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Hällingsjö 

Stavningen Hällingsjö nyttjas i jb. 1546 men Helessröd 1547. 

Hellesiö förekommer i 1590 års jb. Stavningen är 1660 Hellingre och 1663 

Hellingsered. Från 1675 skrives som tidigare Hällingsjö. 

Vid vintertinget 1737 uppvisade kronoskytten Lars Stockman skinn av tvenne 

rävar, dem han efter bevis av corporalen Johan Palmbowm och nämndemannen Anders 

Pärsson i Hällingsjö skjutit på åtel. 

Jon Andersson i Hällingsjö uppviste i maj 1739 ett utdrag av denna tingsrätts 

dombok av den 6 februari 1722. På det testamente, som nämndemannen Anders 

Pehrsson i Hällingsjö och hans hustru Börta Larsdotter gjort till Jon Andersson och dess 

nu varande hustru Börta Larsdotter -                      . Härefter gav Jon Andersson till 

känna att den ene testamentsgivaren Anders Pehrsson i Hällingsjö förlidet år i 

höstetiden är död bleven, varföre han velat detta testamente uppvisa men gav därjämte 

till känna att änkan Börta Larsdotter ännu är i livet. 

Vid samma ting dömdes corporal Lenberg att för ett okvädinsord böta 1 daler. 

Och såsom detta brott är skett om en söndag eftermiddag i Anders Månssons hus i 

Hällingsjö, ty pliktar Lenberg därföre 10 daler. 

Vid tinget i februari lät änkan Kierstin Andersdotter, boende på frälsehemmanet 

Hellingsjö, uppvisa en förteckning och värdering, som hon den 30 nov. förlidet år låtit 

av länsmannen Måns Jonsson samt nämndemannen Bengt Olufsson i Bråtared upprätta 

på kvarlåtenskapen efter hennes avledne man Anders Månsson, vilken efter sig lämnat 

sex barn, en son och fem döttrar, av vilka den äldsta dottern Elin är gift men alla de 

övrige omyndige, å vilkas vägnar kronoskytten Lars Stockman såsom förmyndare varit 

tillstädes. 

Ägendomen består av lösöron(!) uti silver, koppar, säng- och gångkläder, boskap, 

järnredskap, träbråte, glas och spannemål, som tillhopa med dottrens hemföljd uppgår 

till en summa stor 255 daler och 28 öre smt, varandes ej allenast änkans namn med 

edelig förpliktelse utan ock mågen Oluf Olufssons i Gislo samt dess hustru Elin 

Andersdotters namn där under tecknade.- 

Vid hösttinget 1761 anhöll mantalskommissarien herr Peter Johan Ekman om laga 

fasta å hela hemmanet Hällingsjö, vilket han av framlidne handelsmannen Tornthons 

arvingar, herrar Maccabens Tornthon, Johan J. Paulin och Anna Elisabet Torntkon sig 

tillhandlat emot 4000 daler smts köpeskilling enligt salubrev av den 11 oct. 1759, som 

uppteddes. 

Den 30 april 1764 företeddes uppteckning och värdering över ägendomen efter 

åboen Lars Andersson på ¼ frälsehemmanet Hällingsjö, som efter sig lämnat med 

hustrun Karin Andersdotter fem barn, sonen Måns 11 år, Nils 10 år, Carl 3 år, dottern 

Anna Maria 5 och Catrina 3 år, på vilka omyndigas vägnar inställde sig den avlednes 

broder gästgivaren Bengt Andersson i Bugärde, då ägendomen under änkan Karins 

sjukliga tillstånd uppgavs av hennes broder cronoskytten Anders Ståhlberg samt Anders 

Börjesson i Gunlered som följer:- 

Bouppteckningen kan ju inte i dess helhet intagas här, utan vi får nöja oss med 

några brottstycken ur densamma: 

Kommenterad [HN1]: troligen lösören 

Kommenterad [HN2]: Finns en handelsman i Göteborg 
med namnet Maccabeus Tornton. 
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Silver- En liten bägare pantsatt över dess värde hos Måns i Apelgärde för 24 daler 

16 öre. I behåll en förgyld ring 1 daler, en skjorteknapp 1 daler, ett litet särkespännne 12 

öre. 

Koppar – En brännevins panna med hatt och pipor 25 marker – 25 daler en kiättel 

10 daler. Massing: 2 st. ljusestakar 2 daler. 

Järn – En stor gryta 6 dal, en järnskodd kärra 14 dal, en gammal hagelbössa hos 

smeden 1 daler. 

Trä: Ett målat bord i kammaren 4 dal, en gammal väv 2 dal, 10 gamla vävskedar 1 

dal 8 öre, en gammal spinnrock 16 öre, en kista med hult lock 3 daler, en stor kista 2 

daler. 

1 liten gammal bibel 2 dal, 4 st. gamla psalmböcker 24 öre.  

En ridsadel 1 dal., 1 klöfsadel 16 öre. 

En målad åkesläde 2 dal., 1 oxekärra med hjul 16 öre. 

Manskläder: En mössa 8 öre en hatt 1 dal., en skinntröja 6 dal, ett par skinnbyxor 

1 dal. 16 öre, ett par dito 1 dal. 16 öre, en grå walmarsrock 2, en gammal kapprock 2. 

Boskap. En liten grå jelmet oxe 24 daler, en svart stut 12, en röd ko med fiäldra 

18, en röd ko 20, en rödblek ko 18, ett ungt sto 20, fem st. får med fyra lamm 12 daler. 

Två grisar 2, en ung sugga 2,16, en ung galt 2 dal, tvenne st. höns 1 daler. 

En skäppa korn i en säck 16 daler (observera det höga spannmålspriset!), 1 ¾ dels 

tunna utsådd råg anses till 5 daler skäppan, 35 daler, ½ skäppa linfrö 2 daler 16 öre. 

Fordran hos Anders i Lönekulla för en oxe 28 daler. 

Tillgångarna i boet uppgick till 463 dal, 16 öre, men då mantalskommissarien 

Ekman, hemmanets ägare, enligt husesyn av den 1 oct. 1762 hade att fordra 444 rd för 

husröta, hade all egendom i boet därtill blivit kvarsatt. Då begravningskostnaden på 29 

dal. 16 öre och övriga skulder tillkom, steg skuldesumman till 713 daler. Så det boet var 

uppenbart konkursmässigt och man undrar hur änkan efter Lars i Hällingsjö och hennes 

fem barn sedan fick det. 

Till vintertinget 1769 hade mantalskomm. P.J. Ekman låtit inkalla åboerna på 

frälsehemmanet Hällingsjö Anders Jonsson och Håkan Bengtsson att höras över en den 

8 dec. förlidet år å deras bruksdelar hållen husesyn varutinnan Håkan är påförd för 

eftersatta nybyggnader och förbättringar 128 daler smt. och Anders Jonsson 317 daler, 

vilka närvarande erkände riktigheten av den hållne husesyn och utfäste antingen bygga 

och bättra bristfälligheterna in natura eller dem med penningar gälda, förbehållandes 

frälseägaren att desse landboer ej må avflytta deras hemmansdelar, varifrån de sig 

uppsagt, innan de fullgjort de dem påförde skyldigheter. 

Rätten dömde de båda brukarna att fullgöra sina utfästelser. 

Johan Ulrich Ekman på Hällingsjö os hade till vintertinget 1772 instämt ryttaren 

Bengt Dristig 1:o för det han såsom kärandens lagstadda hjon gått utur tjänsten och 

antagit drängetjänst hos annan husbonde, 2:o för det han i olaga tid och innan vigsel 

åkommit sammanflytt att bo med sin nu varande hustru förra änkan Kierstin 

Börjesdotter i Barekulla och 3:o emot Dristigs hustru för det hon hyst honom, änskönt 

han varit kärandens lagstadda hjon. 

Då tingsrätten företog dessa mål, anmälde Dristig att han och hans hustru träffat 

förening med herr Ekman på det sättet, att denne avstår all talan emot det att svarandena 

Kommenterad [HN3]: Fastän, ehuru, oaktat 
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till honom betala 8 dagar efter midsommaren detta år 16 daler smt, varuti 6 dalers städja 

är inbegripen.- 

Vid tinget i februari 1781 lät skogvaktaren välaktad Johan Ulrik Ekman hos rätten 

anhålla om laga fasta å ett halvt mantal i frälsehemmanet Hellingsjö tillika med ett där 

varande torp, vilket han såsom gåva bekommit av sina föräldrar mantalskommissarien 

herr Peter Johan Ekman och dess fru Brigitta Charlotta Hedström enligt nu företald 

avhandling av den 13 mars 1773, vilkens riktighet löjtnanten välborne herr Jean 

Abraham Silfverhjelm bestyrkt, dock hava herr mantalskomm. och dess fru sig 

förbehållit, att ifall efter deras död deras egendom vore så stor, att sonen J.K. Ekman 

skulle komma att ärva något vidare, enär de andra barnens lotter bliver uträknat, så skall 

detta halva mantal på dess lott räknas till 200 riksdaler, innan han får gå i jämnt arv med 

sina syskon, men skulle åter förenämnda mantal efter detta utsatta pris överstiga vad de 

andra syskonen fått eller få kunna, så skall han icke vara förbunden att giva något åter 

ifrån sig för denna gård. 

I maj 1781 inlämnade kronolänsman Johan Lenberg en den 14 maj sistlidne 

förrättad husesyn å halva frälsehemmanet Hällingsjö, av vilket Andreas Månsson åbott 

en fjärdedel i fem års tid och pigan Elin Persdotter brukat den andra fjärdingen i tre års 

tid, vilken upptager huserötebristen för Anderas M. till 299 rd. 42 sk. samt för pigan 

Elins bruksdel 103 rd. 16 sk.- 

Till samma ting hade länsman Ternstedt inkallat Carl Johansson i Gräsryd för att 

han uppå kronolänsmannens halva fjärderigshemman Hällingsjö ägor huggit och avfört 

flere tjog löv, då parterna sig inställte och svaranden väl vidgår, att han huggit ett par 

tjog alelöv på Hällingsjö, men sådant har skett med kronoskogvaktaren Ulric Ekmans 

samtycke, och som han äger ena hälften uti Hällingsjö, förmodar svaranden sig därtill 

berättigad, uppvisandes Ekmans skrifteliga tillåtelse av den 12 oct. nästlidne att bryta 

något alelöv på hans ägor, men kronolänsman Ternstedt anser Ekman därtill 

oberättigad.- 

Instämda av länsman Ternstedt erkände Assar Bengtsson och Bengt Bengtsson i 

Willingsgjerde att de på frälsehemmanet Hällingsjös ägor utan tillstånd brutit var sitt 

lass löv, varför de i stöd av Byggningabalkens X cap 1 och 5 §§ böta för vart lass 16 sk. 

och betala värdet med 6 sk. samt betala kostnaderna i målet med 1 rd. 

Isak Andersson i Röberg erkände att han i länsman Ternstedts ägande 

frälsehemman Hällingsjös gärde olovligt huggit och hemfört tre tjog löv. Han fick böta 

1 rd. och betala värdet med 18 sk. 

Länsman Anders Ternstedt anhöll i en till rätten ställd skrift om tillstånd att på det 

vid hans ägande frälsehemman Hällingsjö belägna torpet Hällingsjö os kallat, där tvenne 

landsvägar sammanstöta, få emot avgifts erläggande idka dricksalu, helst ingen 

gästgivare eller traktör härigenom lider men, emedan gästgivaregårdarna Bugjerde och 

Björlanda äro över en halv mil samt Korslätts krog ¼ dels mil från torpet belägne och 

den senare endast vid Boråsvägen. Länsmannen hänvisades till K.B. att söka tillstånd. 

År 1782 vid hösttinget framstod för rätten kronolänsman And. Ternstedt och å 

egna samt hustrus Eleonore Säfströms vägnar uppviste ett salubrev av den 18 dec. 1780, 

varav inhämtas, att kronoskogvaktaren hejderidaren J.K. Ekman och dess hustru Inga 

Bolla Schernia till länsman Ternstedt uppdragit och försålt skatte- och besittningsrätten 

Kommenterad [HN4]:  
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av halva frälsehemmanet Hällingsjö jämte hälften uti den därå varande 

klensmedshammaren och torpet Hällingsjö (Os?) emot 333 rd. 32 sk. köpesumma, 

vilken saluavhandling organisten Jonas Askegren i Sätila och Carl Jonsson i Kråkered 

underbevittnad, anhållandes i grund därav om laga fasta och sköte därav. 

Vid hösttinget 1786 framstod handelsmannen Jonas Scherman och anhölt att 

tingsrätten ville meddela honom laga fasta och sköte å fjärdedelen av halva 

frälsehemmanet Hellingsjö, vilket han sig tillhandlat av hejderidaren J.K. Ekman och 

dess hustru Inga Bolla Scheernia för 225 rd. specie och villkor, att köparen till våren 

1785 får komma i fall åtkomst och disposition av ¼ i frälsehemmanet Hellingsjö jämte 

det att köparen utan avseende på lott eller likhet får opåtalt äga den s.k. Karlalyckan 

enligt vad saluavhandlingen av den 15 maji 1784, vilken till sin riktighet länsman 

Ternstedt, organisten Askegren och handelsmannen Paul Säfström med sina namns 

underskrift stadfästat. 

I maj 1794 skrevs i domboken om förra tingets utslag på handelsmannen 

Scherlanders anhållan att till åtskilliga behover för halva frälsehemmanet Hällingsjö få 

utsyning på Björketorps sockneskog till ett belopp av 25 tolfter timmer samt 7 eller 8 

svillar. Länsman Bökman ingav en av honom samt nämndemännen Hans Olofsson och 

Måns Göransson förrättad besiktning, varav inhämtades att till spannemåls magasin, 

drängestuva och redskapshus under ett tak till 30 alnars längd blivit föreslagne 245 

timmerträn och 62 blockar, men som Björketorps socknemän sistlidne ting bestritt 

handelsmannen Scherlanders ansökning, så prövade häradsrätten skäligt utställa 

förenämnda besiktning till kommunikation med socknemännen, vilka nästa ting däremot 

äga anföra, vid talans förlust, vad de nödigt akta. 

Ny ägare till Hällingsjö dyker upp vid tinget i Bollebygd i januari 1797: 

Capitainen välborne herr Herman H. af Dittmer anmälte uti ingiven skrift att vid 

hans hemman Hällingsiö, vilket han nyligen sig tillhandlat, är han i saknad av de 

nödvändigaste hus såsom vagnbod, sädesbod, redskaps- och visterhus, ved och 

mangelbod och som herr capitainen i brist av virke slika byggnader ej uppföra kan, så 

anhölt han om utsyning på samfälte sockneskogen och ingav därjämte att bevis av 

hejderidaren Bökman och nämndemannen Hans Olofsson i Kulla om sannfärdigheten av 

vad nu anfört är.- 

Vid sommartinget 1797 inlämnades anhållan om förbud enligt följande: Med 

anledning av bifogade bevis får jag ödmjukeligen anhålla, att de till mitt innehavande 

frälsehemman Hällingsjö angränsande hemmans åboer måtte åläggas, då vintern 

medgiver, iståndsätta de här intill belägne gärdesgårdar i början av april månad, helst 

var och en äger fred hava över sina ägor och detta hemman är (ett) av de förstsådde här i 

orten samt således långt före den tiden lag till hägnad utstakar. Varjämte i lika 

ödmjukhet utbedes, att ett betydeligt vite måtte utsättas för den eller dem, som olovligen 

gå eller färdas över mina ägor, varigenom ängarna upptrampas, gärdesgårdar nedrivas 

och kreatur inkomma. H. Olof Dittmer. 

Ett intyg inlämnades av följande innehåll: Av oss undertecknade fordna åboer 

uppå frälsehemmanet Hällingsjö varder intygat, att detta i hänseende till jorden och dess 

bruk är av den beskaffenhet, att det bland de aldra första uti socknen bör besås, 

nämligen uti tolfte eller trettonde veckan eller första dagarna av april månad. Hellingsjö 

Kommenterad [HN5]: lagfart 

Kommenterad [HN6]:  
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den 5 maj 1797. Lars Andersson i Hult själv hållit i pennan, Johannes Eriksson uti 

Eshult själv hållit i pennan. Jöns Scherlander. 

Vidare läses i domboken: Anno 1797 den 5 maji infunno sig undertecknade att på 

capitainen herr H.K. af Dittmers anmodan och Bollebygds härads lovliga tingsrätts 

utslag under den 23 januari detta år göra förslag till den husbyggnad, som välbemälte 

herr kapten nödvändigt tarvas såsom uthus å dess frälsehemman Hällingsjö, vartill 

följande erfordras: 

Vagn-, sädes-, ved- och mangelbod, redskaps- och visterhus finnas oumgängelige, 

vilka herr kaptenen tänker sammanbygga under ett tak 33 alnar i längden, 10 alnar i 

bredden och 4 ½ dito i höjden, vartill åtgå 13 st. svillar. Till utan- och skiljeväggar 216, 

till saxar och åser 12, till reden under golvet 6 ½, till tak trossning, dörrar, tilgden och 

knutfodringar 50 ½ - Summa 235 timmerträn och 50 blockar.- 

Till samma ting hade kaptenen instämt hejderidaren Ulric Ekman och 

brännemästaren Hedberg på Hällingsjö med fordran att dessa måtte åläggas deltaga i 

uppsättande och underhållande av en gärdesgård, som skall utgöra stängsel emellan 

parternas ägor. Länsman Ingemarsson och nämndeman Måns Svensson i Dalagården 

hade ej verkställt den syn å i fråga ställde hage, som häradsrätten vid förra tinget ålagt 

dem att förrätta. Uppskov. 

Kapten v. Dittmer hade instämt hejderidaren Ekman med påstående om plikt och 

ansvar för ogilde gärdesgårdar. Ekman undandrog sig genmäle på den grund att han den 

13 i denna månad försålt sitt hemman Hellingsjö till fabrikören Olof Ekelund (på 

Bosgårdens pappersbruk i Sätila), vilken även därå redan erhållit första uppbudet. 

Kaptenen däremot förmente, att svaranden borde hålla dessa gärdesgårdar i stånd så 

länge han bebor hemmanet och om deras närvarande beskaffenhet begärde han få 

avhörde vittnen nämndemännen Carl Månsson i Gunna och Måns Svensson i 

Dalagården, vilka ojävade avlade sanningseden och berättade att de besett Ekmans 

gärdesgårdar och funnit dem alldeles odugeliga. Rätten fann Ekman skyldig att intill 

nästa vårdag (den 14 mars) ansvara för hemmanets lagliga hävd, i anledning varav han 

vid 4 rds vite ålägges att ha gärdsgårdarna i sådant stånd, som 5te cap Byggningabalken 

utsätter inom en månads förlopp. 

Ekmans beslut att sälja sin gård i Hällingsjö måtte ha kommit hastigt upp, ty 

domboken meddelar för den 19 maj 1797: Ånyo uppviste commissionslantmätaren 

Jacob Liljedahl en vid vintertinget sistlidet år fastställd karta över frälsehemmanet 

Hellingsjös inägor, vilka år 1794 blivit i storskifte förlagde, med anmälan att han i maj 

förlidet år på lika sätt fördelt inägorna å halva frälsehemmanet Hällingsjö emellan 

åboarne hejderidaren Ulric Ekman och brännmästaren Lars Hedberg, varå han även 

begärde fastställelse enligt nu företedd beskrivning jämte taxerings och 

mätningsprotokoll. 

Med sämjan herrarna emellan var det skralt beställt, som framgår av domboken 

för sommartinget 1797: Länsman Ingemansson hade inkallat kapten af Dittmer att 

ansvara för att han slagit och okvädat hejderidaren H. Ekman och dess hustru enligt en 

så lydande skriftelig angivelse: Den 4de sistlidne i denna månad hände den oförväntade 

omständigheten att herr kaptenen af Dittmer med skällsord, hugg och slag överföll både 

mig och min kära hustru samt dessutom efter en sådan medfart i vredesmode sprang 
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efter mig uppå allmänna landsvägen vid Hällingsjö med en gärdesgårdsstav i handen 

under svordomar att jag skulle få mera eller flera slag. Ville herr kronolänsmannen 

benäget såsom kronokärande fullfölja detta brottsmål, så önskade jag det helst, då jag 

vid domstolen vidare vill lämna upplysning om sakens sannskyliga sammanhang. 

Hällingsjö den 6te maji 1797. J.K. Ekman.- 

Rätten fann att Ekman på intet sätt kunnat leda i bevis att svaranden sig så 

förbrutit som angivelsen innehåller, varför kaptenen frikändes och Ekman dömdes att 

betala kaptenens kostnader i målet med 2 rd. 

Vid samma ting anklagade Ekman samme kapten med påstående att utgiva 

ersättning för att kaptenens gäss gått på Ekmans uppsådde åker och för att svin upprotat 

hans äng. Svarande bestred stämningsmålet. 

Nämndemannen Carl Johansson vittnade, att han för någon tid sedan såg en gås på 

åkern, den Ekman berättade vara hans egen, och att gåsen tillhörde kapten v. Dittmer. 

Måns Svensson i Dalagården har väl kunskap därom, att svin gjort skada på 

kärandens ängar men vet icke, om desamma varit kapten Dittmer tillhörige. 

Anders Eriksson i Hällingsjö hade sett svarandens svin hela våren gå på samfälte 

ängarne och där upprota gräsmarken, ävensom han noga eftersett att svinen varit 

oringade. Ingrid Larsdotter i Hällingsjö tillade, att svarandens svin även hållit sig på 

kärandens enskilda ängar. 

Ekman fordrade 4 rd för sitt lidande (sin förlust), men kaptenen förmodade att 

erhålla befrielse, då Ekmans gärdesgårdar äro så dåliga, att kreatur oaktat den största 

tillsyn utan svårighet inkomma i ägorna. 

Rätten fann, då Ekmans gärdsgårdar äro alldeles odugliga och då käranden ej 

gillat bevisa att svaranden med vilja släppt svinkreatur på ägorna, rättvist enligt 9 cap. 

3§ B.B. svaranden från ansvar frikänna, men då dennes svin varit oringade, så fälles han 

till 16 sk. böter därföre. 

Till hösttinget 1797 hade Ambjörn Olofsson i Erikstorp inkallat kaptenen under 

påstående att utbekomma innestående tjänstehjonslön och betalning med 2 daler och 8 

öre smt för en fora samt 1 dal. 16 öre för en läderpiska. 

Ambjörn berättade att han vid förlidet års Michaeli tid på ett år stadt sig hos herr 

kaptenen, men då han icke fant sig med denna tjänst belåten, helst han med ohövlighet 

och stryk bemöttes, nödsakades han efter några veckors förlopp lämna densamma utan 

att han erhållit något av den betingade lönen 11 rd. 32 sk. (om året!). 

Kaptenen anförde att svaranden varit stursk och olydig, varföre han erhållit en 

ganska måttlig husaga, och då han sedermera själv uppsagt sig och ur tjänsten avflyttat 

innan halvårets förlopp, har han gjort sig förlustig av lönen och är tvärtom skyldig 

återgiva städjepenningen samt böta, varom något påstående likväl ej göres.- 

Under påstående om böter och ansvar för flere okvädinsord hade Ambjörn 

Olofsson instämt kapten v. Dittmer, uppgivandes nu Ambjörn att kaptenen kallat honom 

för svinhund, rackare och kanalje, vilket allt kaptenen erkände och förklarade som 

anledning därtill, att Ambjörn varit nog obillig att ej åtnöjas med de 2 rd, vilka kaptenen 

erbjudit honom enligt det i dag förehavda målet. Kaptenen dömdes enligt 60 kap 6§ 

Missgärningsbalken att böta 1 rd 24 sk. och betala Ambjörns kostnader med 2 rd., men 

rätten underkände Ambjörns påstående om löns utbekommande, detta enligt 14:e kap. 
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Handelsbalken. För foran skulle kaptenen betala Ambjörn 18 sk. och för en gammal 

läderpiska 12 sk. 

I oktober 1799 skrevs i domboken; Sedan Elfsborgs läns vällovliga lagmansrätt 

ogillat och upphävt denna häradsrätts den 16 october 1798 meddelte utslag över 

pappersbruksidkarens (på Bosgården) Olof Ekelunds instående käromål att kaptenen 

H.K. af Dittmer måtte åläggas visa med vad rätt han sökt utstänga Ekelund från 

begagnandet av den å Hällingsjö befintelige husbehovs mjölkvarn och ålagt denne 

senare att å nyo på ett mera uttryckeligt sätt bana sig väg till talan, så hade 

pappersbruksidkaren Ekelund hos domhavanden utverkat sig skriftelig stämning å 

bemälte herr kapten enligt en ansökan av följande ordalydelse: 

I följe av vällovliga lagmansrättens dom av den 20 augusti sistlidna år anhålles 

ödmjukt om stämning till Bollebygds härads instundande hösteting å herr kaptenen 

välb. Herman af Ditmer i påstående att för mitt ¼ mantal uti frälsehemmanet Hällingsjö 

ej bliv längre hindrad uti min ägande rätt att å detta hemmans uti Kungl. 

Qwarnkommissionens dom tillåne husbehovskvarn deltaga uti förmalningen av min 

husbehovs spannemål i jämförelse med de övriga hemmanslotterna förbehållandes mig 

öppen talan uti allt vad med denna saken kan hava eller få gemeskap och ersättning för 

åbrakte rättegångkostnader. Borås den 14 sept. 1799. Olof Ekelund genom Emanuel 

Carlsson. Ekman. 

Kapten Dittmer förevisade till bestridande av stämningsmålet och för att visa, att 

han ensam är ägare av fallet och följakteligen kvarnen extrakt av kartbeskrivningen över 

de ägor, som vid delningen tillfallit handelsmannen Anders Sherlander, vilken varit före 

kaptenen ägare av hemmanet.- 

Herr Ekelund medgav att kvarnfallet oförnekeligt är beläget på kaptenens tilldelte 

lott men inlämnade för att visa, att nyttjanderätten av husbehovskvarnen lika säkert 

tillhör hela hemmanet Hällingsjö gemensamt utdrag av Höglovliga kongl. 

kvarnkommissionens protokoll med Bollebygds och Björketorps socknar den 13 juni 

1699 så lydande: 

§11. Såsom uti detta härad befinnas åtskilliga skvalter (bäckkvarnar), som faller 

till hemmanens konservation, bliva de beståndandes men med det förbehåll att intet 

vidare mala än till husbehov vid 40 daler smts plikt tillgörandes.- 

Svaranden menade att detta beslut undergått förändring genom den fastställda 

delningen – storskiftet – helst den andra lotten erhållit ett annat kvarnfall, Men rätten 

fann att Ekelund för sin fjärding äger ostridig lott i kvarnen och att därå emot 

bestridande av de utgifter på hans andel löper till densammas underhållande må årligen 

till husbehov förmala den säd, han för dit, och kommer kaptenen såsom i allo tappande 

att gottgöra Ekelunds rättegångskostnader med 3 rd. 

Till samma höstting 1799 hade fabrikören Ekelund instämt kapten af Ditmer 

angående ansvar och ersättning för åkerskada timad genom bristfälliga gärdsgårdar. Han 

begärde att kaptenen måtte åläggas betala honom skadestånd för fyra tunnor korn. 

Svarande bestridde att han haft odugliga gärdsgårdar och att hans kreatur tillfogat 

käranden någon skada. Käranden begärde få sina vittnen avhörda, men kaptenen 

anmälde mot ett av dem, Carolina Rosenqvist, det jäv, att hon är en vanfrejdad 

människa och hans uppenbara ovän, såsom förbjuden att komma i hans hus. 
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Soldaten Anders Gjöthe vittnade att han förledne sommar blev varse att 

svarandens svinkreatur inkommit i kärandens åker, där de gjorde skada, med tillägg att 

han och käranden genast därpå träffade herr kaptenen, som förklarade sig rätt nöjd med 

att svinen inkommit på det käranden en gång mått lära sig iståndsätta gärdesgårdarna. 

På fråga upplyst vittnet även att gärdesgården emellan kaptenens trädgård och fabrikör 

Ekelunds åkeräng låg nedriven samt att denne senare lidit betydlig skada ävensom att 

svinen utkördes genom en lamp, som svaranden borde underhålla, men känner ej 

huruvida de därigenom inkommit. 

Catharina Eriksdotter hade flera gånger sett kaptenens svinkreatur inne i 

kärandens åkergärde, där de förövat ansenlig skada, då hon ofta utkört dem dels genom 

trädgårdsgärdsgården och dels den nedre vid kvarnen, varest gärdsgårdarna på båda 

ställena lågo nedrivne och oaktat kärandens hälftenbrukare uppsatte densamma, blevo 

de likväl lika ofta ånyo nedkastade. Tilläggandes att fru Ekmans svin även varit inne i 

kärandens åkergärde. 

Vid vinterginget 1800. företogs samma mål, då Måns Svensson i Dalagården 

berättade, att vid Hällingsjö var en s.k. xxxx, vilken icke befanns fredsgild, men vittnet 

vet ej, på vilken av parternas ägor densamma låg, men tror att den tillhör kaptenen, 

yttrandes på fråga att han sett svarandens svinkreatur inne på Ekelunds ägor utan att 

likväl känna, huru de ditkommit. 

Sjökaptenen Anders Häll hade på kapten Dittmers anmodan besiktigat kärandens 

gärdsgårdar och fann på ett ställe av gärdesgården ett stort hål, att svinkreaturen även 

fängslade kunde därigenom intränga, varföre utan kärandens grind den tid kornet såddes 

var oduglig samt i en käranden tillhörig stenmur ett hål, varigenom kreatur kunde 

inkomme, tilläggandes att han sett svarandens svinkreatur genom dessa hål intränga sig 

i kärandens ägor och har noga kunskap därom, att kaptenens gärdsgårdar voro i gott 

stånd. Per Andersson i Mörtsjöos instämde häri. 

Till sommartinget 1800 hade fältväbeln Gustaf Lenberg instämt kaptenen v. 

Dittmer enligt följande räkning: Debet 63 kannor brännvin á 32 skilling kannan 42 rd. 

specie. Kontant lån av min hustru 3, dito 1 rd 32 sk, dito 12 sk, dito 20 sk., gjort en resa 

till Göteborg under kaptenens sjukdom. Skjuts till och från 1 rd. 16 sk. Samma gång 

betalt säckar 2 rd., skjutsat till Landvetter med tvenne hästar 1 rd. 16 sk.. Lånt en skäppa 

sädeskorn förlidet år 1 rd. 32 sk., en skäppa hvette dito 4 rd., hälften i den gamla 

brännvinsslangen till lika pris med pennan á 15 sk. marken (skålpundet) 7 rd. 14 sk. 

Summa 68 rd. 26 sk. 

Svaranden nekar till det huvudsakliga av denna skuld och anhåller om råderum för 

att med vittnen och handlingar styrka att han till större delen gottgjort fältväbeln 

Lenberg, vilket denne senare högeligen bestridde under påstående att svaranden genast 

måtte förete de av honom åberopade bevisen. Men rätten beviljade kaptenen uppskov. 

Hällingsjö är ett hemman, som ofta gått i handel. Vid vt. 1804 inlämnades ett 

köpebrev, enligt vilket ”vi av sunt förnuft, fri vilja och otvunget försålt och överdraga 

vår ägande rätt av en fjärdedel i frälsehemmanet Hällingsjö till vår kära måg fabrikören 

herr Olof Ekelund att till nästa vårdag tillträda emot en betingad och avpassad 

köpesumma av 566 rd. och 32 sk, som på detta sätt är ansett och räknat, att vi med varm 

hand givit våre kära döttrar varje av denna köpsumma 166 rd. 32 sk. så blir det köparens 

Kommenterad [HN7]:  

Kommenterad [HN8]: I Sverige var fältväbel före 1833 en 
tjänstegrad inom armén för kompaniets äldste underofficer. 
Han var framförallt truppbefäl samt ansvarig för att 
underofficerarna och soldaterna skötte sin tjänst. Han skulle 
kunna leda exercisen och fungerade som kompanichefens 
adjutant och expeditionsunderofficer. Vid befälsreformen 
1833-37 blev fältväblarna fanjunkare. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Tj%C3%A4nstegrad
https://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_arm%C3%A9n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kompani
https://sv.wikipedia.org/wiki/Underofficer
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kompanichef
https://sv.wikipedia.org/wiki/Adjutant
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Expeditionsunderofficer&action=edit&redlink=1
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fanjunkare
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skyldighet att även med resten betala dessutom de gravationer eller skulder vi oss 

åsamkat och vars belopp är utsatt i en härjämte lämnad promemoria, som bestiger sig 

till 100 rd. med erinran att som vår oförsörjda dotter Lovis ännu är minderårig, så får 

dess andel nämligen 166 rd 32 sk innestå hos köparen i tvenne års tid utan ränta, men de 

övrige åren betalas 3 % ifrån tillträdandet av hemmanet. Härjämte anmärkes även att 

som vår kära måg fänriken bälborne herr David Frölich redan undfått sin andel av 

hemmanslotten eller köpsumman, så kommer likväl vårt nu förbehållna undantag, som 

består av en halv tunna spannemåls utsäde, en kofödsel, fria husrum och en halv 

skäppas linfrö utsäde och några trädgårdsland att anses och svara för resten av 

köpesumman och vilket undantag vi på intet sätt äga att avhända eller förpanta, utan 

kommer det att efter vårt avlidande hemfalla till köparen såsom oskiljaktigt ifrån 

hemmanet utan vidare lösen.- 

Bosgårdens pappersburk den 18 maj 1797. David Fred. Frölich. U.L. Ekman – 

Inga B. Scherman. Vittnen Jonas Askegren, organist i Sätila. E.M. Pihlström. C. P. 

Pihlström. 

Vid vt. 1804 ”framstod för mig (häradshövdingen) och sittande rätt bönderna 

Petter Svensson i Björlanda, Lars Svensson och Karl Johansson i Gräsryd, Per Olsson i 

Backa, Måns Bengtsson i Sandlid och Bengt Bengtsson i Furuberg och å egne samt 

deras hustrurs vägnar anhöllo om laga fasta och sköte å ½ mtl. i frälsehemmanet 

Hällingsjö, vilket de sig tillhandlat av hejderidaren L. G. Bökman emot en köpesumma 

stor 1783 rd i rgs och villkor, som salubrevet innehåller. 

Vid samma ting begärde bönderna Petter Svensson, Carl Johansson, Lars 

Svensson, Per Olofsson, Måns Bengtsson och Bengt Bengtsson taga fasta och sköte å ¼ 

mantal i frälsehmt Hällingsjö, vilket de sig tillhandlat av fältväbeln Gustaf Lenberg och 

dess hustru Johanna Ekman för en köpesumma stor 841 rd. 32 sk. rgs mynt. 

Samma fyra bönder hade köpt ¼ i Hällingsjö av pappersmästaren Olof Ekelund 

och hans hustru Anna Catharina Ekelund född Ekman emot en köpesumma av 666 rd. 

32 sk. under de villkor, som på köpebrevet finnas antecknade. 

I ett köpebrev, som inlämnades vid st. 1811, tillkännagavs att ”undertecknade 

säljare med våra hustrurs samtycke försålt vårt ägande ett helt mantal frälse Hällingsjö 

till handelsmannen Johan Björnvall i Ulricehamn för en köpeskilling stor 2666 rd.32 sk. 

banco. Gräsryd den 29 maj 1811. Petter Svensson i Björlanda, Lars Eriksson i Gräsryd. 

Petter Olofsson i Backa. Andreas Larsson i Gräsryd. Måns Bengtsson i Sandlid. Bengt 

Bengtsson i Furuberg. Till vittnen J. Himmelman. Andreas Bengtsson i Hall. 

Vi samma ting fullföljde handlanden Johan Björnvall dess vid sista tinget gjorda 

ansökning om förbud mot nya vägars anläggande och gagnande, gärdesgårdars och gaps 

nedrivande samt grindars uppstängande å sökandens åkrar, ängsgärde och hagar jämte 

all åverkan och olovligt färdande på sökandens enskilt skogslott. 

Åboerna i Furuberg och Gislå samt Måns Svensson i Dalagården kommo 

tillstädes och bestridde så vida det sökta förbudet, att de påstodo få gagna deras vanliga 

körvägar vintertiden och gångstigar om sommaren över sökandens skog och inägor, 

helst sådant vid storskiftesdelningen blivit dem förbehållet samt de dessutom icke hava 

någon annan väg till deras egna skogslotter. 
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Herr majoren och enskifteslantmätaren Ahlbom, vilken förrättat berörde 

storskiftesdelning och härvid var tillstädes, bestyrkte de uppgivna förhållandena, men 

några vidare påminnelser mot förbudet avhördes ej.- 

Alltså fann domstolen dem berättigade att på anförda skäl gagna de vanliga och 

för dem nödvändige vägar över sökandens ägor. 

Vid ht. 1827 ” företrädde handlanden J. Björnwall från Hellingsjö och anhöll att få 

med borgenärs ed fästa riktigheten av dess uti avlidne handelsbetjänten Håkan 

Håkansson vid Ulricehamns stads vällovliga rådstuvurätt anhängiggjorde concurs 

ägande fordran 365 rd. rgs, vilken edgång sökanden även tilläts att i föreskriven ordning 

fullgöra.- 

Enligt därom gjord anhållan fick handlanden J. Björnwall även med borgenärsed 

fästa riktigheten av sin i Anna Elisabet Anderssons i Uddevalla stads vällovliga 

rådstuvurätt anhängige concurs ägande fordran 860 rd. rgs, därom bevis ur domboken 

skulle meddelas. 

Ur domboken för st. 1830 hämtas: År 1828 den 8 mars inställde sig undertecknad 

i frälse hemmanet Hellingsjö att efter vederbörlig anmälan och i närvaro av 

undertecknade personer förrätta delning efter avlidne fru Elisabet Björnwall född 

Högberg mellan hennes efterlevande make herr J. Björnwall och dotter Johanna 

Christina. Härvid togs till grund den efter bemälta avlidna den 18 dec. 1827 hållne 

bouppteckning samt de vid fastighetens försäljning utfärdade köpebrev. 

I 1812 års dombok finner man under den 12 maj en köpeavhandling, vari det sägs: 

Härmed göres för alla som vederbör kunnigt, det jag av fri vilja med sunt förnuft försålt 

och härigenom upplåter till herr Johan Björnwall på Hällingsjö ¼ mtl. frälsehemmanet 

Dahlagården samt frälseräntan av de övrige 2/4 i samma hemman beläget i Björketorps 

socken emot en överenskommen och denna dag betalt köpesumma i riksdaler specie 

banco 1700, överlåtande jag desse fastigheter till köparen och dess arvingar att nu 

genast tillträda med all den rättighet jag desamma äger och således befinnes till jord, 

åbyggnad, skog och vad mera härtill lagligen av ålder lytt och lyder att såsom all annor 

välfången ägendom besitta och begagna, ansvarande jag för hemul efter lag, och till 

yttermera visso detta köp i vittnens närvaro avslutat som skedde på Hällingsjö den 15 

april 1812. Johan Jacob Brink. 

Till st. 1812 hade handlanden Johan Björnwall på Hällingsjö låtit instämma Bengt 

Pärsson, Johannes Pärsson och Börje Månsson i Risbacka, Lars Pärsson i Fäxhult samt 

Anders Andersson på Prästmåssa, Sävedals härad och Härryda socken med påstående 

att var för sig lagligen ansvara för det de på hans skog till frälsehemmanet Dalagården 

innevarande sommar huggit och därifrån avfört 9 st.bjälkar. De anklagade erkände detta 

men anförde tillika, att de köpt samma bjälkar av åboerna därstädes Måns Svensson och 

Måns Eriksson, vilka sistnämnda åboar nu voro tillstädes och erkände detta förhållande. 

Änkan Kjerstin Larsdotter i Gislå fordrade vid samma ting ansvar och ersättning 

av Måns Svensson i Dalegården för det hans hästkreatur inkommit i hennes åkergärde 

och därstädes gjort skada på åtta riar. Svaranden förnekade detta, men Eric Pettersson i 

Dalegården vittnade att Måns stokreatur förleden höst inkommit i kärandens åkergärde 

och därstädes gjort skada på åtta riar blandsäd. Nämndemannen Olof Olofsson i 

Furuberg, som på kärandens anmodan besiktigat skadan, värderade densamma till en 
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halv tunna blandråg. Svaranden ville ej erkänna riktigheten härav och ålades därför 

edgång vid nästa ting. 

Tillgångar: Ett helt mantal frälsehemmanet Hellingsjö med såg och andra 

lägenheter denna dag å offentlig auktion försåld för 4050 rd. banco, ½ mtl frälse 

Dalagården skatte- och besittningsrätten därav såld till 1333 rd. 16 sk., ett helt mtl. 

Dalagården frälseräntan därav försåld för 667 rd. 16 sk. Lösören efter bouppteckningen 

för 1215 rd. 40 sk., 1/3 tillökning i uppteckningsvärdet 405 rd. 6 sk. contante penningar 

200 rd., säkra fordringar 757 rd. 16 sk., 14 st. actier i Giötha canal á 100 rd. specie efter 

bouppteckningsvärdet till 560 rd.- Bouppteckningen visade en behållning av 9387 rd.36 

sk. 

Vid vt 1833 skrevs: Sedan J. Björnwall såsom innehavare av Hellingsjö 

gästgivaregård å egne och reservelagets vägnar hos K.B. i länet framställt yrkande att 

rusthållshemmanet Bosgården 1 helt mtl., vilket äges av grosshandlanden herr P. Melin 

i Göteborg, måtte till reservskjutsning vid Hellingsjö bliva anslaget och K.B. efter herr 

Melins infordrade förklaring i ämnet genom utslag den 7 dec 1831 på anförde skäl 

anslagit rusthållsh. Bosgården till utgörande av reservskjuts vid Hellingsjö, så hade i 

anledning av Melins över berörda beslut anförda besvär Kungl Cammarcollegium 

genom utslag den 15 nov. nästlidet år förvisat ärendet åter till K.B., som hade att 

överlämna Björnwalls å reservlagets vägnar gjorda ansökning till laga handläggning vid 

H.R., därefter nytt utlåtande komme av K. B. att meddelas. – I anledning härav hade till 

domhavanden överlämnats de hos K.B. växlade skrifter i förevarande fråga jämte K.B:s 

utslag. – Inställde sig gästgivaren Björnwall tillika med Carl Persson i Björnland, 

Johannes Dahl på Smedstorp, Carl Andersson i Gingsered och nämndemannen Per 

Jonsson på Björketorps Stom, dessa fyra å egna och övriga reservskjutsskyldigas 

vägnar, varförutan hade infunnit sig stadsfiskalen A. Leijon såsom ombud för herr 

Melin och länsman Hindricksson å herr landskamreraren Gaslanders vägnar. 

En förteckning, som utvisade i vad ordning skjutsen kommer att utgöras vid 

Hellingsjö gästgivaregård samt reservhemmanens avstånd från H., företeddes. Ur denna 

anföras några ex.: Hällingsjö gästgivaregård 4 hästar, Gundlered 2, Hulta Storegården 4, 

ibm Rolkesgården 1 häst, ibm Laggaregården ½ häst, Backa i Sätila 1 ½ häst, Björlanda 

gästgivaregård 2, ibm Snickaregården 2, ibm. Löjtnantsgården 2 ½, ibm Östergården 2 

½ , Bråta i Björketorp 2, Kärra 3, Gisslå 4, Dalagården 4, Villingsgärde 2, Sjönnered 2, 

Furuberg Lillegården 2, Sandlid 4, Hall 2, Hede 4, Barekulla 4, Gräsryd 4, Röberg 4, 

Gingsered 1, summa 81 hästar. 

Den 16 maj 1834 skrevs i domboken: Andra uppbudet meddelades å 1 mtl. frälse 

Hellingsjö, som Johan Björnwall genom transport av köpeskillingen 6075 rd. rgs 

åtkommit av C.G. Leiditz, vilken senare detsamma sig tillhandlat å offentlig auktion den 

8 mars 1828 av J. Björnwall mot nyssnämnda köpesumma. 

Domboken 1834 innehåller å sid. 595 ett skriftligt vittnesmål av innehåll: Vid 

nogare eftertänksamhet om soldaten Lönns förhållande med herr Björnwalls stenmurars 

nedrivande söndagen den 19 sistlidne januari påminner jag mig nu, att då vi gingo från 

avledne soldat Vars torp och till Oset, förmärkte jag och Anders Jonsson på Bosgården 

(i Sätila) Lönn nedriva på flere ställen nu ifråga varande stenmurar och vid tillfället 

sönderklämde det ena långfingret. Vid bullret av dessa stenars fall gick jag och Anders 
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fram till honom och bad honom låta bli sådane företag med tillägg att sådant ginge icke 

an, då Lönn svarade: ”Han må gärna hava det, den djävulen, han har stunder att lägga 

upp dem igen”. – Håvet den 16 sept. 1834. Andreas Elm, soldat för no 212 vid Förste 

majorens comp. Av Kungl. Elfsborgs regemente.  

Soldat Nils Lönn var också hemma i grannsocknen Sätila. 

I en stämningsansökan från sept. 1842 läses: Sedan Lars Andersson, Lars 

Johansson och Johannes Hansson i Rävlanda Börjesgården, Olof Andersson i Kärret, 

Johannes Gustafsson, Eric Andersson i Wärred Övregården, Anders Jonsson i Wärred 

Lillegården, Måns Ericsson, Eric Andersson, Anders Andersson i Wärred Nedergården 

bestritt min till vällovliga häradsrätten sistlidna vinterting ingivna ansökan om 

vitesförbud bland mot dem som på mine odalägor till frälsehemmanet Hällingsjö taga 

grus till sina vägars underhåll, varigenom mycket fördärvas, så har välbemälte rätt 

genom beslut den 2 maj förklarat målet tvistigt och förty lämnat mig rättighet att efter 

stämning med vederbörande tvista om de rättigheter, som blivit ifrågasatte. På grund 

härav får jag ödmjukast anhålla om laga kallelse till nästa höstting å alla ovan 

uppräknade personer etc. 

Vittnen Per Larsson i Backa berättade, att han minns och känner det 

väglottsägorna i 35 år till närvarande tid årligen hämtat grus till vägfylle i Hällingsjö 

hage, ehuru just icke i samma hålor som nu äro upptagne att gruset därstädes är det 

bästa som åt det hållet finnes, att jordmånen i hagen är ofruktbar men kan odlas till 

fruktbarhet och att vittnet icke kan upplysa, huruvida berörde hage är av odalegenskap. 

Anders Andersson i Mörtsjöos: Att vittnet sedan år 1807 minns att väggrus 

ständigt blivit upptaget i Hällingsjö hage och anser vittnet marken därstädes icke vara 

odlingsbar. 

Björnvall begärde att grustagningen måtte inskränkas till viss del av hagen, vilket 

också blev rättens beslut. 

I 1844 års dombok läser vi: Såsom innestående köpeskilling för egendomen 7/8 

mantal Hellingsjö med tillhörande kvarn och sågverk samt skog och torplägenheter, 

vilken egendom jag tillhandlat mig av herr Johan Björnvall betalar jag till bemälde herr 

B. efter tolv månaders förut skedd uppsägning en summa av 3000 rd. rgs. och som 

säkerhet härföre må bemälde herr B. så som han för gott finner bibehålla den hos herr 

majoren von Mentzer på Forssa förvarade inteckning i hemmanet näst efter den 

inteckning, som beviljats av Assuranskontoret i Stockholm å 4000 rd. rgs. Hällingjsö 

den 15 nov. 1894. 

S. Bruno, v. länsman. J. Billingren garvare, Lars Andersson i Rävlanda. 

I det samtidigt införda köpekontraktet läses: Jag Johan Björnvall försäljer 

härigenom med min kära hustrus ja och samtycke till vice kronolänsman S. Bruno det 

mig tillhöriga 7/8 hmt. Hellingsjö med åbyggnad och jord jämte tillhörande tullkvarn 

och såg, smedja och bränneri samt med tillydande torplägenheterna Bäckebron, Stora 

och Lilla Ryt samt Wiken och övrige lägenheter och förmåner för en överenskommen 

köpeskilling 9250 rd rgs på följande villkor:- 

De av Bruno nu köpte 7/8 mantal befrias tills vidare från gästgiveriet, vilket onus 

(besvär, börda) ensamt utgöres av det av mig kvarbehållna 1/8 mtl Oset eller 
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gästgiveriet, för vilket jag Björnvall och framdeles blivande ägare utgöra alla onera efter 

hemmantal. 

2. Detta 1/8 mtl Oset kallat, som ingen del eller rättighet förbehållas uti såget eller 

kvarnen jämte dämmet vid sjön och strömmen därifrån till vattenverken samt skog och 

beteshagar jämte bete i inägorna skall bestå av till hus nu befintelige 

gästgiveribyggnaden och dessutan uppförde flygel och ladugårdsbyggnad samt till jord 

trädgården åt sjön jämte den framför gästgivaregården inhägnade åkerlyckan och till 

skog och beteshage den del i skogen som sträcker sig från vägvisaren vid Göteborgs- 

och Kongsbackavägen följande den senare vägen 200 alnar till ett därvid varande 

gärdsgårdsknäppe vid Osets lycka och vidare därifrån i rak linje till mitt uti en mosse 

intill Smedstorps hage 200 alnar från Erikshults gräns, där den träffar Hellingsjö och 

Smedstorps ägor.- 

3. Bruno övertager det av mig lagstadda tjänstefolket. 

4. Som inventarium lämnas Bruno vid tillträdet de i gården nu befintelige tvenne 

unghästar, tre par oxar, sju kor och fem ungnöt och fem svinkreatur jämte i kvarnen och 

såget samt smedjan befinteliga redskap ävensom allt nu inbärgat i ladugårdshusen 

förvarat hö och halmfoder samt femton tunnor i källaren under sädesladan förvarade 

potäter.- 

Följande års dombok ger besked om att ny gästgivare tillträtt. Där står: Anmäles 

till laga åtal bonden Lars på Eshult som denna dag i hållstugan överhopat mig och 

mamsell Stomberg med otidigheter av många slag för det jag ej tillåtit honom borga ett 

kvarter brännvin, och kallade mig Snorwalp, Skråe och andra hotande yttranden samt 

skuffade till bonden Anders i Sjönnered, Styver kallad, i avsikt att denne skulle falla på 

mig, även då kallade han mamsell Stomberg för utlänsk hora och flerfaldige gånger bad 

såväl mig som mamsell S. veta hut. Närvarande personer: forne drängen Bengt på 

Hellingsjö, skräddaren Carl och torparen Nils i Wika. Hellingsjö den 25 febr. 1845. 

D.L. Signeul. 

Vid st. 1845 tilltalades Signeul för utminutering av bröllop på en söndag. Pigan 

Johanna Vass i Dukared vittnade: en söndag i sept. 1844, då svaranden var i kyrkan, 

inkommo på Hellingsjö gästgivaregård flere personer, som fingo köpa brännvin, men 

när svaranden hemkom, utvisades bemälte personer och sedan utlämnades intet 

brännvin. 

Pigan Maria Olofsdotter på Hellingsjö berättade, att svarandens hushållsmamsell 

tredje böndagen den 7 juli 1844, då svaranden var hemma, till en främmande person 

sålde ½ stop brännvin. 

Signeul dömdes att böta 3 rd. för sabbatsbrott. 

Vid samma ting dömdes Bengt Persson vid Villingsgärde att böta 5 rd. för att han 

varit otidig mot Signeul och dennes hushållerska. I 1845 års dombok hittas även ett 

kontrakt mellan Björnvall och Signeul; Till herr D.L. Signeul upplåter jag under arrende 

på fem års tid att räkna från den 25 nästkommande mars till samma tid 1849 min 

gästgiverirörelse vid Hellingsjö mot följande villkor:- Skall arrendatorn till mig årligen 

utgiva 200 rd banco, hälften att betalas den 25 sept och hälften den 25 mars. 

Jag Björnvall förbehåller mig all den gödsel som bliver på stället med undantag av 

så mycket som arrendatorn behöver till 2 tunnor potatis i trädgården. 

Kommenterad [HN9]: Pålaga, skatt 
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Den vid lägenheten varande trädgården äger arrendatorn nyttja mot villkor att 

densamma försvarligen brukas och underhålles. 

I domboken för ht 1845 finner man att 7/8 mtl. frälseskatte Hellingsjö med 

underlydande kvarn och sågverk jämte övrige tillhörigheter inom Björketorps socken 

den 15 nov. 1844 av länsman Samuel Bruno köpts för 9255 rd. rgs från handlanden J. 

Björnvall och hans hustru Jakobina Björnvall född Brink. 

Ur 1840-talets husförhörslängd tas fölande uppgifter: 

Hellingsjö. 1/8 Åbo handlanden herr Johan Björnvall, född 1777 10/1. Fru 

Johanna Jacobina Brink f. 1798 24/2. Söner Carl Johan f. 1826, Herman Albert 1828, 

Johan Jacob f. 1833. Avflyttade till Borås 1845. 

Gästgivare D.L. Signeul född 1810. Ankom från Göteborg 1844. Avflyttade till 

Surteby 1849, 24/8. Fästeqvinna demoiselle Jacobina Stomberg född 1807. Barn Hugo 

f. 1845, död 1846. Theodor f. 1846. 

Domboken för ht 1846 innehåller två köpekontrakt angående Hellingsjö: 

1. Jag Johan Björnvall försäljer härigenom till min kära hustrus ja och samtycke 

till herr Gustaf Engström i Göteborg och dess fru C.C. Lindgren det mig 

tillhöriga 1/8 mtl frälse Hällingsjö gästgivaregården eller Oset kallat med 

samma rätt jag detsamma innehar med åbyggnader och jord jämte skog och 

tillhörande torplägenhet för 4000 rd. riskgäldssedlar. - Tillträdet får ske den 25 

nästa mars, därvid kontant betalas 1000 rd, efter sex månaders  uppsägning 

1000 och efter 24 månaders dito återstående 2000 rd. Smedstorp den 15 febr. 

1846. J Björnvall. Jacobina Björnvall, Vittne Johan Dahl. S. Bruno. Med 

ovanstående kontrakt förklarar jag mig till alla delar nöjd. Gust. Engström. 

2. Till herr fabrikören Gustaf Dahllöf i Wennersborg försäljer jag härmed mitt 

fr.sk. hemman Hellingsjö 7/8 mtl för 10000 rd. rgs och villkor. Köpeskillingen 

betalas med 2000 rd genast, varefter återstoden 8000 rd betalas efter 24 

månaders uppsägning eller så snart därefter som jag Bruno företer bevis 

därom, att Hellingsjö är gravationsfritt med undantag av sådana de 

inteckningar, som söktes till säkerhet för kontraktets bestående. 

Lägenheten Kyrkhult, som jag av Björketorps kyrka arrenderat på tio år för 10 rd 

banco årligen övertager Dahllöf. Smedstorp den 29 april 1846. S. Bruno. 

Man läser i husförhörslängden: Hellingsjö. Åbo fabrikör O. G. Dahllöf född 1824. 

Infl. Från Wennersborg. Åter till Wbg. 1849. 

Vidare tas en notes ur 1846 års dombok: Handlanden Johan Malmberg i Borås 

ansöker om inteckning i vice kronolänsman S. Brunos ägande 7/8 mtl. Hellingsjö med 

kvarn och såg enligt skuldebrev av den 28 dec. 1845 och den 31 jan. 1846 med 769 

rd.36 sk. rgs. 

Hållkarlen Anders Eriksson på Hellingsjö instämde till vt 1847 Håkan Andersson 

på Kronogärde (i Fritsla sn.) med påstående enligt följande: Anhålles om kallelse och 

stämning å handlanden Håkan Andersson med påstående att lagligt ansvara för det han 

under sistlidne Larsmässomarknad i Göteborg vid gästgivaregården härstädes å allmäna 

landsvägen under det jag utövade min hållkarlstjänst i vredes mode överföll mig med 

skällsord och dragning i håret m.m. och om ej hans son så träget övertalat sin fader att 

låta bli mig, hade jag säkerligen ej undsluppit honom utan traktat av marbovapnet 
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(blypiskan). – Han ankom i sällskap med flere marbönder till Hellingsjö klockan 2 på 

natten, då alla husets folk vilade och sov gott genom det myckna vakandet som förut 

skett och vanligen är en följd av ovannämnde marknadstillfälle. Efter att Håkan skarpt 

bultat och jag jämte övriga i huset vaknat och innan jag hant få kläderna på mig 

fortsattes bultningen på förstugedörrarne liknande tröskning av säd, då jag yttrade till 

mina kamrater, det jag tror det är skojare, ty som sådana betedde de sig. 

I samma dombok finner man även att gästgivaren D. S. Signeul instämt 

handlanden Pehr Liljeros i Kinna för det han den 26 sistl. november i rusigt tillstånd i 

vredesmode med groft ovett överfallit såväl undertecknad som min hushållerska, vilken 

sistnämnda vid tillfället var sjuk och sängliggande men nödgats i anseende till min 

bortvaro ingå i gästrummet för att stilla buller och oljud, då hon överfölls med grovaste 

skällsord och yttrande att det var en tjuvagästgivaregård och att vi skulle köras ur huset. 

Sedan Liljeros fortsatt resan, ingick han på närmaste bondgård Eriksmyst och skröt av 

huru duktig han nedskällt folket på gästgivaregården. Hellingsjö den 5 dec. 1846. D. S. 

Signeul. 

1848 års dombok presenterar invånarna i Hellingsjö. Vid st. hade nämndemannen 

Anders Andersson i Kjesebol ( i Bollebygds sn.) erhållit stämning å garverifabrikören 

G. Dahllöf på H. med påstående att som han av Dahllöf betingat sig 60 tunnor potäter 

mot redan erlagd köpeskilling 6 rd rgs för tunnan men svaranden underlåtit lämna några 

potäter, honom måtte åläggas ersätta den förlust käranden såmedelst lidit. 

§ 139 i protokollet för st. 1848 lyder: Till Sven Eriksson vid Furuberg och dess 

hustru Anna Maria Andersdotter upplåter och försäljer jag härmed mitt vid Ingesjön 

belägna torpställe Vika kallat för en överenskommen och till fullo betald köpesumma av 

500 rd rgs som härmed kvitteras och äger köparen att på Hellingsjö Stora skog taga 

gärdsle till hemmanet jämte nödig vedbrand av grenar och vindfällen till husbehov, 

ävensom ris till gödsel, Hellingsjö den 30 jan 1848. O.G. Dahllöf. 

Sven Eriksson hade nu erhållit stämning på Dahllöf med påstående, att därest 

denne ej kan tillställa honom sådana handlingar, att käranden kan få lagfart på köpet av 

torpet Vika, samma köp måtte förklaras böra utgå och svaranden förpliktas återbära den 

betingade köpesumman.- 

Mål nr 209 gäller garvaren J. Billingren i Hellingsjö och handlar om olovlig 

brännvinsförsäljning den 19 och 20 nov 1847. 

Mål nr 219 innehåller uppgifter om att Anders Nilsson i Sjönnered anklagats för 

fylleri vid sista tinget samt för att han drucken bevistat en auktion i Hellingsjö den 23 

jan 1848. 

I ett annat mål finner man att O.G. Dahllöf anklagas för att dels ha olovligt försålt 

brännvin, dels ock utan behörigt tillstånd idkat handel med köpmannavaror samt 

garverirörelse. 

Vid st. 1848 stod gästgivaren Signeul till svars för att han försummat att i behörig 

tid uppbåda skjuts åt sekundlöjtnanterna G. Gjerling och Thorsell. Länsman Bruno hade 

nämligen i Hellingsjö gästgiveridagbok hittat följande anteckning: Vid ankomsten till 

Hellingsjö gästgivaregård aftonen den 5 april beställdes till följande morgon klockan 5 

tvenne hästar med vagn, på vilka vi voro tvungne att vänta till ½ 7. Vår resa fördröjdes 

alltså genom hållkarlens och gästgivarens försummelse. 
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Signeul androg i en skrivelse till rätten: Anförda klagomålet härrör sig av 

kitslighet alldenstund jag kan styrka att de skjutsande måst vänta på besagde herrar en 

halv om inte ¾ timma och då de blivit tvenne gånger tillsagde om skjutsens framkomst 

av pigan Lotta Larsdotter – varföre hon erhöll ovett för besväret – torde synas, att de 

själve varit vållande till sitt uppehåll. 

Hållkarlen Peter Engelbrektsson androg att hästarna framkommit kl 5, därefter 

bemälte resande kvardröjde 1 timma om inte längre innan de avrest och anser Peter 

deras åtålighet hava härlett sig därifrån, att deras klocka gått en timme före 

gästgivarens.- 

Vid ht.1848 vittnade Billengren att fabrikör Dahllöf förlidne höst och vinter samt 

även för närvarande med lejda arbetare utövat garverinäring, emottaget hudar och skinn 

till beredning samt berett inköpt läder och över sin rörelse fört bok samt att vittnet 

känner att Dahllöf nämnde tid drivit handel med kaffe, socker, fisk och andra 

köpmannavaror men icke huruvida han även sålt brännvin. 

I domboken för vt i januari 1849 läses: Som tf. kronolänsman S. Bruno i godo 

icke kunnat förmås att till mig betala frälseräntan för av mig försålda 7/8 mantal 

Hellingsjö, vilken ränta innestår för åren 1845 och 1846, så föranlåtes jag härigenom 

begära laga kallelse och stämning å bemälte Bruno. Borås den 18 nov 1848. J. 

Björnvall. 

I anslutning till detta mål finner man en ”Uträkning på skattefrälse hemmanet 

Hellingsjö ett helt mantal, vilket är så gammalt frälse, att några räntepersedlar icke 

finnas i Kronans äldre jordeböcker detsamma påfört, vadan det upptages lika med 

nästbelägna kronoskatte hmt Röberg efter mantal och uträknas efter Elfsborgs läns 

markegångstaxa för år 1846: Jordeboksränta 29 sk., en tunna och 6 kappar spannmål 11 

rd. 35 sk, en klofa näver 32 sk, 10 dagsverken 3 rd 29 sk, 4 årliga hästar 19 sk. 4 rst, 4 

konungs dito 12 sk 9 rst. 

Hemmanets ränta: Gärdepenningar 1 rd 26 sk., en tunna och 25 kappar spannmål 

17 rd. 28 sk. Byggningshjälp 42 sk, Saltpeterhjelp 22 sk., Boskapspenningar 16 sk. Sex 

ökedagsverken 8 rd, 12 drängedagsverken 4 rd 16 sk. 

Hellingsjö såg skattlagd 1820 till 18 ½ markes smör 4 rd. 30 sk, 13 tunnor och 29 

kappar spannmål 134 rd. 21 sk. 

Kvarn med ett par stenar skattlagd den 5 nov 1837. Räntan fastställd till 8 tunnor 

och 11 kappar spannmål eller 81 rd 28 sk. 

Siktkvarn. Räntan 1 tunna och 11 kappar spannmål eller 13 rd. 16 sk, 8 rst. samt i 

penningar 4 rd. 44 sk. 5 rst. 

Vid vt 1849 dömdes D. L. Signeul, som icke kunnat bestrida att han förut varit 

pliktfälld för olovlig brännvinsminutering å söndag, enlikt 41 § i Kungl. förordn. av 13 

juni 1845 att böta 40 rd. banco, varav 2/3 tillfalla åklagaren länsman Bruno och 1/3 

Björketorps sockens fattige. 

Den 1 maj 1849 företrädde inspektoren herr A.B. Wahlgren och anhöll om 

uppbud och lagfart å 7/8 mtl fr.sk. Hellingsjö med tillydande lägenheter på grund av ett 

så lydande köpekontrakt: Jag O.G. Dahllöf försäljer härmed till herr A. B. Wahlgren 

(från Öjared vid sjön Mjörn) mitt ägande hemman 7/8 mtl frsk. Hellingsjö med 

tullkvarn med två par stenar, såg, smedja, uppförd garveribyggnad utan inventarier, 
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torpen Vika, Bäckabron och Ryet samt alla andra till egendomen hörande förmåner på 

sätt Björnvall till kronolänsman S. Bruno utfärdade köpebrev av den 30 oct. 1844 

föreskriver – för en överenskommen köpeskilling stor 12,000 rd rgs sedlar. Tillträde 

sker den 14 mars Göteborg den 3 mars 1849. O.G. Dahllöf. 

Vid tinget i maj 1851 företogs det tidigare behandlade målet emellan D.L. Signeul 

på Fontskäls kulle å Jacobina Stambergs vägnar kärande samt Lars Andersson i Kärra 

svarande om hemgång. 

Soldat Anders Nord vittnade att han vid tillfället ifråga inbjudit Lars Andersson 

till undfägnad på gästgivaregården, varest Jacobina St. då förestod värdshusrörelsen och 

att sedan svaranden och vittnet uppehållit sig där en liten stund Lars företagit sig att rasa 

och retas med Stambergs pigor, vilka i anledning därav sökt genom köksdörren utleda 

Lars, som efter någon motsträvighet slutligen på vittnets uppmaning utgick, att pigorna i 

det Lars stigit ut genom dörren skuffat omkull honom och tillstängt dörren innanför, att 

en liten stund därefter vittnet hört att det brakat i förstugudörren och sett Lars åter 

inkomma, då Stamberg manat Lars att genast begiva sig tillbaka ut, att Lars detta likväl 

icke åtlytt utan fatta Stamberg om livet och dragit henne på sig så att bägge fallit 

omkull, att ett häftigt oväsende därigenom uppstått, då pigorna slagit Lars för munnen 

så att han blivit blodig och att vittnet i detsamma gått hem och inte inhämtat slutet av 

uppträdet. 

Vittnet Bengt Olofsson i Stenaskjum: att han ifrågavarande tillfälle ankommit till 

Hellingsjö och där före sig träffat svaranden och Nord, då Lars gått på golvet i 

krogstugan under självsvåldiga åtbörder samt efter av Stamberg undfången uppmaning 

att sig avlägsna fatta henne om livet. 

Till vt 1853 hade Anders Andersson i Backa Övregården, Hyssn socken, i 

uppgiven egenskap av rotemästare stämt lantbrukaren L. von Mentzer å Hellingsjö med 

påstående att av svaranden utbekomma 14 rd. 41sk rgs utgörande de förskjutne 

kostnader för verkställde förbättringar å det till svarandens hemman ¼ mtl Elmås 

hörande soldatetorp.- 

Under anhållan om lagfart ingavs vid samma ting ett köpebrev, vari läses: Jag 

A.B.Wahlgren med min hustrus samtycke försäljer härmed till välborne herr Leonard 

von Mentzer och hans fästmö demoiselle Augusta Hindricksson mitt ägande 3/8 mtl. 

frälse skatte Hellingsjö med såg och kvarn och övre herrligheter emot en köpesumma 

13000 rd rgs och som denna köpesumma är till fullo betald, så varder den härmed 

kvitterad. A.B. Wahlgren. Göteborg den 6 nov. 1852. 

Länsman Bruno hade till tinget i sept. 1854 instämt Johannes Bengtsson på 

Hellingsjö och yrkat ansvar å honom för det han den 4 i denna månad såsom lagstadd 

dräng hos lantbrukaren L. von Mentzer därstädes skall olagligen avvikit ur dennes tjänst 

samt utfarit i hotelser och smädeord mot sin husbonde och matmoder.- Svaranden 

påstod att han endast i egenskap av dagakarl åt målsägaren förrättat arbete. Han medgav 

att han den 4 i denna månad avvikit från målsägarens arbete, enär han av denne blivit 

slagen och misshandlad. 

Vittnet Andreas Eriksson berättade att han en dag, sedan svaranden övergivit 

tjänsten hos målsägare, på ett gärde hörde svaranden svärja och storma samt med 

otidigheter bemöta målsägaren, till vilken Johannes bland annat yttrad, att han icke 
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krusade målsägaren så herre han var. Då Johannes fordrade att utfå sin lön, sade 

målsägaren, att Johannes skulle få sin lön så, som han den förtjänade, varjämte 

målsägaren förehöll svaranden att han okvädat och förolämpat målsägarens hustru. 

Även begärde Johannes att återbekomma sina kläder, varpå målsägaren lovade att 

kläderna skulle i sin tid tillhandahållas. 

Ett annat vittne A. Engström anförde, att han den 8 dennes i sällskap med von 

Mentzer utgick till dennes gärde, varest svaranden Johannes stod sysslolös bland det 

övriga arbetsfolket. Av denna anledning yttrade v. Mentzer till Johannes: ”Jag tror jag 

fått inspektor under det jag är borte”, varpå J. trotsigt genmälte: ”Ja, god nog”. v. 

Mentzer föreställde J. att denne borde snarare avbedja sina förseelser än visa 

uppstudsighet och att han finge gå bort från målsägarens område, om detta oskick 

fortsatte. Däröver blev J. uppretad, utfor i otidigheter med högljudd röst emot 

målsägaren samt förföljde målsägaren och vittnet, då dessa avlägsnade sig, alltjämt 

överhopande målsägaren med smädelser och hotande att innan veckans slut utöva 

svårare ofog. 

Soldat Erik Snygg vittnade i huvudsak lika med Engström. Soldat Carl Land vid 

Sandlid berättade, att då Johannes en dag sistlidne augusti månad utfarit i smädeord 

emot målsägarens hustru samt målsäg. tillstädeskom och tilldelade J. några örfilar jämte 

det han förständigade målsägaren uppföra sig skickligt, så vida han skulle få stanna 

kvar, fordrade J. att utbekomma sin lön och sina kläder, därtill v. Mentzer svarade, att 

de skulle bekommas, då året var slut.- 

Leonard Vilhelm von Mentzer var född 1821 på Forssa i Bollebygd och avled på 

Forssa 1894. Han ägde Hällingsjö samt Bonared i Hyssna och Uddetorp i Borgstena. 

Han var äldst bland femton syskon, Fadern var Johan Fredrik v. M. född på Hulta 1793, 

kapten i armen, avskedad med majors titel 1830 och död på Forssa 1870. J.F. v. M. var 

son till kapten Leonard v. M., som var född på Lagmanshaga i Ljungsarps sn. 1735, 

officer vid Älvsborgs regemente, avskedad som kapten 1783 och död på Hulta i 

Bollebygd 1796. Leonard v. M. i sin tur var son till Carl v. M., född 1674, kapten vid 

Kronobergs regemente 1803, fånge vid Poltava 1709, återkom från Tobolsk i Sibirien 

1721. Död 1740 på Lagmanshaga. 

Att von Mentzers ekonomiska ställning ej var lysande, förstås av följande notis i 

domboken för st. 1859: Med anhållan om inteckning uti 7/8 mtl. frälse Hellingsjö 

inlämnade förre häradsdomaren Lars Andersson i Rävlanda följande skuldebrev: 

Till sedelhavaren betalar undertecknad vid anfordran 1950 rd. riksmynt med 6 % 

årlig ränta. Kontant valuta bekommen försäkras och tillåtes inteckning för beloppet med 

ränta uti mina 7/8 mantal frälse Hellingsjö. L.W. von Mentzeer. Vittnen S. Bruno. F. 

Winqvist. Utslag: då gäldenären icke ägt att utan sin hustrus samtycke pantsätta hennes 

andel i 7/8 hmt Hellingsjö, kan ansökningen icke bifallas. 

Då saken återupptogs vid ht 1859, kom sökanden ej tillstädes, varför ärendet 

avskrevs. 
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Gästgiveriet i Hällingsjö 

Av följande utdrag ur domboken för tinget i februari 1830 får man veta, att 

Hällingsjö var gästgivaregård 1829: 

Vice kronofogden Hindrichsson fortsatte sin från sistlidna ting och under no 64 

uppskjutne tjänsteåtalan emot Per Assarsson och Eric Persson i Gräsryd om ansvar för 

fylleri och våldsamt uppförande på Hellingsjö gästgivaregård. 

Eric Persson mötte personligen, men hans fader Per Assarsson anmältes vara sjuk. 

Eric Persson förnekade tillmälet. 

Eric Hultgren vittnade att han hörde Eric under drucket tillstånd utfara i otidighet 

och svordom emot herr Björnwall, varmed fortsattes en lång stund, oaktat Björnwall 

utvisade svaranden. 

Hustrun Betty Grimbeck i Dalegården vittnade lika med sin man Eric Hultgren, 

Hon hade insänt följande skriftliga attest: 

Stämd till vittnesmål emellan herr J. Björnwall på Hellingsjö och Per Assarsson i 

Gräsryd, då jag var den 8 augusti 1822 på Hellingsjö kom en hel hop folk fram på 

gården och stormade och svor, men jag hade så brått, så jag brydde mig ej därom, innan 

en resande herre sade till mig. För all del skaffa folk som kan frälsa gästgivaren, då 

sprang jag ner på gården varest var så mycke folk att jag knappt kunde tränga mig till 

herr Björnwall, jag bad herr Björnwall gå in och ej bry sig om dem, men han svarade 

mig att jag är tvungen frälsa mig. Per Assarsson var huvudman för hela oredan, höll ett 

gruveligt oväsende och flög och fäktade med armarna, kallade herr Björnwall för 

fähund, lorthund, bedragare, banqueråtto spelare, detta oljud varade längen och då herr 

Björnwall gick upp, följde de med och Per höll samma oljud i farstugan. Då bad jag Per 

mycke väl gå sin väg och han svarade Gud välsigne er och gick Per sin väg, sedan 

Hultgren ock bett honom gå och ej leva så illa. Men sen kom en hel hop in i stugan och 

varibland Eric Persson var med, Eric sade att han skriver i dagboken och svor och slog i 

bord och skåp. Jag bad flere av dem som var med i följet taga Eric Persson med sig, då 

svarade de att herr Björnwall skull tiga och ej bry sig om att de gå och bratta(?), ty de är 

öra, och då herr Björnwall manade ut dem, sade de att de hava rätt att bliva här så länge 

de vilja, ty här är gästgivaregård, då svarade herr Björnwall att det är här för resande 

men ej för fulla bönder och är allt vad jag vet och kan komma ihåg. Betty Hultgren. 

Dalagården den 20 oct. 1829. Jag anhåller om skjutspengar för 2 mil, tidspillan 1 rd, 

dagtraktamente 1 rd.- H.R. fann den mot svaranden förekomne bevisning är icke 

bindande. Målet förekom åter vid vt. 1831, då dom föll. Vi läser härom: Genom Eric 

Hultgrens och hans hustru Betty Grimbecks utsagor, vilka äro sammanstämmande, är 

fulltygat att bägge de tilltalade den 8 aug. 1829 på gästgivaregården H. inställt sig och i 

sällskap med en stor stormande folkhop under svordom med otidiga utlåtelser utfarit 

mot herr Björnwall, ävensom att Eric Persson vid samma tillfälle varit drucken, vilka 

berättelser icke blivit i någon mån vederlagde genom de av Eric Persson åberopade och 

hörde försvarsvittnen. I anledning härav prövar H.R. rättvist döma Per Assarsson och 

Eric Persson att böta vardera för otidighet 32 sk. och för svordom 1 rd. 32 sk., därav 

hälften tillfaller åklagaren och den andra hälften Björketorps sockens fattige samt Eric 

Persson särskilt för fylleri 3 rd. 16 sk., därav 2/3 till åklagaren och 1/3 till nämnde 
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fattige. Skolande svarandena jämväl gemensamt ersätta vittnena Eric Hulgrens och 

Betty Grimbecks inställelse vid tvenne ting med 1 rd. till vardera. 

Vid vt. 1832 ”uppropades saken nr. 85 i domboken för sista tinget mellan drängen 

Anders Larsson i Kråketorp (            ) samt drängen Per Gunnesson i Sjönered svarande 

om ersättning för några buntar bomullsgarn. Som vittnen hade inkallats gästgivaren Eric 

Hultgren och hans hustru Betty Grimbeck samt pigan Christina Andreasdotter och dräng 

Per Nilsson i Hellingsjö. 

De tre förstnämnda hade icke det ringaste i saken sig bekant. Men Per Nilsson 

berättade att parterna en gång förliden sommar på en gång sammanträffat å Hellingsjö 

gästgivaregård, då käranden i förstugan till krogstugan inlagt en hopsydd bal 

bomullsgarn, som svaranden kört dit och några dagar därefter ankom käranden ensamt 

tillbaka samt uppsprätte balen och uttog däri befintligt bomullsgarn av både vit och röd 

färg, vilket garn, lagt i flera buntar, käranden samma tillfälle avförde, men vittnet 

räknade icke buntarnas antal.- 

Vid st. 1832 tilltalades Anders Bengtsson i Hulta Storegården för att han å 

Hellingsjö gästgivaregård den 17 sistlidne mars tilldelat Andreas Gunnesson i Rya 

Nedergården åtskillige blodviten och samme A. G:n samt Bryngel Andersson på 

Nygården i Sätila socken för att de med slag, skuffningar och hårdrag i nämnda tillfälle 

överfallit ovanbemälte Anders B:n. 

Svarandena A. B. och A. G. inställde sig i egna personer men Bryngel i Nygården 

lät sig icke avhöra. De tillstädeskomna nekade i allo tillmälet. 

Anders Olofsson i Rya Nedergården vittnade att Anders B:n i åtalade tillfället 

inne i gästgivarestugan fordrat av Andreas G:n 1 rd, därom de kommit i gräl, att 

Andreas fattade uti bröstet på Anders B:n, därefter de lämnade stugan, varest Andreas 

Gn efter en stunds förlopp åter inkom blodig i ansiktet samt avdragen en mängd hår, 

som låg kvar på rockkragen. 

Anders Svensson i Rya Övergården hade sett Andras G:n i en kammare på 

Hellingsjö gästgivaregård skuffa Anders B:n för bröstet. Efter någon stunds förlopp 

erfor vittnet att Andreas G:n var blodig, ehuru han icke var det, då han inkom i 

kammaren. 

Anders Johansson vid Hellingsjö vittnade att han hört Andreas G:n och Anders 

B:n gräla om en rd, att Andreas därpå omkullskuffat Anders, som då av Bryngel A:n 

trampats på bröstet och i ansiktet samt av Andreas tilldelats trenne örfilar och att 

samtlige svarander därefter inne i kammaren dragit varandra i håret, så Andreas syntes 

blodig och Anders svullen på näsan, dock upplyste vittnet att Andres G:n kort förut 

avlossat ett skott, varvid han av bössan erhöll en stark stöt i ansiktet.  

Andreas Gunnesson dömdes till 8 dagars fängelse vid vatten och bröd samt 

Anders Bengtsson och Bryngel Andersson till vardera 4 dagars dito därest de icke äga 

tillgång till böter. 

Vid vt 1832 skrevs i domboken: Uppå gästgivaren Eric Hultgren och hans hustru 

Betty Hultgren hade stämning ågått tecknad å en så lydande ansökning: Å gästgivaren 

E.H. och dess hustru på Hellingsjöos anhålles om laga stämning i påstående att 

återlämna mitt till dem avlämnade guldur med nyckel emot min skuld 4 rd. rgs samt 

enär de bestritt avlämna densamma och fordrat mera än jag är skyldig, yrkas ersättning 
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för alla härigenom åbragte kostnader. Borås den 28 jan. 1832. Andreas Andreasson i 

Almered. A.M. Salmenius efter fullmagt. 

Hultgren ingav följande skriftliga andragande: Vi hava av käranden emottagit ett 

guldur, som han villat pantsätta till vår dräng för 4 sk. eller tvenne supar, då vi 

händelsevis voro borta, men vid tillfället kommo hem och lämnade denne torftige vad 

han då nödvändigt till livsbärgning behövde, men fann han sedan för gott att kvarbliva, 

ehuru ofta påmint att foga sig hem, i trenne dagar och under tiden erhölt mat och 

drickesvaror, som han själv och i lag med de sina förtärde för 11 rd och dessutom måste 

vi i contante penningar utlägga 4 rd. 40 sk till en Lingomebo, som han kom uti handel 

med. Slutligen nalkades tiden att han efter vår enträgna begäran och flera gjorda 

påminnelser fogade sig hem och vid avgången lämnade oss ett guldur med försäkran att 

snarligen återkomma och betala sin skuld. 

Han höll riktigt ord. Han kom, men att betala det han var skyldig, det kunde icke 

förmärkas utan stadd på en resa till Göteborg ökte han sin skuld med 2 rd med förnyade 

löften om snar betalning, vilket vi trodde, emedan han som rika Grebbeshultens son 

kunde betala, vem skulle ej tro honom? 

En tid efteråt ankom vår kärande ånyo. Glada vid hans ankomst att få våra 

penningar, men efter något litet stillatigande begärde han mat, som genast lämnades 

honom och hölt till godo vad huset förmådde tills 5 rd. voro förtärde i mat och dryck för 

sig och sina, som han fann för gott låta njuta av sitt goda, och dessutom fick han låna 4 

rd.24 sk. På detta viset har han fortfarit flere gånger, så att hans skuld nu uppgår till 31 

rd. 17 sk. rgs, och att dess hustru även måtte betala ½ skålpund kaffe och ett kvarts dito 

socker med 24 sk, som hon vid ett tillfälle bekom och bjöd oss till sig för att få en ko, 

som ersättning för skulden, men som vi haft tillräckeligt kretur och ej trott oss föda fler, 

har det ej blivit utav men väntat dagligen på betalning tills stämningen kom, vilket långt 

för detta bort gjort. Hellingsjö den 6 mars 1832 Eric Hultgren, Betti Hultgren. 

Kärandeombudet f.d. kronolänsman N.B. Lundgren nekade att omstämde ur är 

pantsatt för större belopp än 4 rd, vilka Hultgren medgav att honom blivit återbjudne, i 

anseende vartill Hultgren anhöll om uppskov för att min förevändning därom att uret 

skall tagits och givits i pant för att vad käranden hos Hultgren bekommit, i bevis leda. 

Vid vt i januari 1833 förklarade rätten, att gulduret pantsatts för blott de 4 rd och 

ej för hela skulden på 31 rd 17 sk. rgs, varför Hultgren ålades att till käranden återlämna 

uret i sådant skick han det emottagit, dock må det vara Hultgren obetaget att efter 

stämning i laga ordning hos käranden söka utfå vad denne vidare kan vara honom 

skyldig. För Hultgrens vanvördiga uppförande emot domstolen skall han enligt Bbl. 14 

cap 7§ böta 3 rd. 16 sk. 

Vid ht 1832 fastställdes följande taxa, varefter gästgivarna vid Fläskjums, 

Hellingsjöos och Töllesjöholms gästgivaregårdar hava att rätta sig vid betalnings 

tagande av vägfarande: 

En måltid bestående av tre goda rätter med smör, bröd och en sup brännvin 20 sk, 

en dito husmanskost 12 sk, ett tjog kokta ägg 18 sk., en kanna öl 10 sk. 8 rst., en dito 

svagdricka 4 sk, en eldad kammare över natten med väl uppbäddad säng och rena lakan 

16 sk, en dito sommartiden 12 sk, ett ljus av en fingers tjocklek 2 sk, en eldbrasa 3 sk, 
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ett lispund (8 ½ kg.) hö 20 sk, 1 kanna havre 5 sk, en dito finskuren hackelse 8 rst., ett 

dygns sommarbete för en häst 10 sk, 8 rst, ett fång gräs 3 sk. 

Olof Andersson i Willingsgärde instämdes av gästgivaren Erik Hultgren i 

Hellingsjö i maj 1835 ”att ersätta käranden dels till vävnad emottagne men oredoviste 

22 skålpund oblekt bomullsgarn, upptagne i värde efter 1 rd. 24 sk. skålpundet till 

sammanlagt 33 rd. rgs och dels 8 rd., dem svaranden såsom förskott å vävlönen skall 

emottagit, varförutan gottgörelse för rättegångskostnaderna förbehållits. 

För året 1860 beslöt H.R. att vid Bollebygds härads gästgiverier följande taxa 

skulle tillämpas: 

En måltid av tre goda rätter jämte smör och bröd 1 rd. En dito av en rätt jämte 

smör och bröd 50 öre. Ett tjog kokta ägg 1 rd. En kanna öl 37 sk, en butelj porter 50 öre, 

en halv dito 33 öre, en butelj bayerskt öl 33 öre, en kanna svagdricka 12 öre. 

En uppeldad kammare över natten med väl uppbäddad säng och rena lakan 50 öre. 

En kammare sommartiden med dito 37 öre. Ett ljus av 1/6 skålpund vikt 12 öre, en 

kanna havre 19 öre, ett lispund hö 50 öre, ett fång gräs 6 öre, en kaka hästbröd av ½ 

skålpunds vikt 16 öre, smörja till en vagn 6 öre, till en kärra eller annat åkdon med två 

hjul 3 öre. 

Innehavare skiftade i mitten av 1800-talet ofta på gästgivaregården. 

Vid st. 1847 föredrogs ett köpekontrakt av innehåll att ”jag Johan Björnvall 

försäljer härigenom med min kära hustrus ja och samtycke till herr Gustaf  

Engström i Göteborg och dess fru C.C. Lindgren det mig tillhöriga 1/8 mtl. frälse 

Hellingsjö gästgivaregård eller Oset kallat mot 4000 rd i riksgäldssedlar. Smedstorp den 

25 febr. 1846 J. Björnvall. Jacobina Björnvall. 

  

KONSTIG FORTSÄTTNING!!! Står med rött ”ngt fattas här”. 

…med begäran att Tingsrätten ville vid hösttinget härom närmare undersöka och 

höra mantalskommissarien herr Peter Johan Ekman, som skall skrifteligen lovat Måns 

Andersson i Aplagärde att antaga gästgiveriet å dess frälsehemman Hällingsjö. 

Till detta ting är herr mantalskommissarien tillika med gästgivarna i Björlanda (i 

Sätila) och Bugierde jämte kärandets innevånare blivit inkallade, då tingsrätten företog 

detta ärende och först hörde herr Ekman om rätta förståndet av dess utgivne sedel under 

den 18 maji förlidet år. Sedan herr Ekman alldeles bestritt gästgiveriets flyttning till 

Hällingsjö, ansåg Tingsrätten onödigt gå in uti någon närmare prövning av herr Ekmans 

anförande utan endast antaga de upprepade motskäl såsom gällande och att ingen 

tillgång till underlag av hemman kan finnas däromkring, så att hemmanets Hällingsjös 

belägenhet blott 7/8 mil från Biörlanda gästgivaregård samt dess svaga villkor och dess 

frälse natur hindra gästgivaregårdars anläggande emot ägarens vilja. 

Frälsepossessoren (ägaren) av Bugärdes gästgivaregård lät till Tingsrätten ingiva 

en till K B ställd skrift med påskriven remiss till Tingsrätten, varutinnan frälseägaren 

anhåller i anledning av 28 kap. 1§ Byggningabalken och 1734 års gästgiveriordning att 

gästgiveriet må flyttas ifrån dess frälsehemman till annat hemman, som har både 

bekvämlighet och är uti skyldighet att antaga gästgivarehållningen.  

Sedan frälseägaren av Bugärde avsagt sig gästgiverihållningen, anser Tingsrätten 

onödigt vidare bestyrka Bugärdes belägenhet än lämna till Tingsrätten i Sävedals härad 
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den skåda, så vida något tvivelsmål skulle finnas om riktigheten av beskrivningen enligt 

denna rätts protocoll av den 22  febr. 1763. 

Tingsrätten får således vördsamligen anhålla att herr baron och landshövdingen 

täcks befordra en skyndsam ändring med Bugärdes gästgiveris flyttande till Hufdaby i 

Sävedals härad.- 

Med denna flyttning blev tydligen ej av. Vi finner i domboken för sommartinget 

1769, att länsman Sven Holmsten instämt gästgivarna Anders Jonasson och Bengt 

Andersson i Bugärde samt Måns Larsson och Oluf Andersson jämte Börje Bengtsson i 

Kåhult att ansvara för det de vägrat skjutsa resande ifrån gästgivaregården och att de 

bemöta resande med hårda ord. 

Svaranderna anmälte att de ej kunna längre uthärda underhålla skjutsningen, sedan 

inga hållskjutsar komma fram, utan påstå att de lika med det övriga skjutshållet måtte 

hålla sina vissa dagar. 

Kronoåklagaren påstod att svaranderna måtte åläggas vid vite fullgöra sina 

skyldigheter och att Häradsrätten ville utsätta, huru många hästar gästgivarna och 

Kåhult som underlag äro skyldiga efter den förr vidtagne författning hålla till 

skjutsning. 

Utslag: Den oredighet och den oordning, detta gästgiveri åstadkommit i flere års 

tid har blivit Häradsrätten flere ämnen till arbete och besvär. Att en gång sådant 

undslippa och i möjeligaste måtto befordra de resandes bekvämlighet jämte betjäning 

med nödig skjuts, bliva gästgivarna ålagde skjutsa med 4 och frälsehemmanet Kåhult 

såsom underlag med en häst, var dessa fem jämte fyra hållhästar finnas dageligen att 

tillgå, kunna de resande utan svårighet befordras, varvid märkes att hållhästarna böra 

varje dag först utgå och därefter gästgivarnas jämte underlagets hästar i sin ordning. 

Den sin skyldighet eftersätter kommer att anses efter 28 kap. 7§ BB och Kongl. 

Majts nådiga förklaring om gästgivareskjuts av den 11 dec. 1766, varförutan 

gästgivarna jämte skjutslaget föreläggas ett vite av 5 daler för varje gång försummelse 

sker. 

Till sommartinget i maj 1770 hade länsman Sven Holmsten instämt följande 

hemmans åboer för det de ej infunnit sig med hållhästar å Bugärdes gästgivaregård, 

varföre han påstår att de icke allenast må fällas till böter utan ock till det av denna rätt 

dem förelagde vitet av 5 daler smt, nämligen Jöns Larsson i Flathult en häst, Olof 

Larsson i Gesebu Nedergården en häst, Lars Andersson i Lindal en, Olof i Olofstorp en, 

Erik och Måns i Röberg tillhopa en häst, Låddekjerrs by (i Bollebygd), Hans Svensson 

en, Kullebo Jöns en, Jordås Daniel Bengtsson och Bryngel Bryngelsson en vardera, 

Grimsås Olof Eriksson en, Stenkulla Bengt Andersson en, Werred Nedregården Bengt 

Olofsson en, Bengt Månsson en, och Olof 2, Dalagården  Bengt Torstensson och 

Hällinsjö Håkan vardera en häst. 

Vi ser alltså, att skjutslaget rekryterades såväl i Bollebygds socken som i 

Björketorps.  

Svaranderna andraga till ursäkt att den allmänna foderbristen, som i synnerhet 

visat sin verkan emot våren, har försatt dem uti sådant tillstånd, att de omöjeligen 

kunnat uppfylla de tryckande skyldigheter, som dem blivit ålagde medelst hållskjuts 

utgörande till Bugärde, varföre anhålles om förskoning.- 
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Utslag: Det ömmar domstolen att med böter belägga de anklagade i anseende till 

tryckande svårigheter, de nu måste känna, men det vill ej anstå en underdomstol att 

leuterera (lätta, lindra) uti förekommande mål, utan jämt följa lagens föreskrift, varföre 

Häradsrätten prövar rättvist döma föreskrivne personer enl. 28 kap. 7§ B.B. till 1 daler 

16 öre smts böter, helst Kongl Majts nåd. förordning av den 11 dec. 1766 uti dess 21§ ej 

tillåter någon lindring, men vad domstolens egen sak eller det försuttne vitet angår, så 

eftergives det för denna gång, dock med åtvarning att allmogen hädanefter visar lydnad 

och uppfyller de skyldigheter, vår allmänna lag och kongliga förordningar dem 

föreskriva. 

Anders Persson under Erikstorps fordrade år 1783 ansvar av gästgivaren Lars 

Andersson i Bugärde för att han å en söndag honom okvädat, då han till samma 

gästgivaregård ankom. 

Parterna tillstädes, då Tingsrätten av deras anförande intager, att innan Anders 

Persson inkom i stugan och så snart svaranden fått se honom på gården, bad han några 

vägfarande, som suto och åto vid bordet i gästgivarestugan, flytta sig därifrån under 

utlåtelser att losen, som nu kom, annars ej fick rum där, och när käranden trädde in i 

stugan, har svaranden gått emot honom och kallat honom lose på skämt, vilket likvisst 

förargat käranden, som i anledning härav stämt. 

Svaranden, som själv vidgått att så tillburit, säger sig aldrig hava hört annan namn 

på käranden än lose och intygas allmänt, det han i flere år haft detta öknamnet, så att 

svaranden det ej påhittat. 

Käranden förde Tingsrätten till minnes, huruledes vid sommartinget 1765 han 

instämt Olof Olofsson och Gustaf Eriksson i Getabrohult samt Anders Svensson i Bua 

för dylikt okväde med det nu ifråga varande, då Tingsrätten ej mindre sakfällt dessa för 

ohövisk utlåtelse än utsatt ett vite av tio daler smt, vartill den skulle bliva förfallen, som 

hädanefter kallade honom lose eller honom annat förklenligt och förakteligt namn 

tillade, påståendes i anledning höras käranden, att Tingsrätten nu till förekommande av 

dylikt vanständigt uppförande lagligt anser svaranden.- 

Gästgivaren dömdes att böta för denna oanständiga utlåtelse i samkväm 2 daler 

eller 32 skilling och för att det skett på en sabbatsdag 10 daler eller 3 rd. 18 sk, 

varförutom han skulle ersätta kärandens rättegångskostnader med 1 rd. 

Vi läser i domboken för sommartinget 1796: Av vad anfört och vittnat blivit 

finner tingsrätten att lantmätaren Liljedal, kommen till Bugjerde gästgivaregård från en 

dess ämbetsförrättning, överenskommit med Börje Bengtsson i Kåhult att få nyttja 

dennes häst till Hällinsjö samt att då denne med hästen framkommit, har 

gästgivaredrängen Carl Larsson honom förbudit skjutsa Liljedal under utlåtelse att 

lantmätare ej får taga skjuts och att Carl genom det han fattat Börje för bröstet honom 

skjutsningen förvägra velat, varvid Liljedal skuffat Carl från hästen och under 

okvädande stött honom emot en kärra. Varandes likvisst ej fulltygat, det Carl varit av 

drycker överlastad. 

Rätten ansåg Carls åtgärd alldeles obefogad och då den tillika skett med häftighet 

emot Börje och otidig utlåtelse mot Liljedal, prövar Rätten rättvist i jämförelse och 

anledning av 1934 års gästgivareordnings 22§ och byggningabalkens 25 kap.10§ det bör 

Kommenterad [HN10]: (Ordet losig betydde skranglig, 

som har lossnat, förfallen, dålig). 
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Carl Larsson hörföre böta 3 rd 16 sk jämte det Liljedal från ansvar för dess 

överklagande förfarande med Carl Larsson frikännes. 

Näst notis tas från domboken från tinget i maj 1800. Sedan av herr Lagerheim 

klagomål i dagboken för Bugjerdes gästgivaregård och sistlidne mars månad klagomål 

blivit anfört däröver, att han oaktat förbud (han hade skickat bud före sig), vilket två 

timmar före honom ankommit, måst vänta på hästar i fyra timmar, hade 

kronobefallningsmannen i orten herr Carl Johan Bökman låtit inkalla såväl gästgivaren i 

Bygjerde som smeden Sven Jonsson i Kåhult, som överklagade tillfället till skjutsning 

varit uppbådad att däröver höras. 

Angående händelsen gjorde gästgivaren Björkelund den berättelse, att han 

uppbådat Sven Jonsson till skjutsning, sedan alla andra hästar på underlaget funnos 

borte utan föregånget tillkännagivande, ehuru ordningen icke stod hos honom, och 

innan han kom fram med hästarna, förflöt den tid herr Lagerheim omnämnt. 

Smeden Sven Jonsson erkände denna uppgift men ursäktade dröjsmålet därmed, 

att han såsom alldeles oberedd att skjutsa icke förr kunde framkomma och förmodade 

således att ansvaret borde drabba dem, vilkas tour det varit och det oaktat utan lov 

bortrest med sina hästar. 

Då prövningen av dylika åtal ej tillhör häradsrätten, överlämnas utdrag av detta 

protokoll till kronobefallningsmannen. 

Vidare hade förre kronobef.m. Emanuel Carlsson Ekman uti dagboken vid 

Bygjerdes gästgivaregård för sistledne mars månad klagat, att han fått vänta på hästar 

och blivit uppehållen i dess resa från klockan 8 om aftonen den 10 till klockan 8 om 

morgonen den 11 av orsak, att ingen av skjutslaget hade hästar hemma, hade herr 

kronolänsman Carl Johan Bökman inkallat de vid Bygärdes gästgiveri reserve 

skjutsande i Björketorps socken samt gästgivaren Björkelund, och inställde sig den 

sistnämnde jämte herr kronobefm. samt hemmansåboarne i Kåhult, de enda, vilka 

utgöra skjuts vid Bygärde i detta härad. 

Kåhultsbönderna anförde, att de inte stod i tur att skjutsa vid tillfället ifråga utan 

de reserven tillhörande i Sävedals härad i Bohus län. 

Gästgivaren Jacob Dahl insände på försommaren till Landshövdingeämbetet i 

Vänersborg med följande innehåll: 

Att resande icke allenast bliva uppehållne vid Bugärdes gästgivaregård och efter 

flere timmars väntande ändå sluteligen ej kunna få andre än utmattade hästar utan ock 

att åtskilliga ej kunnat på annat sätt fortkomma än att accordera sig skjuts av 

förbifarande forbönder eller ock, som en och annan gång hänt, i brist av hästar åka efter 

oxar, har varit en klagan från äldre tider, som hittills oaktat alla av K.B. i orten vidtagne 

anstalter icke kunnat avhjälpas av den naturliga orsak, att inga flere hemman äro att 

tillgå, som till reserveskjuts därstädes kunna underläggas än de redan dit anslagne, med 

vilka, såsom icke fullt utgörande sex hela mantal, gästgivaregården inberäknad, envar 

inser själva omöjeligheten att på en så allfarig väg som den emellan Göteborg och 

Borås, uppehålla en skjutsning, som vid nästintill liggande gästgivaregård Fläskium 

bestrides av nära 80 hästar, som dit äro anslagne. 

Att vid Bugärde blott 23 hästar, varav hela skjutslaget består, skulle kunna uthärda 

en så dagelig skjutsning, som behovet fordrar, har sålunda rimmeligit ej kunnat 
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förväntas, utan hava hästarna blivit av skjutsen och ägarna av ständiga hästeköp till 

större delen till ytterlighet utmattade.- 

Enär nu härtill kommer att med Höglovliga Kongl. Bergscollegii privilegier en 

kopparhammar å Bugärde blivit anlagd, vartill för smedernas bärgning nödvändigt av 

gårdens ägor åker och äng måste anslås, så att förty något foder från hemmanet till 

resande, som hava egna hästar, icke kan avlåtas, så är jag, som genom köp numera blivit 

ägare båda av frälsehemmanet Bugared och att därå anlagda hammarverket Catrinefors, 

föranlåten härmed i all ödmjukhet tillkännagiva, att jag icke längre av ovannämnde skäl 

kan i Bugärde uppehålla gästgiverihållningen, vilken jag fördenskull härmedelst får mig 

avsäga såsom i alla fall där icke lämpelig.- 

Herr Kamp på Strömma och Peter Svensson i Björlanda (gästgivaregård i Sätila) 

påstå att gästgiveriet måtte flyttas från Bugärde till Hufdeby i Sävedals härad, varest det 

tillförene varit. 

Anders Landgren i Sandsered i Härryda socken androg, att han och flere andre i 

Härryda socken blivit anslagne att bestrida reserveskjutsen vid Bugärde samt därav 

blivit så utmattade, att de icke längre mäkta den bestrida.- Han vill förete vid nästa ting 

Kungl. Majts dom att gästgiveriet antingen bör flyttas till Hällingsjö i Björketorps 

socken eller och hållskjuts vid Bugärde av nästgränsande hemman utgöras. Uppskov! 

Till vintertinget 1802 hade skogvaktaren och gästgivaren Enelund instämt 

kaptenen välborne herr C.A. Pettersens att genmäla honom i följande omständigheter: 

1:o för det herr capitainen vid sin uppresa från Göteborg och Bugärde 

gästgivaregård våldsammeligen sig förhållit samt utan lov och tillsägelse utur stallet 

därstädes uttagit Enelunds häst och densamme billigt kört så långt kreaturet kunde gå. 

2:o för det han dessutom med hugg och slag överfallit husfolket under det 

Enelund var borta och för capitainens räkning bådade skjuts. 

3:o att herr capitainen, som till Bugärde ankommit med fyra hästar, men därifrån 

icke tagit flere än trenne, varigenom hänt att kärandens häst blivit tröttkörd, måtte 

jämväl för slik olaglighet ansvara. 

Svaranden lät sig icke avhöra eller laga förfall anmäla. Han dömdes att böta 32 sk. 

för förfallolöst uteblivande och ålades vid 2 riksdalers vite att sig vid nästa sommarting 

ofelbart infinna. 

Den 11 maj 1802 skrevs i domboken: Svaranden kaptenen herr C. af Petersens 

avhördes icke. Gästgivaren inlämnade ett bevis av följande innehåll: 

Att herr capitainen välb. hr. Carl af Petersens blivit antydd vid 2 riksdalers vite sig 

infinna vid Bollebygds härads sommarting i Fläskjum den 10 dennes för att genmäla 

gästgivaren Enelund rörande våldsamt behandlande vid en skjutsanstalt i Bugjerde 

enligt H R:s vid sista ting fattade beslut, vilket in originali blivit honom tillställt, det 

betygar Masthugget den 7 maji 1802. Nils Bruhn. 

Nu förelåg även en skriftlig berättelse av Enelund, vari han berättade: Välborne 

herr capitainen hade förbud (för sig att hästar skulle vara framme klockan 11 och just då 

kom för(e) budet, som sade sig vara hans piga eller jungfru, och så fort förbudet kom, 

fick det häst genast, förty den hästen tog jag i närmaste gård. 

Sedan gick jag på ett håll och min dräng på ett annat för att skaffa hästar, fram tre 

stycken hästar kom då genast, varav herr kaptenen kasserade den ena, som han ej tog 
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utan fick gå hem igen, och kom jag Enelund emellan kl. 1 och 2 fram med tvenne 

hästar, som också fick fara tillbaka. Jag hade då tagit en häst mera än vad capitainen 

beställt i anseende till det svåra väglag och väder som då var. Detta skedde 

trettondagsafta i det gruvliga snöfall och yrväder, vilket förorsakade, att min häst ej 

längre kunde gå än till Rävlanda med det tunga bagage och personer, som välb. 

capitainen körde till Bugärde med trenne hästar. Vid samma tillfälle var min svåger hos 

mig, som ville bjuda till att i min frånvaro försvara min häst och då han ej ville leda ut 

hästen eller visa var stallen var, behagade välb. capitainen med skällsord och skuffning 

fara efter håret, honom på det sätt bemöta. 

Även vid samma tillfälle bortkom ett hästetäcke och en täckejohl (-gjord). Om 

några dagar fick jag rätt på täcket i Huby men ej johlen, vilket allt låg på hästen i stallen 

då jag och min dräng gick stad att beställa hästar för välb. capitainenes räkning. Sven 

Enelund. 

Vittnet vagnsmakaren Anders Bergström i Hufdaby berättade, att då kaptenen 

gick i stallet och uttog hästen, fällde han flere eder och oqwädinsord emot kärandens 

svåger Johannes Jönsson, som ville hindra honom ifrån att taga hästen utan kärandes lov 

och tillstånd. 

Jon Månsson i Hufdaby avgav enahanda berättelse med förra vittnet. Capitainen 

ålägges vid fördubblat vite av 4 rd. att infinna sig vid nästa ting. 

Vid hösttinget inlämnades ett intyg enligt vilket ”capitainen vid 

Constructionsstaten herr Pettersson är för det närvarande commenderad vid 

nybyggnaden å Nya Amiralitets varvet, och är hans närvaro därvid så mycket 

angelägnare, som Kungl. Majts tjänst fordrar dess ständiga tillsyn, så länge detta 

kostsamma arbete därstädes fortsättes. Göteborg den 19 sept. 1803. P. Scharff. S Suell.  

År 1807 lät frälseinspektoren Jonas Israelsson på Apelnäs instämma drängen Nils 

Carlsson i tjänst hos skogvaktaren Sven Enelund på Bugärdes gästgivaregård att 

lagligen ansvara för att han den 22 december 1806 under eders och svordomars 

utgjutande samt åtskilliga grova utlåtelser i vredes mode gått från sin boning till en nära 

därinvid belägen kopparhammare vid namn Cathrinefors, där Israelsson, som har 

uppsikt över bruket, då vistats samt i dennes enskilta rum inträtt och, jämte det han även 

därstädes visat ett ohövligt uppförande, våldsammeligen fråntagit käranden en yxa. Men 

den instämde drängen lät sig icke avhöra. 

Den 22 januari 1807 företog sig häradsrätten att upprätta taxa för gästgiverierna i 

Bollebygds härad och som stadgade följande priser: 

En måltid mat av tre rätter 12 sk. banco, en dito husmanskost 8 sk., ett tjog ägg 8 

sk., en kanna öhl 3 sk., en dito svagdricka 2 sk, en eldbrasa 6 runstycken, ett ljus 1 sk. 6 

rst, ett lispund (8,5 kg) gott hö 12 sk, en kanna havre 2 sk, en kanna kornmjöl 4 sk, en 

kaka bröd av blandsäd 1 sk 6 rst, en kanna hackelse 1 sk. 

Vi läser i domboken för st. 1815: Med anledning av K.B:s i Göteborg den 13 dec, 

förlidet år vidtagna beslut rörande ett uti dagboken för Bugärdes gästgivaregård den 21 

sept. 1814 av handelsbokhållaren Berndt Lindqvist anfört klagomål jämte K.B:s i detta 

län under den 31 sistlidne januari härom meddelte förordnande, anhöll nu gästgivaren 

Sven Enelund att till bestyrkande av sin oskuld i det överklagade dröjsmålet få som 

vittnen avhört Hans Andersson i Tomten, Sätila socken. – denne berättade, att bonden 
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Peter Bengtsson i Sandbacka, Sävedals härad, blivit av Enelunds tjänstepiga Kjerstin 

Toresdotter budat att skjutsa Lindqvist en och en halv timma, innan bemälte Lindqvist 

till gästgivaregården ankom. 

Vid st. 1822 hade förre magasinsförvaltaren A.P. Ekman låtit instämma smeden 

Wilhelm Lindgren i Sandwad Hyssna socken och Marks härad att ansvara för det han 

den 21 sistlidne martii i Bygjerdes gästgivaregård okvädat käranden och ibland andra 

ohöviska utlåtelser även yttrat, att om han vore smed på Wiskafors, ville han om ock 

därföre skulle erläggas mansbot, så länge neddoppa och åter uppdraga Ekman från 

sumpen eller vattenrännorna till dess han såg Ekman uppgiva andan. Svaranden lät sig 

ej avhöra. 

Ett urtima ting å hemmanet Hellingsjö den 9 aug. 1823 hade sammankallats sedan 

K.B. anbefallt undersökning som följd av diverse klagomål beträffande Bygärdes 

gästgivaregård. ”Samtelige under detta gästgiveri från Härryda socken i Göteborgs län 

varande reserveskjutsande åboer hava till skjutsmönstring efter därom utgången 

kungörelse enhälligt blivit kallade och inställde sig i detta tillfälle mangrant. Det utrönes 

nu att 6 5/8 hemman av Härryda socken äro anslagne till reseveskjutsens utgörande 

härstädes vid Bygärde och att dessa hemman med 4 hästar från varje helt hemman 

utgöra hela det anslag som för skjutsningens bestridande vid detta gästgiveri är att 

påräkna, att över 100 hästar månatligen i skjuts här utgå att reservlagets utgångne, 

störtade och maktlöse hästar ofta förorsaka den ovillkorliga nödvändighet för den 

skjutsskyldige allmogen, som ännu äga dyrbare hästar i behåll, att de måste skjutsa flere 

varv om dagen, däröver en allmän klagan nu och vid många andra tillfällen förspörjes, 

ävensom att mångfaldiga av de skjutsande äro nödsakade att avträda sina hemman för 

skjutsningens skull men att de förmedelst denna särdeles trägna och besvärliga 

skjutsning hava ganska svårt för att få sina hemman föryttrade.- 

Användbare hästarnes antal utgör 16, men flere av dem äro likväl så beskaffade 

att de icke kunna nyttjas för tyngre åkdon eller svårare lass och bliva snart nog onyttige 

och oanvändbare förmedelst den ofta påkommande skjutsningen, som dageligen här 

inträffar.- 

Av förestående inhämtas att mer än 8 hästar saknas till skjutsningens bestridande, 

att vederbörande, som skola utgöra dem, äro för fattige att åstadkomma de dem 

påräknade hästar och att följakteligen endast 16 hästar finnas och äro att tillgå för 

skjutsningen. 

Skriftliga klagomål hade inkommit och upplästes av vice kronofogden: 

Undertecknade som ofta färdas häremellan och Borås i handelsaffärer få på 

begäran lämna det intyg, att det nästan beständigt mött oss svårighet att erhålla skjuts 

från Bygärdes gästgivaregård i anseende till därvarande reservehästars ringa antal och 

dåliga beskaffenhet och har det hänt att man måst anskaffa hästar från längre bort 

belägna hemman i Herryda socken emot lega vida högre än skjutstaxan samt då 

resevelaget varit utgånget även nödgats rekvirera skjuts från Björlanda till Hellingsjö 

eller och taga vägen däråt för att komma däruti till Landvetter, försäkras Göteborg den 5 

aug. 1823. Joh. Gab. Grönvall. M.G.  Odenius, Gust Bergendahl. J.B .v Kjellberg. 

Isaac Vallentin. 
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Att vi under resor till och från Göteborg ofta varit uppehållne vid Bugerdes 

gästgivaregård i anseende till den dåliga beskaffenhet av därvarande reservelag, som 

utgöres av ett allt för ringa otillräckeliga antal hästar, därav en del sällan kunna 

begagnas samt att det således är med de resandes önskan överensstämmande och är 

behovet högt påkallat att få detta gästgiveri flyttat till ett mera passande ställe, vars 

belägenhet kunde medgiva den betydeliga skjutsens bestridande med ett därefter bättre 

proportionerat antal hästar, det intygas härigenom. Borås i augusti 1823. Ch. Fr. von 

Sydow. J. C. Carling. O. Klefbeck. Joh. Eneroth. Bengt P. Winge. H. V. Lyberg. L. 

Hagnander. P. Bromberg.- 

Domboken för ht. 1826 berättar: Med anledning av herr fältkamreraren Aulins i 

Linköping i Bygärdes gästgivaregård dagbok sistlidne juli månad antecknade klagomål 

ej mindre däröver att han måst vänta på skjutshästar 2 1/3 timmar än även att klockan i 

gästgivarestugan stått och ej visat mer än 10 minuter över 6, undersöktes, då gästgivaren 

Carl Larsson uppgiver att skjutsturen rätteligen stod hos änkan Merta Nilsdotter i 

Hagedahl (i Härryda socken), dit hållkarlen även skolat sig begiva att buda hästar, men 

fick under vägen veta att nämnda änka såväl som de efter henne närmast i tour varande 

reservskjutsare från hemmanet Apelgärde avrest till Göteborg med sina hästar, vadan 

hållkarlen sålunda måst avgå till Olof Svensson i Sandsbacka och tillsäga honom om 

skjutshästars framställande, vilket och av honom verkställdes, ehuru han i anseende till 

de omvägar hållkarlen måst taga ej framkom till gästgivaregården förrän vid den tid 

klaganden anmält. 

Att klockan var nedgången och stannat säger gästgivaren sig ej hava känt förrän 

den resande sådant anmärkte, då klockan genast därefter blev uppdragen och i ordning.- 

Carl Persson i Risbacka hade haft tour före Merta att skjutsa. Gästgivaren medgav 

detta men invände att han redan förut blivit uppbudad att skjutsa handlanden Thorell, 

förmente det hela ansvaret borde drabba Merta, som åtagit sig att skjutsa ej mindre för 

egen del än för Carl Andersson i Nordskog, och det oaktat varit bortrest, när hennes tour 

kom. 

Vid samma ting 1826 (sid 689. No 89) angav häradshövdingen Gustaf Berg i 

Borås att reseveskjutsanden Bengt Börjesson i Kåhult under Bygärdes gästgivaregård 

varit drucken och haft istadiga hästar. ”Jag såg bemälte bonde tydligen av starka drycker 

rörd. Hans hästar gingo icke ens med tomma vagnen utur stället utan ströko den 

baklänges ehuru han själv duktigt piskade på dem och en annan person försökte att få 

dem i gång därmed att han tog dem vid betslet och ville leda dem åstad.- Jag blev på 

resan uppehållen, då andra hästar måste framskaffas”, heter det i häradshövdingens 

anmälan. 

I oktober 1840 blev en i närvaro av gästgivarna Christian Bergman och Gustaf 

Persson i Fläskjum samt J. Hultgren på Hellingsjö taxa upprättad, varefter gästgivarna i 

häradet hava att sig rätta för nästkommande år av följande innehåll: En måltid mat av tre 

goda rätter med smör, bröd och en sup brännvin 20 sk., en dito husmanskost 12 sk., ett 

tjog kokta ägg 21 sk. 6 rst, en kanna öl 10 sk. 8 rst, en butelj porter 16 sk, en kanna 

svagdricka 4 sk, en eldad kammare över natten med väl uppbäddad säng och rena lakan 

16 sk, en kammare dito med dito sommartiden 12 sk, ett ljus en finger tjockt 2 sk. 6 rst., 
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ett lispund hö 20 sk, en eldbrasa 3 sk, en kanna havre 6 sk, ett dygns sommarbete för en 

häst 10 sk 8 rst, ett fång gräs 3 sk, smörja till en vagn 2 sk, dito till en kärra 1 sk.- 

Gästgivaren Erik Hultgren försökte sig även som vävnadsförläggare, det framgår 

av domboken för vt 1842. Han hade instämt Olof Andersson i Willingsgärde med 

påstående att denne måtte åläggas dels utgiva 22 rd. riksg. för två buntar oblekt 

bomullsgarn, som han till vävnad mottagit utan att sedermera återställa antingen garnet 

eller däremot svarande vävnad, dels ock återbära 3 rd. 20 sk. nämnda sedelslag, som 

svaranden i förskott på vävlönen uppburit. 

Svaranden inställde sig genom sin hustru Kerstin Olofsdotter, som erkände att 

hennes man mottagit både garn och vävlön, men hon uppgav att vävnaden snart blir 

färdig och anhöll att få avlämna densamma och således undgå den genom stämningen 

avsedda ersättningen. 

Vid ht.1844 anklagade länsmannen D.L. Signeul på Hellingsjö för att han dels 

olovligen sålt brännvin ej mindre söndagen den 7 juli än söndagen den 8 påföljande 

september, dels underlåtit att i gästgivarestugan anslå Kongl. Förordningen av den 6 

aug. 1841 angående brännvinsbränning och försäljning jämte K.B:s i länet 

ordningsanslag av den 27 dec. samma år.- 

På grund av skriftlig angivelse från gästgivaren O.L.Signeul å Hellingsjö hade 

vice länsmannen S. Bruno till tinget inkallat Bengt Persson vid Villingsgärde att ansvara 

för det han den 7 sistl sept. skall såväl ute på gården som i gästgivarestugan varit otidig 

emot Signeul och han mamsell vid namn Stomberg, sägande att den sistnämnda vore en 

hora och hade två horungar och till Signeul att svaranden skulle plocka lössen av den 

grå rocken och kallade Signeul ”din svarte djefvul” samt för det svaranden inne i 

gästgivarestugan och i köket svurit och fört oljud ävensom rusat på och överfallit 

Signeul.- 

Vid vt. 1845 förekom ett mål mot drängen Anders Olofsson i Backa, soldaten 

Emanuel Dahl vid Hellingsjö, Johannes Andersson vid Gingsered, Bengt Persson vid 

Villingsgärde och drängen Peter Johansson på Hultet för det de den 9 aug. sistlidet år 

skola vid Hellingsjö gård fört buller. Gästgivaren D.L. Signeul vittnade att då 

handlanden jämte två andra resande å Hellingsjö beställt en häst med kärra och två lösa 

hästar till sina egna åkdon, svarandena Dahl, Johannes Andersson, Bengt Persson och 

Peter Johansson före de resandes avfärd gjorde anmärkningar emot de resandes 

enbetsvagn, såsom för tung för en häst, vadan vittnet på de resandes uppmaning utgick 

med dagboken och förklarade att icke mer än en häst erfordrades till besagde vagn, 

därvid förenämnde fyra svarander stormade och förde oljud, sägande Bengt Persson till 

handlanden Ölander, som utkommit: ”Gå du in din grå djefvul!” samt att vid avresan, då 

de bägge Ölander följaktige resande tagit plats i förberörde enbetsvagn och en av dem 

ville taga tömmarna ifrån skjutsbonden, svaranden Anders Olofsson, som dock icke 

släppte till dem utan själv körde utför en och uppför en annan backe vid Hellingsjö.- 

De fyra anklagande, som fört buller och oljud samt i otidigheter mot resande 

utfarit, dömdes att vardera böta 1 rd. 32 sk. till tvåskifte mellan åklagaren och 

Björketorps sockens fattige. 

 Vid vt 1845 förekom ett mål mot Bengt Persson i Gislå för det han den 16 aug. 

sistlidet år, uppbådad att skjutsa handelsbetjänten A.N. Elmgren i Borås till Hellingsjö 
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gästgivaregård framkommit med en oduglig häst samt därjämte under vägen varit otidig 

emot benämnde Elmgren. 

Svaranden medgav, att den häst, varmed han vid tillfället skjutsade, icke orkade 

gå längre än ¼ mil ifrån Hellingsjö, sägande att han icke hade lägenhet att gå efter den 

bättre häst, som han ägde; att han varit otidig emot Elmgren bestred han alldeles.- 

Rätten dömde i förmågo av 12§ i Kongl. Gästgivareordningen av den 12 dec. 

1734 jämte 28 kap- 7§ B.B. Bengt Persson, för det han i åtalade tillfälle till skjutsning 

uppbådad framkommit med en oduglig häst att böta 3 rd. till treskiftes, varjämte han 

förpliktades att i skadestånd till Elmgren utgiva 1 rd. banco. 

I mars 1849 företogs åter målet mot Bengt Persson vid Villingsgärde för att han 

den 7 sept. 1844 varit otidig emot gästgivaren Signeul och dennes hushållerska och 

därjämte överfallit Signeul. 

Svaranden förklarade att han i åtalade tillfället kallat Signeuls hushållerska hora, 

emedan han trodde att så var förhållandet men be- 

FINNS INGEN FORTSÄTTNING PÅ KAPITLET. 
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Gästgivaregårdar 

Vid ting med Bollebygds härad i Biörboås i juni 1609 sattes till gästgivare i Balbo 

sockn Anders i Kråketorp med sine gårdbönder och uti Börketorps sn. Swen i Bråtared, 

vilka skola vägfarande varma hus, hästar och foder för penningar bekomma låta. 

Bygärde, nämnt i 1547 års jordebok, var alltså inte den första gästgivaregården i 

Björketorp. 

Vid 1753  års vinterting ingav kronobefallningsmannen herr Carl Ekman ett av 

honom samt några av häradets nämnd tillika med socknens sexmän i dag upprättat 

förslag med hemställan till Tingsrättens omprövande angående det quantum brännevin, 

som efter nogaste övervägande av belägenheten och avsättningstillfällen på 

gästgivaregårdarna här i häradet Fläskjum och Bugjerde årligen kan försäljas emot 

accisens erläggande à 4 öre silvermynt kanna, uti vilket förslag finnes anfört att på 

Fläskjums gästgiveri förrättas tre årliga ting samt understundom kronostämmor, men i 

anseende till deras korta påstående uti ett så litet härad vid en mindre landsväg är 

näringen ringa, och således hava förlagsmännerna icke kunnat finna att mera brännevin 

härstädes kan avsättas än högst till 60 kannor, fast samma dock blivit anfört efter 

placatet till 100 kannor. 

Vid Bugjerdes gästgiveri har uti betraktande kommit ett långt sämre 

avsättningstillfälle, emedan därstädes ganska sällan eller aldrig några allmänna 

sammankomster ske, utom avlägsenheten ifrån landsvägen med de däremellan varande 

tvenne backar, varföre hava väl undersökningsmännen intet kunnat högre anse 

minuteringen än till högst 20 kannor, men dock utfäst samma till 30 kannor brännvin.- 

Tingsrätten fann riktigt att taxera Fjäskjums gästgivaregård till 50 och Bygärdes 

till 20 kannors brännvins årliga minutering, vilket dock till K B:s höga beprövande och 

fastställande i ödmjukhet hemställt varder. 

Länsman Lars Holmsten väckte i januari 1755 åtal mot gästgivaren Anders 

Jonasson i Bugärde och Anders Svensson i Furuberg för att de överfallit Jöns Svensson 

i Skjönered med slagmål efter slutad mantalsskrivning i Furubäck den 12 sistlidne 

decembris.- 

De anklagade dömdes att böta 2 daler tillsammans för ett slag i bråd skillnad. 

I 1760 års dombok kan man läsa följande: Sedan landhövdingen och riddaren 

högvälborne herr Johan Råfelt genom brev av den 29 sistlidne februari anmält, att Hans 

Kongl. Majt uti nådig skrivelse förständigat, hurusom det icke allenast skulle lända till 

skogarnas angelägne besparing utan ock de resandes bekvämlighet, om 

gästgivaregårdarna i riket, varest det sig göra låter, bleve hädanefter av sten uppbyggde, 

varföre verkställigheten anbefallt, har herr landshövdingen och riddaren anmodat 

domhavande att på de ställen i domsagan, där några till hus förfallne gästgivaregårdar 

finnas, låta vederbörande till tingsrätten inkalla och angelägenheten av stenhus 

föreställa. I anledning varav vederbörande ägare av gästgiverien Fläskjum och Bujierde 

här i häradet blivit inkallade till detta ting att sig utlåta, huruvida de kunna upprätta 

stenhus. 

För gästgiveriet Bugierde har högvälborne fröken Lunetta Hamilton skrifteligen 

andragit, att Kgl. Majts förordnande om stenhus byggande på gästgivaregårdar kan ej 
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annat än åtlydas, så snart som någon byggnad på dess hemman Bugierde tarvas, men 

som gården nyligen är uppbyggd av trä, förmodar (hon) Kgl. Majts stadgande ej syftar 

därhän, att sådane byggnader på gästgiverien skola rivas, förrän de äro bristfällige. 

För gästgivaregården Fläskium inställde sig dess ägare löjtnanten välborne herr 

Johan Abraham Silfwerhielm, som andrager, att de befintelige hus ännu äro i försvarligt 

stånd och kunna för bristfällighet stå i många år, detta gästgiveriet ganska litet och få 

resande färdas, vilka sällan taga här nattläger, så att den kostnad, på stenhusbyggnad 

skulle användas, kunde ej ersättas genom någon inkomst, i synnerhet som stenbyggnad 

till ansenlige pennigar stege, då han lång väg vore nödsakad hämta ler och kalk samt ej 

har tjänlig sten närmare än ¼ mil. Därtill kommer att det är svårare att uppelda (läs 

uppvärma) ett stenhus än en träbyggning. Löjtnanten förmodar alltså, att honom ej kan 

påläggas att bygga något stenhus. 

Gästgivarna hade ju skyldighet att ställa skjuts till de resandes förfogande. Då de 

sällan hade nog med hästar och åkdon, hade ett skjutslag betående av några närliggande 

gårdar inrättats. Denna inrättning fungerade dock inte alltid gnisselfritt. 

Vid hösttinget 1760 tilltalade gästgivarna Anders Jonasson och Bengt Andersson i 

Bugierde Olof och Bengt Börjessöner i Kåhult för att de ej hålla hästar, så att deras 

skyldighet kan uppfyllas att utgöra skjutsning, som de blivit anslagne och underlagde 

Bugierdes gästgiveri. 

Gästgivaren anförde, att svaranderna ej hava skjutsat med trenne hästar på lång 

tid, som de tillförene gjort, och nu sedan förleden vår ej hållit någon häst, varföre de 

med näpst böra anses. 

Vid efterfrågan uppter käranden herr landshövdingens skjutsinrättning, däruti 

Kåhult är uppfört såsom 3/8 mantal att utgöra skjuts med 1 ½ häst. 

Rätten pådömde bröderna Börjesson att hädanefter utgöra skjuts vid Bugärdes 

gästgiveri med 1 ½  häst, till vilken ända de ofördröjeligen hava att anskaffa och sig 

med hästar förse vid dem förelagt 5 daler vite, på det de resande icke må hindras och 

övriga skjutslaget lida genom svarandernas efterlåtenhet av sin skyldighet. 

I domboken över vintertinget 1764 möter man ett ärende, som avser nedläggande 

av gästgiveriet i Bugärde. Man läser: K B har uti gunstig skrivelse under den 15 oktober 

förlidet år översänt till domhavanden utdrag av Sävedals härdsrätts dombok hållen vid 

lagtima sommartinget den 1 juli förlidet år rörande gästgiveriets förflyttning ifrån 

frälsehemmanet Bugärde till kronoskattehemmanet Hufdaby i Göteborgs län och 

Sävedals härad. 

Till hösttinget 1773 instämde kronolänsman Anders Ternstedt följande personer 

för en gång försummad hållskjuts vid Bugärdes gästgivaregård: Olof Hansson i 

Basgierde, Bengt Månsson och Oluf Olsson i Wärred, Erik Månsson i Rävlanda 

Östregård, Anders och Andor ibidem, Börjesgården, Per Larsson i Hellingsjö, Gustaf 

Andersson och Anders Jönson i Röberg. Samtliga erkände sin försummelse och 

underkastade sig vad därföre lagligen dem åläggas kan. 

Det blev 1 dal. 16 öres böter för vardera. 

I 1774 års dombok läses: Sedan Kungl. Majt i nåder behagat förordna att 

frälsehemmanet Bugärde i detta härad och Björketorps socken skall bliva gästgivaregård 

nu som tillförene med sitt gamla underlag, har kronolänsman Anders Munsterberg 
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undersökt om gästgivarnas och skjutslagets hästar och resetyg, som befinnas uti ett 

ganska svagt tillstånd, så att de resande ej kunna med den säkerhet och skyndsamhet 

befordras, som vederbör, med mindre alla under skjutslaget bliva försedde med duktiga 

hästar och behållet resetyg, som den ingivne undersökningen närmare visar, därtill med 

finnes ingen vagn på hela gästgiveriet, och slika åkeredskap äro nödvändige för en stor 

del resande, varföre nödigt vara vill, att en slik inrättning vidtages vid detta gästgiveri, 

som uti Fleskjum, varest till en början nu äro anskaffade åtta vagnar, och bliva 

gästgivarna förelagde inom nästkommande maji månad hava anskaffat en järnskodd 

vagn vid utsatt vite av tio daler silvermynt. För övrigt åligger dem, som ej äro försedde 

med hästar och övrige resetyg att sådant anskaffa, vilket allt tingsrätten får vördsammast 

hemställa till K. B:s gunstiga förodnande. 

Alltsomoftast fastställdes prislista över de förnödenheter, som gästgivaren var 

skyldiga att ställa till resenärernas förfogande. I november 1773 bestämdes härom för 

gästgiverierna i Bollebygds härad: 

En måltid varm mat av tre rätter   20 öre 

En dito kall jämte ölost   12  ” 

Ett tjog ägg    16  ” 

En kanna gott öl    8   ” 

En dito svagare    6   ” 

Kammare och säng över en natt    6   ” 

En eldbrasa      2   ” 

Ett ljus, en finger tjockt och en halv aln långt   3   ” 

En kanna havre    6   ” 

En dito hackelse    1 ½ ” 

Ett lispund (8 ½ kilo) gott hårdvallshö   8   ” 

Ett lispund havrehalm    4   ” 

Obalanserade resande gjorde sig ibland skyldiga till förlöpningar mot sådana, som 

prövade deras tålamod. Så hände i mars 1772, att länsman Holmsten måste instämma 

till tinget hovjunkaren välborne herr Bengt Adolph Mannercrantz för att han under resan 

till Göteborg på allmänna landsvägen vid Bugärde illa slagit drängen Lars Andersson i 

Kråketorp. 

Svaranden struntade i att infinna sig vid tinget. Ännu vid tinget i mars 1773 

saknades han. Svaranden har under hela tinget icke låtit höra av sig eller laga förfall 

förete. Länsmannen hemställer till domstolens prövning, vad mått och steg kunna tagas 

att befordra herr hovjunkaren till laga ansvar och genmäle samt företedde en räkning på 

28 daler smt., som uppförer ersättning för sveda och värk samt läkarelön och mer 

kostnad, varefter drängen Lars Anderesson påstår upprättelse. Bengt Jansson i Wärred 

vittnade i saken, att förleden sommar, då han var i Bugärde på hållskjuts, såg han herr 

hovjunkaren Mannercrantz tvätta blod av gossen, vartill herr hovjunkaren begärde 

brännvin av hustrun i Bugärde, som sådant förnekade. För övrigt såg vittnet att gossen 

hade ett stort köttsår i pannan, men om han själv eller någon annan det förvållat, vet ej 

vittnet, och då svaranden betalte skjutspenningarna, gav han gossen Lars något över 20 

öre såsom anbud av förlikning. 
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Häradsrätten dömde hovjunkaren att böta de 10 daler, till vilka han genom sitt 

uteblivande gjort sig förfallen och målet uppsköts till nästa ting. 

Rik blev man inte på att driva gästgiveri i Bugärde. Till vintertinget 1779 

inlämnades i tvenne exemplar en den 23 januari sistlidne hållen bouppteckning efter 

gästgivaren Anders Jonsson i Bugärde, varuti summa inventarii sig bestiger till 39 rd. 41 

sk. 3 rst (runstycken) och gäld och skuld till 35 rd. 16 sk; de fattigas andel är enligt 

bevis betald med 2 sk. och 9 rst. 

Att Bengt Andersson fortsatte som gästgivare efter sin kompanjon Anders Jonsson 

död, framgår av domboken från maj 1780: Kronolänsman Munsterberg har instämt 

Bengt Andersson i Kjersgärde för det han den 31 martii sistlidne uti Bugärdes 

gästgivaregård varit drucken, svurit och med hugg och slag överfallit gästgivaren Bengt 

Andersson. 

Vittnet nämndemannen Nils Andersson i Bråtared gav till känna, att han var 

närvarande vid den besiktning, länsman Munsterberg i Bugärde anställde på hästar och 

skjutsredskap ovannämnde dag (den 21 mars) och hörde att svaranden, vars skjutshäst 

blev kasserad, däröver var otålig och svor, men som vittnet gick bort förr än svaranden, 

så vet han icke, vad sedermera sig tilldrog. 

Engelbrekt Månsson i Apelgärde berättade, att om aftonen den 31 mars kom han 

fram till Bugärde, där svaranden var förut inne. Denne har talt vid Bengt Anderssons 

dotter och kastat upp hennes fötter på bänken under utlåtelse att hon skull bliva hans 

andra hustru. Bengt Andersson, som såg detta, blev däröver förargad, bad svaranden gå 

ut samt steg upp i detsamma och yttrade sig, att han skulle köra ut en sådan skälm som 

Bengt Andersson i Kärrsgärde är. Han kallade svaranden canaille och togo de därpå uti 

varannan samt knuffades och hårdrogos. 

Bengt i Kärrsgärde dömdes att plikta för svordom 5 daler, för skuffande 1 ½ daler 

och för hårdrag 1 ½ daler, och Bengt i Bugärde fick punga ut med 3 daler för två 

okväden samt 3 daler för skuffande och hårdrag. 
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Björketorps marknad 

En del folk i denna trakt reste till marknader i rätt avlägsna orter, det får man 

ibland läsa om i domböckerna. Bollebygds dombok från hösttinget 1794 talar om ett 

mål mellan länsman Bökman samt Börje Carlsson i Rävelås, Härryda socken, som 

förlidet år emellan Buabacken och Fläskium överfallit Andreas Andersson i Huvdaby 

med hugg och slag under det de varit i sällskap ifrån Falköpings marknad. 

Vid samma ting företog även ett mål angående ”hästar, köpta i Alingsås vid 

marknaden”. 

Kunde inte Björketorps socken hålla sig med egen marknad. Vid 1796 års 

sommarting förekom som mål nr. 32, ett ärende angående de besvär, som ”åtskillige 

hantverksborgare i Borås stad” ingivit emot Commerskollegii resolution av den 15 dec. 

1794 rörande frimarknader, vari sådana marknader i Kinna och Björketorps byar i 

Viskadalen blivit uteslutne.- 

Nämndemannen Andreas i Skogsgärde som ombud för Björketorp och välborne 

herr Abraham Wilhelm Silfverhielm för Bollebygd instämde i vad Marsk häradsboerna 

anfört om bibehållande av marknaderna i Kinna och Björketorp i samma härad samt att 

den här i Bollebygds härad föreslagna marknaden i Björketorps by liksom den i Sätilla 

måtte inställas såsom överflödiga. Men däremot yrkade Andreas Olofsson från 

Björketorp att samma marknad måtte bibehållas. 

De förres skäl till marknadens inställande gingo egenteligen därpå ut att denna 

marknadsplats, som skulle bliva i Björketorps socken och detta härad, icke vore mer än 

2 och en halv mil belägen från Borås och lika långt från Kongsbacka, att näringsfånget 

för allmogen av denna orten består endast i bräders avsalu till Göteborg och foror vid de 

här anlagde tegelbruk samt för Boråsboerne med handelsvaror från Göteborg. De hade 

således intet att avyttra vid en dylik marknad, och vad de egentligen behöva att köpa är 

spannemål, sill och salt, som de jämte fororna bäst kunna hämta från Borås och 

Göteborg till sitt husbehov, och om någon behövde köpa eller sälja kreatur, så kunde 

sådant med lika bekvämlighet ske vid Borås och Kongsbacka samt särdeles vid Lij (Lii i 

Fjärås!) marknader i Halland. 

Det åter som föranleder fullmäktigen från Björketorp till påståendet om 

bibehållande av marknaden avser den för denna fattiga orten nyttiga rörelse, som genom 

marknadstillfällen förmodligen kunde vinna, och undandrager sig Björketorps socken ej 

att ifall marknaden bibehålles bestå den nödiga kostnaden till inhägnande av plats och 

byggnader, som därtill erfordrades. 

Bollebygds och Töllsjö socknar anse, att alls ingen nödvändighet förefinnes till 

denna marknads bibehållande, och att denna marknad ej kan medföra den nytta och 

rörelse för orten, som svarar emot den olägenhet, som med marknadsresande alltid är 

oskiljaktig. 

Protokoll över ärendets behandling vid tinget skulle till K.B. insändas. 

Att marknaden i Björketorp kom till stånd, ser man i 1802 års dombok för 1802 

(sid. 543), liksom att den besöktes av folk från även andra härader. Länsman Hoof hade 

låtit instämma Gustaf Hansson i Trämgärde i Brämhults socken, Ås härad, och Petter 



38 
 

Jonasson i Böne, Redwägs härad, för att de sistlidne Björketorps marknad bytt hästar 

utan att därföre vara taxerade.- 

Länsman Hoof hade också instämt soldaten vid Kungl. Wästgötadals regemente 

Anders Tapper för att han på Björketorps marknad den 15 september tillfogat Eric 

Andersson från Skene tvenne käpprapp. 

Till vintertinget 1803 hade gästgivaren Pehr Andersson i Fläskjum låtit instämma 

handlanden Leijonflyckt i Borås med påstående att ersätta käranden den skada honom 

genom svarandens hästar lidit i dess kålgård vid tillfälle svaranden reste från förlidne 

Björketorps marknad samt att återställa en koppartratt, som den senares hustru låntagit 

av käranden.- 

Mest var det förstås folk från Bollebygds härad och omgivande socknar, som kom 

till Björketorps marknad. Vi läser om sådana i 1803 års dombok: Kärande 

kronolänsman Hoof till Jacob Jonsson och Börje Andersson i Mårtensbacka (i Töllsjö 

socken) med påstående om laga ansvar å de senare för det de under sist hållne 

Björketorps marknad med hugg och slag, okvädinsord och hotelser överfallit Jon 

Bengtsson i Hägnen ( i Bollebygd) samt förhindrat honom färdas allmänna landsvägen.- 

Länsman Hoof hade till samma 1803 års vinterting instämt Måns Bengtsson i 

Björboås med påstående om böter och ansvar för det Måns sistlidne Björketorps 

marknad haft tvenne förklenliga utlåtelser om käranden, varit av drycker överlastad, 

svurit, skriat och ropat å allmänna marknadsplatsen; svaranden erkände vad 

stämningsmålet innehåller. Han dömdes att för tvenne förklenliga utlåtelser böta 1 rd., 

för svordom i samkväm 1 rd.32 sk., för det han varit av starka drycker överlastad 1 rd. 

32 sk. samt för det att han av överdåd ropat och skriat 1 rd. 16 sk. eller tillhopa 6 rd. 

Till hösttinget 1803 hade länsman Reinhld Rabe instämt Lars Larsson i 

Limmerhult och Anders Olofsson i Risbohult, båda från Härryda socken, med påstående 

om böter och ansvar för att de vid sistlidne Björketorps marknad överfallit och slagit 

varandra, varav blodvite tillkommit.- 

Länsman Hoof hade åkärat Lars Olofsson från Håkankikla i Sätila socken för att 

han vid sist hållne Björketorps marknad varit av starka drycker överlastad, svurit skriat 

och av överdåd ropat på allmän plats samt tvenne gånger okvädat käranden. Han 

erkände och dömdes för sina förlöpningar att böta 6 rd. 16 sk och för 

marknadsfridsbrottet 3 rd. 16 sk. 

Länsman Hoof anklagade också Anders Månsson vid Smedstorps kvarn för att 

han vid samma marknad varit av starka drycker överlastad, svurit samt av överdåd skriat 

och ropat. Anders nekade, men vittnet gästgivaren Per Andersson i Fläskjum utsade, att 

Anders efter förut uppkommen ordväxling tillfogat Erik Nilsson i Fagerhult, Töllsjö sn., 

ett slag i huvudet, så att hatten föll av denne senare, svurit och varit av starka drycker 

överlastad, skriat och ropat. 

Vidare hade Hoof inkallat drängen Johannes Svensson i Apelnäs att ansvara för 

att han under fylleri och svordom överfallit och tillfogat Anders Andersson i Holmared, 

Töllsjö sn., ett blodvite.- 

Soldaten Liljelöf var också med bland dem, som länsman Hoof stämt till 

hösttinget 1803 för att han icke allenast från gästgivaren Per Andersson i Fläskjum 

sistlidne januari bortstulit en silkeduk och tvenne matskedar utan ock från soldaten 
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Strömberg sistlidne Björketorps marknad borttagit 7 rd., vilka saker och penningar dock 

blivit ägarna återställde. 

Svaranden, som är 32 år gammal och av fördelaktig växt och kroppsstyrka, 

erkände sina begångna förbrytelser. De två silverskedarna värderades av nämnden till 3 

rd. 16 sk., en silkeduk till 1 rd. Då Liljelöf saknade tillgångar till böternas betalande, 

dömdes han att avstraffas med 12 par spö, tre slag av paret samt att därefter i Björketops 

kyrka en söndag undergå uppenbar kyrkoplikt, skrift och avlösning. 

Till vintertinget 1804 hade Peter Larsson i Buan (i Hyssna sn.) instämt Sven 

Olofsson i Kjesebol i Bollebygd med påstående att lagligen ansvara för att han utlåtit 

sig, att Peter Larsson skolat vid Björketorps marknad förleden höst i Anders Anderssons 

i Björketorp Svensgårdens stuga frånstulit svarandens son Lars Andersson de 10 rd, som 

bemälte Lars Svensson natten emellan den 20 och 21 september sistlidne år bortmist. 

Svaranden erkände att han misstänkt Peter Larsson att hava begått denna stöld, 

dels av den orsak, att Peter låg i samma stuga och på samma bänk som dess son Lars 

Svensson den natt, då stölden skedde, och dels av den anledning att Peter vid en 

marknad i Alingsås för några år sedan begått stöld, vilket svaranden vill med vittnen 

bevisa. Peter ville ej tillstå, att han stulit i Alingsås, men skogvaktaren Lars Bergman 

vittnade, att han kan på sin ed taga, att Peter Larsson för tre eller fyra år sedan vid en 

marknad i Alingsås från hattmakaregesällen Jacob Holmgren i dennes öppna bod 

bortstal en hatt, varföre Peter genast blev grepen och hatten honom fråntagen. 

Emellertid skall Peter emot 40 dalers vedegällning till Holmgren kommit på fri fot. 

Avskedade soldaten Peter Lundström vittnade, att Peter den natt stölden skedde 

från svarandens son Lars Svensson låg hos Anders Andersson i Svensgården och på 

samma bänk som Lars men vet ej, om Per Larsson vid berörda tillfälle borttog de 10 rd. 

eller ej, vilka Lars då blivit frånstulne. 

Vid samma ting dömdes Eric Danielsson från Östra Härryda för att han vid sista 

marknaden i Björketorp i eder och svordom utfarit att böta 1 daler och 32 öre samt för 

marknadsfridsbrottet 3 rd. 60 öre. 

Länsman Reinhold Rak hade också instämt drängen Eric Bryngelsson i 

Kloddegierde, Härryda, för att han å Björketorp marknad den 15 sept. 1803 i eder och 

svordomar utfarit. Vidare Börje Andersson i Bråta i Björketorp för att han av starka 

drycker överlastad överfallit och slagit Anders Eriksson i Håfvet, Sätila vilket tilldragit 

sig vid den i Björketorps socken sist hållne marknad. Så ock Anders Andersson i 

Gundlered, Ljurs socken, för att han vid samma tillfälle under eder och svordomar 

okvädat och skuffat snickaren Anders Börjesson från Sätila. 

Till hösttinget 1804 hade länsman C. Hoof inkallat Lars Eriksson Tubbared, 

Bollebygds socken, för att han den 17 sept. på Björketorps marknad skuffat och okvädat 

gästgivaren Dahlgrens hustru från Borås. 

Samme länsman hade även inkallat drängen Lars Nilsson från Backa i Landvetter 

för att han på sistlidne Björketorps marknad överfallit och slagit Anders Jonsson i 

Hjortorpa Hede i Hajoms socken och Lars Andersson i Gundlered samt dem sår och 

blodviten tillfogat. 

Hejderidaren L.G. Bökman hade låtit instämma Anders Hansson i Ingelsjö, Sätila, 

för att han under sist överståndne Björketorps marknad fällt otidige utlåtelser om den 
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förre. Svaranden vidgick att han haft ett mindre passande yttrande om käranden, det han 

såsom av förhastande tillkommit nu ångrar och återkallar. Men han dömdes att för en 

återkallad ohemul utlåtelse böta 24 sk. och att för det dymedelst begångna 

marknadsfridsbrottet 3 rd. 16 sk. Därtill skulle han betala kostnaderna i målet med 1 rd. 

Till hösttinget 1806 hade Jan Olofsson i Kärra, Sätila sn., låtit instämma Olof 

Olofsson i Furuberg samt Karl Andersson i Lilla Björboås, båda i Björketorp, för att de 

skolat å sistlidne Björketorps marknad hava överfallit och slagit käranden, tillfogat 

honom ett blodvite och inföst honom i arrest. Svarandena bestridde i allo tillmälet. 

Johannes Bengtsson, Jon Persson, Carl Svensson och Anders Arvidsson på 

Björketorps stom, Carl Jonsson och Erik Jönsson Gunna samt Johannes Nilsson på 

Högen hade till tinget i januari 1807 låtit instämma Andreas Olofsson i Skogsgärde, 

Anders Andersson, Bengt Oskarsson, Anders Andreasson och Erik Andersson i 

Björketorps Svensgården i påstående att visa med vad rättighet de uppsätta boder och 

stånd på kärandenas hed eller plats, varest den s.k. Björketorps frimarknad årligen 

hålles.- 

Häradsrätten fann det både billigt och rättvist att stadga ett vite av 3 rd. banco för 

den som utan sökandenas gemensamma hörande och begivande upprätta ställe eller 

mindre bodar och stånd i Björketorps marknadsplats eller sådana till obehöriga personer 

utleja, varemot det likväl förbliver sökandenas ovillkorliga skyldighet att efter deras nu 

gjorda åtagande själva förse marknadssökande med tillräckeliga bodar och stånd utan att 

betunga dessa senare med någon annan än en skälig ersättning. 

Detta beslut bör genom sökandenas försorg nu genast och sedan vart tredje år i 

Björketorps socknekyrka kungöras, så vida därefter dömas skall. 

För fylleri och slagsmål under sistlidne Björketorps marknad hade kronolänsman 

Himmelman vid vt. 1808 instämt Per Bengtsson i Nödinge Dalagården, vilken nekar till 

åtalet, varför åklagaren anhöll om vittnesmål av Bengt Nilsson i Hulta Västergård, Eric 

Engelberchsson och Olof Larsson i Björlande Övregården jämte Bengt Andersson i 

Gäddhult. 

1. Bengt N:n: Att vittnet på sista Björketorp marknad såg tilltalade Per 

Bengtsson blodig men icke överlastad av starka drycker hålla en okänd man i 

håret. 

2. Eric E:n gör lika berättelse med förra vittnet. 

3. Bengt A:n: Att Anders Ericsson i Kråktorp jämte en okänd karl vid samma 

marknad först skuffade omkull och sedan slog tilltalade Per Bengtsson, vilken 

fasthöll Anders i håret, till dess åklagaren kom. Både tilltalade Per och 

Andreas E:n voro vid detta tillfälle blodige. 

4. Olof Larsson vittnar lika med Bengt A:n med tillägg att den okände karlen 

heter Karl och skall bo i Nedra Kråttorp.- 

 

 


