsson i Trädgårdstorpet, på systerdottern 
Lisabeta Eriksdotters vägnar angående 16 daler kopparmynt fadern till henne utfäst. Han nekade 
inte utan lovade betala till morbrodern. 

Mats Olofsson i Grinnetorpet (Grindtorpet)klagade över att Lisabeta Persdotter, som var barnfödd på 
Barka gård i Vittinge socken, stulit en svart klädeskjol, ett grönt raskförkläde, en lärftsskjorta, ett 
huvudkläde, och en kvinnfolkshatt, två armkläden, ett litet lärftslakan, en vadmalströja, ett par 
kvinnfolks ullstrumpor. Hon räknade själv upp det stulna och bekände att hon sålt det i Stockholm 
och menade sig kunna få det igen. Om hon inte kunde få det skulle hon plikta med kroppen. 

Per Andersson i Tibble besvärade sig över att Bengt Nilsson, fogde vid Stäket, skulle skällt honom för 
tjuv. Fogden svarade att han sagt ord efter en annan och erkände Per för en ärlig och redlig man. 
Fogden framdrog då sin sagesman, som var Staffan Engebrektsson i Frölunda, vilken bevisades med 
länsman och tolvmannen Per Mikaelsssons i Tibble vittnesmål. Han hade sagt att Per Andersson 
krupit genom svinhålet och stulit halm, vilket han nu ville ta tillbaks. Men eftersom vittnena 
övertygade honom att han olagligen beskyllt Per bötade han 40 mark. 

Johan Jöransson i Aspvik beklagade sig över fogden Bengt Nilsson, som var fru Anna Skyttes 
utskickade, angående någon råg och husröta i Tibble. Johan Jöransson bevisade att han ärvt rågen 
efter sin salig fader och inte en penning fått i arv efter sin broder Anders Jöransson, som orsakat 
husrötan. Rätten gav honom rätt och fann skäligt att fogden för sin principalinna sökte Anders 
Jöranssons arvingar för husrötan bäst han gitter. 

Elisabet Eriksdotter i Önsta, fälldes till 3 marks böter för skällsord mot Britta Hansdotter i Röby. 



Arvid Hansson i Berga klagade över att rustmästare Olof Larsson var skyldig honom 30 daler för en 
häst. Rustmästaren Peder Joensson och länsman Mats Hansson uppvisade en kvittens, som visade 
att rustmästaren efter befallningsman salig Lars Larsson och med länsman Hanssons värdering 
betalt 25 daler för samma häst, som han köpt för kronans utlagor. 

Rustmästaren erkändes fri för Arvids tilltalan och han fick söka befallningsman Lars Larssons änka, 
som sålt hästen bäst han gitter. 

Det beslöts att av salig Anders Mårtenssons egendom skall utbetalas den fordran handelsmannen från 
Stockholm Adam Barckner haft mot Per Anderssons i Tibble och Näs kyrkby. Enligt räkning får 
Barckner 40 daler och Andersson 20 för Näs kyrka. Därmed var de förlikta.  

Kerstin Månsdotter i Smedstorpet anklagade  Olof Larsson att han slagit henne så hon fått tre 
blånader. Han tillstod två och bötade 3 mark för varje. 

Pålades Anders Jöransson i Lagmansboda att han byter lagligen sina barn och arvingar ifrån sig efter 
deras moder, innan han ingår nytt äktenskap. 

Beslöts att 3 gode män skall syna gärdsgården mellan Aspvik och Härnevi samt Husby äng. 
Beviljades häradsbevis på att Per Andersson i Tibble hade mödosamma skjutsningar och gästningar. 
Anders Persson, humlegårdsdräng på Aspvik, anklagades av länsmannen Anders Johansson i Frölunda 

för att han begått lägersmål med Karin, piga på Lindormsnäs. Han ville inte gifta sig med henne, 
utan de är nu förlikta och han har betalat 40 daler för mökränkning och dessutom gav han 2 daler 
kopparmynt till de fattiga och stod den vanliga kyrkoplikten. Hon är nu gift i Stockholm. 

Jöran Matsson i Spånga hade stämt fogden, Johan Svantes hustru och hennes piga, som inte hade  
inställt sig för rätten. Han bötar 3 mark. 

Sålunda var klagat och rannsakat och avdömt, betygas av mig och under häradssigillet Per Olofsson 
Carling. 

Sammanställning av de böter, som utdömds vid sommar- och hösttinget 1660. Underskrivet Petrus 
Carling. 

 
1660-09-10. Laga ting i Bro härad 
Den 10 september 1660 hölls ordinarie ting i Bro härad i närvaro av den vanliga nämnden med Bengt 

Gregorsson som domare och Mikael Larsson i Vallby, Erik Persson i Härnevi, Simon Eriksson i 
Edeby, Per Mikaelsson i Tibble, Per Andersson i Tibble, Mats Larsson i Tranbygge, Christoffer 
Hansson i Örsta, Mats Nilsson i Holm, Mats Eriksson i Klöv 

Fiskal Laurentz Franck lät på herr Lars Skyttes vägnar uppbjuda Stefan Hanssons hemman i Tibble 
andra gången. Vederbörande pålades vid straff att göra räkning om utlagorna. 

Peder Öhrneflyckt (Örnflyckt)lät uppbjuda 4 tunnor ränta i Brunna och 3 fjärdings ränta i 
Granhammar. Han köpte för 323 riksdaler av fru Anna Bredenborg första gången. 

Ekeby hemman uppbjöds tredje gången bytt, av grevinnan Christina De la Gardie till fru Sara Hjort. 
Sven Andersson, fru Anna Stakes fogde, uppbjöd 1 tunna i ränta i Bärby andra gången. Häremot 

protesterade Anders Gustafsson, tjänare hos fru Sara Hjort och förbjöd fasta. 
Henrik Andersson i Stockholm lät inteckna en obligation, daterad Stockholm den 15 augusti 1660 

given av Erik Eriksson i Tibble på 370 daler kopparmynt. Han hade därför pantsatt sitt och sina 
syskons hemman i Tibble. 

Claes Hartig lät inteckna på hemmanet Tibble en räkning för öl av Staffan Hansson bestående av 80 
daler. 

Fru Ingeborg Totts fogde, Erik Hansson, anklagade Mårten Eriksson, fru Totts gårdsfogde angående 
våld han förövat mot Gertrud Andersdotter på Torsätra. Mårten kunde inte neka, utan berättade att 
det hänt på en sved i skogen en afton, när de skulle hämta boskapen. Han kom ifatt henne och fick 
omkull henne och rev upp hennes kläder. Hon ropade vet skam och gör inte sådant på sveden, utan 
bad honom gå upp i skogen. Hon försökte på så sätt undslippa honom. De gick båda mot skogen 
och höll varandra i händerna. Vid gärdsgårdsöppningen ville hon att han skulle släppa henne, så att 
hon kunde driva igenom korna. Han svarade, jag  släpper dej springer du bort. Hon lovade att inte 
springa från honom och som pant fick han hennes sticksöm. Sedan sprang hon över kärr och mossar 
hem och Mårten gick också hem. Dagen därpå kom han för att lämna igen stickningen och talade 
vid Gertruds mor och bad henne inget säga till frun. Han höll Gertrud för en redig piga och mö. 
Ärendet sköts till häradsnämnden, som hade att honom värja eller fälla. De sade sig inte kunna fälla 
honom enligt Edsöreslagen. Han är trolovad med en ärlig mans dotter, Margareta Persdotter i 
Roslagen och Faringe socken. Hon har givit honom sitt ja, inför kyrkoherden i Rimbo och med 
släktens medgivande. Han hade begått hor tidigare medan han varit gift och bötat, men inte rättat 



sig i sin vanart och otukt. Ärendets ställdes nu till Kungl Hovrätten. 
Fru Ingeborg Totts fogde, Erik Hansson, anklagade Erik Johansson i Tranbygge, att han på fruns gods 

belägrat och kränkt Elin Matssdotter. De hade förlikts, men nu ville han inte ha henne, utan bötade 
40 mark. 

Herr Lars, pastor i Bro härad, anklagade Mikael Larsson i Vallby, angående 1 pund lin och 4 alnar 
lärft, som Mikael med släde skulle fört från Uppsala förra vintern. Han kunde inte neka att sakerna 
ramlat av lasset, men urskuldade sig med att pastorns dräng bundit fast dem slarvigt. Det kunde han 
inte bevisa. Han får antingen lämna igen linet eller betala det med 18 mark kopparmynt och lärften 
för 1 daler. 

Adam Barchner från Stockholm fordrade av fru Christina Mörner efter inteckning och underskriven 
räkning, 826 daler, 84 daler för 6 alnar kläde, 247 daler för Jurgen Didrich böcker, 18 daler för 
fruns sons vigonie hatt, 10 daler för unge herrns sidenband med silver i, förutom 321 daler ränta och 
utgifter. Häremot säger Adam Barckner att frun har betalt 360 daler genom Jacob Fromandt, 70 
daler efter kvitterad räkning av Anders Mårtensson och 120 daler genom assignation till Jacob 
Froman. Hon erbjuder sig att betala resten till mikaelimäss. Rätten menade att hon skulle fullgöra 
detta och kunde man inte komma överens om ränta och avgifter söka rättens utslag. 

Häradsrätten betygar att Bärby i Låssa socken inte är mer än tre halva hemman, som dock klagas för 
hela uti pantbrev. 

Henrik Matsson från Salberga tilltalade sin svåger, Erik Bertilsson i Trädgårdstorpet, på systerdottern 
Lisabeta Eriksdotters vägnar angående 16 daler kopparmynt fadern till henne utfäst. Han nekade 
inte utan lovade betala till morbrodern. 

Mats Olofsson i Grinnetorpet (Grindtorpet)klagade över att Lisabeta Persdotter, som var barnfödd på 
Barka gård i Vittinge socken, stulit en svart klädeskjol, ett grönt raskförkläde, en lärftsskjorta, ett 
huvudkläde, och en kvinnfolkshatt, två armkläden, ett litet lärftslakan, en vadmalströja, ett par 
kvinnfolks ullstrumpor. Hon räknade själv upp det stulna och bekände att hon sålt det i Stockholm 
och menade sig kunna få det igen. Om hon inte kunde få det skulle hon plikta med kroppen. 

Per Andersson i Tibble besvärade sig över att Bengt Nilsson, fogde vid Stäket, skulle skällt honom för 
tjuv. Fogden svarade att han sagt ord efter en annan och erkände Per för en ärlig och redlig man. 
Fogden framdrog då sin sagesman, som var Staffan Engebrektsson i Frölunda, vilken bevisades med 
länsman och tolvmannen Per Mikaelsssons i Tibble vittnesmål. Han hade sagt att Per Andersson 
krupit genom svinhålet och stulit halm, vilket han nu ville ta tillbaks. Men eftersom vittnena 
övertygade honom att han olagligen beskyllt Per bötade han 40 mark. 

Johan Jöransson i Aspvik beklagade sig över fogden Bengt Nilsson, som var fru Anna Skyttes 
utskickade, angående någon råg och husröta i Tibble. Johan Jöransson bevisade att han ärvt rågen 
efter sin salig fader och inte en penning fått i arv efter sin broder Anders Jöransson, som orsakat 
husrötan. Rätten gav honom rätt och fann skäligt att fogden för sin principalinna sökte Anders 
Jöranssons arvingar för husrötan bäst han gitter. 

Elisabet Eriksdotter i Önsta, fälldes till 3 marks böter för skällsord mot Britta Hansdotter i Röby. 
Arvid Hansson i Berga klagade över att rustmästare Olof Larsson var skyldig honom 30 daler för en 

häst. Rustmästaren Peder Joensson och länsman Mats Hansson uppvisade en kvittens, som visade 
att rustmästaren efter befallningsman salig Lars Larsson och med länsman Hanssons värdering 
betalt 25 daler för samma häst, som han köpt för kronans utlagor. 

Rustmästaren erkändes fri för Arvids tilltalan och han fick söka befallningsman Lars Larssons änka, 
som sålt hästen bäst han gitter. 

Det beslöts att av salig Anders Mårtenssons egendom skall utbetalas den fordran handelsmannen från 
Stockholm Adam Barckner haft mot Per Anderssons i Tibble och Näs kyrkby. Enligt räkning får 
Barckner 40 daler och Andersson 20 för Näs kyrka. Därmed var de förlikta.  

Kerstin Månsdotter i Smedstorpet anklagade  Olof Larsson att han slagit henne så hon fått tre 
blånader. Han tillstod två och bötade 3 mark för varje. 

Pålades Anders Jöransson i Lagmansboda att han byter lagligen sina barn och arvingar ifrån sig efter 
deras moder, innan han ingår nytt äktenskap. 

Beslöts att 3 gode män skall syna gärdsgården mellan Aspvik och Härnevi samt Husby äng. 
Beviljades häradsbevis på att Per Andersson i Tibble hade mödosamma skjutsningar och gästningar. 
Anders Persson, humlegårdsdräng på Aspvik, anklagades av länsmannen Anders Johansson i Frölunda 

för att han begått lägersmål med Karin, piga på Lindormsnäs. Han ville inte gifta sig med henne, 
utan de är nu förlikta och han har betalat 40 daler för mökränkning och dessutom gav han 2 daler 
kopparmynt till de fattiga och stod den vanliga kyrkoplikten. Hon är nu gift i Stockholm. 



Jöran Matsson i Spånga hade stämt fogden, Johan Svantes hustru och hennes piga, som inte hade  
inställt sig för rätten. Han bötar 3 mark. 

Sålunda var klagat och rannsakat och avdömt, betygas av mig och under häradssigillet Per Olofsson 
Carling. 

Sammanställning av de böter, som utdömds vid sommar- och hösttinget 1660. Underskrivet Petrus 
Carling. 

 
1663-01-26 
Angående Erik Eriksson i Tibble och David Staphansson.... 
   Fogden Olof Wastensson drog inför rätten Anders Hindriksson och konan Valborg Matsdotter båda 
från Skälby för lägersmål. De tillstodo bägge, men han ville inte äkta henne. Han betalar 40 mark och 
hon som återkommer andra resan 15 mark. Han gav henne 2 tunnor säd och bägge underkastade sig 
kyrkoplikten. 
   Ang Anna Skytte och Tibble utmark. 
   Elsa Persdotter från Stockholm klagade till Erssons hustru i Tibble angående förgift och 
Mercurium. 
   Ingeborg Olofsdotter i Stora Berga begärde att få bruka sin egen jord. Hon har jord i Lilla Berga 
och ligger i Får samt Rege skipte med Stora Berga. Hon vill lösa jord som Olof Eriksson och hustru 
Kirstin Olofsdotter i Stora Berga har. Beslöts att hon skall njuta sin jord i Stora Berga och själv bruka 
vad hon äger och åborna skall inte klaga däröver. Utskylderna skall hon svara för sin del. 
   Pigan Karin i Aspvik, som trädgårdsmästaren vid Brogård satt i tjänst har försvunnit från tjänsten 
och är nu tre gånger stämd. Hon skall betala tillbaks fästepenningen och legan. Skor och kläder 
efterskänkes. 
 
1663-01-26. Laga ting i Bro härad 
Den 26 januari 1663 hölls ordinarie laga ting i Bro härad, närvarande kronobefallningsman Mårten 

Jönsson och nämnden Bengt Gregersson i Tranbygge, häradsdomare, Mikael Larsson i Vallby, Erik 
Persson i Härnevi, Simon Eriksson i Edeby, Per Mickelsson i Tibble, Per Andersson i Tibble, Mats 
Larsson i Tranbygge, Christoffer Hansson i Örsta, Mats Nilsson i Holm, Erik Jonsson i Skällsta, 
Bengt Johansson i Finsta, Hans Mikaelsson i Berga 

Salig herr Lejonhuvuds utskickade lät uppbjuda Elsa Skyttes hemman Löfsta andra gången. 
Anna Stake uppbjöd Horshagen första gången. 
Beviljades Erik Hansson fyra års skattefrihet på hemmanet, som brunnit och nu skall byggas upp igen. 
Kongl Maj:ts placat av den 23 december 1662 publicerades. Det gällde förbud för duellering. 
Då allmogen inte sköter sitt tionde skall tiondefogdar tillsättas, vilket är publicerat i 

tiondeförordningen. 
Beviljades Erik Johansson i Ekeby häradsbevis på detta hemman, efter fru Anna Stake, nu förmedlat 

till sitt halva hemman på grund av den ringa åker och äng som finns. 
 
På Herr Lars Johannis Pastoris i Bro och Låssa arvingars vägnar kärade deras fullmäktige Andream 

Millandrium och hans änka Justina Perdotters fullmäktige, Johan Lechovium, som svarande. De 
hade anklagat varandra angående arv, testamente och annat som tvistas om, men nu var avsagt i 
rätten den 26 januari 1663. 

Arvingarna hade själva kommit överens om testamentet, så att änkan fick 2/3 och hans arvingar 1/3 av 
kvarlåtenskapen. Detta efter lagligt upprättat inventarium och när all skuld är betald. Därpå låter 
rätten det bero. De 213 daler som arvingen Karin i Klöv påförts henne för bröllopskostnader skall 
hon slippa. Morgongåvan, som änkan beräknar till 140 daler, kunde man inte döma om, då inget 
bevis finns att det gällde just 140 daler. Ärendet uppsköts till nästa ting. Arvingarna kunde inte 
läggas till last änkans köpta sorgekläder, då de ju kom henne till nytta och var dyra nog. Nu har hon 
för sjuklighet inte haft någon fördel av kläderna men hon bör allenast njuta sin hustrurätt efter 
lagen. 

Emot denna dom inlade Lechvonius 3 mark för att ärendet skulle gå vidare till Lagmansrätten. 
Millander protesterade högljutt över uppskov och skada, som skulle bli. 

Rätten fann skäligt att Erik Eriksson i Tibble betalar David Staffansson de 3 daler kopparmynt som 
han efter sin obligation och kvittens tillstår sig vara skyldig. Har han mer att tilltala David för, får 
han söka honom bäst han gitter. Härom vädjade Erik Eriksson i rätt tid. 

Lennarts Rosenkrantz ombud, Petter Stigh, besvärade sig över intrång och åverkan, som Per 



Örneflyckt gör på Granhammars och Tibble skogar och ägor. Han begär att detta skall upphöra och 
skadan ersättas. 

Örneflyckt svarade att han inget förfång eller åverkan gjort, utan har all rätt att hugga på sina egna 
ägor och enskilda skog. Stigh svarar, att han naturligtvis får hugga sin egen skog, men inte andras. 
Han visar ett gammalt lagmansbrev  om syn och rågångar mellan Tibble och Granhammar, vilket 
upplästes. Örneflyckt nekade till alla anklagelser. Stigh begär nu syn och att ägorna kanske kan 
bytas och justeras. Efter mycken diskussion medgav Örneflyckt att en syn borde göras och 
häradsnämnden förordnade lantmätare. 

Mats Jöransson, som tjänade dräng på Granhammar anklagade fogden Johan Eriksson för att han slagit 
honom, när de varit i smedjan. Smeden Mårten Mikaelsson och Henrik Henriksson och Per 
Eriksson båda tjänare på Granhammar vittnade, att Mats fått 2 små blodsår. Fogen bötade 6 mark 
för 1 sår. 

Fogden Olof Wastensson framdrog för rätten Anders Henrikson i Skälby och konan Walborg 
Mattsdotter på samma gård för lägersmål. De erkände båda, men han ville inte äkta henne. Olof 
pliktade med 3 mark, medan Walborg fick böta 15 mark, då det var andra gången hon straffades för 
samma brott. Han gav henne i förlikning 2 tunnor säd och båda underkastades kyrkplikt. 

Bengt Johansson i Skysta besvärade sig över fogden på Säby gård, som skulle huggit ned en gärdsgård 
på hans ägor. Han stämmer fogden till nästa ting. 

Fru Annan Skytte begärde rättens utslag på den hållna synen på Tibble utmark. Synemännen vittnade 
att Per Andersson och Erik Eriksson innehade bästa platserna av utmarken. Fru Skyttes del var 
sämre. Men så länge inte samtliga hemmanets intressenter var stämda sköts ärendet till nästa ting. 

Elsa Persdotter från Stockholm klagade till Erik Erikssons hustru i Tibble angående gift och 
mercurium, som Eriks hustru skulle givit henne. Erik bekände att mercurium legat i fönstret dit Elsa 
gick, tog det och stack det i munnen. Eriks hustru ropade då: - Akta dej, är du galen, ät inte upp det. 
Vidare protesterade Erik mot Elsa, att hon måtte plikta för att sprida en sådan beskyllning. Elsa 
försvarade sig med att hon hade vittnen, som dock inte var närvarande. Hon pålades att skaffa fram 
vittnen till nästa ting. 

Ingeborg Olofsdotter i Berga begärde att utan vidare få bruka sin jord i Stora Berga. Hon har jord i 
Lilla Berga, men ligger i får och skifte med Stora Berga. Nu vill hon lösa jord som Olof Eriksson 
och Kerstin Olofsdotter har i Stora Berga. De menade att de skulle få lika hög skatt om hon skulle 
få njuta sin jord, men nekade att hon skulle få lösa jord. Rätten beslöt att hon skulle få bruka den 
jord i Stora Berga, som hon äger och eftersom egendomen är stor nog att räcka även till åborna, har 
de ingen anledning att klaga. Ingeborg skall dock betala sin del i utlagorna. 

Pigan i Aspvik, Karin, är nu stämd tre gånger för att hon löpt ur tjänsten hos trädgårdsmästaren vid 
Brogård, Jon Jonsson. Hon har inte inställt sig i rätten, men dömdes nu att betala fästningspengen på 
3 mark och legan på 20 mark. Skor och linnekläderna fick hon behålla. 

Rannsakningen och domen över tjuven Erik Bäck som upphängder är påstås i Kongl Hovrätten. 
Johan Olofsson i Järfälla som stämt Bertil Mjölnare vid Stäkets kvarn och befallningsman Mårten 

Jönsson som stämt Per Jöransson på Aspviks gård bötar 3 mark för att de inte infunnit sig i rätten. 
 
1663-05-11. Laga ting i Bro härad 
Den 11 maj 1663 hölls laga ting i Bro härad i närvaro av landshövdingen Claes Rålamb, 

kronobefallningsman Mårten Jönsson och nämnden. 
Fru Elsa Skyttes hemman Löfsta uppbjöds av salig Erik Lejonhuvuds ombud tredje gången. 
Jord i Stora gården i Berga uppbjöds första gången. 
Fru Anna Stake uppbjöd Horshagen andra gången. 
Häradshövdingen Gudmund Krok besvärade sig att han inte fått torparen Jonas Persson i Lissleboda 

till Hagunda ting för rån. Han håller sig undan, trots att han är stämd. Landshövdingen befallde 
fogden på Örnäs, Johan Johansson, att ställa honom inför rätta. vilket han lovade. 

Salig Erik Lejonhuvuds bokhållare, Isak Danielsson, anklagade Jöns Matsson och Johan Jöransson på 
Dävensö, för att de huggit två björkar vardera på Ådö. De kunde inte neka utan bötade 3 mark 
vardera och ersatte skadan för varje björk med 3 mark kopparmynt. 

Olof Eriksson och Kirstin Olofsdotter i Berga besvärade sig över den fördel de skulle ge till Erik 
Bengtsson i Tuna. De vill lösa hans jord i hemmanet, som var en liten del. Erik svarade, att han inte 
ville sälja, utan hans barn skulle behålla. Olof och Kristin svarade att de begärde rättens förklaring. 
Beslöts att det är skäligt att Erik Bengtsson i Tuna skall sälja sitt lilla jordstycke. Rättens förra 
värdering skall gälla med 50 daler för varje öresland och vängåva på 20 daler. Det är inte brukligt 



eller billigt att ett hemman skall brytas för bara 2 öres land och 2 tunnland. 
Nils Matssons hustru, Karin Larsdotter i Sanda, kärade till soldaten Gunnar Eriksson på Dävensö, 

angående ett par hästar han förra vintern kört ned på Åsundafjärden. Hon vill ha betalning för 
hästarna, eftersom han på eget bevåg kört av landsvägen och tagit vägen över isen från Stockholm. 
Beslöts att Gunnar som utan befallning tagit vägen över isen, för att komma fortare hem, skall 
betala 30 daler kopparmynt. 

Befallningsman Mårten Jönsson framförde tolvman Mats Larsson i Tranbygge, som han skulle förlikt 
med drängen Johan Månsson i Tibble Löfstatorp och därför lovat honom 8 mark humle. Då 
upplästes Norrköpings beslut punkt 6, att han inte hade rätt att förlika någon om hemgång, tjuveri 
eller annan halsak. Mats Larsson sade att det inte var annan hemgång än att Johan hade huggit i 
väggen i torpet Sätra där han besovit en kona. Johan nekade till detta och tjuveri och skällsord. Mats 
Larsson kan inte bevisa sin klagan, inte heller övertyga Johan att bekänna. Som straff för att ha tagit 
saken i egna händer skall han hålla sig från rätten och sitt tolvmannaskap tills han övertygat Johan. 

Malin Persdotter, barnfödd i Häggeby socken och nu tjänstehjon i Löfsta, erkände lägersmål med 
Lucas Lucasson Hillebrand i Löfsta. Han är nu borta och kan inte dömas, men hon bötar 20 mark 
och står den vanliga kyrkoplikten. 

Anna Skyttes ombud, Erik Jonson begärde utslag mot Per Andersson, Erik Eriksson och flera 
intressenter i Tibble. Det gällde tvisten om skogen, beteshagar och torpställen. Erik Eriksson ville 
bara svara för sin hustru och inte för sina svägerskor. De kunde svara för sig själva. Christophus 
Mellinus sade sig svara för salig Elias Hanssons omyndiga barn. Han hade styvfaderns, Petter 
Schatlöfs brev med fullmakt. Brevet godkändes inte och då Erik Eriksson inte svarade för sina 
svägerskor, fann rätten skäligt att alla jordägare skulle kallas till rätten och förklara sig. Kvarstår 
förbudet att hugga och all åverkan i hagarna. 

till salig Staffans barn i Tibble skall meddelas, så att de kan ta barnens intresse i akt. 
Tolvman Per Andersson i Tibble begärde att de gode männen skall redogöra för förhållandena vid 

Tibble hemman och landshövdingens verkställande brev, efter den förra domen angående Elias 
Hanssons barn. Erik Eriksson sade sig inte beviljat någon delning mellan hustrun eller de omyndiga 
syskonbarnen. Bengt Gregersson i Tranbygge berättade, att när han och flera av nämnden var i 
Tibble för att förrätta delning efter landshövdingens utmätning, infann sig inte Erik Eriksson. 
Nämnden delade ändå hemmanet mitt itu och delarna lottades ut. Per Andersson som arrenderat av 
Peter Schatlöv de omyndiga barnens del lät bruka den. Erik Eriksson brukade hela åkern, vilket han 
ansågs sig ha rätt till. Rätten dömde honom till 40 mark för våldsverkan och att Per och han skulle 
dela skyl för skyl på det de sått tillsammans.  

Per Andersson i Tibble begärde Kongl Hägn och Försvar mot sin granne, Erik Eriksson, som lägger 
sig i försåt för honom, skäller honom och hans hustru för allt ont. Erik Eriksson sade att ingen kan 
bevisa det, men att han själv blivit skälld för både tjuv och skälm. Han begärde nu att vite skulle 
sättas dem emellan, vilket skedde med 40 daler silvermynt. 

Erik Eriksson sade att Per Andersson i Tibble hade köpt tjuvgods, vilket han ville bevisa. 
Pålades Per Andersson och Erik Eriksson att komma med sina vittnen angående svinen de tvista om. 
Fru Anna Stakes fogde Sven Andersson tog emot 75 riksdaler av fru Sara Hjort för ränta i Bärby, som 

det var klandrat om. Äreskänken var inte upptagen i köpebrevet, så den kan inte tillerkännas henne. 
Fogden Sven Andersson, sade sig vilja betala det resterande efter förra domen, vilket landshövdingen 

pålagt honom. 
Domare Bengt Gregersson i Tranbygge, Erik Persson i Härnevi och Mikael Larsson i Vallby skall 

rannsaka mellan Skysta och Ullevi angående den gärdsgård, som Maurits Posse låtit hugga ned. 
Rättens gode män skall införa Per Anderson i Tibble i den jord han arrenderat av Schatlöv efter given 

dom och sätta upp stenar mellan åkrarna. 
Fru Sara Hjort beklagade sig högeligen över att hon inte får njuta sitt utsäde på sin igenlösta jord i 

Bärby. Anna Stake söker tränga henne därifrån. Hennes bokhållare Johan Andersson sade att fru 
Hjort inte kan ta den feta jorden och lämna den magra till fru Stake. Rätten menade att det fru Hjort 
sått skall hon skörda. De menade, att Johan Andersson skjutit skulden på att köpebrevet inte varit 
tillstädes. Han ansåg nu, att de var förlikta och att fru Hjort skulle äga 4 stänger i den feta jorden 
och 1 i den magra. Ändå betalade bokhållaren 3 mark för att ärendet skulle gå till Lagmansrätten. 

Per Jöransson i Aspvik har försuttit sina laga stämningar och befallningsman Mårten Jönsson inte 
svarat angående det arv hans omyndiga brorsdotterdotter, Britta Matsdotter skall ha. Per är 
oförmögen att längre sköta förmyndarskapet och då barnet bor hos Mårten, som kläder och föder 
och uppfostrar henne borde han ta arvet till sig. Detta skulle enligt lag komma barnet till godo. 



Johannes Leuchovig visade upp Herr Martini Petri Alzinj, pastor i Kalmar, attest, daterad i Kalmar 
prästgård den 25 mars 1663 och så lydande: att salig kyrkoherden i Bro, Lars Johannis på 
Hindersdagen givit sin hustru 100 riksdaler och 10 dukater i morgongåva. Andreas Millander 
protesterade att morgongåvan var för stor och emot lagen. Leuchovig svarade att det inget står i 
lagen, vad en präst bör giva. Även rätten tyckte summan var för stor, men som det fanns bevis på att 
han givit så mycket kunde inte rätten göra något. 

Beviljades Mathias Bergfeldt häradsbevis på hemmnet Lunan (?) som han fått frihetsbrev på. 
Christina Mörners gårdstjänare Johan Jöransson och Karin Olofsdotter båda på Aspvikskrogen, 

anklagades för lönskaläger, vilket de tillstod. Hon sade att han lovat henne äktenskap, då de lågo 
ihop i stugan. Han nekade och hon hade nu fött ett barn som var dött. Han bötar 40 mark och hon 20 
mark och han skaffar henne till kyrkan. Dessutom lovade han henne 30 daler i förlikning eftersom 
han varit hennes husbonde. 

Mikael Andersson i Toresta kan inte bevisa att han givit Johan Sigfridsson i Ullevi kon tillbaka. 
Därför skall han betala 16 daler efter den förra domen, den 24 september 1662. 

Erik Eriksson i Tibble lovade betala 40 daler till Lars Jönsson, trädgårdsmästare från Stockholm, för 
den obligation han lånat av honom. Han betalar med hö nästa sommar. Rätten pålade honom att 
utan uppskov betala vid nästa höand. 

Elsa Perdotter från Stockholm klagade ännu en gång på Erik Eriksson i Tibble, att hans hustru skulle 
givit henne gift. Erik begärde att hon skulle bevisa detta, vilket hon inte kunde. Hon bötar 3 mark 
för beskyllningen och han frikändes. 

Dessa personer bötar 3 mark för att de inte infunnit sig i rätten efter de blivit stämda. Torparen 
Clement i Draget av hustru Per-Anna Johansdotter och Carin Jönsdotter. Erik Eriksson i Tibble mot 
Börje Pihl i Asker. Erik Jönsson, tjänstedräng i Tibble mot Erik Bengtsson i Tuna, Jöns i Härnevi 
mot Erik Bertilsson i Trädgårdstorpet. 

 
1663-06-12/13 
Protokoll vid rågångsförrättning mellan Granhammar och Tibble. 
 
Forts. domböcker 1600-talet 
1663-06-12. 1663-06-13. Extra ordinarie ting i Bro härad 
Den 12 och 13 juni 1663 hölls extra ordinarie ting med Bro häradsnämnd. 
Efter förra tingets beslut var jag och nämnden på syn och jorddelning mellan Lennart Gustaf 

Rosencrantz och Per Örneflyckt angående en rågång mellan Granhammar och Tibble. Rosencrantz 
tillkommer 3/4 delar och Örneflyckt 1/4 i Granhammar. Parterna var närvarande.  

Konungens nämnd har den 24 oktober 1621 i yttrande bekräftat Philip Schedingz, Johan Månsson 
Ulfsparres, Olof Nilssons, Jacob Jacobsons och Carl Jonssons händer är dömt att Tibble efter 
domen och ett gammalt häradsbrev skall råda i mulbete och skog tillsammans med Granhammar 
efter byns andel. För att parterna skall veta var gränserna går finns fem större rör. Troligen är ett rör 
flyttat. Per Mikaelsson i Tibble, som har bott där i 26 år, kunde berätta var rågången gått. 
Örneflyckt åberopade av hävd att något han kallar Rännelen är hans, vilket inte nämnden gillade, då 
det namnet inte finns i de gamla domarna. Man bestämde att det gamla bör gälla. 

Örneflyckt protesterade mot lantmätaren Johan Wachthusen, som han ansåg inte var tillräckligt 
kunnig. Wachthusen sade sig kunna bevisa att han konsten rätt lärt och protesterade mot 
Örneflyckts påstående. Rosencrantz fick fritt disponera sin del, där han rothuggit. Torpen skulle 
delas, då skogsdelningen sker. Hästhagen delades och revades av nämnden. Den öde och nedfallne 
källaren på gårdstomten tillerkändes Rosencrantz för den skada han lidit av skogshuggningen. 

Den 19 september 1663 är synen och besluten redovisade på det ordinarie tinget i närvaro av båda 
parter. Örneflyckt protesterade mot lantmätaren och betalade 3 mark för att få ärendet prövat i högre 
instans 
 
1663-09-19. Laga ting i Bro härad 
Den 19 september 1663 hölls ordinarie ting med Bro häradsrätt i närvaro av den vanliga nämnden. 
Horshagen uppbjöds av fru Anna Stake tredje gången. 
Jord i Stora Berga uppbjöds andra gången. 
Leonard Gustaf Rosencrantz obligation och pantskrift till advokaten Petter Håll av den 11 september 

1663 redovisades med summor och vittnen. Räntan skall betalas varje halvår och panten är Tibble 
ladugård och Sanda i Låssa socken. 



Maria Bengtsdotters Apelrotz obligation av den 28 augusti 1663 givit sin broder slottsfogden Johan 
Bengtsson. Panten är del i hemmanet Tibble. 

Beviljades häradsfastebrev på Dragtorpet, sålt av Barbro Bengtsdotter efter lagligt uppbud. 
Fogden Erik Hansson vid Torsätra tillkännagav att tvisten mellan Sigtuna stad och Torsätra är över 

och vissa rör uppsatta av tre nämnder, nämligen Vallentuna, Erlinghundra och Bro härader. 
Domaren i Tranbygge och Christoffer Hansson i Örsta tillsades att gå dit och ta bort de gamla rören, 
medan man minns var de fanns. Såvida inte Sigtunaborna hade något att invända. 

Malin Persdotter, född i Häggeby socken och tjänstehjon i Löfsta framkom för rätten och tillstod att 
hon haft lägersmål med Lucas Lucasson Hillebrand i Löfsta. Han är nu försvunnen. Hon bötar sina 
20 mark och hans sak är öppen tills han kommer tillstädes. 

Valborg Simonsdotter förliktes med ett skålpund smör och räckte handen till greve Johans, fogde, 
Johan Johansson. Hon hade i ilska skadat hans ko och pliktar 3 mark dessutom. Kon är nu frisk. 

Fru Christina Dorotea Bauers frihetsbrev, som hon givit Björn Svensson på torpet Granskog upplästes 
och beviljades häradsbevis på. 

Bulenius frågade, på herr Per Örneflyckts vägnar, om inte beslutet av den 26 januari 1663 angående 
Granhammar mätning och syn avgått. Han fick jakande svar och var nöjd därmed. Däremot 
protesterade han mot lantmätare Wachthusen, som han ansåg gå Rosencrantz ärenden. Petrus Stigh 
protesterade på sin herres Rosencrantz vägnar över all den skada han lidit. 

Erik Eriksson i Sanda klagade över att Tomas Bengtsson i Toresta slagit honom förra sommaren. Han 
nekade. Då steg Erik Johansson från Ekeby fram och vittnade, att Tomas slagit två slängar med en 
käpp över armarna på Eriksson. Han måste nu erkänna och betala 3 mark vardera för två slag. 
Dessutom sattes 20 mark i vite, eftersom han är orolig. 

Kanslisten Bernhard Lårman klagade över Mikael Jonsson i Härnevi, som rånat honom på landsvägen 
mellan Tibble och Stäket och tagit hans penningpung ur hans byxficka. Mikael nekade till att ha 
tagit pengar, utan endast ett rivjärn av bleck. Man frågade vad han hade att göra i Bernhards 
byxficka och han svarade att: - Jag visste inte bättre, när han låg på vägen och sov. Det enda vittnet 
var Christian Mattsson och eftersom han inte var tillstädes kunde inte definitivt dömas. Dock skall 
Mikael ställa borgen för sin person till han kommer till svars. 

Staffan Engelbrektsson i Frölunda och tjänstedrängen vid Brogård, Mikael Zachariesson, förliktes om 
galten, som Mikael slagit ihjäl för Staffan. Han skulle betala 8 daler. Han anser dock att fogden 
Jonas Perssons pojke på Brogård är lika skyldig som han. Han får söka honom bäst han gitter. 

Karin Jöransdotter och hennes bror Johan i Dävensö borgade för soldaten Gunnar vid Dävensö 
angående de 30 daler han skall betala till Karin Larsdotter i Sanda. De bör fullfölja sitt 
borgensåtagande och eftersom soldaten är borta, får de söka honom bäst de gitter. 

Erik Eriksson i Tibble tillstår att han är skyldig Per Mikaelsson 30 daler för en häst och skall betala. 
Dock avgår 2 daler, som han givit i faddergåva. Har han något att fordra på sin hustrus syskonarv, 
som han menar, får han söka bäst han gitter 

Erik Andersson i Svartbäcken bötar 3 mark för att han slagit hustru Elisabets i Kvarntorpet galt. Han 
är fri från skadan, då hon själv slaktat och förtärt grisen. 

Beviljas rannsakning mellan fru Anna Skyttes hemman i Frölunda och Tomas Anderssons också i 
Frölunda. 

Stämda utan att ha infunnit sig betalar 3 mark. 
Tomas Bengtsson i Toresta har stämt Lars i Ullevi. Per Jansson i Sanda stämt fogden vid Ådö, Anders 

Carlsson. Sekreterare Mauritz stämt Johan Månsson i Löfstatorpet. Johan Månsson i Löfstatorpet 
stämd av Lasse i Tranbygge. 

Avhört och avdömt betygar jag med min namnunderskrift och sigill Pär Olofsson Carling. 
 
1664-01-22 
Länsman Anders Johansson hade försökt inlösa jord i Frölunda för sina styvbarns vägnar och kärade 
nu till Staffan Engelbrechtsson och hustru Maria Andersdotter i Skälby. De ville inte sälja och hänsköt 
ärendet till rätten. De överklagade domen till Lagmans Rätten. 
   Fogden vid Stäket Bengt Nilsson besvärade sig över att Tomas Jacobsson i Frölunda intagit en 
hage. Därtill svarade fogden vid Görveln Jon Nilsson på sin herres vägnar, att den hagen hört under 
hans gård. Beslöts att den tvistiga hagen skall höra under samma gård tills han genom dom därifrån 
drives och inte låta intagas som man vill. Tomas pliktar 3 mark för olaga nyttjande. 
   Per Andersson och Erik Andersson i Tibble har angivit varandra.... 
   Kanslisten Berent Låhrman beklagade sig högeligen över att ha blivit rånad av Mikael Jonsson i 



Härnevi. Rånet blev begånget mellan Tibble och Stäket. Rånaren såg honom ligga bredvid sin häst 
och steg ur sin kärra och sökte genom hans byxor och tog allt, som Låhrman haft med sig från Falun. 
Visade en ansökan om 91 Rdlr. Mikael svarade att han aldrig gjort detta. Låhrman åberopade sig på 
ett vittne Christer Matsson som under ed betygade att han sett Mikael ligga över Låhrman. Mikael 
nekade att ta Låhrman i sin kärra till Stäket och då Matson anade oråd och ville se vad han hade i 
fickorna drog han kniv. Matsson hittade ett rivjärn med två muskotar i. Mikael tog honom sedan i sin 
kärra, men ångrade detta när Låhrman vaknade och beskyllde honom för tjuv. Låhrman menar att det 
inte funnits någon annan under vägen. Mikael sade, om jag så skall mista livet är jag oskyldig utom 
till rivjärnet.  
Rätten fällde honom, men kunde ej döma till lagens straff, som var att mista livet, utan remitterar till 
Kungl Hovrätten. 
 
1664-01-22. Laga ting i Bro härad 
Den 22 januari 1664 hölls ordinarie ting i Bro härad i närvaro av kronobefallningsman Mårten Jönsson 

och den vanliga nämnden: Domare Bengt Gregersson i Tranbygge, Mikael Larsson i Vallby, Erik 
Hansson i Härnevi, Simon Eriksson i Edeby, Per Mikaelsson i Tibble, Per Andersson i Tibble, Mats 
Nilsson i Holm, Bengt Johansson i Finsta, Erik Hansson i Skysta, Lars Hansson i Nibble. 

Petrus Stigh, ombud för Lennart Rosencrantz, uppbjöd vad han köpt av sin svåger Georg Osten i 
Granhammar. 

Publicerades Kongl Maj:ts brev om riksdagen som skall hållas 1 maj i Stockholm. Även om de som 
avvikit ur riket och hästmarknaden. 

Erik Hanssons i Fiskeby och hans hustru Anna Andersdotters testamente, daterat den 29 oktober 1657 
intecknades till säkerhet. 

Per Anderson i Tibble anklagade Hans Johanssons Swart, Erik Erikssons soldat, för att han stulit, när 
han slaktat på hans gård. Han bekände att han stulit 2 får och 1 svin hos Per Andersson och 1 får 
hos Per Mikaelsson. Han stal fåren om natten och lockade svinet om dagen in i ett stall, där han slog 
hjäl det. När han tog fåren var hans hustru och Eriks piga, Anna Olofsdotter med. De slaktade i 
Eriks stuga. Erik kom till rätten och nekade, att ha något med saken att göra. Pigan Anna önskade 
berätta under ed, att han ätit av stöldgodset och vetat om det. Erik nekade och ville inte hon skulle 
svära eftersom hon i hans tjänst varit otrogen. 

Beslöts att eftersom soldaten Hans Swarts bekänt, skall han betala målsägaren med 3 får á 7 daler och 
svinet med 3 daler. Pigan skall betala 3 gånger så mycket, då hon varit i samma flock. Erik som 
nekar och förkastar vittnen skall sig med ed befria. 

Länsman Anders Johansson i Frölunda kärade å sina styvbarns vägnar till Staffan Engelbrektsson i 
Frölunda och hustru Maria Andersdotter i Skälby, angående jord, som han ville lösa in å de 
omyndiga barnens vägnar. Staffan och Maria protesterade och parterna sköto ärendet till rätten. 
Man ansåg att barnen skulle få 50 daler för öreslandet och en äreskänk på 20 daler till vardera 
systern. Häremot vädjade Staffan och Maria till lagmansrätten. 

Salig Mats Larssons i Tranbygge arvingar från Håtuna Erik och Gabriel Larssöner klandrade arv efter 
sin bror i Tranbygge. Då visades Mats och hans hustrus testamente daterat den 25 juli 1663, där de 
allt lösöre testamenterat till den överlevande, så länge den efterlevande inte ingick nytt äktenskap. 
Arvingarna begärde då att få träda till sin jord och börja bruka den. Rätten beslöt att arvingarna 
skulle få bruka jorden om änkan får njuta detta års utsäde. Lösöret skall änkan enligt testamentet 
behålla.  

Mikael Jonsson i Härnevi anklagade Christer Matsson för att han rånat honom i höstas och tagit en 
säck med 210 plåtar i. Christian svarade att han inte blivit anklagad på en gång eller vid nästa ting 
efter lag, än mindre hade han begått något rån. Befallningsman Mårten Jönsson sade å 
landshövdingens vägnar att ingen må taga någon häst eller annat från någon på vägen. Christer 
svarade att ingen kunde bevisa, att han trugat eller tagit något ifrån någon. Han hade endast blivit 
ombedd att föra den druckne som låg på vägen till Stäket. Säcken och pengarna lade han in hos 
Hans Tanto vid Stäket, som vittnade, att han inte var hemma och att man sedan fört säd i säckarna 
till Svartsjö. De kom tillbaka och Tanto hade erbjudit Mikael pengarna, men han ville inte ha dem. 

Häradsnämnden kunde binda Christer Matsson antingen för röveri eller råneri. De ville inte döma 
honom för rån, men för våldförande borde han plikta 40 mark. 

Christer Matsson avlade sin ed i kanslistens sak och berättade, att då han kom ridande, låg Mikael 
Jonsson över Lårman. När Christer kom reste Mikael sig upp och sade sig vilja betala om Christer 
tog den berusade karlen i sin kärra. När Christer nekade ville Mikael under knivhot undersöka hans 



byxficka. Han fann ett dubbelt rivjärn med 3 muschåter i. Han befallde också Christer att ta karln 
med sig och stanna hos honom tills han kommer sig och kan se om han saknar något mer. 

Häradsnämnden vittnade att Karlhällshästarna löper över ½ fjärdingsväg till Vallby. 
Fogden vid Stäket Bengt Nilsson besvärade sig över att Tomas Jacobsson i Frölunda flyttat en 

hagegård. Fogden vid Görveln Jon Nilsson svarade på sin herres vägnar att hagen ligger under hans 
gård. Länsman vittnade, att hagen legat under Stäket i 9 år. Rätten beslutade att hagen skall ligga 
under samma gård tills dess det blir dömt annorlunda. Tomas får plikta 3 mark för att han 
egenmäktigt har flyttat stängslet. 

Tomas Jacobsson i Råby lovade betala 20 daler till Anders Olofsson från Stockholm, för en häst han 
köpt. 

Uteblivna från stämningar: Sekreteraren Getrop som stämt Johan Månsson i Löfstatorpet bötar 3 mark. 
Petrus Stigh stämt Per Eriksson i Trappbög 3 mark. Herr Örneflyckt stämt någon i Tranbygge 3 mark  
 
1664-05-21. Laga ting i Bro härad 
Den 21 maj 1664 hölls ordinarie laga ting i Bro härad med befallningsman Johan  Johansson och den 

vanliga nämnden. 
Upplästes befallningsmans givna fullmakt av Kongl Kammarkollegiet och landshövdingen Claes 

Rålamb att beträda salig befallningsman Mårten Jönssons ställe. 
Landshövding Claes Rålambs fullmäktige, Erik Mattson, publicerade fogdetjänsten i Bro. 
Anders Erikssons i Klöv köpekontrakt till sin broder, kaplan Jöns Erici i Ginsta och Gryta, daterat 

Säby i Hagunda härad den 4 februari 1661. Han har upplåtit sin jord och hus i Klöv till sin bror. 
Petri Stighs obligation på Lennart Gustaf Rosencrantz vägnar intecknades på 100 daler med pant för 

kapital och ränta. Daterat den 30 maj 1664. 
Uppbjöds Lennart Gustaf Rosencranz i Granhammars köp av Georg von Osten andra gången. 
Maurits Posse beviljades häradsbevis på Ullevi, vilken ladugård han vill bruka under Säby sätesgård. 
Lars Hansson i Nibble och Erik Johansson i Tranbygge antogs till tolvmän och avlade eden. 
Erik Persson i Hernevi och hans hustrus Ingrid Matsdotters testamente daterat Hernevi den 20 sept 

1664 publicerades och bekräftades med häradssigillet. 
Lisabeta Mårtensdotter i Kolhamra, Odensala socken var 20 år gammal och anklagades för barnamord, 

som skulle ha skett i Tranbygge. Hon erkände att hon den 15 augusti förra året blivit med barn på 
Åla gård med tjänstedrängen Johan Olofsson på samma gård. 3 dagar före Andraetid, när hon skulle 
bära en spann vete från logen, halkade hon på en stock, när hon klev över en stätta. På morgonen 
drevs fostren från henne och hon fann två köttklumpar i sängen. Hon lade ett armkläde om dem och 
bar dem till pörtet och lade dem i askmörjan. Hon grät och ömkade sig. 

Rätten läste i barnamords plakatet och kunde inte finna att detta var mord  och hittade ingen lag att 
döma detta efter. Ärendet remitterades till Kongl Hovrätten. 

Elin Mårtensdotter Lerberga bekände att hon haft lägersmål med Per Matsson, tjänstehjon vid 
Lerberga. Hon bad att få en sedel till kyrkoherden för att få komma till kyrkan, vilket beviljades. Då 
han är borta står saken  öppen. 

Erik Hansson i Fiskeby anklagade sin tjänstedräng Olof Jöransson angående stöld han begått hos 
honom. Han tillstod att han tagit en fjärding korn. Erik ville påbörda honom mera och då erkände 
han att han en gång tagit en kanna öl i källaren. Olof skall betala kornet med 6 mark och plikta 3 
gånger så mycket för stölden. Sedan får Erik söka honom, om han finner skäl därtill. 

Ingeborg Johansdotter och Lisabeta Eriksdotter i Örsta skall plikta vardera 3 mark för otidigt 
munbruk. Det sattes vite mellan dem på 20 daler. 

Rätten kunde inte upphäva eller ändra salig Mats Larssons i Tranbygge testamente av den 26 juli 
1663, som var bevittnat av trovärdiga män. 

Johan Persson i Österöra och Mats Larsson på samma gård avlade ed och vittnade på salig Mats 
Larssons i Tranbygge arvingars begäran, att han satte  sig sund och frisk i båten, men att den sedan 
stjälpte utanför stengrunden i Norrström i Stockholm. 

Per Andersson och Erik Eriksson i Tibble har angivit varandra för beskyllningar och ingen kan 
övertyga den andra. De skall böta 3 mark var för sitt gjorda oljud. Per Andersson bliver vid sitt 
tolvmannaämbete om han så lyster. Vite sattes mellan dem på 40 mark. 

Erik Eriksson presenterade två räkningar. Den ena angående Hans Skytte och den andra hans hustrus 
syskon. De hade bägge stämt honom, men inte infunnit sig i rätten. 

Erik Johanssons i Tranbygge och Erik Matsons i Rölinge bytesbrev av den 20 oktober 1663 lästes upp 
och häradsrättens beviljande stadfäster. 



Kanslisten Lårman beklagade sig högeligen över det rån han blivit utsatt för mellan Tibble och Stäket 
av Mikael Jonsson i Hernevi. Han hade legat bredvid sin häst på Stäketskogen, när Mikael kommit 
och tagit vad han haft i byxfickorna med sig från Falun. Han begärde nu ersättning med 91 daler. 
Mikael nekade, men Lårman åberopade sig på Christer Mattsons vittnesmål, vilket han avlade efter 
ed. Han hade hittat Lårman på vägen med Mikael över sig. Då han misstänkte att Mikael gjort 
honom illa och då han inte ville köra honom på sin kärra, trots att Christer lovade honom betalning, 
sökte han igenom hans byxficka. Då rev Mikael fram en kniv, men blev övermannad. Christer fann 
ett revjärn av bleck med två musköter i. Christer sade, att Mikael skulle ta honom på kärran och 
stanna hos honom till dess han nyktrat till, så att han kunde se, om han var bestulen på mer. Mikael 
sade att han av oförstånd tagit järnet, men aldrig någon penningpung eller guldring. Han besvärade 
sig också över att Christer tvingat honom att ta hand om karlen. När Lårman vaknade beskyllde han 
honom för tjuv, då ingen annan hanterat honom på landsvägen. Mikael sade: - Om jag skall mista 
livet är jag oskyldig. Lårman begärde inte hans liv, utan bara sakerna igen.  

Rätten dömde Mikael mot hans nekande, att ersätta Lårman. Särskilt som rivjärnet finns hos honom, 
måste man misstänka att även det andra finns där. Om han skulle mista livet kunde nämnden inte 
avgöra, utan remitterade ärendet till Kongl Hovrätten. 

 
1664-09-28 
Förlikningsskrift mellan Mats Andersson och hans grannar i Berga upplästes. 
   Befallningsman påbjöd att häradsborna skulle lämna goda stockar till brobygget vid Stäket. De 
skulle vara sådana att de inte behövde skarvas. 
   Allmogen lovade bättring åt herrdagsmannen Mats Ingemundsson i Håtuna med 1 daler 
kopparmynt. 
   Erik Jeremiesson i Tibbletorpet anklagades av Jöran Mårtensson i Sylta torpet för dråp på hans son, 
Samuel Jöransson. Han erkände, att han för åtta dagar sedan begått brottet och ångrade detta. De 
hade varit på vedhuggaröl hos Peder Andersson, då Samuel lagt sig i en förlikning med Henrik 
Olofsson i Ängstorpet. De kom i slagsmål och Samuel drog Erik i håret ner under bordet. Då nappade 
Erik sin täljkniv och högg honom. Han träffade under vänstra örat och 2 styng i bröstet. Samuel lade 
sig till sängs från lördag till fredag. Han kallade till sig Erik och bad honom skaffa läkare, vilket han 
gjorde för stora penningar. Han hämtade en barberare från Stockholm. Per Andersson i Tibble, som 
var tolvman och Henrik Olofsson vittnade att detta var sant och att Erik menade att om Samuel blev 
frisk så skulle de vara förlikta. Men skulle han dö, då sköt han saken i Guds och överhetens händer.  
Rätten frågade då den dödes fader, om han stod efter hans liv. Han svarade, att han inte gjorde det 
utan var tillfreds. Saken sköts till Häradsnämnden vilken sade sig i denna sak inte kunna döma annat 
än att fria honom. Samuel hade varit en ond och arg person och då fadern inte hade anspråk på något 
straff för Erik annat än böter utdömdes dessa. De ville dock remittera ärendet till Hovrättens 
betänkande. 
   Erik Eriksson i Tibble betalar en skuld till länsmannen Anders Johansson i Frölunda, men från 
skulden drages värdet på den båt, som länsmannen lånat och som nu är borta. 
   Erik Eriksson i Tibble betalar en skuld till Olof Eriksson i Tuna. 
   Uppvisades Erik Eriksson i Tibble obligation.... 
   Sades att Erik Eriksson i Tibble inte mer betalar. 
   På rådman Nils Nilssons vägnar läste hans fullmäktige Martinus Bullenius upp ett bytes och 
jordskiftes brev, som gällde hans principal och Stephan Hanssons barn. Det var daterat Stockholm 17 
juli 1664 i gode mäns och vittnens närvaro och må här bekräftas och stadfästas. 
   Länsman Anders Johansson i Frölunda klagade över skällsord, som Erik Eriksson i Tibble slängt 
efter honom vid ett ärende i Sven Falks sak. Han nekade men länsmannen hade två vittnen, hustru 
Maria Hansdotter i Frölunda och hustru Maria Persdotter i Sylta, som båda hört honom kalla 
länsmannen för skälm, rövskägg och länsmanshynda. Erik Eriksson skall plikta 40 mark. 
 
1664-09-28  Laga ting i Bro härad. 
Den 28 september 1664 hölls ordinarie laga ting i Brohärad i närvaro av befallningsman Johan 

Johansson och den vanliga nämnden. 
Förlikningsskrift mellan Mats Andersson  och hans grannar i Berga daterat den 28 juni 1664 lästes upp 

och blev av häradsrätten stadfäst. 
Upplästes Riksdagsbeslut och speciellt för allmogen givna resolutioner. 
Rosencrantz praetention i Granhammar av Georg von Osten uppbjöds tredje gången. 



Befallningsman påbjöd, att häradsborna skulle till Stäket framföra goda stockar, som inte behövde 
skarvas. 

Skattebönderna lovade till bättring herredagsmannen Mats Ingemundsson i Håtuna socken 1 daler. 
Erik Jeremiesson i Tibbletorpet anklagades av Jöran Mårtensson i Syltatorpet att han för åtta dagar 

sedan dräpt Samuel, Jörans son. Erik var ångerköpt och bekände gärningen. Han berättade, att de 
lördag för åtta dagar sedan varit på vedhuggaröl hos Peder Andersson. Samuel skulle då ha lagt sig i 
en förlikningssak, som angick Henrik Olofsson i Ängstorpet. Erik tyckte inte de skulle förlikas utan 
vänta till tinget. Samuel sade: - Jag springer dej rätt i håret för dina ord. Erik bad honom inte ta 
honom i håret. Detta gjorde han dock och båda hamnade under bordet. Erik fick fram sin täljkniv 
och högg Samuel. Två hugg i bröstet och ett hugg under vänster öra. Erik kastades ut och Samuel 
lades till sängs. På fredagen i nästa vecka kallade han till sig Erik och sade att han skulle skaffa 
honom läkare och sedan skulle de bli vänner. Erik hämtade med stor kostnad en barberare från 
Stockholm. Tolvman Per Andersson i Tibble och Henrik Olofsson i Ängstorpet vittnade, att det var 
sant, att Samuel skulle överse med gärningen, bara han fick leva. Men skulle han dö, sköt han saken 
i Guds och överhetens händer. Man frågade nu om den dödes fader, Jöran Mårtensson, stod efter 
Eriks liv, vilket han sade, att han inte alls gjorde.  

Rätten läste både Guds- och världslig lag och kunde inte annat finna, än att Erik hade begått dråpet 
inte av lust, utan av livsnöd och häpenhet. Samuel var känd, som en ond och arg person, som hotat 
en och annan till livet. Eftersom varken Samuel i sin krankhet eller fadern önskade Eriks liv, kunde 
Rätten inte döma honom till döden. Dock skulle han skäligen böta och dråparen sedan för 
Konungen och häradssaken fri vara, om Hovrätten gav samma svar. 

Erik Eriksson i Tibble betalar länsman Anders Johansson i Frölunda för lagmans- och häradspengar. 
Dock avkortas den gamla båten länsman haft till låns, men som nu är borta. När han betalat allt 
tager han sin pant tillbaka, som nu står hos Per Mikaelsson. 

Erik Eriksson i Tibble tillstod att han var skyldig Olof Eriksson i Tuna 15 daler, vilka han betalar. 
Uppvisade Erik Erikssons i Tibble obligation, som han givit mäster Jörgen Linmeier, på 50 daler, 

daterad Stockholm den 15 mars 1661. Erik svarade, att hans moder i Västerås betalt. Beslöts att Erik 
får fjorton dagar på sig att bevisa detta, annars skall han betala. Mot denna dom protesterade Erik i 
rätt tid. 

Avsades att Erik Eriksson i Tibble betalar kapitalet i obligationen till Sven Falk. Räntan finns inte 
uttryckt i obligationen. Det står Falk och andra kreditorer fritt att söka. 

På rådman Nils Nilssons Emporagri vägnar läste hans fullmäktige Bulenius upp brevet om jordskiftet, 
som är skett mellan hans principal och Staffan Hanssons barn, daterat Stockholm den 17 juli 1664, i 
gode mäns närvaro. Han begär att det skall bekräftas. Erik Eriksson i Tibble svarade att jordskiftet 
blir fullkomligt bestående i alla punkter. Han vill dock inte träda från Tibble, förrän rådmannen 
fullgjort sina åtaganden. Då alla var överens ansåg rätten att man skulle stadfästa skiftet. 
Kommissarien i Banco Henrik Andersson, vilken haft hemmanet Tibble i pant för 307 daler begär 
sina pengar. 

Erik Johansson i Hernevi skall betala 2 daler för 2 gåsungar till Erik Persson, som hans sugga ätit upp. 
Länsman Anders Johansson i Frölunda klagade över skällsord som Erik Eriksson i Tibble sagt, då han 

sökte honom i Sven Falks sak. När han nekade, tog länsman fram två vittnen, hustru Maria 
Persdotter i Sylta och hustru Maria Hansdotter i Frölunda, vilka svuro att Erik Eriksson skällt 
honom för skälm, rövskägg och länsmanshynda. Beslöts Erik Eriksson skulle plikta 40 mark. 

Johan Månsson har åberopat sig på vittnen för en tjuvsak han är anklagad för av sekreteraren Getrop 
och inget framkommer. Alltså skall han till nästa ting inställa sig tillsvars och förklaring. Olof 
Blårsson i Löfstatorpet svarade för honom. 

Per Örneflyckt beviljades häradsbevis på att han tagit Staffan Eriksson i Gropen till sin rättare och 
dagliga tjänare. 

Lars Mikaelsson i Ålbrunna skall betala Erik Sigfridsson i Garpeboda det förlikningen av den 14 
december 1663 utvisar, under pastor Andrae Petri Gåses betygande. 

Per Jöransson i Hammartorpet betalar till Sara Eskilsdotter i Hernevi den ½ spann råg han tillstår att 
han är skyldig henne. Därefter är han fri, då inget annat kan bevisas.  

Pastor Andreas Petri Gåse angav en löskona, Kristin Andersdotter, tjänstehjon hos Bengt i Önsta 
angående lönskaläger 2 resor. Han kom inte trots att han var stämd av Bengt i Skysta. Han skall 
efterslås och framhavas. 

Allt som är ovanbemält är nu förrättat vid Brohärads Ting 1664, vilket jag betygar med egen hand och 
sigill. Petrus Carling. 



En lista på de personer som bötar och för vad de ådömts böter från Sollentuna och Bro härader. 
 
1665  
Denna volym saknas i Riksarkivet sedan år 1920. 
 
1666-03-17. 
Stora Berga uppbjöds första gången av Kirstin Olofdotter, som dels ärvt och dels köpt egendomen. 
Däremot protesterade hennes systerson Olof Eriksson i Tuna, som sade sig inte vara utlöst. Kirsin 
menade, att det fanns en häradsdom att Olof Erikssons fader, Erik Bengtsson, löst jorden. Inget hinder 
för uppbud. 
   Länsman Anders Johansson i Frölunda talade å sina styvbarns vägnar att de ville inlösa jord i 
Frölunda av sin faders systrar. Barnen fick faste på jorden trots protester från släktingarna. 
   Brännvinsbrännare Erik Larsson från Stockholm anklagade Erik Eriksson i Tibble för någon 
otidighet han mot honom förövat. 
   Ryttmästare Erik Körnings hovmästare, Måns Godag på Aspvik, klagade till jordägarna i Bro gård, 
Prästgården, Härnevi och Finsta över en gärdsgård. Han vill att de tillsammans med Aspvik skall skilja 
ängen. Bokhållare Erik Ling och pastor i Bro nekade och sade att de aldrig haft med den gärdsgården 
att göra. Beslutet blev att de inte kunde åläggas någon gärdsgård där de inte varit vana. De skall hålla 
sin gärdsgård i gott skick och den böte, som släpper djuren i otid och innan ängen är bärgad. 
   Tomas Johansson i Frölunda stämmer genom Johan Andersson i Skälby Tomas Andersson i 
Ekhammar, då han inte inställt sig i domstolen. 
   Johan Jöransson i Stäket bötar 3 mark för att han avvek från tinget i en sak mot fogden Jonas 
Persson. 
 
1664-09-28  Laga ting i Bro härad. 
Den 28 september 1664 hölls ordinarie laga ting i Brohärad i närvaro av befallningsman Johan 

Johansson och den vanliga nämnden. 
Förlikningsskrift mellan Mats Andersson  och hans grannar i Berga daterat den 28 juni 1664 lästes upp 

och blev av häradsrätten stadfäst. 
Upplästes Riksdagsbeslut och speciellt för allmogen givna resolutioner. 
Rosencrantz praetention i Granhammar av Georg von Osten uppbjöds tredje gången. 
Befallningsman påbjöd, att häradsborna skulle till Stäket framföra goda stockar, som inte behövde 

skarvas. 
Skattebönderna lovade till bättring herredagsmannen Mats Ingemundsson i Håtuna socken 1 daler. 
Erik Jeremiesson i Tibbletorpet anklagades av Jöran Mårtensson i Syltatorpet att han för åtta dagar 

sedan dräpt Samuel, Jörans son. Erik var ångerköpt och bekände gärningen. Han berättade, att de 
lördag för åtta dagar sedan varit på vedhuggaröl hos Peder Andersson. Samuel skulle då ha lagt sig i 
en förlikningssak, som angick Henrik Olofsson i Ängstorpet. Erik tyckte inte de skulle förlikas utan 
vänta till tinget. Samuel sade: - Jag springer dej rätt i håret för dina ord. Erik bad honom inte ta 
honom i håret. Detta gjorde han dock och båda hamnade under bordet. Erik fick fram sin täljkniv 
och högg Samuel. Två hugg i bröstet och ett hugg under vänster öra. Erik kastades ut och Samuel 
lades till sängs. På fredagen i nästa vecka kallade han till sig Erik och sade att han skulle skaffa 
honom läkare och sedan skulle de bli vänner. Erik hämtade med stor kostnad en barberare från 
Stockholm. Tolvman Per Andersson i Tibble och Henrik Olofsson i Ängstorpet vittnade, att det var 
sant, att Samuel skulle överse med gärningen, bara han fick leva. Men skulle han dö, sköt han saken 
i Guds och överhetens händer. Man frågade nu om den dödes fader, Jöran Mårtensson, stod efter 
Eriks liv, vilket han sade, att han inte alls gjorde.  

Rätten läste både Guds- och världslig lag och kunde inte annat finna, än att Erik hade begått dråpet 
inte av lust, utan av livsnöd och häpenhet. Samuel var känd, som en ond och arg person, som hotat 
en och annan till livet. Eftersom varken Samuel i sin krankhet eller fadern önskade Eriks liv, kunde 
Rätten inte döma honom till döden. Dock skulle han skäligen böta och dråparen sedan för 
Konungen och häradssaken fri vara, om Hovrätten gav samma svar. 

Erik Eriksson i Tibble betalar länsman Anders Johansson i Frölunda för lagmans- och häradspengar. 
Dock avkortas den gamla båten länsman haft till låns, men som nu är borta. När han betalat allt 
tager han sin pant tillbaka, som nu står hos Per Mikaelsson. 

Erik Eriksson i Tibble tillstod att han var skyldig Olof Eriksson i Tuna 15 daler, vilka han betalar. 
Uppvisade Erik Erikssons i Tibble obligation, som han givit mäster Jörgen Linmeier, på 50 daler, 



daterad Stockholm den 15 mars 1661. Erik svarade, att hans moder i Västerås betalt. Beslöts att Erik 
får fjorton dagar på sig att bevisa detta, annars skall han betala. Mot denna dom protesterade Erik i 
rätt tid. 

Avsades att Erik Eriksson i Tibble betalar kapitalet i obligationen till Sven Falk. Räntan finns inte 
uttryckt i obligationen. Det står Falk och andra kreditorer fritt att söka. 

På rådman Nils Nilssons Emporagri vägnar läste hans fullmäktige Bulenius upp brevet om jordskiftet, 
som är skett mellan hans principal och Staffan Hanssons barn, daterat Stockholm den 17 juli 1664, i 
gode mäns närvaro. Han begär att det skall bekräftas. Erik Eriksson i Tibble svarade att jordskiftet 
blir fullkomligt bestående i alla punkter. Han vill dock inte träda från Tibble, förrän rådmannen 
fullgjort sina åtaganden. Då alla var överens ansåg rätten att man skulle stadfästa skiftet. 
Kommissarien i Banco Henrik Andersson, vilken haft hemmanet Tibble i pant för 307 daler begär 
sina pengar. 

Erik Johansson i Hernevi skall betala 2 daler för 2 gåsungar till Erik Persson, som hans sugga ätit upp. 
Länsman Anders Johansson i Frölunda klagade över skällsord som Erik Eriksson i Tibble sagt, då han 

sökte honom i Sven Falks sak. När han nekade, tog länsman fram två vittnen, hustru Maria 
Persdotter i Sylta och hustru Maria Hansdotter i Frölunda, vilka svuro att Erik Eriksson skällt 
honom för skälm, rövskägg och länsmanshynda. Beslöts Erik Eriksson skulle plikta 40 mark. 

Johan Månsson har åberopat sig på vittnen för en tjuvsak han är anklagad för av sekreteraren Getrop 
och inget framkommer. Alltså skall han till nästa ting inställa sig tillsvars och förklaring. Olof 
Blårsson i Löfstatorpet svarade för honom. 

Per Örneflyckt beviljades häradsbevis på att han tagit Staffan Eriksson i Gropen till sin rättare och 
dagliga tjänare. 

Lars Mikaelsson i Ålbrunna skall betala Erik Sigfridsson i Garpeboda det förlikningen av den 14 
december 1663 utvisar, under pastor Andrae Petri Gåses betygande. 

Per Jöransson i Hammartorpet betalar till Sara Eskilsdotter i Hernevi den ½ spann råg han tillstår att 
han är skyldig henne. Därefter är han fri, då inget annat kan bevisas.  

Pastor Andreas Petri Gåse angav en löskona, Kristin Andersdotter, tjänstehjon hos Bengt i Önsta 
angående lönskaläger 2 resor. Han kom inte trots att han var stämd av Bengt i Skysta. Han skall 
efterslås och framhavas. 

Allt som är ovanbemält är nu förrättat vid Brohärads Ting 1664, vilket jag betygar med egen hand och 
sigill. Petrus Carling. 

En lista på de personer som bötar och för vad de ådömts böter från Sollentuna och Bro härader. 
Forts domböcker 1600-talet 
 
1666-03-17. Laga ting med allmogen i Bro härad 
Den 17 mars 1666 hölls laga ting med allmogen i Bro härad i närvaro av kronobefallningsman Johan 

Johansson och vanliga nämnden: Bengt Grelsson i Tranbygge, Mikael Larsson i Vallby, Per 
Mikaelsson i Tibble, Simon Eriksson i Edeby, Mats Nilsson i Ullevi, Per Andersson i Tibble, Lars 
Hansson i Nibble, Erik Joensson i Skälsta, Erik Johansson i Tranbygge, Hans Mikaelsson i Asker, 
Bengt Johansson i Finsta 

Publicerades Andreae Milandri fullmakt på häradstingsämbetet, given av Erik Gyldenbring den 15 
mars 1666 i Bro och Sollentuna härader. Han erbjöd sig att avlägga domareden, men häradsborna 
var nöjda med den domared han avlagt vid de andra tingsställena. 

Stora eller halva gården i Berga i Näs socken uppbjöds första gången av hustru Kirstin Olofsson i 
Berga, som hon ärvt, köpt och bytt. Däremot protesterade hennes systerson Olof Eriksson i Tuna att 
han inte varit utlöst. Hon visade en häradsdom från 11 maj 1663, där står att Olofs far, Erik 
Bengtsson i Tuna bör lösa sin del i Berga. Den domen var inte klandrad och därför kunde inget 
hinder för uppbudet gälla. 

Engelbrekt Andersson i Tång begärde häradsbevis på halva hemmanet i Tång, att han har det fritt av 
fru Christina Soop, som hennes brev av 1664 innehåller. Nämnden menade att han gjort utlagor och 
ingen frihet njutit. Han fick inget bevis förrän han bevisat att han njuter hemmanet fritt. 

Befallningsman Johan Johansson anklagade sockenmännen i Låssa, att de trots befallning inte 
levererat kyrkotionde den 15 maj, då han sänt Per Eriksson och Erik Matsson att hämta. Bönderna 
sade att kyrkoherden Anders Gåse kastade sin vederlagssäd tillbaka och ville ha 12 tunnor istället 
för som efter gamla avkortningen 10 tunnor. Han sa till bönderna att de inte skulle ta ut något. 
Kyrkvärdarna Erik Nilsson i Tibble och Per Jöransson i Dävensö ville alltså av den orsaken inte 
utmäta. Per Jöransson var inte stämd och inte närvarande. Kyrkoherden ursäktade sig i brev att han 



inte kunde vara närvarande. Rätten tillsade sockenmännen att de efter befallning skulle utföra 
tionden, men eftersom varken kyrkvärdarna eller kyrkoherden var närvarande uppsköt saken till 
kommande ting. 

Länsman Anders Johansson i Frölunda talade på sina styvbarns, Mats Anderssons barns, vägnar på 
den jord de ville inlösa i hemmanet Frölunda mot faderns systrar salig hustru Maria Andersdotters i 
Skälby barn. Däremot svarade Staffan Engelbrektsson för sin hustrus del att de fått 240 daler. Maria 
Andersdotters måg, Jöran Sigfridsson, menade på sin hustrus syskonbarns vägnar, att systerbarnen 
var lika nära till att inlösa jorden som brodersbarnen. Så länge de är omyndiga kan de inte tvingas 
sälja sin jord. Lagmansdomen av den 7 september 1664 åberopades och länsmannen å sina 
styvbarns vägnar tilläts sätta 400 daler för jorden i rätten. Det skulle han få igen enligt de villkor 
som stod i rätten. Beviljades Mats Anderssons barn häradsfasta på jorden. 

Brännvinsbrännare Erik Larsson från Stockholm klagade över någon otidighet Erik Eriksson sagt 
honom, när han enligt landshövdingens order skulle indriva sin skuld. I juni månad 1659 hade han 
lånat Erik Eriksson 50 daler. Han skulle få hö till hösten för 7 daler lasset och även öl och brännvin. 
När han på hösten inte fick något hö, begärde han ett mandat av landshövdingen att låta länsman 
göra utmätning. Erik skickade sig så att de måtte återvända med oförrättat ärende. Åter fick Erik 
Larsson landshövdingens brev och då pantades ett föl, en ko och något mera. Per Andersson i 
Tibble bad att Erik skulle få behålla kon, för sina små barns skull. Erik efterlät och han fick behålla 
kon till på nyåret. När han sedan inte uppfyllde sitt löfte, reste Erik Larssons hustru till Per 
Andersson och han skaffade ut kon, som leddes på vägen till Stockholm. Då kom Erik efter, högg 
repet av kon slog henne med en yxa och körde hem henne till Tibble igen. Erik Eriksson bötar 3 
mark för sitt uppförande. Skulden får parterna i framtiden  visa sina skäl och diskutera, om de inte 
själva kan komma överens.  

Nils Eriksson i Malma, Härkeberga socken och Trögdbo härad talade för sitt mödernearv i Önsta, Bro 
socken. Han begärde antingen jorden eller betalning för den. Det finns ett fastebrev av den 23 mars 
1631, som visar att Nils moder, Christin Matsdotter inte sålt. Bengt Andersson som brukar 
hemmanet visar en attest från dagen efter alltså den 24 mars 1631, att hustru Christin sålt all jord till 
sin bror Per Matsson. Parterna skall rätta sig efter fastebrevet, som är offentligt publicerat. Bengt 
Andersson ville inte gilla fastebrevet, utan den överenskommelse som skett dagen efter. Rätten 
anser dock att Nils Eriksson äger del i Önsta och har rätt att disponera den. Ärendet hemställs till 
Hovrätten. 

Ryttmästare Körnings hovmästare, Måns Goddag på Aspvik, klagade på jordägarna i Brogård, 
Prästgården, Hernevi och Finsta angående gärdsgården över Lindängen. Han begärde att man skulle 
skilja ängarna från varandra, då Aspvik lider skada av de andras inträngning. Bokhållare Erik Ling 
och pastor i Bro nekade. Rätten kunde inte pålägga dem att hålla gärdsgård, eftersom de inte varit 
vana vid det. De skulle vid laga plikt hålla gärdsgård runt ängen och inte släppa in djuren förrän 
ängen var bärgad. 

Bokhållare Erik Ling framställde en skuldräkning mot Lars Joensson, som arrenderat Brogård 1659 till 
1665. Brogård var Gideon Rålambs sätesgård. Rätten tyckte att ärendet var så stort att man borde ha 
extraordinarie ting, då bokhållaren skulle visa arrendekontraktet. 

Beviljades befallningsman Johan Johansson häradsbevis på att av kyrktiondet i Bro socken är stulet 
4½ tunna korn, allt efter befallningsmans prov och prästens längder. Detta visste häradsnämnden 
om. 

Per Andersson i Tibble protesterade åter mot att Zacharias Eriksson uteblivit efter stämning för våld. 
Landshövdingen Maurits Posses fogde, Gunnar Johansson i Säbyholm, tadlade som vid förra tinget, 

om vägen som går över Bärby och Edeby gärde. Säden blir skadad. Ådöfolket vill ha sin kyrkväg 
där. Fru Christina Baners fogde, Sven Holm, sade att det var Ådö kyrkväg till Låssa kyrka. 
Domaren Bengt Grelsson, Erik Svensson i Skällsta och Erik Johansson i Tranbygge vittnade att de 
efter förra tinget synat platsen och där kan inte hållas någon rid- eller åk väg. Det var väl inte 
nödvändigt med den vägen heller, när det på norra sidan av gärdet gick en väg och det var ingen 
stor omväg. Men när gärdet är i träda, kan man resa däröver. Eftersom Sven Holm åberopar sig på 
vittnen, att där skulle ha varit väg tidigare, skall han vid nästa ting bevisa att så varit fallet. Innan 
dess kan det inte tillåtas någon farväg. 

Tomas Persson i Överby klagade på pigan Malin Henriksdotter i Asker, att hon i fjol varit hans stadda 
hjon, men bara stannat från Mickelmäss till Påsk, trots att hon tagit emot städjepengar. Han hade 
lovat henne 12 daler, linkläder och 3 par skor, vilket hon nu skulle återbetala. 

Olof Olofsson i Slängan avlade ed på att han inte fått mer än 15 daler för de 4 skedar han haft i pant 



för en häst, värd 14½ daler av Bengt Mattson i Tuna för 6 år sedan. Varken Bengt eller arvingarna 
hade betalat honom och han var nu fri för arvingarnas vidare åtal. 

Nils Matssons hustru Karin Larsdotter i Sanda, fordrade på sin sonsons Erik Anderssons vägnar av 
hans styvfader, Olof Rasmusson i Ålbrunna, 2 tunnor säd, en skinnfäll och 1 sugga. Rasmusson 
skall betala 2 tunnor säd och skinnfällen med 2 daler. Suggan, som han tagit för att fodra, hade dött 
och han skall betala halva skadan 10 mark. 

Pålades Nils Matsson i Sanda att betala Mathias Bergfelt i Lundby 1 tunna råg, för att hans son Jacob 
Nilsson brutit benet under lek i Mattsons hö. 

Gunnar Johansson i Säby, som stämt Mikael Andersson i Toresta genom fjärdingsman Bengt Joensson 
i Skysta och inte inställt sig, bötar 3 mark. 

Bengt Matsson i Toresta stämd av Gunnar Andersson på Säby infann sig inte, bötar 3 mark. 
Mathias Bergfelt stämt Bengt Johansson i Spånga, vilken avvek från tinget innan tingslov gavs bötar 3 

mark. 
Tomas Johansson i Frölunda stämd genom Johan Andersson i Skälby av Tomas i Ekhammar och inte 

infunnet sig, bötar 3 mark. 
Johan Jöransson i Stäket bötar 3 mark för att han olovligen gick från tinget mot fogden Jonas Persson. 
 
1666-04-10, 1666-04-11. Extra ordinarie ting i Bro härad 
Den 10 och 11 april 1666 hölls extra ordinarie ting i Bro härad i närvaro av kronobefallningsman 

Johan Johansson Wigg, länsman Anders Johansson i Frölunda och häradsnämnden. 
Upptogs det klagomål och besvär bokhållare Erik Ling på sin principals Gidieon Rålambs vägnar, 

framlade vid sista ordinarie tinget mot Lars Johansson. Gidion Rålambs sätesgård Brogård hade i 
några år från 1659 till 1665 till hälften brukats. Nu har uppstått fordran mellan ägaren och 
hälftenbrukaren. Lars Joensson skulle förklara sig. Han menar att räkningen skall klaras med Henrik 
Franssons hustru Margaret, som det året brukade, vilket ett kontrakt mellan henne och Lars 
Joensson bevisade.  

Ärendet rör bl a smörleveranser och fisk under åren. 
Lars Joensson blir frikänd för räkningen på 66 daler från 1658, eftersom han inte tagit emot 

hälftenbruket förrän året därefter. 
Smöret avkortades till ½ lispund, då en ko hade haft 2 spenar fördärvade och inte givit nog mjölk. 

Åren 1661 och 1662 har han betalt smörräntan.  
Utav de 1177 daler, som Lars Joensson påföres för tre års spisning och förtäring på fem gårdstorpare 

skall han betala 280 daler. 
Lars Joensson var skyldig att leverera 1 lispund torr fisk för varje par katsor han hade på gårdens 

fiskevatten enligt kontrakt av den 14 februari 1663. Det betygas årligen varit 12 par. Eftersom inte 
alla katsor varit i skick avkortas hans åtagande. Han skall dock hålla gårdens dammar med 20 rudor 
och 20 braxar.  

oensson frikännes från anklagelserna att han inte brukat åkern väl.  
De 174 daler han ålades att betala för boskapens störtande och omkommande frikänns han ifrån, då 

man inte kan bevisa att han varit skuld därtill. 
Fönster till gamla och nya stugan skall han förfärdiga och igenleverera. Gäller även redskap, som han 

mottog vid tillträdet.  
Han skall återfå sin egendom, som han med laga skäl gitter bevisa. 
Rättegångskostnader kan Rätten inte utlåta sig om förrän räkning inkommer. 
Mot denna dom protesterade Erik Bengtsson Ling i rättan tid till Lagmansrätten. 
Detta är på Extra ordinarie Ting rannsakat och avdömt intygar Anders Milander.  
 
1666-05-10. 
Hustru Margareta Pederdotter i Oppsylta fordrade betalning för jord i Berga av sina syskonbarn. 
Olof Eriksson hennes syskonbarn lovade betala och inför rätten räckte de varandra händerna och 
voro förlikta. 
   Olof Eriksson och hustru Christin i Berga, som av var sin syster bör äga halvparten i Storegården i 
Berga efter dom i Häradsrätten 11 maj 1663. Om Olof Eriksson kan bevisa att farbrodern äger mark i 
Kallhäll, som han säger, skall hustru Christin betala till Olof Eriksson så att det blir jämnt. Sedan kan 
hon söka sina utlagda pengar hos farbrodern Simon Eriksson eller hans arvingar, om hon kan och 
gitter. 
   Per Andersson i Tibble talade om sin sak mot Zakarias Eriksson i Stockholm om begånget våld. 



   Per Andersson i Tibble upplyste om en häst, som en kapten funnit vid Solna kyrka och lämnat hos 
honom tillsammans med en säck matvaror och en klövjesadel. 
   1/2 Storegården i Berga uppbjöds andra gången av hustru Christin. 
   Gästgivaren och tolvmannen Per Andersson i Tibble och Näs socken har fyra gånger kallat Zakarias 
Eriksson i Stockholm till tinget. Befallningsman Johan Johansson intygade om rån och våld på hans 
häst och dräng på allmän väg. Han har dock inte inställt sig i rätten. Drängen Erik Mårtensson 
berättade, att när han skulle köra ett fat mumma från Stäket till Tibble kom Zakarias Eriksson 
ridandes mot honom och gav honom två örfilar. Han spände från hans häst och red bort med den. 
Detta bevittnades av Erik Eriksson i Tibble som just kom gåendes. Den häst han kommit på släppte 
han handlös på vägen, där drängen tog den hem till Tibble. Den hästen hade han lejt i Gran. Per 
Andersson berättade, att han inte varit hemma, när Eriksson kommit till gästgivargården och velat 
leja häst, men hustrun hade försökt skaffa häst. Hon hade skickat drängen till Anders Thomasson i 
Ekhammar, som lovat leja häst till Stockholm, då det är svårt att få häst i Spånga. Zakarias Eriksson 
kallade då Anders Thomasson för hundsvott och belghunder och red bort. Drängen vittnade att detta 
var sant. Per Andersson begärde att bli skyddad av gästgiverilagen.  
Rätten vill ej längre tåla, utan beviljar käranden dom, som blir 40 mark för rånet, 6 mark för örfilarna 
samt dubbel lega för hästen och 8 daler silvermynt till Per Andersson för hans besvär. 
 
1666-05-10.  Laga ting med allmogen i Bro härad 
Den 10 maj 1666 hölls ordinarie ting med allmogen i Bro härad, i närvaro av länsman Anders 

Johansson i Frölunda och häradsnämnden. 
Per Johansson i Sanda i Låssa socken antogs efter avlagd ed till tolvman. 
Hustru Margareta Pedersdotter i Uppsylta fordrade betalning för fäderne jord i Berga. Olof Eriksson, 

hennes syskonbarn, lovade henne 13 daler till de 8 som hans fader redan betalt till Margaretas fader. 
De räckte varandra händerna inför rätten och var därmed förlikta. 

Beslöts att Olof Eriksson och hustru Christin i Berga, som efter var sin syster, bör äga halvparten i 
Berga, efter en häradsdom den 11 maj 1668, skulle utlösa Olof Eriksson i Tuna. Men om Olof 
Eriksson i Berga gitter bevisa att farbrodern, Simon Eriksson har sin jord i Kallhäll, som han säger, 
skall hustru Christin betala Olof så att de blir jämnlösta. Sedan får hon söka sina pengar hos Simon 
Eriksson eller hans arvingar om hon kan och gitter. 

Per Andersson i Tibble klagade över sin sak mot Zacharias Eriksson i Stockholm om våld och rån. 
Pigan Karin Mårtensdotter inlade en skrift från Zacharias, att han alla 3 gångerna blivit stämd för 
sent. Beslöts att Per Andersson skall bevisa det och sedan skall utslag över hans klagomål ges. 

Landshövdingen Maurits Posses klagade genom sin fogde, Gunnar Johansson på Säbyholm, att 
Torestaborna och särskilt Mikael Andersson, slagit Säbyholms boskap, när han farit över 
Torestagärdet åt Ullevi. Han hade också slagit landshövdingens pigor Britta Olofsdotter och 
Gunnela Olofsdotter. 2 gånger har Mikael Andersson med våld tagit sin boskap ur landshövdingens 
gård och med våld rivit ned planket och taket. Mikael sade sig bara veta att boskapen varit tagen ur 
Toresta skog, medan landshövdingen menade att de var tagna på Ullevi ägor. Mikael Andersson i 
Toresta säger att hans dräng, Mårten Eriksson, utan hans vetskap tagit hans boskap i Säbyholm, 
medan han själv var i Stockholm. Han kan dock inte förneka att de varit i Ullevi skog. Till nästa 
ting må han framföra drängen eller själv svara. Han bötar dock 3 mark för att han slagit 
landshövdingens pigor, vilket han inte kunde förneka. 

Förbjöds Johan Svensson i Spånga att lova någon släppa sin boskap på Spånga skog utan 
landshövdingen Maurits Posses tillåtelse. Posse har ett hemman där i byn. Svensson lovade att göra 
honom till viljes. 

Hustru Maria Andersdotter, Bengt Matssons i Toresta hustru, medgav att hennes man, som var stämd, 
men inte infunnit sig, skall betala Maurits Posse 1 tunna havre för att hans boskap gått på Ullevi 
skog. 

Förordnades tolvmännen Mikael Larsson i Vallby och Per Joensson i Sanda att besiktiga den 
gärdsgård, som Torestaborna skulle sätta upp på landshövdingen Maurits Posses ägor. 

Fru Christina Baners fogde, Sven Olofsson, kunde inte med vittnen bevisa, att det av ålder varit väg 
över Säby och Edebygärde, som han vid förra tingen erbjöd sig att visa och av nämnden blev pålagt. 
Maurits Posses vittnen, tolvman Mats Nilsson i Ullevi, som är född och uppvuxen i Edeby och 
fogden Sven Andersson lät intyga, att det aldrig varit farväg över gärdet. När gärdet ligger i träda 
förnekas inte körväg där. Synemännen har betygat att körvägen skadar säden och en god och duglig 
väg finns utan för gärdsgården, vilket inte är någon omväg. 



Förordnades 3 av nämnden, Erik Joensson i Skälsta, Bengt Johansson i Finsta och Mikael Larsson i 
Vallby att bese den åverkan, som fru Sara Hjort skulle ha gjort på Högholmen med huggning. 
Maurits Posse som har intresse där besvärar sig. 

Landshövdingen Maurits Posse klandrar på de lövhagar, som skall vara från Bärby och lagde under 
Holm. Även att hans ladugård ligger på Edeby ägor.  

Tillsades Kvistaborna vid 12 marks böter, att hålla goda och lagliga gärdsgårdar mot Säbyholms äng. 
Landshövding Posse klagar. De lovade reparera gärdsgårdarna. 

Häradsnämnden beviljade bevis på att landshövding Posse brukar och under några år brukat 2½ gård i 
Bärby under Säby med egen avel. 

Landhövding Posse klagade på sin före detta rättare, Johan Andersson, som bott på hans hemman 
Bärby, för tjuvnad. Han skulle för några år sedan stulit en säck säd ur landshövdingens lada. Tagit 
en upphittad galt och slaktat. Trätt ifrån hemmanet Bärby i olaga tid. Landshövdingen fordrade 
resterande utlagor. Johan skulle trots förbud huggit på landshövdingens skog.  

Beslöts, att eftersom Johan i olaga tid och hemligen flyttat från hemmanet och inte blivit vräkt, som 
han påstår, kan rätten inte annat finna, än att han försagt sitt arvode och rågsäde. Dessutom skall 
han betala resten av utlagorna: 5 tunnor i avrad, 3 fjärdingar havre, 7 daler i pengar, ½ lispund torra 
gäddor, 2½ daler fodernötspengar, 3 lass ved, 3 stycken timmerstockar, 1 tilja och ½ notslinga. 
Johan inte kan förneka att han burit en säck från landshövdingens lada, men säger att den innehöll 
agnar. Lars Andersson vittnar dock att säcken var rörd. Johan skall till nästa ting med 3 män värja 
sig mot anklagelserna att han bar säd från ladan.  

Han skall böta 40 mark för 28 lass ved han huggit och  sålt på Posses skog. Han kan inte med vittnen 
bevisa att han upplyst om den upphittade galten, som han slaktat för 4 år sedan, därför vill rätten 
uppskjuta till nästa ting, så att rätta ägaren kan ge sig tillkänna och själv söka Johan Andersson. 

Fogden Johan Hansson vid Brogård, klagade på dejan Ingeborg Eriksdotter angående otrohet i 
tjänsten. Hon hade olovandes fört bort 4 kannor söt mjölk till snickaren i Granskog, 5 kannor till 
Herr Daniels hustru, 1 ullragg och 1 docka hampa. Hon skall betala 8 öre kannan för den söta 
mjölken och 4 öre för den sura. Hon borde plikta för sin otrohet, men då hon ingenting velat dölja 
och menat sig ha lov att ge bort så mycket mjölk, slapp hon böterna. 

Per Andersson upplyste om en häst, en klövsadel och en säck med matvaror, som en kapten hittat vid 
Solna kyrka och lämnat hos Per. 

Beviljades bevis att fru Sara Hjort låter bruka ½ gård i Bärby under sin sätesgård Holm i Låssa socken 
med egen avel. 

Mats Jacobsson i Ålbrunna fick tillåtelse att behålla sveden. Han hade huggit och sått råg i 
frälsebonden Johan Anderssons hage i Kvista. Han är stämd av fogden på Ådö, Sven Olofsson. 

Beviljades häradsbevis att bonden Jöran i Spånga brukar land i Ullevi, som är ladugård under 
Säbyhom, vartill Maurits Posse givit honom frihet, enligt frihetsbrev den 2 januari 1665. 

Hans Tanto vid Stäket har stämt skräddaren Jöns Jönsson vid Stäket som inte infunnit sig . Bötar 3 
mark. 

Johan Ingmundsson i Väsby har låtit stämma torparen Nils vid Torsätra och inte själv infunnit sig, 
bötar 3 mark för svarslösa. 

 
1666-09-15.  Laga ting med allmogen i Bro härad 
Den 15 september 1666 hölls ordinarie laga ting med allmogen i Bro härad i närvaro av 

kronobefallningsman Johan Johansson Wigg och den vanliga nämnden. 
Halva Storegården i Berga uppbjöds andra gången av hustru Christin i Berga. 
Erik Johansson i Skällsta uppbjöd en utjord i Finnsta första gången. 
Beviljades häradsbevis att soldat Lars Andersson, som 1663 var utskriven för greve Johan 

Oxenstiernas, Gustaf Rosencrantz och Ingeborg Totts bönder, för vilka Mikael Eriksson i Tarf, 
Knutby socken varit rotemästare. Andersson hade efter generalsmönstringen vid Tomasmässan, 
stulit åtskilliga saker från tolvman Per Joensson i Sanda. 

Pastor i Bro Herr Anders Petri, befallningsman Johan Johansson, fogden Erik Hansson, länsman 
Anders Johansson, domare Bengt Grelsson, Lars Hansson och Erik Johansson hade med egen hand 
eller bomärke skrivit under attesten den 24 maj 1666. 

Upplästes salig konung Carl Gustafs tiondeplacat av den 15 maj 1658, som åberopar sig på 1638 års 
riksdagsbeslut om tiondeutgiften. Allmogen förmanades till att lämna riktig tiondeutgift. 

Annika Andersdotter i Skuttorpet anklagades av länsman Anders Johansson i Frölunda för lönskaläge. 
Hon erkände att hon fött ett oäkta barn med Nils Staffansson i Nora, Färentuna socken. Lägersmålet 



har skett i Väntholmen och han är inte tillstädes. Ärendet remitterades till Färentuna. 
Isak Larsson i Öströra besvärade sig över pigan Christin Larsdotter  i Torsätratorpet, som han givit 

fästepenning, men hon kom aldrig i tjänsten. Hon erkände, att hon med sina föräldrars samtycke 
tagit emot fästepenningen, men fått lov av sin förra husbonde Björn i Granskog. Hon hade tidigare 
varit anställd hos Isak Larsson och där resterade en friströja, ett par skor och en överdel på hennes 
lön. Isaks hustru lovade henne nu när hon stadde henne en raskkjol, linkläden, skor och tröja. 
Därefter tog hon tjänst hos Jöns Olofsson i Torsätra, dit hennes far lovat bort henne, fjorton dagar 
tidigare, vilket inte kunde bevisas. 

Rätten ansåg, att då hon brutit mot Kongl Maj:ts utgående placat om tjänstefolk, bör hon ge Isak 
hälften av den utfästa lönen, som nämnden beräknade till 10 daler. Dessutom bör hon korta den lön 
hon av Isak hade att fordra från det förra tjänstetillfället. Helst som hon givit sig i tjänsten utan 
faderns vetskap. 

Presenterades ett köpebrev av fru Sara Hjort daterat den 22 juni 1665 på frälsejord i Ålbrunna by i 
Låssa socken, sålt till Rikskanslern greve Magnus De la Gardie och uppbjöds första gången. 

Uppvisades fru Christina Dorotea Baners frihetsbrev av den 31 mars 1666 på 4 års frihetsår, givet till 
smeden Erik Jöransson på frälsegården Brunnsvik, att upprätta och reparera. Det har mest varit öde. 
Nämnden kände till att åker och äng alltid varit väl hävdat. Däremot är husen fördärvade och kan 
behöva någon frihet för att kunna repareras. Ärendet hemställdes till landshövdingen. 

Uppvisades greve Anders Torstenssons frihetsbrev av den 9 augusti 1664, som han givit till 
kammartjänare Anders Olofsson Swart på frälsehemmanet Edeby i Låssa socken. Utom sin lön skall 
han fritt njuta i sin och hustruns livstid och även om hon överlever honom få ha kvar stället. 
Häradsbevis beviljades. 

Landshövding Maurits Posse begärde aktion angående hans ärende mot Mikael i Toresta vid sista 
tinget. Han hade anklagat honom för att ha gjort hemgång på hans säteri Säbyholm och olovandes 
tagit hästar, som landshövdingen hade på sina ägor, brutit ned en balk i ladugården och brutit sönder 
taket. Vid förra tinget hade Mikael skjutit skulden på sin dräng, Mårten Eriksson. Drängen tillstod, 
att han i husbondens frånvaro och utan hans vetskap och befallning tagit hästen. Men han menade 
att de fanns på landsvägen och inte i Säbyholms skog. Landshövdingen begärde att Mikael skulle 
straffas efter lag och Konung Gustafs Gårdsrätter och Adliga privilegier.  

Nämnden beslöt att eftersom drängen gjort hemgång och inte gitter bevisa att han begärt att få återlösa 
hästarna, utan gjort skada på husen, skall han böta 40 mark för hemgången 0ch 3 mark för rånet. 
Dessutom beslöt rätten ta upp landshövdingens ärende mot drängen Mårten Eriksson och Mikaels 
hustru i Toresta, Sara. De skulle sönderbrutit en skulle och ett trälås på Smedstorpet vid Säbyholm. 
Båda bestred och bötade tillsammans 40 mark. 

Efter landshövdingens Maurits Posses begäran intygade tolvmännen Mikael Larsson i Vallby, Erik 
Joenson i Skällsta och Bengt Johansson i Finsta, att de efter sista tingbeslutet hade utmärkt den rätta 
linjen mellan Spånga och Toresta skog. Där finns en gärdsgård, vilket tolvman Per Joensson i Sanda 
också intygade, att han sett. 

Mikael Andersson i Toresta lovade betala landshövding Maurits Posse en tunna havre för mulbete på 
Ullevi skog. 

Simon Eriksson i Edeby betygar och erkänner inför rätta, att den häst Mikael Jacobssons häst i Toresta 
bitit ihjäl för Bengt Matsson i Toresta hade varit mycket utsvulten. Den kunde inte värderas till mer 
än 10 á 12 daler. Mikael Jacobsson pålades att betala hälften. 

Pålades Torestaborna och Ullevi jordägare att vid vite av 12 daler förfärdiga gärdsgårdar mellan 
Toresta hagar och Ullevi äng. 

Fru Sara Hjort, som var stämd av landshövding Maurits Posse och inte infunnit sig antecknades av 
rätten. 

Tolvmännen Erik Joensson i Skällsta, Bengt Johansson i Finsta och Mikael Larsson i Vallby sade sig 
efter sista tingets beslut synat den ved, som fru Sara Hjort låtit hugga på Högholmen. Efter 
stubbarnas antal skattade de huggningen till 40 lass. 

Erik Jöransson i Brunnsvik skall betala till Per Olofsson i Lövhagen för de svin, en sugga och en gris, 
som han slagit ihjäl med 9 daler kopparmynt. 

Ekebyborna tillsade sig vilja stänga sina gärdsgårdar mellan Ekeby och Brunnsvik, vilket båda sidor 
pålades. 

Bötade Per Matsson i Snickartorpet 6 mark för 2 blånader han givit hustru Cecilia Hendriksdotter i 
Lagmansbo. Hon bötar 3 mark för att hon dragit honom i håret. 

Publicerades ett köpebrev av den 30 juli 1666, där fru Sigrid Bjelke säljer ½ frälsehemman i Bärby, 



Låssa socken till landshövding Maurits Posse för 340 daler. Han brukar det under sätesgården 
Säbyholm med egen avel, vilket beviljades häradsbevis på. 

Mårten Markusson i Lagmansbo skall ge Henrik Nilsson i Raskeboda 2 daler för den sugga, som 
dränkte sig i hans brunn. Han hade inte vederbörligen höljt och stängt brunnen. 

Pigan Christin Nilsdotter i Spånga hade tagit fästegåva av Per Jacobsson i Ekeby, men vill inte komma 
till tjänsten. Hon skall betala tillbaka den utfästa lönen, 10 daler. 

Fogden Joen Nilsson på Görveln infann sig och begärde att få höra sig för om banken i Stockholm 
begärt fasta på Hertig Adolfs pantsatta gods. Svarades att ingen begärt fasta, utan ägaren kan efter 
privilegierna ackordera med banken. 

Gästgivaren och tolvmannen Per Andersson i Tibble, Näs socken, betygade att han stämt borgaren 
Zacharias Eriksson i Stockholm till tinget fjärde resan. Befallningsman Johan Johansson intygade 
att rån och våld, var begånget mot hans dräng och häst på allmänna landsvägen. Han hade inte 
infunnit sig i rätten efter de stämningar Ståthållaren och Executionskollegiet gjort. Per Andersson 
begär nu efter lag att äntligen få ett utslag i ärendet. Han framkallade nu drängen, Erik Mårtensson i 
Frölunda, som berättade att han vid Matsmässotid, skulle köra ett fat mumma från Stäket hem till 
Tibble. Strax vid Stäksbron mötte han Zacharias Eriksson, som frågade var han hörde hemma, slog 
honom två örfilar och spände från kärran och lämnade hästen på vägen. Erik Eriksson i Tibble kom 
just gående och vittnade hur han sedan red bort med Per Anderssons häst. Den häst han kommit 
med lämnade han. Drängen spände den för kärran och fortsatte till Tibble. 

Andersson medgav att han inte varit hemma, när Eriksson kom för att leja häst, utan hustrun vinnlade 
sig att skaffa en häst, eftersom det inte fanns någon hemma. Hon skickade honom och en dräng till 
Anders Tomasson i Ekhammar och han lovade leja ut en häst mot 2 daler ända till Stockholm. Det 
brukar vara svårt att få häst i Spånga. Eriksson blev arg, kallade Tomasson hundsfott och belghund 
och red iväg. Drängen Johan Eriksson vittnade att han på sin matmors begäran följt Zakarias till 
Ekhammar och att han inte blivit nekad häst till Stockholm. Han hade dock skällt och brukat ond 
mun och ridit sin väg. Vittnena kunde gå ed på att så skett. 

Per Andersson begärde att bli skyddad enligt lag och att få njuta Kongl Maj:ts utgivna 
gästgivareordning.  

Eftersom Eriksson försummat att infinna sig och svara för alla sina oegentligheter dömer rätten honom 
till 40 mark för rånet. 6 mark för örfilarna samt att ge dubbel lega för hästen som han tog olovandes 
och red 2½ mil med, 30 öre silvermynt. Dessutom skall han betala Per Andersson 8 daler för hans 
utgifter 

Karin Cortsdotter i Sollentuna socken fordrade en skuld av Erik Eriksson i Tibble. Hon förelade hans 
obligationer, vilka han erkände. Dock sade han sig ha betalt skulden till Sven Falk, efter 
landshövdingen brev. Länsman Anders Johansson i Frölunda hade tagit 9 lass hö och 5 1/4 tunna 
säd av Erik och menat att skulden därmed var betald. Hustru Karin påstod att det fanns en skuld till, 
vilket Erik Eriksson förnekade. Rätten kan inte döma förrän Sven Falk kommer tillstädes eller det 
blir bevisat att det finns en skuld till. 

Förordnades domare Bengt Grelsson i Tranbygge, Per Andersson  och Per Mikaelsson i Tibble att bese 
husen i Öråker, som Olof Tomasson skall ta emot. 

Beviljades bevis att salpetersjudare Joen Bengtsson sedan Persmässan varit sjuk i torrvärk och varit 
oduglig att utföra kronans arbete. 

Bevisades av häradsrätten att Mikael Andersson i Björktorpet i Bro socken, för tre veckor sedan blivit 
bestulen på 1 röd kvinnfolkskjol, 1 grov grön kjol, 1 skjorta, 1 särk, 1 lärftslakan, ½ lispund smör, 
10 kakor bröd och 15 penningar i silver och koppar. Tjuven hade varit hemmahörande i Stockholm 
och antastat hans hustru. 

Hans Tanto i Stäket stämde hustru Anna, skräddarens hustru, men hon infann sig inte, bötar 3 mark. 
Han stämde även hennes man, men han föregavs vara sjuk, vilket rätten noterade. 

Nu var ordinarie Bro Häradstinget 1666 rannsakat och avdömt vilket är undertecknat med namn och 
sigill av Anders Milander. 

 
1667-02-21. 
Jordägarna till Stora gården Berga Kirstin Olofsdotter och hennes systerbarn Erik Mattssons barn äger 
nu halva hemmanet vardera enligt rättens beslut 10 maj 1666. Kirstin uppbjöd sin halva för tredje 
gången. 
  Herr Anders pastor i Häggeby, Erik Hansson i Fiskeby i Röö socken och Johan Johansson i Finsta 
och Häggeby socken tillåter sin svåger Per Andersson i Tibble uppbjuda sin hustrus jord i Tibble, 



vilket skedde nu en gång. Ett fullkomligare köpebrev skall upprättas. 
   Länsman Anders Johansson i Frölunda uppbjöd hemmanet Frölunda för sina styvbarns vägnar en 
gång. 
   Tomas Andersson i Frölunda skall leverera  två malmgrytor till Mats Andersson i Berga, som Mats 
hustru ärvt av Ingeborg Olofsdotters och Mats Anderssons styvbarn. Tomas hade pantsatt dem för 20 
daler hos Johan Olofsson på Dävensö, vilket han inte kunde förneka. 
   Tomas Andersson i Frölunda skall återlämna till Staffan Engelbrektsson i Ålsta en silverbägare, som 
han lånat och pantsatt. Inom 14 dagar skall återlämnandet ske, annars utmätes hans egendom efter 
bägarens värde. 
   Befallningsman Johan Johansson Wigg anklagade soldaten Börje Pihl och konan Elin Persdotter i 
Klockaregården för hor. De bekände synden och hon sade sig ha fött ett dött barn. Kapellan herr 
Staffan i Näs hade varit och gett henne nattvarden på morgonen och på aftonen hade hon fött barnet. 
Länsman Anders i Frölunda och Per i Tibble voro med vid nattvarden. Börjes hustru Margareta 
Andersdotter förlät sin man och höll fast vid honom i äktenskapet. Börje Pihl skall böta 80 silvermynt 
och Elin Persdotter 40 daler. Fogden Olof Westerman yrkade på konungsrätten till böterna, då horet är 
gjort i Kyrkbyn, som Lennart Torstensson äger. Befallningsman Johan Wigg m fl nekade, då 
klockarbordet där synden begåtts sedan urminnes varit under kyrkan och inte under Lennartsnäs. Han 
menar, att böterna skall tillfalla kyrkan.    
 
1667-06-11 
Per Andersson i Tibble uppbjöd en broderdel att inlösas av herr Anders i Häggeby, Erik Hansson i 
Fiskeby och Johan Johansson i Finsta andra gången. 
   Länsman Anders Johanson i Frölunda uppbjuder hemmanet Frölunda för sina styvbarns räkning 
andra gången. 
   Per Anderssson i Tibble uppbjuder att inlösa sin svåger Johan Johansson i Vallentuna Prästgård 
första gången. 
   Johan Nilsson i Asker valdes av nämnden till tolvman och avlade eden och antogs i rätten. 
   Erik Mattsons barn uppbjöd 1/2 hemmanet i Berga första gången. Däremot framlade  Olof 
Westerman fogde hos greve Anders Torstensson, en obligation som ägdes av Hans Mikaelsson i 
Stockholm på en rest i Berga. 
   Ryttmästare Erik Körning till Aspvik genom sin fogde Måns Godag klagade att Olof Eriksson i 
Berga och trädgårdsmästaren Erik Mattson i Aspviks kvarn hjälpt ryttmästarens frälsebonde Hans 
Mikaelsson ifrån hans tjänst 14 dagar innan fardagen. De hade om natten fört honom i båt till 
Stockholm. Eftersom ryttmästaren inte kan få honom igen, vill han att de som hjälpt honom bort skall 
betala för det han är skyldig. Eriksson och Mattson sade sig under ed betyga, att de inte vetat, att han 
var någon skyldig. Rätten beslutade att bötfälla Eriksson och Mattson för bortförandet av Mikaelsson, 
men ryttmästaren får själv söka betalning för skulden bäst han gitter. 
   Befallningsman på Runsa Sven Falk fordrade å sin hustrus Karin Kortsdotters vägnar 52 daler 
kopparmynt i hö av Erik i Tibble för kredit på 14 kannor brännvin. 
   Det svedjeland, som Bro Prästgårdstorparen Erik Claesson i Tingsviken huggit på 
häradsallmänningen skall rågsås till häradets nytta. 
  Befallningsman Johan Johansson anklagade Anders Nilsson i Sylta och Karin Matsdotter barnfödd i 
Sigtuna, att de i Skälby haft lönskaläge. Hon har sedan fött ett barn, som dött efter 3 dagar. Då de inte 
vill äkta varandra betalar han 40 mark och ger henne i förlikning 20 mark. Båda dömdes till vanlig 
kyrkoplikt. 
  6 i nämnden beviljades att skifta en hage mellan jordägaren och grannarna på någon förelagd tid. 
   Mattias Bergfelt i Lund tar tillbaka den beskyllning  om lägersmål och oärlighet han i fyllan sagt om 
kaptenskans dotter på Stäket, Catarina. När han nyktrat till säger han sig inte veta vad han sagt och 
erbjuder kaptenskan 10 unga får i förlikning för det frieri han gjort till hennes dotter. Hon får 
häradsbevis att ingen vet annat än gott om hennes dotter. 
 
1667-09-28 
Per Andersson i Tibble uppbjuder en brodersdel tredje gången, om han blir försedd med laga köpebrev 
innan fasta gives, vilket rätten lovar. 
   Länsman Anders Johansson i Frölunda uppbjuder land i Frölunda för sina styvbarns vägnar tredje 
gången. 
   Per Andersson i Tibble uppbjuder en systerdel andra gången. 



   Erik Mattsons barn i Berga uppbjuder 1/2 hemmanet eller Storegården andra gången. Dock 
förbehållet att greve Anders Torstensson fordringar av obligationen på hemmanet klaras. 
   Köttmånglaren i Stockholm Hendrik Jacobsson fordrar betalning av Erik Eriksson i Tibble för 
strömming som han köpt på kredit för tre år sedan. 
   Per Andersson och Per Mikaelsson i Tibble anklagade kyrkbönderna Anders Olofsson och Tomas 
Tomasson för den skada de lidit, då kyrkbönderna släppt in sin boskap innan säden var torr och 
inkörd. De svarade med att det var tibblebornas svin som gjort skadan på deras havre. Tomas 
Tomasson begärde att under ed få betyga att hans söder (boskap) inte skadat den säd tibbleborna 
klagade över. Rätten beslöt att eftersom kyrkböndernas djur gjort skada på den säd, där redan svinen 
förstört och det dessutom varit regnväder skulle ätböter utdömas. 6 tunnor havre till Per Andersson 
och Per Mikaelsson. Tomas Tomasson blir befriad för ätböter beroende av sin ed. Övrig skada som 
tibbleborna åberopat beräknas på dem själva för deras egna svin. 
   Domaren i Håbo härad Mats Ingemundsson i Övernibble i Håtuna socken talade till hustru 
Christinas barn i Berga. Han var förmyndare för sin brorson Ingemund Hanssons i förra giftet 
omyndiga barn. Han ville nu bevaka arvet efter deras fader, som var gift med hustru Christin i Berga. 
Ingemund var barnlös med henne och anno 1655 blev han rotemästare för en knekt och sedan reste han 
till Polen med greve Gösta Banér. Han anses vara död. Domaren menade att han rest till Polen för att 
komma undan sina styvbarns ostyrighet och för det förakt hans egna barn måst lida. Han företer en 
förteckning på vad hustru Chrisin fört med sig i boet och vad som ingår i fädernearvet. Christin dog 
förra sommaren. Hennes 8 barn företrädda av Olof Mårtensson nekade att vilja utgiva något till 
Ingemund Hanssons barn. De menade att Ingemund inget medfört i boet och övergivit modern och rest 
till Polen. Redogörs för morgongåvan och skulder. Det var inget stort arv kvar.  
   Rätten kunde inte besluta utan krävde en bättre redovisning av barnen i bägge kullarna på ägodelar 
och skulder till nästa ting. Därefter skall Tingsrätten giva sitt utslag. 
   Beslöts mellan tibbleborna och kyrkborna i Näs att kyrkborna bör hålla sina vanliga målgårdar 
mellan gärdet och ängen. Men vill kyrkborna stänga någon del av ängen står det dem fritt med deras 
omkostnad och besvär. 
 
1668-03-04. 
Per Andersson i Tibble uppbjuder en systerdel i Tibble tredje gången. Han har köpebrev på systrarna 
Karin och Annas andelar och sin egen arvedel. 
   Erik Matssons barn i Berga uppbjuder halva hemmanet Storegården tredje gången. Förbehållande 
greve Torstenssons anspråk på resterande utlagor, som är antecknat. 
   Beviljades hustru Kirstins barn i Berga fasta på halva Storegården i Berga. 
   Gästgivaren Per Andersson i Tibble begär att bli befriad från gästgiveriet. Han anser att han inte 
njuter någon frihet och när inget gästgiveri längre finns i Spånga, måste han ta de resande ända till 
Stockholm. De som skall hjälpa honom med skjutsningen gör det inte längre, så han blir alldeles 
ruinerad av att sköta allt själv.  
   Rätten förstod och visste om hans problem, men då ingen annan fanns på orten, som kunde ta över 
denna högnödiga syssla måste han ännu en tid uppehålla gästgiveriet. Han får söka anstånd hos 
överheten eller landshövdingen. 
 
1668-05-27 
Friherrinnan fru Anna Skyttes bokhållare Lars Helgerson inställde sig i rätten och å herr hovrättsrådet 
Georg Gylldenstiernas vägnar besvärade sig över att vägmästaren Jacob Cosvaj gjort stor skada på 
Stäkets ägor, då han egenvilligt börjat bygga en ny landsväg. Han har tagit mycket gärdsel och skog, 
lagt vägen över Södra Ängen med stora diken på båda sidorna trampat ned och förstört gräsvallen. 
Han har också rivit ned gärdsgården så att ängen tagit skada därav. Även den Norra Ängen och 
råggärdet kommer att beröras. Detta har Cosswaj gjort utan kommunikation med vare sig friherrinnan 
Skytte eller riksrådet. Anna Skytte har flera gånger sänt honom bud, att hon ville tala med honom, men 
han  har inte kommit, utan spotskt svarat att här genom Stäket skall vägen gå. Bokhållaren visar brev 
från Kongl Maj:t 4 maj 1668 till landshövdingen, att han alldeles ogillar och ej tillåter att någons 
egendom utan överenskommelse och ersättning blir skadad. Cosswa får inställa sitt företag till dess 
Kammar Kollegium givit tillstånd och riksrådet fått skäligt skadestånd. Syneprotokoll på skadorna 
från den 2 maj 1668 är undertecknade av Per Andersson och Per Mikaelsson i Tibble.   
1) 253 alnar gärdsgård är nedhuggen. 
2) Den nya vägen Cossvaij byggt genom första ängen har tagit halvt tunnland mark och 200 alnar 



nedhuggen gärdsgård. 
3) Fortsättningen på vägen, som den är uppritad tar 2 tunnland mark. 
5) Betygas att den nya vägen bara är 58 alnar kortare än den gamla och under många år än är mycket 
bättre. 
   Befallningsman Johan Johansson Wigg berättade att han per brev blivit underrättad om att möta 
Cosvaj vid Stäketsbacken och vara honom behjälplig med reparationen. De träffades hos krögaren 
Hans Tanto och Wigg bad Cosvaj sända bud till frun på Stäket. Cosvaj visade sin instruktion, där det 
stod att man borde accordera med jordägaren, men Cosvaj var drucken och ville inte göra så. Han 
befallde befallningsman att lyda honom men Wigg ville inte befatta sig med detta. Cosvaj svor på att 
låta vägen gå efter planen. När Cosvaj vägrade komma till fru Skytte sände befallningsman 
länsmannen till henne, att hon skulle låta sina tjänare hindra vägmästaren. Hennes präst kom till vägen 
och bad honom följa med till frun. Cosvaj visade upp sin fullmakt och ursäktade sig med att ej ha tid 
att besöka frun, då han måste resa till Stockholm. Han menade också att de andra över vars ägor vägen 
gick fått nöja sig med det. Cosvaj inställde sig inte i rätten och bötade 3 mark. Riksrådet är sinnat att 
söka honom på annan ort. 
 
1668-09-24 i Ryd sockenstuga. 
Beviljades gästgivaren och tolvmannen Per Andersson fasta på hemmanet i Tibble och den jord han 
inlöst. 
 
1669-01-16. 
Mjölnaren Johan Staffansson framviste ett kontrakt av den 14 okt 1667 givet av hustru Kristin 
arvingar i Berga, att han skulle få ha väderkvarn på Berga backe i 8 år. Olof Eriksson ville inte tillåta 
kvarnen på det ställe där den står. Eftersom kvarnbacken inte bara tillhör Kristins arvingar kan inte 
kontraktet gälla  särskilt som greve Torstenson inte heller vill ha kvarnen där. Johan Staffansson får 
lagsöka, om han anser sig lidit skada av att kontraktet inte gäller. 
   Olof Eriksson i Berga betalar halva värdet för den stut, som nu är död, till Axel Hansson i Skälby. 
Länmannen skattade den till 14 daler, när han synat honom. 
   Länsmannen Anders Johansson i Frölunda skall göra räkning med dem som fört livsmedel till Kongl 
Maj:ts kök i Uppsala. Detta skall ske inom 3 veckor och om de ej infinner sig på bestämd ort är de 
vidare skilda från all fordran. 
   Beviljades länsmannen förståndige Anders Joahnsson i Frölunda faste på sin styvbarns salig Mats 
Anderssons vägnar på Frölunda 14 öre 6 thaler genom arv och köp. 
 
1669-06-12 
Tillkännagavs flera ändringar i förordningar bl a Förmyndare Ordningen av den 17 mars 1669, 
Skråordningen av den 1 mars 1669, Påbud om åtskilliga Oordningars avskaffande vid adelns 
trolovningar, barndop, bröllop och begravningar av den 19 dec 1669, Avskaffande av åtskilliga 
överflödsförordningar i klädedräkten av den 3 dec 1668. 
   Hustru Kristins barn i Berga uppbjöd 8 1/9 öreland till salu. 
   Trädgårdsdrängen vid Stäket Per Carlsson anklagades för lönskaläge med Brita i tjänst vid Stäket 
hos brovaktaren Hans Tantou. Nu är hon i tjänst hos befallningsman Gustaf Matsson. Han tillstod 
gärningen och att de fått ett oäkta barn. Han bötfälls som vanligt till 40 mark och kyrkoplikt, samt att 
hjälpa till att föda barnet. Hon ställs inför rätta nästa Ting. 
   Beviljades Per Andersson i Tibble faste på sin inlöste jord efter köpebrev. 
   Uppsteg för Rätten tolvmannen och gästgivaren Per Andersson i Tibble och beklagde sig storligen 
över skjutsplikten, som han nu nästan ensam måste utföra. De andra bönderna förminskas och blir allt 
oförmögnare att hjälpa honom. Han skall nu betjäna två vägar både från Västerås och Salberget. Då 
det inte längre finns gästgiveri i Spånga skall han hela 3 mil till Stockholm. Han har inte fått större 
ersättning för sitt nu så betungande arbete och håller på att bli ruinerad. Han ber enträget att få slippa 
detta åliggande. Nämnden vet  och vittnar om att han lider stort  besvär och omkostnader både vad 
gäller omak, folk och hästar.  
Rätten kan ändå inte hjälpa honom eller entlediga honom. De råder honom att hos landshövdingen 
hemställa att å Kongl Maj:ts vägnar ordna denna orts gästgiveri, så att gästgivaren bliver lättad och 
understödd. 
   Erik Eriksson i Tibble instämde Mikael Pedersson i Tuna Jelsta (Hjälsta) socken för skällsord, men 
han infann sig inte och bötar 3 mark. 



   Erik Eriksson i Tibble, som nu flyttat från häradet och är i tjänst hos kronobefallningsman Lydich 
Andersson, begärde intyg på sin vandel. Rätten vittnade att han under sin tid i häradet varit kunnig, 
ärlig och skickligt förhållit sig. 
 
1669-10-13 
Fogden på Aspvik Måns Goddag ställde inför Rätten Carl Mårtensson och konan Annika Andersdotter 
för begånget lönskaläge sinsemellan. De bestodo båda sin gärning, men Carl ville inte kännas vid 
barnet Annika fått. Hon hade haft lägermål tidigare och fått oäkta barn.  
Rätten beslutar att då han bekänner sin synd, men inte vill kännas vid barnet bötar 40 mark. Hon, som 
andra resan med denna synd, bötar också 40 mark. Bägge remitteras till kyrkoplikt. 
   Mats Matsson i Frölunda och Erik Bengtsson som varit i slagsmål om stängning av en hage böter 
vardera 3 mark. Bengtsson ålades att hålla laga stängning om sin hage. 
   Tomas Tomasson i Ekhammar stämmer Anders Jönsson och Erik Andersson i Björkebo om en 
förstörd gräns. De infann sig inte och bötar 3 mark.  
 
1669-12-10. 
Syn Ullevi och Jursta. 
   Domaren Bengt Johansson som avlidit och Michael Larsson i Wallby som flyttat till Stockholm 
ersattes i nämden av Carl Andersson i Hemsby och Erik Sigfridsson i Garpeboda. 
   Bokhållare Erik Ling framträdde som Claes Rålambs ombud och begärde utslag över syn den 9 okt 
1668 mellan Jursta och Ullevi. Den var utlovad till detta Ting. 
   Landhövdingen Maurits Posses ombud hovmästaren Nils Skåning  förklarade att landshövdingen 
tidigare haft laga förfall, vilket han skrivit till Rätten om. Men nu ville han ha utslag. 
   Erik Sigfridsson, som är uppväxt på Ullevi minns att Norrvretens linda nått fram till en gammal 
gärdsgård, men inte så långt som gärdsgården står idag. Han berättar var hans föräldrar och andra 
jurstabor haft sina mulbeten och skogshyggen med lov och lag av ulleviborna. Han vägrade dock att 
gå ed på attesten. Gärdsgården har stått så i hans och hans fars tid. 
   Carl Bengtsson, som är född i Jursta, inställde sig inte utan sände en attest där han berättade att hans 
föräldrar sagt att vägen jurstaborna använde för boskapen låg i Ullevi skog. Att Jursta ägor aldrig nått 
till Per Johanssons hage. Att Bror Andersson och Johan Ottoson ridit i skogen mellan Jursta och 
Spånga. Där fanns då en rå. 
   Tvisten gällde denna rå och ett femstena rör. Utslaget fattas. 
 
 
 


