
Dombok för Bro Härads lagtima vinterting år 1772. 
År 1772  den 21 och följande dagar i februari hölls lagtima vinterting med menige man och 
allmoge av Bro Härad i Tibble gästgivargård av undertecknad domhavande, efter Kongl 
Maj:ts och Rikets Höglovliga Svea Hovrätts förordnande av den 23 januari, att förestå denna 
domsaga under assessor Olof Swedritz ledighet till dess häradshövdingebefattningen blir 
återbesatt. Närvarande vice länsman Daniel Holmberg samt Häradets nämnd, nämligen 
Häradsdomare Erik Andersson i Hernevi 
Anders Jöransson i Tuna 
Erik Nilsson i Jursta 
Matts Tomasson i Brunna 
Jöran Jöransson i Tibble 
Anders Larsson i Önsta 
Carl Andersson i Tång 
Pehr Markusson i Husby 
 
§ Efter gudstjänst i Näs sockenkyrka sammanträdde Härads Rättens ledamöter på tingstaden 
och sedan ting och tingsfrid utlysts, upplästes för allmogen Regeringsformen av år 1720. 
Kongl Förordningen om straffets skärpande för tjuvar av år 1745 och Kongl Förbudet mot 
Barnamord av 1750.  
     Därefter företog sig Rätten lagfarter och inteckningar som särkilt hållet protokoll utvisar. 
Sedan följde upprop då viss dag utsattes för när de instämda sakerna skulle behandlas 
tillsammans med andra anmälda ärenden. 
 
§ Till detta ting har länsman Anders Holmberg på Ämbetets vägnar låtit instämma följande av 
Håbo Härads Kronoskatte innevånare för försummad Kungsskjuts på här nämnda dagar och 
gästgivargårdar, nämligen  
Kalmar socken den 11 januari  
Kammarskrivare Söderström i Låddersta med 4 hästar 
Nämndeman Johan Bartelsson, Väppeby med 5 hästar 
Erik Pehrsson och Hindrik Mattson, Frösunda med vardera 1 häst 
Erik Eriksson, Råby med 1 häst 
Anders Nilsson i Bysta med 1 häst 
Håtuna socken den 23 december förra året 
Anders Christoffersson, Kvarn Nibble med 2 hästar 
Nämndeman Anders Danielsson, Övernibble med 3 hästar 
Befallningsman Peter Edbom i Bjursta och Hammarby med 1 häst 
Den 11 januari 
Anders Christoffersson med 1 häst och Johan …… Kvarn Nibble med 2  hästar 
Häggeby socken den 23 december 
Nämndeman Carl Gabrielsson och Erik Johansson i Viksjö med 1 häst vardera  
Tibble socken den 23 december  
Pehr Danielsson Bälby med 1 häst, von Fromell med 2 hästar, Matts Bartelsson med 2 hästar 
Anders Pehrsson, Hållunda med 1 häst 
Den 24 december 
Olof Erikson Västtibble med 1 häst 
Pehr Danielsson Bälby med 1 häst 
Erik Nilsson Kyrkbyn med 2 hästar 
Matts Bartelsson Helgesta med 2 hästar 
Major von Fromell Vallby med 2 hästar 
Major von Fromell Svarsta med 1 häst 
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Matts Bartelsson med 1 häst 
Olof Andersson Hållunda, Pehr Andersson, Pehr Johansson och Anders Andersson med var 
sin häst. 
De bör alltså vara ansedda med plikt. 
    Inställde sig vid upprop i stället för länsman Anders Holmberg, vice länsman Daniel 
Holmberg samt svarandena dels själva och dels genom laga ombud, utom Tibble sockenbor 
som har hållskjutsen här vid gästgivargården. 
     Vice länsman Holmberg yrkade stämningens innehåll och underställde Rättens prövning, 
om de som bor i annat Härad var skyldiga, att i sådan sak som denna svara här vid domstolen. 
Han anhåller om Rättens utlåtande. 
     Vice länsman Holmberg trodde, att när svarandena efter pålysning skulle infinna sig här 
vid gästgivargården, så kunde inte annat följa än att de skulle svara för sin försummelse här 
också. 
 
Resolverades 
Då Kalmar, Håtuna och Häggeby innevånare vid Kongl Maj:ts resa i december och januari 
blivit kallade att infinna sig med skjutshästar vid gästgivargården och att de nu tilltalades för 
försummelse, prövade Häradsrätten till följd av 10 kapitlet 21 § Rättegångs Balken skäligt 
pålägga dem att svara vid den här domstolen. 
    Därefter förklarade svaranden att de inte av motvilja eller uppstudsighet uteblivit från 
skjutsen, utan att de haft sina hästar på hållskjutsen vid Grans gästgivargård. De hade infunnit 
sig med så många hästar de ägt. Men en del av deras hästar hade varit ofärdiga och genom 
ständig skjuts så orkeslösa att de inte kunnat sända dem, vilket de bestyrkte med attester. 
Nämndeman Anders Hindriksson Över Nibble meddelade skriftligen, att då pålysningen från 
predikstolen om kungsskjuts skett den 22 december till dagen därpå, hade han inte varit 
hemma utan i Giresta socken. Han hade alltså inget vetat.  
     Tibble sockenmän genom nämndeman Olof Andersson i Hållunda den 24 december ingivit 
en diktamen till protokollet så lydande: 
      Då länsman Anders Holmberg har kallat oss till Bro Härads vinterting angående 
försummad kungsskjuts, så åligger det mig som fullmäktige för en del av Tibble sockens 
hemmans åbor, enligt uppvisad fullmakt, att lämna följande berättelse och påstående. 
1:o Den 24 december om aftonen i solnedgången kom order att denna skjuts skulle samma 
dag infinna sig vid Tibble gästgivargård och skjutsa någon efterlämnad del av Kongl Hovet. 
Då denna order kom ganska sent och av våra 2 par hästar per mantal, större delen inte var 
hemkomna. eftersom vi dagen innan skjutsat Kongl Hovet. De som var hemma var uttröttade 
och hade mist sina skor. Vi hade inte flera hästar och det var därför omöjligt att infinna oss då 
vi har 2 mil till gästgivargården. 
2:o Det borde varit Länsman Holmbergs skyldighet att till denna oförmodade skjuts kalla 
skjutshästar i Bro Härad, som har ½, 1, 2, 3 och högst 4 fjärdingsväg till gästgivargården och 
inte så orimligt kallat oss som har 2 mil. Och dessutom pålägga oss plikt, skada och obestånd i 
ett otjänligt mål  
3:o Vi anhåller ödmjukt hos den ärade Häradsrätten att bli befriade från länsman Holmbergs 
tilltal och 
4:o Tibble socken blir ganska ofta plågade med skjutsningar med många hästar i stort sett 
varje gång. Alltså påstås att kronolänsman måtte bli pålagd  att vid varje ting uppvisa edligt 
författade skjutslängder på alla skjutsar, så att man kan se att alla undersåtar har samma 
besvär. Han skall heller inte pålägga oss skjutsningar som har längsta vägen när det är ont om 
tid. Bevis om skjutordens ankomst och hästarnas belägenhet den 24 december följer. 
Tibble den 21 februari 1772 
Följande intyg inlämnades: 

2    D:\&&-SKRIFTER\Häftade med omslag\Bro Häradsrätt\Doc-filer\Broh.1772.docSkapat den 2013-02-10 22:05:00  Senast utskrivet 
2013-02-12 06:04:00 



På vederbörandes anhållan lämnas av oss undertecknade det vittnesbörd att Budkaveln till 
Kungsskjuts den 24 december eller julafton inte kom förrän i solnedgången eller då det ringde 
helgsmål. Likaledes var hästarna som dagen förut skjutsat inte hemkomna förrän samma 
morgon och en stor del alldeles innan budkavlen kom. De var så uttrampade och matta att de 
på så kort stund inte kunde utsändas till ny skjuts, Detta vill vi alla besanna med ed om så 
fordras. 
Anders Solin, Johan Johansson, Johan Andersson, Anders Andersson alla med bomärken 
Med vilket anförande major Fromell och de övriga Tibble sockenmän instämde. 
     Vice länsman Holmberg menade att en del av det Kongl Bagaget blivit uppehållet på grund 
av att svarandena uteblivande, till dess han hunnit anskaffa skjuts från närmaste hemman. Han 
hemställer Häradsrättens omprövande, om svarandena kunde förskonas från detta påstående. 
 
Resolverades 
Vid rannsakningen befanns, att svaranden inte motvilligt och av trots uteblivit, utan genom att 
de inte ägt så många hästar, som blivit budade, utan också varit med sina hästar på hållskjuts 
vid Grans gästgivargård samma dag som Kungliga skjutsen inträffat och att en del hästar varit 
alldeles orkeslösa och ofärdiga. Därtill kommer att Tibble sockenmän till skjutsen den 24 
december i anseende till deras långa väg, inte i tid och för hästarnas maktlöshet skull, då de 
nyss kommit hem från den andra skjutsen, inte kunnat utföra Kungligha skjutsen. 
     Alltså prövar Häradsrätten skäligt att frikänna dem från länsmans Holmbergs tilltal, med 
undantag för nämndeman Anders Danielsson i Över Nibble, som inte gittat visa laga förfall. 
Han döms enligt 28 kapitlet 7 § Rättegångs Balken att böta 6 riksdaler silvermynt. 
 
§ Sedan Länsman Anders Holmberg på Ämbetets vägnar låtit instämma dejan vid Ådö 
Sätesgård, hustru Stina Brandström och drängen Anders Johansson till förra hösttinget, 
angående att hon kort efter påsk fött ett flickebarn. Det är känt att hon på 12 år inte skulle bott 
nära sin man frälsefogden Olof Brandström, som förra vintern drunknat i Södermanland. Hon 
skall inte endast med drängen Erik Andersson, som drunknat vid Kaggeholm nu i höst haft 
olovligt umgänge, utan också med Anders Johansson. 
     Därför måtte Brandström och Anders Johansson höras och förklara sig. Kärande 
förbehåller sig att vid sakens slut få göra påstående om han anser sig befogad och åberopa 
flera vittnen. Saken hade blivit uppskjuten till detta ting. 
     Nu inställde sig vid upprop länsman Holmberg och svaranden, då Holmberg anhöll att 
under ed få höra sina vittnen, fiskaren Carl Cron, trädgårdsmästarna Carl Ljungström och 
Jonas Ljungström. De inkallades och avlade ojävade eden, förmanades för mened och 
berättade var för sig: 
Cron, att han inget visste om lägermålet eller någonsin sett Brandströms avlidne man. I juli 
månad hade Brandström varit med båt till Stockholm, men vittnet visste inte om hon då träffat 
sin man. Uppläst och vidkänt. 
Carl Ljungström berättade att han under år 1770 då Stina Brandström och Anders Johansson 
tjänat på Ådö sett att de varit goda vänner, men han inget visste om att de skulle haft olovligt 
umgänge. Vittnet hade heller aldrig sett henne bedriva otukt med avlidne Erik Andersson. I 
övrigt gjorde vittnet samma berättelse som föregående vittne. Uppläst och vidkänt. 
Jonas Ljungström berättade lika som Cron, men la till att Stina Brandström i juli 1770 följt 
med vittnet på båt till Stockholm. Han hade dock aldrig sett hennes man eller hört henne tala 
om att hon träffat honom. För ungefär 3 år sedan hade Stinas man besökt henne på Säbyholm, 
där hon haft sin tjänst då. Uppläst och vidkänt 
     Därefter berättade Stina Brandström och åberopade vad hon sagt vid förra tinget, att som 
hennes avlidne man under deras tjänstetid här i orten hela tiden supit brännvin, så hade hon i 
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brist på utkomst med honom tagit sig egen tjänst, och således inte träffat honom, vilket en del 
av nämnden kunde intyga. 
    På fråga från Rätten nekade både Stina Brandström och Anders Johansson att de haft 
olovligt umgänge med varann. Då länsman Holmberg inte hade flera vittne att tillgå avstod 
han i brist på bevis från sitt påstående. 
    Stina Brandström och Anders Johansson förbehöll sig öppen talan att framledes få tilltala 
den eller dem, som spritt ut detta rykte om dem. 
 
Resolverades 
Då varken Stina Brandström eller Anders Johansson mot sitt enständiga nekande kunnat 
övertygas att de haft olovlig umgänge, Stina inte heller med avlidne Erik Andersson och 
länsman Anders Holmberg avstått från sitt Ämbetets talen och det troligtvis är som Stina 
berättat, att hon i juli 1770 träffat sin man i Stockholm och blivit rådd med barn, så finner 
Häradsrätten skäligt att fria svarandena från länsman Holmbergs tilltal. 
 
Den 22 februari fortsatte tinget 
§ Uppvisades Häradenas underskrivna och förseglade längd 
förteckning på de skattehemman som ägarna inte själva bebor 
restlängd och förteckning på dem som bärgat Kungsängen, Korsängen kallad samt 
förteckning över fångskjutsar för förra året. All handlingar upplästes och intet fanns att 
påminna. 
 
§ Uppvisades för Rätten ett bevis om det testamente som avlidne hustru Catharina Öberg med 
förmån för avskedade soldaten Nils Sjöberg och hans hustru Kerstin Larsdotter, lydande som 
följer: 
Den 18 februari 1771 blev jag kallad till hustru Catharina Öberg, som låg illa sjuk på 
Gräsholmen hos avskedade soldaten Nils Sjöberg. Han och hans hustru skötte henne under 
hennes svåra sjukdom. Det var hustru Catharina Öbergs allra sista och yttersta vilja med sunt 
förstånd och god eftertanke, att Nils Sjöberg och hans hustru Kerstin Larsdotter efter hennes 
död skulle äga allt det lilla hon hade, för den myckna möda de hade för henne. De skulle 
också få den skingrade egendom som hustru Catharina Öberg hade på åtskilliga ställen.  
Vid Lagnö en tom flaska à 2 kvarter, 3 porslinstallrikar, 2 kistor, 1 skåp, 1 sparlakan. 
På Malmhuvud 1 skåp och 1 saltkar 
I Färentuna Prästgård en kista med kläder 
På Strandsjö en randig päls, som står i pant för 6 riksdaler och 2 får. 
Hos trädgårdsmästaren på Ådö 27 riksdaler kopparmynt som återstår efter en kohandel. 
I Nora hos Johan Andersson 3 fårskinn 
Allt detta vill hustru Catharina Öberg skall tillhöra Nils Sjöberg och hans hustru efter hennes 
död att nyttja, bruka och sälja som deras välfångna egendom 
Detta bevittnas år och dag som förut skrivet var. Daniel Qwist, Komminister i Bro och Låssa 
     När allt detta var uppläst för den sjuka, påminde sig hustru Öberg, att en guldring stod i 
pant hos Anders Johansson i Eknäs för 24 riksdaler kopparmynt samt att en silverring var 
utlånad till Maria Lindman. Även detta skulle tillfalla Nils Sjöberg och hans hustru och  
 
Resolverades 
Detta testamente bör enligt 18 kapitlet 1 § i Ärvda Balken att kommuniceras med avlidna 
Catharina Öbergs arvingar, vilka inom natt och år efter de fått meddelande skall inkomma 
med sin påminnelse om de anser sig befogade. 
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§ Inlämnades en bouppteckning på kvarlåtenskapen efter klockaren i Bro församling Mårten 
Westman jämte lika lydande avskrift som lades till handlingarna. 
 
§ Sedan tog Häradsrätten upp den av Hovjunkare Carl Wilhelm Iserhielm till förra 
sommartinget instämd sak mot fabrikör Anders Rydling i Sigtuna, angående att han tredje dag 
påsk eller den 2 april förra året skulle på Torsätra Sätesgårds skog olovligen huggit och 
bortfört 3 tallstockar. Han måtte inte endast anses med böter efter lag mot Häradsrättens 
förbud, utan också ersätta skadan och rättegångskostnaderna genom utslag av den 11 oktober 
sista året. 
     Rydling hade pålagts att till detta ting värja sig med ed, att han inte på Torsätra skog gjort 
åverkan på 3 tallstockar. Vare sig han gitte begå eden eller inte kommer Rätten att slutgiltigt 
utlåta sig i saken.  
Hovjunkare Iserhielm inställde sig men Rydling hade inte infunnit sig under hela detta ting, 
som nu går mot sitt slut. Han hade inte heller anmält laga förfall, varför Hovjunkaren påstod, 
att då Rydling genom sitt uteblivande brutit eden och måtte han fällas och plikta för åverkan. 
Han hade som stadsbo huggit en och halv mil in  på Torsätra skog och borde ersätta skadan 
med 18 riksdaler kopparmynt och betala det i denna Rätt utfärdade förbud av den 19 
september 1748, uppsatta vitet med 10 riksdaler för den, som på Torsätra skog gör åverkan. 
Detta förbud upplästes sista gången i Sigtuna kyrka den 1 januari 1765. 
     Iserhielm ingav en räkning för kostnader han haft för denna sak vid tre ting med 186 
riksdaler kopparmynt 
     Vid fråga intygade nämndemännen Matts Tomasson i Brunna och Karl Andersson i Tång 
som besiktigat de huggna stockarna, att det tillsammans kunde bli ett lass.  
 
Resolverades 
Då traktör Rydling brutit den på honom vid förra tinget ålagda värjomålseden, prövar 
Häradsrätten enligt 17 kapitlet 31 § Rättegångs Balken skäligt, att fälla honom enligt 10 § i 10 
kapitlet Byggninga Balken för den på Torsätra skog till ett lass ansedda åverkan till 10 
riksdaler silvermynt i böter samt ersätta stockarnas värde med 3 riksdaler och vitesboten med 
10 riksdaler. Rydling skall dessutom till Iserhielm betala rättegångskostnader med 96 
riksdaler kopparmynt. 
 
§ Visade Hovjunkare Iserhielm 2 vid denna Rätt utfärdade förbud av den 19 september 1748 
och den 20 september 1745m varigenom all åverkan på Torsätra och Tranbygge Sätesgårdars 
med underliggande och i detta Härad belägna hemmans skogar. Gäller även olovligt fiskande, 
skjutande, ovanliga vägars inrättande samt vattens uppdämmande och vintervägars nyttjande 
över den tid som lagen tillåter vid ett vite av 10 riksdaler silvermynt. 
     Han anhåller att Häradsrätten vill höja vitet, eftersom det satta vitet inte tycks vara 
tillräckligt att avhålla vanartigt folk från olaga framfart. 
     Då både nämnden och allmogen intygade att sådan åverkan skett, då ju nu vid tinget en 
instämd sak varit. Därför prövade Häradsrätten skäligt, att utsätta ett vite på 20 riksdaler 
silvermynt, jämte plikt efter lag, för den som hädanefter beträds med olovligt skogshygge, 
fiskande, skjutande, ovanliga gen- och gångvägars inrättande, vattnets uppdämmande och 
vintervägars utnyttjande över dessa sätesgårdars och därunder lydande frälsehemmans ägor 
över den tid som är tillåten i lagen. 
      För att förekomma okunnighet om förbudet, skall det kungöras från predikstolarna i Ryds 
och angränsande församlingar, innan det vinner laga kraft. 
 
§ Till detta ting hade länsman Anders Holmberg på Ämbetets vägnar stämt mjölnardrängen 
Eric Åkerlöf i Tranbygge och kvinnspersonen Karin Andersdotter i Täljeby och påstått dem 
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plikt för begånget lägersmål. Då svarandena hela detta ting, som nu lider mot sitt slut, 
uteblivit utan laga förfall, trots att det intygats att de fått stämning i tid, prövar Häradsrätten 
enligt 12 kapitlet 2 § i Rättegångs Balken att sakfälla dem till 2 dalers böter för uteblivandet. 
De skall dessutom påläggas vite av 5 daler silvermynt för att till nästa ting inställa sig och 
svara på Länsman Holmbergs stämning. De skall meddelas i god tid. 
 
§ Anmälde länsman Anders Holmberg att drängen Johan Eriksson i Sylta, som vid 1770 års 
vinterting dömts till 10 riksdaler silvermynt i böter rymt från orten och ingen vet var han 
finns. Bonden Lars Johansson i Hemmersta, drängen Lars Nilsson, båtförare Carl Grönberg 
och dagsverkskarlen Lennart Johansson på Dävensö hade uteblivit från förra årets sommarting 
utan laga förfall och blivit dömda till 2 daler i böter. Alla har flyttat från orten utan att någon 
vet var de nu uppehåller sig. Länsman anhåller att Häradsrätten ville avskriva böterna. 
När man frågade intygades att ingen underrättelse om dessa personer fanns att få. 
Häradsrätten fann därför skäligt att avskriva dessa böter ur räkenskaperna. 
 
§ Ingen tillgång fanns vid utmätningen av rättaren Johan Erikssons i Löfsta egendom, som vid 
förra årets sommarting dömts till 55 riksdaler 17 2/3 öre silvermynt efter höjd kurs för 
uppkastning och dryckenskap i Ryds kyrka. Häradsrätten dömer enligt 4 § 5 kapitlet Straff 
Balken att dessa böter omvandlas till kroppsstraff. Johan Eriksson skall straffas med 16 
dagars fängelse på vatten och bröd vid Uppsala Slott. 
 
§ Länsman Anders Holmberg anmälde att ingen tillgång vid utmätningen funnits för att betala 
böter för uteblivanden från tinget för följande personer. 
Rättaren Johan Eriksson i Löfsta 2 daler, traktören Anders Rydling i Sigtuna stad 2 daler, 
rättare Nils Nilsson vid Säbyholm 2 daler samt skytten Ahlberg 2 daler, allt i silvermynt.  
     Häradsrätten fann till följd av 10 kapitlet 1 § i Utsöknings Balken skäligt att de i stället 
skall plikta med 8 dagars fängelse på Uppsala slott. 
 
§ Soldatkorpral Eklind och soldat Lindgren i Bro socken och drängen Eric Hagman på 
Dävensö, som  blivit instämda till förra årets höstting skulle betala 2 daler silvermynt vardera 
för uteblivande från tinget. De två förstnämnda visade att de under tinget varit kommenderade 
i Kronans tjänst och således hade laga förfall, men vad Hagman beträffar, har han  flyttat från 
orten utan att någon vet var han finns. 
    På länsman Anders Holmbergs anmälan fann Häradsrätten skäligt att avskriva böterna ur 
saköreslängden. 
 
§ Bro Häradsrätts utslag i saken mellan bonden Olof Erikssons hustru Ingrid Jacobsdotter på 
Dävensö, Låssa socken och Bonden Erik Eriksson och hans hustru Kajsa Eriksdotter, 
Dävensö. 
    De var instämda till förra hösttinget men saken uppsköts till detta ting. Ingrid Jacobsdotter 
hade stämt Erik Eriksson och Kajsa Eriksdotter för att de överfallit henne med hugg och slag 
och okvädat henne. De måtte vara ansedda efter lag och plikt härför. 
    I de senares gentalan anklagar de Ingrid Jacobsdotter för att ha slagit ned päron i deras 
trädgård, brutit kvistar och gjort åverkan. När de försökt ta tillbaka frukten skall hon okvädat 
dem, slagit Erik Eriksson på munnen och fattat honom i håret. Därför bör hon plikta efter lag. 
     Vittnen har hörts och parterna förklarat sig. Detta avsagt på lagtima vintertinget i Tibble 
gästgivargård den 22 februari 1772. 
 
Häradsrätten har tagit denna sak under prövning. Erik Eriksson och hans hustru Kajsa 
Eriksdotter och hustru Ingrid Jacobsdotter hade blivit oense, när den senare olovligt tagit 20 
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stycken omogna päron ur de förras trädgård. De har dels själva medgivit och dels genom 
vittnen blivit övertygade.  
     Erik Eriksson att han tillfogat Ingrid Jacobsdotter en blånad i ansiktet och tre på armarna 
samt en på låret, varunder han svurit och sagt okvädningsord. 
     Kajsa Eriksdotter att hon slagit Ingrid Jacobsdotter ett slag med en käpp. 
     Ingrid Jacobsdotter att hon kallat Erik Eriksson och hans hustru var sitt okvädningsord och 
svurit.  
     Därför prövar Häradsrätten enligt 35 kapitlet 2 §, 3 kapitlet 1 §, 60 kapitlet 6 § 
Missgärnings Balken rättvist att pliktfälla dem nämligen: 
Erik Eriksson för 5 blånader till 10 riksdaler, för svordom av lättsinnighet 1 daler och för 1 
okvädnings ord 1 daler. 
Kajsa Eriksdotter för ett slag som inte givit någon åkomma till 6 mark 
Ingrid Jacobsdotter för 2 okvädningsord 2 daler och för svordom av lättsinnighet 1 daler allt 
silvermynt. Hon skall, trots att trädgården var delad, enligt 2 vittnen olovligen tagit 20 päron i 
den trädgårdsdel som tillhörde Erik Eriksson och skall därför enligt 40 kapitlet 5 § och 47 
kapitlet 1 § Missgärnings Balken böta hälften av värdet på päronen med 4 öre silvermynt samt 
i Låssa församlings sakristia undergå enskild skrift och avlösning. 
     Då parterna både vunnit och förlorat delade de på rättegångskostnaderna. På parternas 
begäran sattes ett vite på 20 riksdaler silvermynt jämte böter efter lag för den som hädanefter 
på något sätt, med åthävor, ord eller gärningar förolämpar den andra. 
 
§ Uppvisades för Rätten ett testamente så lydande: 
Jag, Erik Mattson i Fäboda, Bro socken har med min kära hustru Brita Bengtsdotter träffat 
den överenskommelse, att vårt fosterbarn flickan Karin Pehrsdotter, som är utan all annan 
faderlig och moderlig omvårdnad, men nu vistas hos oss som vårt eget barnbarn. Hon skall 
efter vår död njuta samma rätt. Vår lilla kvarlåtenskap kommer att gå i tveskifte så att den 
som överlever av oss skall sitta i orubbat bo. 
    Det är bådas vår ödmjuka begäran hos Häradsrätten, att denna testamentariska författning 
måtte införas i häradsprotokollet och vinna laga kraft.  
Bro den 14 mars 1764   Erik Mattsson Fäboda, bomärke   Brita Bengtsdotter, Erik Mattssons 
hustru 
Vittnen: Hans Andersson Klöv, häradsdomare, bomärke 
Efter begäran uppsatt av J E Arenius v. pastor i Bro 
 
Då det uppgavs att Erik Mattson numera avlidit, så 
 
Resolverades 
Detta testamente bör enligt 18 kapitlet 1 § Ärvda Balken kommuniceras med avlidne Erik 
Mattssons arvingar, vilka inom natt och år har tillfälle att göra sina påminnelser om de skulle 
vilja klandra testamentet. 
 
§ För att fullfölja det vid förra årets sommarting påbörjade och vid hösttinget fortsatta och till 
detta ting uppskjutna målet mellan revisorn i Rådhusrätten i Stockholm och arrendatorn av 
Aspviks gård, Olof Hedlund och hans borgenärer samt revisor Hedlunds hustru Anna 
Elisabeth Gahn, angående Hedlunds anhållan att avstå all sin egendom på en gång till sina 
borgenärer, för att sedan vara helt fri från deras tilltal samt hustruns påstående om boskillnad. 
     Vid uppropet inställde sig Hedlund biträdd av kammarskrivare Christoffer Hanrell samt på 
Fru Hedlunds vägnar auskultanten Johan Malmström efter uppvisad fullmakt, tillsammans 
med de vid sommartinget utsedda curatorerna: regementsskrivare Carl Johan Hemmendorff 
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och gästgivaren här vid gästgivargården Peter Holmström samt de vid sista ting närvarande 
borgesmännen och deras ombud. 
     Ur protokollen som hållits i denna sak gjorde sig Häradsrätten underrättad, att revisor 
Hedlund vid 1770 års vårting anmält, att i anseende till att en och annan av hans borgenärer 
sökt övertala honom med kvarstad och utmätningstvång, så var han nödsakad för att var och 
en skulle få gemensam rätt och del, att avstå från all sin egendom för att förnöja borgenärerna. 
Han hade anfört sin fattigdom som skäl, som uppstått genom åtskilliga olyckor med missväxt 
och kreatursstörtning. För att hjälpa sig ur sin skuld hade han antagit Aspviks gård under 
arrende, vilken gård han med dryga kostnader satt i gott stånd. Han hade väntat att under 
arrendeåren få tillgångar över som han kunnat förnöja sina kreditorer med. Men genom den 
allmänna penningbristen hade han förlorat en ansenlig del av de däri liggande tillgångarna och 
utvägarna, som han räknat med. 
 Revisor Hedlund hade i oktober månad 1770 ingivit en förteckning över all sin egendom och 
gäld. Det visade sig att all egendom efter värde med förluster, skador och utestående 
fordringar uppgick till 63.185 riksdaler 5 1/3 öre kopparmynt. Medan skulden var 61.359 
riksdaler 16 öre samma mynt. 
      Häradsrätten hade genom utslag vid föregående ting prövat skäligt, att genom offentligt 
anslag på Rättens  dörr och särskilt skedda kungörelser i posttidningarna låta inkalla samtliga 
Revisor Hedlunds kreditorter till nästa ting efter fem månader. De skall inställa sig och 
förklara sig över den befrielse revisor Hedlund sökt samt visa sina fordringar och den rätt, 
som den ena framför den andra kan äga. När målet företogs vid sommartinget den 30 maj 
hade revisor Hedlund och följande borgenärer infunnit sig, nämligen 
1:o Förmyndaren bonden Johan Johansson i Norby, Munsö socken, vars ombud assistenten 
och notarien Johan Anders Möllersjö, efter uppvisad fullmakt, med påtecknat tillstånd att i 
annans ställe utse den summa innehavaren överdragit, vilken fullmakt revisor Hedlunds fru 
Anna Elisabeth Gahns dåvarande ombud expeditions befallningsmannen Carl Gustaf Hallberg 
ingivit tillsammans med revisor Hedlund till Johan Johansson den 12 juli 1757 utgivna 
förskrivning på 72 riksdaler kopparmynt. Räntan skulle betalas vid anfordran. Möllersjö hade 
genom påskrift på skuldbrevet transporterat summan på innehavaren. 
2:o Fabrikör Carl Ljungström i Stockholm genom regementsskrivare Hemmendorff fordrad 
efterräkning på en summa av 1.900 riksdaler 16 öre. 
3:o Notarie H Winter, som genom regementsskrivare Hemmendorff påstått betalning enligt 
skuldbrev av den 12 oktober 1765 för 1.000 riksdaler till 400 riksdaler kopparmynt utom ränta 
och expenser sedan 600 riksdaler blivit betalt på skulden den 15 juni 1770. 
4:o Järnkrämare Aspengrens sterbhus fordran på 218 riksdaler 26 öre efter ingiven räkning av 
den 10 december 1768, vilken fordran blivit transporterad på fru Hedlund, dock utan retur. 
5:o Hans Larsson, Näsby och Erik Hansson i Floby på Svartsjölandet yrkar betalning till 71 
rikdaler 16 öre kopparmynt för inropade saker vid Säby auktion 1765, med ränta från 
betalningsdagen. 
6:o Handelsman Jundell och Abraham Pfeiff Stockholm efter räkning av den 24 maj 1766 för 
borgade varor 143 riksdaler, vilken räkning blivit transporterad på Fru Hedlund. Hon yrkade 
betalning genom Befallningsman Hallberg. 
7:o Befallningsman Hallberg har på Fru Hedlunds vägnar ingivit handelsman E Wedmans i 
Stockholm räkning på borgade varor av den 27 augusti och 19 december 1765 med 211 
riksdaler 16 öre kopparmynt. På räkningen har Wedman erkänt att räkningen är betald av 
innehavaren och således på den transporterad. 
8:o Fru Hedlund har genom befallningsman Hallberg även uppvisat handelsman Fridric 
Lunds i Stockholm räkning på borgade varor av den 7 maj 1767 stor 1.512 riksdaler 28 öre . 
720 riksdaler är betalda och kvitterade så den återstående skulden är endast 792 riksdaler 28 
öre. Uppvisades två till sedelinnehavaren utgivna förskrivningar. Den ena av den 16 maj 1766 
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stor 600 riksdaler att betalas 8 dagar efter dato och den andra den 11 juli 1770 stor 300 
riksdaler mot 6 % ränta. 
     Genom påskrift på räkningen har handelsman Lund erkänt att han fått och på innehavaren 
transporterat  
9:o Likaledes har Fru Hedlund genom befallningsman Hallberg inlämnat hennes mans till 
sedelhavaren utgivna skuldbrev av den 28 april 1768 att betalas till den 16 juni samma år stort 
1.200 riksdaler, varpå a tergo (på baksidan av pärmen) blivit antecknat att 500 riksdaler är 
betalt den 24 november 1768 och 300 den 14 oktober 1769, för återstoden 400 riksdaler har 
fru Hedlund erkänt betalning. 
10:o Järnkrämare Carl Hellbom Stockholm genom regementsskrivare Hemmendorff fodrar 
efter räkning en återstod på 107 riksdaler 18 öre kopparmynt. 
11:o På kryddkrämare Peter Scholanders i Stockholm vägnar, hans rättsinnehavare Fru 
Hedlund genom expeditionsbefallningsman Hallberg angående en återstående fordran i varor 
och pengar efter ingiven räkning till 280 riksdaler 15 öre. 
12:o Lärftkrämare Gerhard Scholander genom regementsskrivare Hemmendorff fordrar, dels 
saldo på ingiven räkning med 1.521 riksdaler 18 öre kopparmynt, dels betalning för två till 
sedelhavaren utgiven och av herrar Kock och Wendelius samt handelsman Kuhlman i 
Stockholm inlösta förskrivningar, för vilkas innehåll Scholander borgar som för egen skuld, 
den ena av den 10 april 1767 på 3.000 riksdaler att betalas två månader efter dato, där a trego 
funnits att 900 riksdaler betalats. Den andra av den 28 februari 1769 även ställd att inlösas 
efter två månader med 6 % ränta stor 1.400 riksdaler kopparmynt. 
13:o På avlidna mjölnaren Johan Erikssons i Aspviks omyndiga barns vägnar, som deras 
tillförordnade förmyndare har komministern i Ryd och Näs församlingar Peter Flumén, efter 
ingiven räkning fordrat betalning för hö, utsäde och bruk (arbete) till en summa av 171 
riksdaler 16 öre kopparmynt. 
14:o Länsman Anders Holmberg fordrar efter förskrivning av den 9 december 1766 på 2.000 
riksdaler en återstod av 918 daler samt 6 % ränta. 
15:o Handelsman Paul Gilliam i Stockholm fordrar genom fullmäktige regementsskrivare 
Hemmendorff efter förskrivning av den 23 september 1770, 300 daler. 
16:o Kryddkrämare Anders Ljung i Stockholm har genom regementsskrivare Hemmendorff 
anmält en återstående fordran efter räkning på 278 riksdaler 27 öre kopparmynt. 
17:o Trädgårdsmästarna Anders Westling och Peter Sjödahl som förmyndare för avlidne 
trädgårdsmästaren Lindgrens omyndiga barn, har genom deras laga ombud regementsskrivare 
Jonas Sundeman påstått att deras pupiller efter utslag av Konungens befallningshavande av 
den 16 juni 1770 fastställt fordran hos revisor Hedlund enligt skuldbrev av den 5 april 1768 
till 3.000 riksdaler, ränta med 8 riksdaler, utsökningskostnad med 12 riksdaler och 
rättegångskostnad efter denna Rätts utslag av den 1 mars 1770. 
18:o I möbelhandlare Nils Palius i Stockholm ställe, hans rättsinnehavare i anledning av 
transport, Fru Hedlund genom befallningsman Hallberg, som påstått utbekomma Palius hos 
hennes man, revisor Hedlunds ägande återstående fordran efter räkning på 252 riksdaler 
kopparmynt. 
19:o Gästgivare Peter Holmström här vid gästgivargården fordrar betalning för följande till 
sedelinnehavaren ställda och av revisor Hedlund utgivna skuldbrev, med löpande ränta, 
nämligen den första av den 13 april 1767 på 2.000 riksdaler kopparmynt att inlösas efter 12 
månader. Den andra av den 2 maj 1767 på 5.000 riksdaler att lösas efter 6 månader. Den 
tredje av den 12 mars 1768 på 4.000 riksdaler att betalas efter 6 månader. Den fjärde av den 
11 maj 1768 på 3.500 riksdaler att lösas efter 6 månader. Den femte av den 17 november 1768 
på 3.000 riksdaler, som skulle infrias efter 4 månader. Den sjätte av den 1 december 1768 på 
2.000 riksdaler att lösas efter 6 månader. 
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20:o Handelsman N Lyckau i Stockholm genom regementsskrivare Hemmendorff, som 
inlämnat så väl en på hans huvudman den 31 december 1768 daterad räkning på av revisor 
Hedlund borgad tre tunnor råg á 33 riksdaler tunnan, till 99 riksdaler kopparmynt, vilken 
räkning blivit transporterad på innehavaren. Dessutom en av revisor Hedlund till handelsman 
Lyckau ställd förskrivning av den 20 juni 1766 på 1.800 riksdaler att inlösas efter 9 månader 
med 6 % ränta, varpå a tergo är antecknat att summan var betald den 20 juni 1769. 
21:o Järnkrämare Törnblad i Stockholm rättsinnehavare Fru Hedlund genom befallningsman 
Hallberg fordrade inlösen av Törnblads på revisor Hedlund ställda och på innehavaren 
transporterade räkning på borgat järn på 45 riksdaler 16 öre kopparmynt. 
22:o På traktören Nils Molins i Stockholm rätts innehavare fru Hedlunds vägnar genom 
befallningsman Hallberg, som fordrat betalning på Molins till revisor Hedlund ställd räkning 
på återstående hushyra enligt kontrakt av 300 riksdaler kopparmynt. 
23:o Erik Johansson i Uppsylta fordrade efter ingiven räkning betalning för av revisor 
Hedlund uppburna hyror i Erik Johanssons gård i Stockholm för år 1769 med 1.300 riksdaler 
och för år 1770 med 300, tillsammans 1.600 riksdaler 
24:o På bokhållare Gustaf Lenmans i Stockholm vägnar, hans rättsinnehavare fru Hedlund 
genom befallningsman Hallberg, som påstått av revisor Hedlund betalning för återstående lön 
vid kontoret för år 1770, enligt ingiven räkning på 60 riksdaler kopparmynt 
25:o Genom befallningsman Hallberg, som Fru Hedlunds ombud, fordrade en av hennes man 
till sedelhavaren ställd förskrivning av den 3 april 1770 på 546 riksdaler kopparmynt att 
betalas hälften efter 3 månader och resten efter 6 månader. 
26:o Drängen Karl Andersson som fordrar innestående lön för år 1770 med 300 riksdaler 
kopparmynt. 
27:o Hovrättskommissarien Hans Nybom enligt hyreskontrakt för 1770, hushyra på 600 
riksdaler. 
28:o Regementsskrivare Hemmendorff: att sedan revisor Hedlund tillåtit Justitie Kollegium 
och Förmyndarkammaren i Stockholm  för 6.000 riksdalers lån, som blivit honom beviljat 
där, låta hela sin lön i Kongl Slotts Kansliets genom immision (laglig insättning i annans 
egendom, införsel) gå till Förmyndarkammarens betalning. 
      Hedlund hade dock inte fått detta lån, utan Hemmendorff hade mot borgen skaffat honom 
ett lån på 6.000 riksdaler. Justitie Kollegiet och Förmyndarkammaren har därför överdragit 
sin immissions rätt på honom enligt utdrag ur Justitie Kollegiets och Förmyndarkammarens 
protokoll av den 14 mars förra året. Hemmendorff begär att Häradsrätten skall fastställa den 
vunna rätten till Hedlunds hela lön och Hemmendorffs borgens inlösen. 
29:o Registratorn i Kongl Maj:ts och Riksens Kansli Johan Fridric Lidiin och lärftkrämare 
Johan Henric Wargentin i Stockholm har på den omyndiga Johan Jacob Kortmans vägnar, 
genom hans laga ombud regementsskrivare Hemmendorff, fordrat betalning efter skuldbrev 
av den 14 juni 1770 av revisor Hedlund och hans fru Anna Elisabeth Gahn för 4.000 riksdaler 
huvudstol (kapital) med löpande ränta. De hade förbundit sig en för bägge och bägge för en 
för denna fordran och lämnat inteckning på deras hälft i ograverade skattehemmanet 
Mellangården kallad, i Sundby och Sånga socken, som säkerhet för omyndige Kortman vid 
hösttingen med Färentuna Härad år 1770. 
30:o Handelsman Anders Magnus Backman, på vars vägnar lantmätare Mårten Renfjäll 
kommit och visat Backmans fordran hos Hedlund på 6.000 riksdaler, enligt bagare Johan 
Christer Ratkens och hans hustru Anna Litkes den 27 november 1765 utgivna skuldbrev med 
inlösen efter 6 månader mot ½ % ränta. Halvårsräntan var betald. Skulden hade Hedlund gått i 
borgen för. Renfjäll påstod att då Hedlund åtagit sig denna skuld som sin egen, så måste hans 
huvudman ha sin betalning både på huvudstolen och återstående ränta. 
    Följande borgenärer hade varken själva eller genom ombud infunnit sig. 
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Ahlbergs sterbhus i Ekerö socken, …..titianden Biörling, hovkamrer Tengrén, bokhållare 
Gahn, Johan Sellström, handelsman Löflings änka, bagare Ratke Stockholm, notarie Norlin, 
handelsman Åkermans änka i Stockholm, medicine doktor Pihlgren, handelsman Enblom, 
kassör Öberg, inspektor Schensson på Stäket, herr Blank, herr Sarse, ålderman Öberg. 
     Sedan revisor Hedlund med ed bekräftat riktigheten av det författade inventarium av hans 
egendom samt förbundit sig ansvara för hela dess innehåll, tillfrågades borgenärerna om de 
enligt Kongl Maj:ts Förklaring om vad vid fallissement samt konkurs i lagen av den 23 mars 
1770 säger, ville träffa ackord med revisor Hedlund.  
     Regementsskrivare Hemmendorff svarade att han på sina huvudmäns vägnar utan deras 
särskilda tillåtelse inte kunde ingå i någon slags överenskommelse med Hedlund. Han menade 
dock att de inte skulle finna sig obenägna, om han fick rådrum och betänketid till nästa ting 
att överlägga med dem. De övriga borgensmännens ombud instämde med Hemmendorff 
likaså de personligen närvarande borgenärerna, undantagandes regementsskivare Sundeman 
som väl inte bestred uppskovet, men kunde inget efterge på sin huvudmans fordringar, då det 
var omyndiga barns arv. Han trodde inte att han behövde gå med i konkursen, då Hedlund 
genom skriftlig utfästelse av den 18 november 1770, som redan omtalats, utfästs sig att 
Sundemans huvudmän inte skulle inbegripas i någon avkortning, som de övriga kreditorerna 
kunde komma att få vidkännas. Han väntade full utbetalning av både huvudstol som ränta. 
     Regementsskrivare Hemmendorff och gästgivare Holmström hade blivit utsedda till 
kuratorer.  
     Fru Hedlund hade genom sin fullmäktig, expeditionsbefallningsman Hallberg ingivit en 
skrift, där hon på nytt till följd av denna rätts vid förra årets vinterting givna utslag av den 23 
februari upprepat sin då gjorda ansökan om boskillnad, med samma skäl. Borgenärerna hade 
svarat att de inte kunde utlåta sig däröver, innan det blivit klart om ackord kunde träffas eller 
inte. De hade förbehållit sig att till nästa ting få avge sitt utlåtande. Till följd av detta hade 
målets avgörande uppskjutits till förra årets höstting. 
     Vid förra årets höstting den 12 oktober då detta mål togs upp hade revisor Hedlund ingivit 
dels en av hustrun fru Anna Elisabeth Gahn underskriven skrift, där hon förnyat sin ansökan 
om boskillnad och anhållit att i anseende till den på henne överdragen och vid förra tinget 
uppgivna fordringar, få samma rätt som de övriga av mannens borgenärer. Dels en skrift 
undertecknad av järnkrämare Hellbom, lärftskrämare Gerhard Sjolander, handelsman Carl 
Frantz Gilliam och fabrikör Carl Ljungström med innehåll att de i anseende till revisor 
Hedlunds lidande och olyckor, gått med på av medlidande för honom, hustrun och barnen att 
bevilja honom den begärda cessionen jämte ackord samt hustrun den sökta boskillnaden. 
Varför Hedlund med komminister Flumén på avlidne mjölnarens Johan Erikssons i Aspviks 
omyndiga barns vägnar, träffat den överenskommelsen tills vidare att Hedlund åtagit sig att 
betala deras fordran på 171 riksdaler 16 öre kopparmynt vid midsommartiden innevarande år.  
     Bönderna Hans Larsson i Gräsby och Erik Eriksson i Kleby, hovrättskommissarie Hans 
Nyblom och handelsman Anders Magnus Backman hade uteblivit under hela tingsperioden. I 
anseende härtill menade de närvarande kreditorerna, att de som uteblivit förlorat sin talan. 
Därefter upplästes en av regementsskrivare Hemmendorff  till rätten ställd skrift, där han på 
en del av Hedlunds borgenärers vägnar gav tillkänna, att några i anledning av Rättens vid 
förra sommartinget givna uppskov redan med revisor Hedlund överenskommit. All anledning 
vore att alla, åtminstone de flesta fick ingå skäligt ackord. Därför hade han ansökt om 
ytterligare tid och rådrum till detta ting. De närvarande hade inte haft något att påminna om 
detta och Häradsrätten beviljade uppskovet.  
     När Häradsrätten nu åberopade alla dessa parter, var inte flera av borgensmännen borta än 
vid förra årets sommar- och höstting, med undantag av handelsman Backman, som nu 
inlämnat en skrift, där han yrkar om sin betalning och bestrider revisor Hedlunds sökta 
cession. 
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    Härvid anmälde Hedlund att han inte träffat ackord med flera borgesmän än förut. Genom 
sin fullmäktige kamrer Christoffer Hanrell upprepade han sin förut ingivna ansökan att på en 
gång få avstå all sin egendom till sina borgesmän och sedan vara fri från deras tilltal. Han 
påstod att sedan Hedlund efter föregången likvid med bonden Erik Johansson i Uppsylta om 
de uppburna hyrorna av hans gård i Stockholm, enligt visad räkning, visat att Erik Johanssons 
fordran rätteligen var sedan alla omkostnader blivit avdragna var 975 riksdaler 11 öre 
kopparmynt. Erik Johansson hade inte haft något att erinra mot att samtliga kreditorer, utom 
dem som ingått ackord, måtte styrka sina fordringar med ed. 
     Regementsskrivare Sundeman menade på trädgårdsmästarna Wettlings och Sjödahls 
vägnar tillsammans med de övriga borgesmännen, att den inteckning registrator Lodiin och 
lärftskrämare Wargentin på den omyndiga Kortmans vägnar i halva skattehemmanet 
Mellangården i Sundby, Sånga socken, sedan Hedlunds oförmögenhet blivit känd, inte kunde 
äga förmånsrätt, eller regementsskrivare Hemmendorffs överförda immissionsrätt i Hedlunds 
lön inte heller skulle kunna gälla framför borgesmännens fordringar, som Hemmendorff nu 
yrkade. Och vad angår Hemmendorffs yrkande att var och en av borgensmännen skulle  
edligen bestyrka sina fordringar, så eftergav borgensmännen varandra eden, sedan Hedlund 
avstått från detta påstående och ansåg varandras fordring för ostridiga. Men vad handelsman 
Backmans fordran beträffar så hade ju Backman alldeles uteblivit vid sista ting och dessutom 
inte styrkt sin fordran. De påstod att han därför förlorat sin rätt. 
   Anförde kamrer Hanrell att sedan hans huvudman eftergivit borgesmännen eden, så 
förväntade han att de inte heller skulle bestrida hans begärda session. Borgesmännen svarade, 
att de inte ville lägga något hinder i vägen utan biföllo, utom regementsskrivare Hemmendorff 
som förklarade att han för egen del inte hade något att påminna, men på sina huvudmäns 
vägnar underställde han saken Rättens omprövning. 
     Auskultanten Malmström anförde, på fru Hedlunds vägnar, att sedan kreditorerna nu gjort 
sina slutliga påståenden, så återstod för honom att höra borgesmännens utlåtande över fru 
Hedlunds här vid Rätten anförda skäl och uppvisade handlingar som hade att göra med hennes 
ansökan om boskillnad och utbrytning av vad hon medfört i boet. 
     Regementsskrivare Hemmendorff påminde däremot, att fru Hedlund så mycket mindre 
kunde undgå att delta och vara ansvarig för registrator Lodiins och lärftskrämare  
Wargentins på den omyndiga Kortmans vägnar, fordring, då hon skrivit under skuldbrevet 
och som propriegäld och tillsammans med sin man förbundit sig att betala en för bägge och 
bägge för en.  
     Varvid auskultant Malmström sade att fru Hedlund inte ville undandra sig denna fordran 
men för de övriga fordringar påstod hon att pactum antenuptiale (äktenskapsförord) och 
hennes avlidne faders testamente måtte gälla till hela sin vidd. 
     Borgensmännen yttrade sig därefter, att de var nöjda med att fru Hedlund inte på något sätt 
skulle delta i den gäld som revisor Hedlund haft före äktenskapet. Regementsskrivare 
Sundeman gjorde det förbehållet att Hedlunds påstående liksom hans avgivna skriftliga 
försäkran innehållit utfäst sig att förnöja Sundemans huvudmän för deras fordran så hade han 
inte mera att påminna inte heller mot hans begärda cession. 
     Som intet mer var att anföra och dagen var slut, så tillsades parterna infinna sig i Rätten 
den 24 denna månad för att höra utslaget.  
 
Den 23 var söndag och den 24 fortsatte tinget 
Inställde sig åter de parter och fullmäktige som varit närvarande den 22:dra i saken mellan 
Revisor Hedlund och hans hustru Anna Elisabeth Gahn och deras borgesmän, angående 
Hedlunds ansökan att på en gång få till sina borgesmän avstå alla sin egendom och sedan vara 
fri från vidare krav. Häradsrätten tog detta mål i behörigt övervägande och avsade detta  
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Utslag 
Vad först angår revisor Hedlunds begäran att på en gång avstå all sin uppgivna egendom för 
att förnöja sina borgesmän och sedan njuta befrielse för vad som brister har revisor Hedlund 
uppgett som skäl och orsak och grundat sin ansökan på är att han på grund av revisorsysslan 
trots sparsam levnad årligen fördjupat sin skuld. För att hjälpa upp sin situation hade han 
antagit ett arrende på 10 år på Aspviks gård. Gården hade varit vanhävdad, men är nu med 
hans dryga kostnad i gott skick.  
     Han hade förväntat sig sådan avkastning som kunde svara mot kostnaderna. Men åtskilliga 
olyckliga omständigheter hade tidigt tillstött, såsom missväxt, kreaturs störtning och eldsvåda, 
vilket allt jämte den allmänna penningbristen som nedsatt egendomens värde, gjort att han 
förlorat en ansenlig del av de i gården liggande tillgångarna, som borde varit tillräckliga och 
säkra att räkna med att göra var man rätt. Revisor Hedlund är här i orten inte är känd för den 
som slösar, dobblar, lever i lättja eller värdelöshet, har ändå hamnat i den belägenhet han nu 
befinner sig. Då han i stället är känd  som en sparsam, flitig och uppriktig medborgare och i 
anseende till att största delen av kreditorerna inte bestridit ansökan utan bifallit och enligt 16 
kapitlet 2 § i Handels Balken kan Häradsrätten inte vägra honom att en gång för alla till 
samtliga sina borgesmäns förnöjande avstå från all sin egendom. Det som till full betalning av 
skulden inte kan täckas får han befrielse från. Om hans villkor förbättras genom arv, gåvor 
kan de borgesmän som revisor Hedlund träffat särskilt ackord med få sin rätt. Därmed lät 
Häradsrätten detta bero. 
    Vad angår fru Hedlunds sökta boskillnad och utbrytning av vad hon infört i boet, så styrker 
hon med det förord som hennes man vid äktenskapet den 25 maj 1766 utfäst, att all den 
egendom hon medfört i boet skulle vara alldeles frikallat och inte ingå i hans utmätning. Då 
det inte blivit uppläst vid tinget efter vigseln kan Häradsrätten inte anse att det gäller enligt 1 
§ 8 kapitlet i Giftomåls Balken. Men som fru Hedlunds fader, avlidne hovsekreteraren Gahn, 
genom testamentarisk disposition av den 25 augusti 1766, som uppvisats vid Häradsrätten den 
13 juni 1768 förklarat att om hans måg revisor Hedlund vore skyldig gäld, skulle ett arv efter 
samma disposition vara fru Hedlunds och hennes barns enskilda egendom och laga säkerhet. 
     Därför fann Häradsrätten skäligt att samma arv tillsammans med den hemföljd revisor 
Hedlund enligt sammandrag fått i stöd av 1 § 16 kapitlet Giftomåls Balken, är egendom som 
är  utbruten utan att kreditorerna har någon rättighet, vidare än till betalande av den gäld som 
Hedlund och hans fru bägge för en och en för bägge har förskrivit sig. 
     Beträffande det påstående borgesmännen gjort, att den förmånsrätt registrator Lidiin och 
lärftskrämare Wargentin under åberopande av inteckningsrätt i Sundby skattehemman samt 
regementsskrivare Hemmendorff i anledning av den på honom överförda immisionsrätt 
(införsel) sökt, måtte avslås, då inteckningen i Sånga hemman är sökt och fastställd efter att 
Hedlunds gäld blivit allmänt känd. Därför kan Häradsrätten mot 17 kapitlet 12 § i Handels 
Balken inte finna någon förmånsrätt för registrator Lidiin och lärftskrämare Wagentins 
pupillers vägnar framför de andra borgensmännen. Rätten finner också att regementsskrivare 
Hemmendorff för den på honom överförda immissionsrätten i revisor Hedlunds hela lön, 
sedan konkursen inte kunna äga något företräde. 
    Angående de övriga borgesmännens rätt och företräde till den avstådda egendomen, som 
inte svarar mot den fulla gälden, så prövar Häradsrätten enligt 17 kapitlet i Handels Balken att 
sedan drängen Karl Andersson fått sin fulla dränglön för år 1770, så har de övriga 
borgesmännen och fru Hedlund för de summor som är överförda på henne, njuta av 
konkursmassan så långt den förslår. Bristen i förhållande till fordringarna delar de dock så att 
registrator Lidiin och lärftskrämare Wargentin för sin brist får fyllnad av fru Hedlunds 
enskilda lott i boet så långt den räcker. 
För Ahlby sterbhus i Ekerö socken, herr Kjörling , kamrer Tengren, bokhållare Gahn, Johan 
Jellström, handelsman Löflings änka, bagare Ratke i Stockholm, notarie Norlin, handelsman 

13    D:\&&-SKRIFTER\Häftade med omslag\Bro Häradsrätt\Doc-filer\Broh.1772.docSkapat den 2013-02-10 22:05:00  Senast utskrivet 
2013-02-12 06:04:00 



Åkermans änka i Stockholm, medicine doktor Pihlgren, handelsman Ekblom, kassör Öberg, 
arrendator Schensson på Stäket, herrar Blanck, Sarse  och ålderman Öberg som inte kommit 
på inställelsedagen samt bönderna Hans Larsson i Gräsby och Erik Eriksson i Ekeby, 
hovrättskommissarie Nybom och handelsman Backman som vid detta ting varken själva eller 
genom fullmäktige varit närvarande bestyrka sina fordringar, finner Häradsrätten skäligt att 
med 12 kapitlet 6 § i Rättegångs Balken de alldeles förlorat sin talan och fordran. 
   Så var rannsakat och avgjort intygar på Häradsrättens vägnar Hindr Georg Westell 
 
Saköreslängd till följd av föregående Dombok 
Följande är sakfällda för olika brott, nämligen: 
Traktör Anders Rydling i Sigtuna för åverkan på Torsätra skog 10 riksdaler och vitesbot 10 
riksdaler 
Hovjunkare Iserhielm åklagare 
Mjölnardrängen Eric Åkerlöf i Tranbygge och kvinnspersonen Brita Andersdotter i Täljeby 
för uteblivande från tinget att plikta vardera 2 daler 
 
Bonden Erik Eriksson och hans hustru Kajsa Eriksdotter på Dävensö pliktar: 
Erik Eriksson för slagsmål och okvädningsord 11 riksdaler 
För svordom av lättsinnighet 1 daler varav hälften tillkommer Olof Erikssons hustru Ingrid 
Jakobsdotter och den andra hälften Låssa sockens fattiga 
Kajsa Eriksdotter för ett slag utan skada 1 riksdaler 16 öre 
Olof Erikssons hustru Ingrid Jacobsdotter på Dävensö för två okvädningsord 2 daler samt  
för svordom av lättsinnighet 1 daler, varav hälften tillfaller Erik Eriksson på Dävensö och den 
andra hälften Låssa sockens fattiga och 
för att hon olovligen tagit frukt ur Erik Erikssons trädgård. Bötar hälften av snatteriets värde 
med 4 öre 
Ingrid Jacobsdotter kommer att undgå enskild skrift och avlösning i Låssa kyrka  
 
På Häradsrättens vägnar Hind. Georg Westell 
 
Dombok för Bro Härads sommarting år 1772 
År 1772 den 22 och följande dagar i maj månad hölls lagtima sommarting med menige man 
och allmogen från Bro Härad i Tibble gästgivargård av undertecknad domhavande. 
Närvarande var länsman Anders Holmberg samt Häradets nämnd, nämligen  
Häradsdomare Erik Andersson i Hernevi 
Erik Nilsson i Jursta 
Matts Tomasson i Brunna 
Johan Johansson i Frösunda 
Nils Larsson i Önsta 
Pehr Markusson i Husby 
 
Efter gudstjänst i Näs sockenkyrka sammanträdde Häradsrättens ledamöter på förut nämnda 
tingstad och sedan laga ting och tingsfrid var utlyst upplästes för allmogen Kongl 
Skogsförordningen av år 1734, Legohjons stadgan av år 1739, Kongl Förordningen om 
Budkavlor av år 1743 och Kongl Förbudet mot barnamord av år 1750. 
    Därefter togs lagfarter och inteckningar som särskilt protokoll visar. Sedan hölls upprop där 
vissa dagar anvisades på vilka de instämda sakerna och andra anmälda ärenden skulle tas upp 
med undantag för mål rörande förmyndarskap, där särskilt protokoll skulle föras.  
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§ Kärade frälseinspektor Jonas Rydling vid Granhammars Sätesgård på framlidne 
Överståthållaren, Riddaren och Kommendören av Kongl Maj:ts höga Orden Baron A von 
Lantingshausens Sterbhus föreståndares vägnar i anledning av deras kamrers C Paganders 
uppvisade skrivelse av den 13 april till bonden Jonas Jonsson och hans dräng Matts Mattsson 
samt tegeldrängarna Eric Lindholm och Pehr Andersson vid Sätra Ryds socken. Han påstår 
plikt efter lag för att de förra vintern på en holme, Munkholmen kallad, tillhörande Sundby 
Sätesgård olovligt huggit 37 timmerstockar av tall och gran. Han begär ersättning för skada. 
    Svarandena, genom sitt fullmäktigeombud hovsekreteraren Carl Johan Anger, som visade 
sin i går underskrivna fullmakt invände, att han på sina huvudmäns vägnar, inte kunde inlåta 
sig i svaromål förrän deras husbonde, handelsman Anders Reimer Petersson i Stockholm på 
vars befallning de gjort det överklagade hygget blivit instämd. Till bevis häröver inlämnades 
ett brev av den 23 mars från handelsman Reimer till sin rättare Johan Anders Bergman vid 
Sätra lydande: 
    Efter min sista befallning låter ni med det första medan vinterföret varar tegeldrängarna 
hugga nödvändigt timmer av tall och gran på Munkholmen. Så många stockar som behövs till 
den nya bryggan i sjön som de hinner innan jag kommer ut. Jag litar på att ni ser väl efter det 
ena som det andra och i synnerhet att timret huggs medan det kan föras över isen. 
     Inspektor Rydling förklarade, att även om han hört att Munkholmen från urålders tider 
tillbaka blivit nyttjat och fredat under Sundby, ville han inte bestrida handelsman Reimers 
stämning till detta ting. 
 
Resolverades 
Då denna sak rör handelsman Reimers i avseende på hans befallning till det överklagade 
hygget på Munkholmen, så finner Häradsrätten skäligt att uppskjuta till nästa ting. Det åligger 
käranden att låta stämma handelsman Reimer. Svaranden på den nuvarande stämningen skall 
åter infinna sig. 
  
Sedan detta utslag blivit sagt, anhöll parterna på ömse sidor, att Häradsrätten för att 
förekomma att skogen på Munkholmen skadas medan denna rättegång varar, att allt hygge vid 
vite förbjuds. Ett vite på 20 daler silvermynt utsätts för parterna och blir den förfallen att 
betala som innan slut i detta åverkansmål sker hugger något på Munkholmen.  
 
§ Inlämnades en avkortningslängd på Kongl Maj:ts och Kronans räntor i detta Härad för förra 
året. Den upplästes och examinerades och befanns riktigt. 
 
§ Upplästes bouppteckningar på följande avlidna personers kvarlåtenskap: 
1:o Lars Pehrssons hustru, Sigrid Andersdotter 
2:o Krögaren Anders Andersson, Kalmarsund 
Jämte lika lydande avskrifter och bevis att de fattigas andel blivit riktigt erlagd. 
 
§ Till detta ting har trädgårdsdrängen Johan Lindgren Stockholm låtit stämma sina 
förmyndare frälseinspektor Anders Westling vid Stäket och mjölnaren Peter Sjödahl vid 
Aspviks kvarn. Han påstår att då han nu blivit myndig måtte de alltså förklara  
1:o att visa bouppteckningen på kvarlåtenskapen efter kärandens föräldrar 
2:o visa en förmyndarräkning över förvaltningen av kärandes arv 
3:o redogöra för kärandens avlidna broders arv som de har innestående. 
4:o ersätta rättegångskostnader. 
      Inställde sig drängen Lindgren biträdd av kamrer Christoffer Hanrell samt svarandena 
jämte deras fullmäktige regementsskrivare Jonas Sundeman. Kärandens fullmäktige yrkade på 
stämningens innehåll. 
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     Regementsskrivare Sundeman ingav en till Rätten ställd skrift från sina huvudmän, så 
lydande: 
    Till detta ting har vi blivit inkallade av vår pupill Lindgren, med påstående om räkning och 
redogörelse för det arv vi har omhänder tagit och som tillhör Lindgren. Denna Rättegång är ej 
så mycket mindre av honom förmodat, som vi skött hans arv till hans fördel och med mycken 
vidlyftighet verkat, utrett och använt oförtruten flit med många besvär, varför vi förtjänat 
annan belöning. Vidare tillkommer att vi aldrig nekat likvidation och redogörelse om den 
blivit utan laglösning begärd. Förra vintern lämnades redogörelse till Lindgren för 
genomläsning, vilket han genom påskrift erkänt.  
    Att nu som hastigast till detta ting driva in arvsmedlen lärer domstolen finna vara orättvist 
och omöjligt, helst som vi är obekanta med i vad vidlyftighet vi råkat med en del arvsmedel 
hos revisor Hedlund. Vi anhåller om anstånd till nästa ting då vi utfäster oss att inte bara  ha 
till hands och tillställa Lindgren hans arvsmedel utan också redogöra för de medel som influtit 
sedan sista räkningen upprättades. 
     Varefter regementsskrivare Sundeman uppvisat den åberopade förnyade räkningen som 
käranden genom påskrift godkänt.  
     Lindgren kunde inte neka att svarandena förra vintern givit honom en räkning över hans 
arv, men då han inte fått behålla räkningen påstod han genom sin fullmäktige stämningens 
innehåll. Han meddelade dock att han inte bestrider det begärda anståndet bara svaranden vill 
lämna honom avräkning på hans arv för hans nödvändiga behov med 500 riksdaler silvermynt 
och löfte att till nästa ting fullgöra stämningens hela innehåll. 
     Svarandena utfäste sig att genast till Lindgren betala vad han begär och att vid nästa ting 
inte bara vara färdiga med redogörelsen för arvet, utan också att lämna det ifrån sig så vida 
Lindgren vill mota deras intecknade fordran hos revisor Hedlund som kontant betalning. De 
tror sig inte vara i stånd att indriva den fordran så snart. Då Lindgren förklarades sig nöjd låter 
Häradsrätten vid denna överenskommelse bero och uppskjuter saken till nästa ting. Svaranden 
åläggs att då uppvisa alla handlingar rörande detta arv och komma Lindgren till gensvar. 
Parterna skall närvara. 
 
Den 23 maj fortsatte tinget 
§ På Ämbetets vägnar hade länsman Anders Holmberg låtit instämma bonden Johan Enman i 
Berga och kvinnspersonen Anna Catharina Falck på Tibble ägor med påstående om plikt för 
begånget lägersmål med varandra. 
     Holmberg och Enman inställde sig, men Falck hade inte på hela tinget varit närvarande, 
trots att hon fått stämningen i god tid. Häradsrätten prövade till följd av 12 kapitlet 2 § 
Rättegångs Balken skäligt, att inte endast låta Falck böta 2 daler silvermynt för uteblivande 
från tinget, utan också pålägga henne ett vite på 8 rikdaler att till nästa ting infinna sig och 
lämna länsman Holmberg gensvar. Även Enman skall infinna sig då. Falck skall i god tid få 
detta utslag. 
 
§ Nämndeman Erik Nilsson i Jursta och bonden Erik Eriksson i Ålbrunna som delägare i den 
så kallade Lusängen har låtit stämma bonden Karl Eriksson i Stora Granskog och torparen 
Pehr Karlsson Gammeltorp i Låssa socken angående böter efter lag, då de trots Häradsrättens 
förbud i somras haft sina kreatur på den så kallade Lusängen, som de inte har någon del i. 
Kärande begär ersättning för rättegångskostnader. 
     Nämndeman Erik Nilsson inställde sig på egna och Erik Erikssons vägnar tillsammans 
med svarandena. De kunde inte neka till att deras kreatur en gång hade kommit in i Lusängen 
genom någon av delägarnas dåliga gärdsgårdar. Det kunde inte bevisas, varför Rätten befriade 
dem från plikten med förbehåll att de ersatte rättegångskostnaderna. Skulle svarandena i 
framtiden beträdas med sådant olagligt förfarande skulle saken vara öppen. 
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    Då nämndeman Erik Nilsson eftergivit sin huvudstämning för denna gången låter 
Häradsrätten det bero. Karl Eriksson och Pehr Karlsson  skall betala 6 riksdaler kopparmynt 
var i rättegångskostnader. 
 
§ Mantalskommissarien Johan Westman har till detta ting stämt soldaten Schelin och hans 
hustru Anna Pehrsdotter i Bro socken, angåenden obetalda auktionsmedel. Han begär också 
ersättning för rättegångskostnader. 
     Men som det intygades att Schelin var kommenderad till Stockholm och hans hustru är så 
sjuk att hon inte kan komma till rätten, så fann Häradsrätten till följd av 12 kapitlet 1 § 
Rättegångs Balken skäligt att ursäkta svarandenas uteblivande denna gången och pålägger 
dem att till nästa ting infinna sig och lämna gensvar. Utslaget skall i god tid kungöras för dem. 
 
Således är avlupit, rannsakat och avgjort, intygar  
På Häradsrättens vägnar Hind. Georg Westrell 
 
Saköreslängd till följd av föregående dombok 
Kvinnspersonen Anna Catharina Falck på Tibble ägor för uteblivande från tinget bötar 2 
riksdaler  
På Häradsrättens vägnar Hind Georg Westell 
 
Dombok för Bro Härads lagtima Höstting år 1772 
År 1772 den 5 och följande dagar i oktober hölls lagtima höstting med menige man och 
allmogen från Bro härad i Tibble Gästgivargård av undertecknad domhavande, i närvaro av 
vice länsman Daniel Holmberg och Häradets nämnd, nämligen 
Häradsdomare Erik Andersson i Hernevi 
Anders Jöransson i Frölunda 
Erik Nilsson i Jursta 
Matts Tomasson i Brunna 
Johan Johansson i Frölunda 
Nils Larsson i Önsta 
Karl Andersson i Tång 
Pehr Markusson i Husby 
 
§ Efter gudstjänst i Näs sockenkyrka sammanträdde Häradsrättens ledamöter på förut nämnda 
tingsstad och sedan laga ting och tingsfrid utlysts upplästes för allmogen  
Kongl Förordningen angående Budkavlors utskickande och omkringbärande i landsorterna av 
den 1 juli 1743 
Kongl Förordningen angående straffets skärpande för tjuvar av den 20 december 1745 
Kongl Förordningen angående deras straff, som olovligen bryter andras brev och därur tar 
pengar eller annat penningars värde av den 5 mars 1746  
Kongl Förbudet mot Barnamord av den 12 juli 1750 
Därefter företog man sig inteckningar och lagfarter som det särskilda protokollet utvisar. 
Sedan skedde upprop då vissa dagar utsattes på vilka de instämda sakerna och andra anmälda 
ärenden skall upptas, utom de som rör förmyndarskapsmål, varöver särskilt protokoll blivit 
hållit. 
 
§ Torparen Stefan Jöransson Önsta torp i Ryds socken hade till detta ting låtit instämma 
tegelslagaren Jonas Danielsson i samma socken med påstående om plikt efter lag för att han 
förra hösten utan kärandens vetskap skall med lås och järnkedjor tagit och sedan förstört en 
ökstock för honom. Han vill ha ersättning för rättegångskostnader. 
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       Svaranden hade utan att anmäla förfall uteblivit trots att det intygades att stämningen 
blivit lämnat till honom i laga tid. Därför prövade Häradsrätten till följd av 12 kapitlet 2 § 
Rättegångs Balken skäligt att inte endast bötfälla Danielsson till 2 daler silvermynt för 
uteblivande från tinget, utan också förelägga honom vite på 10 riksdaler att vid nästa ting 
inställa sig till gensvar. Jonas Danielsson skall i god tid erhålla detta utslag. 
 
§ Inlämnades ett inbördes testamente så lydande: 
     Vi undertecknade har under vårt 14-åriga äktenskap levt i inbördes trohet, huldhet och 
kärlek och välsignats med 6 bröstarvingar, vilka dock allesamman efter den Högstes behag 
fallit ifrån. Därför har vi på ömse sidor med sunt förnuft och välbetänkt råd beslutat att till 
varandras säkerhet om Gud skulle behaga genom döden skilja oss åt, upprätta ett testamentum 
reciprocum  (inbördes testamente) med kraft att den efterlevande okväld för de andra 
arvingarna skall besitta och sig till godo njuta den lilla egendom och kvarlåtenskap, som då 
finns i huset. 
     Detta testamente sätts nu i kraft och behörighet med våra namns underskrivande och i 
vittnens närvaro år 1772 den 5 juni i Jursta, Bro socken. 
Eric Nilsson  Maria Andersdotter, Erik Nilssons hustru bomärke 
Som vittnen E Arenius Pastor i Bro  A Forslind 
     Då det meddelats att Maria Andersdotter nu avlidit så 
 
Resolveras 
Detta testamente bör till följd av 18 kapitlet 1 § i Ärvda Balken kommuniceras med Maria 
Andersdotters arvingar, vilka inom natt och år efter erhållen delgivning har tillfälle att 
inkomma med sina påminnelser, om de anser sig vara befogade därtill. 
 
§ Inlämnades bouppteckningar efter följande avlidna personer: 
1:o Nämndeman Erik Nilssons hustru Maria Andersdotter i Jursta 
2:o Kyrkvärden Johan Markusson i Husby torp 
3:o Bonden Karl Eriksson, Stora Granskog 
4:o Torparen Erik Johansson i Verka 
Lika lydande uppgifter och bevis att de fattigas andel av inventariesumman är riktigt erlagd. 
 
§ Inlämnades en bouppteckning på kvarlåtenskapen efter torparen Anders Hogdins avlidna 
hustru Catharina Johansdotter i torpet Skrinhäll. Lika lydande uppgifter och bevis att de 
fattigas andel är riktigt erlagd. 
 
§ Som ombud för Anders Mattsson på Vilunda Sätesgård i Hammarby socken kärade vice 
länsman Daniel Holmberg med nu transporterad fullmakt till Carl Carlsson, Lerberga i Ryds 
socken med påstående att han måtte bli skyldig att med ränta inlösa sitt skuldbrev av den 3 
februari 1770,  på 77 riksdaler kopparmynt till käranden och ersätta rättegångskostnaderna. 
     Holmberg uppvisade skuldbrevet så lydande: 
     Till min kära svåger eller order betalar undertecknad vid oktober månads slut i år 40 daler 
kopparmynt och löpande ränta för året på 27 riksdaler som härmed reverseras. 
Vilunda den 3 februari 1770 Carl Carlsson i Lerberga bomärke 
 
Bonden Carl Carlsson har i min närvaro erkänt sin skuld på 77 riksdaler samt på egen hand 
ritat sitt bomärke  P G Sandberg 
      Carl Carlsson som var närvarnade erkände skulden. Därför prövar Häradsrätten skäligt  att 
pålägga Carl Carlsson att infria det erkända skuldbrevet på 77 riksdaler samt betala 6 % ränta 
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från den 1 november 1770 till dess betalningen sker. Han skall också ersätta käranden 
rättegångskostnader med 12 riksdaler. 
 
§ En enligt sista protokollet uppskjuten sak mellan länsman Anders Holmberg på Ämbetets 
vägnar som kärande samt bonden Johan Enman i Berga och kvinnspersonen Anna Catharina 
Falck på Tibble ägor, gällande plikt efter lag för svarandenas begångna lägersmål. 
     Vid upprop infann sig vice länsman Daniel Holmberg och Enman. Falck kom inte, men 
inlämnade en skrift till Häradsrätten, där hon säger att hon inte har något bevis för att 
övertyga sin lägersman, dåvarande drängen nu bonden Johan Enman, ifall han inte hade ära 
nog att säga sanningen. Hennes brott hade redan bragt henne i största elände och ett ännu 
större elände skulle förestå henne om hon skulle tvingas övergiva sin tjänst hos stadsnotarie 
Sten Haegelblom i Stockholm. Därför anhåller hon att bli förskonad att behöva inställa sig 
personligen samt få rådrum tills tingstiden är slut att undergå avlösning, sedan hennes 
husbonde överlämnat böterna. Hon begär också förskoning från vitesböterna liksom de 2 daler 
till kyrkan som tillställdes länsman Holmberg. 
     Enman nekade på det högsta att han haft något olovligt umgänge med henne eller att han 
rått henne med barn. Trots gjorda framställningar kunde han inte förmås till någon  
bekännelse. 
     Vid efterfrågan intygades att Falck vid sommartiden förra året blivit lägrad på Skälby och 
förra annandag påsk fött ett gossebarn, som ännu lever och är insatt att uppfostras i Norrboda 
torp här under gästgivargården.  
     Då Holmberg inte hade några vittnen att tillgå 
 
Resolverades 
Att Häradsrätten prövar enligt 53 kapitlet 1 § i Missgärnings Balken rättvist att 
kvinnspersonen Anna Catharina Falck för första redan begånget lägersmål skall böta 5 
riksdaler silvermynt och till Näs sockenkyrka erlägga 2 daler. Hon skall i denna kyrkas 
sakristia undergå enskild skrift och undfå avlösning. 
Då bonden Johan Enman mot sitt enständiga nekande inte kunnat överbevisas att ha gjort 
kvinnspersonen Falck med barn, så blir han i brist på bevis befriad från länsman Holmbergs 
tilltal. Häradsrätten finner skäligt på grund av anförda skäl att befria Anna Catharina Falck 
från de vid förra tinget pålagda 2 daler i böter för uteblivande. 
 
§ Bönderna Anders Pehrsson, Hans Olsson, Erik och Johan Eriksöner, Johan Johansson och 
Olof Eriksson på Dävensö, som tilltalats av länsman Holmberg, erkände att de i mars månad 
försummat att skotta upp balkar och snö på sina väglotter på allmänna landsvägen i Jursta 
gata. 
     Häradsrätten fann skäligt att de skulle plikta 3 daler silvermynt vardera. 
 
§ På Ämbetets vägnar tilltalade vice länsman Daniel Holmberg drängen Christian 
Christiansson i Sjötorp och kvinnspersonen Lisa Pehrsdotter i Nybygge med påstående av 
plikt efter lag för begånget lägersmål med varandra. 
    Lisa Pehrsdotter berättade att Christian, då båda haft tjänst sista året i Lerberga by, 5 veckor 
för Mickelmässa lägrat henne. Hon hade sedan 3 veckor före Pingst fött ett gossebarn som 
sedan dött. 
     Christoffer nekade på det högsta till lägersmålet, varför Holmberg begärde att hans 
instämda vittnen, nämligen torparen Johan Erikssons hustru Brita Ersdotter i Rydjan och 
änkan Magdalena Pehrsdotter skulle höras under ed. Därför inkallades de och avlade ojävade 
eden och vittnade: 
Brita Eriksdotter att hon inte visste något som kunde tjäna till upplysning. 
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Magdalena Pehrsdotter, att hon hjälpt Lisa under förlossningen, som varit svår. Lisa hade 
endast talat om Christian. Vittnesmålen upplästes och vidkändes. Trots vittnesmålen nekade 
Christian fortfarande. 
 
Resolverades 
Häradsrätten prövade enligt 53 kapitlet 1 § Missgärnings Balken rättvist, att sakfälla 
kvinnspersonen Lisa Pehrsdotter till 5 daler silvermynt i böter för första resan begånget 
lägersmål. Hon skall erlägga 2 daler till Ryds kyrka och i kyrkans sakristia undergå enskild 
skrift och avlösning. 
    Christian Christiansson är i brist på bevis frikänd för länsman Holmbergs tilltal. 
 
Den 6 oktober fortsatte tinget. 
 Sedan frälseinspektor Jonas Rydling vid Granhammars Sätesgård på Baron Jacob Albrect 
von Lantingshausens sterbhusföreståndares vägnar i anledning av uppvisad order till sista 
sommartinget låtit stämma bonden Jonas Jonsson och hans dräng Matts Mattsson samt 
tegeldrängarna Erik Sundholm och Pehr Andersson vid Sätra i Ryds socken med påstående att 
de förra vintern i Sundby Sätesgårds tillhörig holme, kallad Munkholmen, olovligen huggit 37 
timmerstockar av tall och gran. Han begär ersättning för skada och rättegångskostnader. 
     Saken blev uppskjuten på grund av att handelsman Anders Reimer Petersson i Stockholm, 
som givit befallning om det överklagade hygget borde instämmas till detta ting. Svarandena  
skulle åter infinna sig. Så hade greve Axel Fersen och slottsfogden i Stockholm Jacob 
Kindborg, som förmyndare för Kandidaten baron Albrect von Lantingshausen genom uttagen 
stämning till detta ting på handelsman Reimer, angående att han den 30 och 31 mars samt 1 
april låtit sitt folk föröva åverkan genom att hugga 37 timmerstockar på Munkholmen, som 
ligger under Sundby Sätesgårds ägor och ägs av kandidat von Lantingshausen. 
 
Handelsman Reimer måtte därför plikta enligt lag då han överträtt Häradsrättens utfärdade 
förbud. Han bör också ersätta skadan och rättegångskostnaderna. 
     Uppställde sig till fullföljande härav på greve Fersens samt slottsfogden Kindborgs vägnar, 
kammarskrivaren i Kongl Maj:ts Kammarkollegium Mattias Hahne enligt uppvisad och i går 
påskriven fullmakt samt bonden Jonas Johnsson i Sätra på egna och de övriga på sista tinget 
instämda svarandenas vägnar. Handelsman kom inte, utan lät inlämna en av honom 
underskriven skrift där han erkänner att  han på grund av stämningen borde infinna sig vid 
Rätten och avgiva svaromål, men att han efter påkommen opasslighet inte kunde inställa sig. 
Han hade inte heller de handlingar och bevis som kunde styrka hans åtgärder. I ett mål av den 
natur som detta är, där personlig närvaro fordrades, kunde han inte delta. Han begär därför 
anstånd med sakens avgörande till nästa ting. Då han nu vistas på landet kan han inte med 
bevis stryka sin sjuklighet, vilket han skall vid nästa ting. Han vill då närvara utan vidare 
stämning och  åberopa sin rätt och uppläsa det aldrig kungjorda tingsförbudet. 
      Kammarskrivare Hahne påstod, att handelsman Reimer varken styrkt sitt förfall med 
sjudom eller med minsta skäl sökt leda i bevis behörigheten av sitt vid sista tinget välkända 
förfarande. Därför bör han plikta efter lag till Häradsrättens förbud samt att betala käranden 
för de borttagna stockarna med 2 riksdaler silvermynt för varje stock samt tingskostnader för 
två ting med 30 riksdaler. 
     Hahne inlämnade ett synebevis av den 2 april av nämndemännen Anders Jöransson och 
Johan Johansson i Frölunda, så lydande: 
     Under nedanstående dato har vi undertecknade på begäran av inspektor Jonas Rydling i 
Granhammar, besiktigat ett hygge i Sundby, Munkholms skog i Ryds socken. Vi fann att man 
huggit 18 fullkomligt stora tallstockar och 19 lika stora granstockar. De hade släpats ur 
skogen på snön och isen, som vägen tydligt utvisar till Sätra rusthåll i Ryds socken, gent mot 
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där hygget skett. Vi fann där lika stort antal timmer som blivit hugget. Större delen låg kvar 
vid sjön med sin småändar pekande mot Munkholmen, därifrån det blivit fört som syntes på 
isen. Att detta är sant kan vi edligen bekräfta och att Häradsrätten förbud mot åverkan på 
Granhammars sätesgård och alla underliggande hemman och lägenheter av den 15 mars 1764 
med vite på 20 riksdaler silvermynt, är kungjort. 
     Kammarskrivare Hahne begärde att det på ömse sidor träffade överenskommelsen som 
utfärdades vid förra tinget, att inget hygge på Munkholmen skulle ske under pågående 
rättegång nu skulle upphävas. 
     På tillfrågan erkände nämndemännen Anders Jöransson och Johan Johansson det av dem 
utgivna och här införda synebeviset.  Även en del av nämnden intygade att Munkholmen 
ständigt och så långt man kan minnas tillbaka nyttjats och fredats av Sundby- 
 
Resolverades 
Handelsman Reimer har inte styrkt sitt uteblivande på grund av sjukdom och inte heller på 
minsta sätt visat sin rätt till Munkholmen, men erkänt att det överklagade hygget skett på hans 
befallning. Då det har intygats att Munkholmen alltid hört under Sundbys nyttjande och 
fredande prövar Häradsrätten till följd av 10 kapitlet 1 och 5 §§ i Byggninga Balken skäligt att 
handelsman Reimer pliktar efter lag för åverkan på 37 timmerstockar efter en daler per stock 
= 37 riksdaler samt ersätter värdet av det bortförda timret med 2 daler stocken summa 74 
riksdaler  allt i silvermynt. Dessutom skall han erlägga 20 riksdaler i rättegångskostnader för 
två ting.  
     Det vid sista tinget överenskomna och beviljade förbudet att allt hygge på Munkholmen 
kommer att upphöra. Handelsman Reimer blir dock befriad från vitet, då förbudet inte blivit 
kungjort i Ryds socken. 
     Bonden Jonas Jonsson och hans dräng Matts Mattsson samt tegeldrängarna Erik Sundholm 
och Pehr Andersson vid Sätra, som huggit på sin husbondes befallning blir frikallade från 
plikt. 
 
§ På frälseinspektor Jonas Rydlings vid Granhammars Sätesgård begäran fann Häradsrätten 
skäligt att inte endast förnya den vid denna Rätt den 15 mars 1764 vid 20 riksdalers 
silvermynts vite utfärdat förbud mot all åverkan på Granhammars med underlydande 
frälsehemmans skogar utan också samma förbud i anseende till överklagat och visat intrång 
höja vitet till 30 riksdaler silvermynt. Den som hädanefter överträder detta förbud skall betala 
vitet och ersätta skadan. Detta förbud skall offentligen kungöras från Ryds och angränsande 
församlingars predikstolar, innan det äger laga kraft. 
  
§ Den uppskjutna saken mellan mantalskommissarien Johan Westman som kärande och soldat 
Schelin och hans hustru Anna Pehrsdotter i Bro som svarande, angående betalning på 63 
riksdaler kopparmynt för inrop av en ko vid auktionen i Toresta den 30 oktober förra året. 
Han begär också ersättning för rättegångskostnader. 
     Inställde sig på mantalskommissarie Westmans vägnar länsman Daniel Holmberg och i 
svarandenas ställe bataljonsadjutant Georg von Hellern. Holmberg yrkade på stämningens 
innehåll. Svarandenas fullmäktige erkände skulden. Därför ansåg Häradsrätten skäligt pålägga 
svarandena att betala 63 riksdaler kopparmynt samt ersätta rättegångskostnaderna med 15 
riksdaler. 
 
§ Till detta ting har drängen Anders Andersson i Önsta låtit stämma krögaren Jonas 
Andersson vid Långbro krog, Bro socken att han måtte förklaras skyldig att betala ett lån på 
18 riksdaler kopparmynt och en fjärding blandsäd samt ersätta rättegångskostnaderna. 
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     Vid uppropet inställde sig på kärandes vägnar hans husbonde, nämndeman Nils Larsson i 
Önsta, medan Jonas Andersson uteblivit från hela tinget, trots att han fått stämningen i laga 
tid. I anseende härtill påstod nämndeman Nils Larsson, att saken ändå skulle tas upp och 
avgöras. Han yrkar på sin huvudmans i stämningen gjorda påstående och nämndeman Erik 
Nilssons i Jursta intygande att Jonas Andersson i hans närvaro frivilligt tillstått skulden, som 
han blivit lagsökt för.  
    
Resolverades 
Då Jonas Andersson utan att anmäla förfall uteblivit från detta ting, som nu snart är slut, trots 
att han fått stämningen i god tid, prövar Häradsrätten, skäligt till följd av 12 kapitlet 2, 3 och 4 
§§ i Rättegångs Balken att låta Jonas Andersson böta 2 daler för uteblivande från tinget. De 
kommer också att döma i saken efter skäl som framkommit. Nämndeman Nils Larsson har 
genom nämndeman Erik Nilssons intygande styrkt att Jonas Andersson frivilligt erkänt att han 
är skyldig Anders Andersson 18 riksdaler och en fjärding blandsäd.  
     Alltså finner Häradsrätten skäligt pålägga Jonas Andersson att betala sin skuld till Anders 
Andersson med 18 riksdaler och en fjärding blandsäd in natura eller i brist därav med 5 daler 
kopparmynt samt ersätta kärandes rättegångskostnader med 9 riksdaler. 
     Det åligger dock käranden som vunnit domen, att till sin vederpart, sedan tid för vad är ute, 
kungöra eller begära utmätning i så god tid att svaranden till nästa ting hinner instämma och 
återvinna saken om han anser sig befogad till det. 
      
§ Bro Härads Rätts utslag i den av klockaren Abraham Svenberg i Tibble församling mot 
målaren Bernhard Utter vid Tärnsund i Ryd socken till detta ting instämda sak, angående att 
Utter förra våren för att sköta sitt åkerbruk lånat ett stokreatur som han genom ovarsamhet 
låtit omkomma. Han hade vid det urväder som inträffat i maj förra året lämnat djuret utan 
tillsyn. Köld och snö hade fördärvat djuret som senare dött. 
     Utter måtte alltså vara skyldig att ersätta Svenberg med stoets värde, som han betalat när 
han ropat in djuret vid auktionen vid Skällsta i mars månad. Stoet hade kostat 108 riksdaler. 
I detta mål har vittnen blivit hörda vid lagtima hösttinget i Tibble gästgivargård den 6 oktober 
1772. 
     Häradsrätten har tagit denna sak under övervägande. Utter hade påstått att stoet varit 
behäftat med någon invärtes sjukdom som kommit av ett illa läkt sår på det ena låret och 
därför dött. Vittnena hade däremot intygat att Svenberg använt stoet i åkerbruket hela våren 
sedan såret läkt, utan att någon synbar skada funnits på djuret även om det varit magert. Ett 
vittne hade under ed berättat att hästen under urvädret i maj gått snöig och frusen i Utters 
hage. 
     Alltså finner Häradsrätten skäligt att Utter, som inte gittat visa att stoet genom någon 
oförmodlig och utan hans vållande händelse omkommit, skall betala det döda djurets värde 
efter vad Svenberg  själv givit med 108 riksdaler kopparmynt och betala Svenberg 15 
riksdaler i rättegångskostnader. 
 
§ Uppvisades ett av kyrkoherden i Ryd och Näs församlingar Olof Hernodius bevittnat utdrag 
ur sockenstämmoprotokollet, hållet den 19 juli i år, där det framgår att sockenskräddaren Carl 
Johan Kjellberg flyttat från orten. Då Församlingen behövde en annan sockenskräddare hade 
de utsett skräddargesällen från Tibble socken Johan Norström. Han har nödvändig erfarenhet 
av skräddarhantverket och därför anhåller Kjellberg att Häradsrätten befordrar hans 
försvarsbrev till honom.  
      När det vid efterfrågan intygades att Ryds församling nödvändigt behövde en sådan 
gärningsman och att Norström kan betjäna församlingen med att göra kläder, fann 
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Häradsrättens skäligt att anta Norström till sockenskräddare i Ryds församling. Norström 
skall ödmjukt anmäla hos landshövding baron Johan Funk om fullmakt. 
 
§ Till detta ting hade generalmajor greve Pontus de la Gardie låtit stämma färjeförman 
Zacharias Bergman vid Stäket med påstående av plikt enligt lag för att han förra sommaren  
1:o olovligt huggit 2 tallar på Stäksön 
2:o på samma ö skurit torv 
3:o fiskat olovligt i Stäksströmmen.  
Han påstår skada och begär ersättning. 
    Inställde sig till fullföljande härav på kärandes vägnar regementsskrivare Jonas Sundeman, 
med fullmakt av den 28 september. Men Bergman som vid uppropet igår varit närvarande har 
utan Rättens lov rest bort och inte ställt någon fullmäktig för sig.  
    Regementsskrivare Sundeman påstod därför att Bergman måtte plikta för uteblivande från 
tinget och föreläggas vid vite att infinna sig vid nästa ting. Regementsskrivaren anhöll också 
att Rätten ville för dödsfall skull in qvantum …, på ed höra gamle mannen Johan Bengtsson i 
Tegelhagen. Häradsrätten biföll med stöd av 17 kapitlet 1§ Rättegångs Balken sedan ej  något 
jäv mot honom framkommit. 
     Johan Bengtsson berättade efter avlagd ed med hand på bok och varningsord om edens vikt 
och värde, att han inte sett då Bergman på Stäksön, som tillhör generalmajor De la Gardie, 
utfört hygget. Han hade dock märkt när Bergman sista sommaren kommit från ön med två 
tallar, som han upptäljt till mullrefflor. Att de bägge träden var huggna på Stäksön kunde 
vittnet märka med anledning av att de  kvarstående stubbarna passat ihop.  
     Vittnet hade också sett att Bergman sista sommaren skurit torv bredvid kärandes krogstuga 
på den sidan färjan. Hur mycket det var har vittnet inte sett. 
     På regementsskrivare Sundemans begäran frågades om vittnet märkt något olovligt fiske. 
Vittnet  svarade att han sista sommaren sett att Bergman lagt ut sina nät i färjegången att fiska 
med. Uppläst och vidkänt. 
 
Resolverades 
Då Bergman utan Rättens tillstånd rest från tinget utan att ställa fullmäktig för sig, prövar 
Häradsrätten enligt 12 kapitlet 1 § Rättegångs Balken att låta honom böta 2 daler silvermynt 
för uteblivande samt pålägga honom vite på 5 daler att till nästa ting infinna sig att gensvara 
käranden. Bergman skall tidigt lämnas detta Utslag.  
 
§ Till uppsyningsmän över Häradets Allmänning förordnades nämndeman Pehr Markusson i 
Husby och bonden Erik Mattsson i Tång. Det åligger dem att noga efterse och hos 
Häradsrätten angiva hur allmänningarna sköts. De skall rätta sig och noga efterleva Kongl 
Skogsordningen.  
 
§ I en ingiven skrift ansåg generalmajoren Pontus de la Gardie att de 10 riksdaler som Rätten 
utfärdat i vite för att avhålla vanartigt folk från att göra åverkan på Stäkets gårds skog inte 
räcker. Han anhåller att Häradsrätten höjer beloppet. Särskilt som det intygats att olovligt 
hygge i denna skog skett till generalmajorens skada, vilken instämd sak nu förevarit i tinget.  
      Häradsrätten fann därför skäligt att utsätta vitet till 20 riksdaler silvermynt för den som 
hädanefter förövar åverkan på Stäkets skog. Det gäller också olovligt fiskande i den ström 
som tillhör Stäket och övrigt fiske. 
     För att undvika okunnighet härom skall förbudet läsas från predikstolarna i Näs och 
omkringliggande kyrkor innan det träder i laga kraft. 
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§ Regementsskrivare Hemmendorff bötfälls till 5 riksdaler silvermynt, för att han inte löst ut 
ett av honom begärt utslag. Han skall dessutom betala den lösen som är påtecknad 
handlingen. 
 
§ Den vid sommartinget uppskjutna saken, vars orsak finns i sista protokollet mellan 
trädgårdsdrängen Johan Lindgren i Stockholm som kärande och hans förmyndare 
frälseinspektoren Anders Westling vid Stäkets gård samt byggmästare och mjölnaren Peter 
Sjödahl vid Aspviks kvarn som svarande, angående att de måtte skäligen förklara 
1:o att uppta bopuppteckningen på kvarlåtenskapen efter kärandes avlidna föräldrar 
2:o uppvisa en laga förmyndarräkningen över förvaltningen av kärandes arv 
3:o på samma sätt redogöra för kärandes avlidne broders arv, som är innestående hos dem 
4:o ersätta rättegångskostnaderna 
     Inställde sig trädgårdsdrängen Lindgren biträdd av kamrer Christoffer Hanrell samt 
svaranden jämte deras fullmäktige regementsskrivaren Jonas Sundeman. Sundeman 
inlämnade i stämningen fordrade handlingarna jämte räkningen över förvaltningen av Johan 
Lindgrens, som numera är myndig och hans omyndiga broders arv. Det visade sig att sedan 
nödvändiga utgifter blivit avdragna hade de att fordra av Sjödahl:  
Johan Lindgren 4.842 daler 4 öre och Gustaf Lindgren 3.577 daler 20 öre och av Westling: 
Johan Lindgren 4.972 daler 18 öre och Gustaf Lindgren även 4.972 daler 18 öre allt 
kopparmynt. 
     Svarandena berättade att de nu hade medlen i beredskap att erlägga, vilket de gjorde inför 
Rätten, till Johan Lindgren hela hans arvsfordran bestående dels i en förskrivning av revisor 
Hedlunds enligt träffad överenskommelse vid sista tinget och dels i kontanta pengar. 
    Till följd härav anhöll svaranden som nu redogjort för sin förvaltning och betalat ut arvet 
att  (texten utsuddad) 
    Kamrer Hanrell meddelade att han läst igenom förmyndarräkningen och förklarade att han 
därvid vad Johan Lindgren angick inte hade något att påminna, utom att de 100 riksdaler och 
85 riksdaler kopparmynt som Westling och Sjödahl påfört räkningen som fullmäktigearvode 
borde avräknas. Men han förbehöll sig att senare göra en stämning med  nödvändiga 
erinringar över Gustaf Lindgrens räkning för föda och skötsel som Sjödahl utsatt till 821 
riksdaler kopparmynt. 
     Regementsskrivare Sundeman underställde Rättens omprövande om inte hans huvudmän i 
anseende till de myckna mödor och besvär de haft att indriva under deras tid utestående 
sterbhusfordringarna borde ha skäl att uppta arvode som fullmäktige. Särskilt som de för 
indrivningens skull inte själva hade haft tillfälle, som var vanligt, att befatta sig därmed. De 
hade heller aldrig vägrat att redovisa eller utbetala pengarna, utan endast begärt mer tid för 
indrivningen. Som Rätten väl vet, har de haft kostnad på grund av att i hedlundska konkursen 
beakta sina pupillers rätt. Kamrer Hanrell begär Rättens utlåtande härom. 
 
Resolverades 
Johan Lindgren har inte haft något vidare att påminna mot förmyndarna Sjödahls och 
Westlings ingivna räkning, utom de 185 riksdaler kopparmynt för deras fullmäktigearvode. 
Men som rätten vet att Westling och Sjödahl i och med detta förmyndarskap haft flera 
rättegångar och de inte själva kunde utöva sitt förmyndarskap för att utreda detta arv, så finner 
Häradsrätten att de utfört mer än vad som kan begäras av dem. Därför prövas skäligt att 
godkänna räkningen i alla delar. 
     Då Johan Lindgren nu inför rätten mottagit sitt arv och alla handlingar som hör dit prövar 
Häradsrätten skäligt att Westling och Sjödahl, som således lämnat full redovisning för sitt 
förmyndarskap av Johan Lindgrens arv är fria från ytterligare räkenskap. 
Sålunda har förevarit, rannsakats och avgjorts intygar  
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På Häradsrättens vägnar Hind Georg Westell 
 
Saköreslängd till följd av föregående dombok 
Kvinnspersonen Anna Catharina Falck från Stockholm för första resan begånget lägersmål 
bötar 5 daler och ger 2 daler till Näs kyrka, där hon också enskilt skriftas och undgår 
avlösning 
 
Handelsman Anders Reimer Petersson i Stockholm bötar 37 daler för åverkan på Sundby 
sätesgårds skog 
 
Tegelslagare Jonas Danielsson vid Gällöfsta och förman Tomas Andersson i Långbro torp 
bötar 2 riksdaler vardera för uteblivande från tinget. 
 
Färjeförman Zacharias Bergman vid Stäkets färja för att han utan tillstånd varit borta från 
tinget bötar 5 riksdaler. 
 
Regementsskrivare Carl Johan Hemmendorff i Stockholm bötar 5 riksdaler för att han begärt 
men inte utlöst utdrag ur protokoll. 
 
Bönderna Anders Pehrsson, Hans Olofsson, Erik och Johan Eriksöner, Johan Johansson och 
Olof Eriksson, alla på Dävensö bötar tillsammans 18 riksdaler för försummad snöskottning 
 
Kvinnspersonen Lisa Pehrsdotter i Nybygget, Ängsholmen bötar 5 riksdaler för första resan 
begånget lägersmål och erlägger 2 daler till Näs kyrka, där hon i sakristian kommer att enskilt 
skriftas och få avlösning. 
 
På Häradsrättens vägnar Hind Georg Westell 
 
Bro oktober 2008 Gudrun Sandén 
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