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HUSFÖRHÖRSLÄNGDER ÖVER BRO GÅRD:
Uppgifterna framtagna från mikrofilm av Agneta Allerstav 1990

1757 - 1763
Några personer ej noterade, ej heller ägare till gården.
1764 - 1776
Herr Riksrådet Baron Carl Funk
hustru Brita Odencrantz
son Adolph Fredric Ulric
Carl Gustaf
dot Ulrika Helena
son Johan Thure
Baron Israel Lagerfeldt

född 1708
" 1726 Linköping kom 1765
" 1746
" 1749
" 1751
" ? död 1767
" 1754 Östergötland

1777 - 1783
Herr Excellence Baron Carl Funk
född 1708 till Östergötl. 1778
hustru Brita Odencrantz
" 1726
son baron Adolph Fredrik Ulric
" 1746 major
"
" Carl Gustaf
" 1749 capitain
dot frök. Ulrika Helena
" 1751 fl. till Östergötland
1777. gift med kapten Gabriel Wennerstedt
son baron Johan Thure
" 1767
fröken Johanna Gripenstedt
" 1749 kom från Lejondahl 1776
1784-1790
Herr Kammarherre Zachris Bergenschöld
Kammartienare Lars Forsberg, ärlig
1794-1800
Kammarherre Zachris Bergenschöld
Kom från Ådö 1782. Död 1798
Inspektor Herr Gustaf Långström,
hustru Catharina och 3 barn
Kammartienare Lars Forsberg,
kom 1793, flyttar 1798

född 1743 i Stockholm

född 1773 i Fellingsbro

1801 - 1807
Inspektor Långström med hustru Catharina och barn.
Arrendator Mats Jansson med familj.
1808 - 1814
Arr. Herr Gustaf Långström
hustru Catharina Barman
styfson Johan Magnus Rudgren
" Rudolph Rudgren
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1815 - 1821
Inspektor Långström
hustrun bor kvar

död 1816

1822 - 1834
Enkefru Långström
Inspektor Johan Magnus Långström
Inspektor Swen Grönwall
1840 - 1845
Fru grefwinnan Ulrica Sparre f. Montgommery
hennes son Eric Josias Philip Sparre
" dot Mathilda Carolina Beata
alla hitflyttade från Gävle 1844
Rättare Johan Wahlund med familj
Inspektor Olof Wilhelm Groth
Gårdssmed Carl Henric Hellberg
1846 - 1850
Grefwinnan Ulrica Sparre
Häradshöfding Eric Josias Philip Sparre
kom från Gefle 1844, flyttar till Lossa 1848
Regeringsrådinnan Gustava Sundbäck
dot. Johanna Gustava
son Wilhelm, löjtnant
Rättaren Johan Wahlund med familj

23 juli 1787
2 mars 1816
5 maj 1819
född 1802
" 1805
" 1808

född 1781 kom 1845
" 1804 flyttar till Näs 1847
" 1810

1851 - 1855
Herr Grefve Eric Josias Sparre
dess fru Grefvinnan Ottilia Sparre född 1820 kom från Jönköping 1851
god kristendomskunskap,
hedrande vandel
dot. Lovisa Ulrica
" 1852 Stockholm
son Eric Gustaf Fredric
" 1854
1856 - 1860
Grefven och assessoren
Eric Josias Philip Sparre
Grefvinnan Ottilia Sparre
dot. Lovisa Ulrica
son Eric Gustaf Fredric
" Johan Clas
Bokhållare Joseph Hederström
Svägerskan Hedvig H. U. Sparre
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1861 - 1865
Landshöfdingen och Riddaren af Nordstjerneorden
Herr Grefve Eric Philip Josias Sparre
dess grefvinna Ottilia Sparre
dot. Lovisa Ulrica
flyttar till Vänersborg
son Gustaf Fredric
Elfsborgs län 1861
.. " Johan Clas
svägerskan fröken Hedvig Sparre
betjenten Carl Bergström
kusken Johan Fredric Ericsson
född 1832
Arrendator Herr Johan Gustaf Berg
född 1829
1866 - 1870
Arrendator Johan Gustaf Berg
1871 - 1875
Arrendator Johan Gustaf Berg
Rättare Carl Johan Carlsson med familj
Bokhållare Carl Gustaf Andersson
f
Inspektor Karl August Kihlmark

död 1875
ödd 1843 kom 1864
" 1839 " 1875

1876 - 1880
Inspektor Kihlmark
flyttar til Stockholm 1880
Inspektor Hjalmar Robert Nikolaus Johnsson född 1841 kom 1875
Hushållerskan Brita Selinder
Bokhållare Carl Gustaf Anderssson med hustru och 4 barn.
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1785 then 2dra Maji wid Bro Härads SommarTing upwist.
Utdrag af Auctions Protocollet hållit på Stallmästare Gården den 31 Martii 1784.
Sedan Stadsmäklaren Fabian Schenmark efter slag med klubban gifwit tillkjänna at Sätesgården
Leijondahl i Upland Bro Härad och Bro Sockn genom friwillig Auction skulle i dag offenteligen
försäljas, uplästes.
o
1o . Kunngörelsen om denna försälgning uti Posttidningen N
2o . Beskrifning på Sätesgården med dess tillhörigheter.
3o . Höglofl. Kongl. Bergs Collegii Privilegium på inrättning af en
kniphammare å Sätesgården.
4o. Bro HäradsRätts Protocoll angående på behagelig tid till Leijondahls
Sätesgård öfwerlåten qwarnrättighet.
Sedermera kunngiordes sättet till fast ägendoms försälgning genom upp- och afslag.
Hwarefter förenämnde Sätesgård sattes uti Upslag till Femton Tusende Riksdaler Specie och Tio
Tusende Riksdaler togs i afslag, hwilken sistnämnde summa minskades småningom till En
Riksdaler, hwarpå dock icke någon böd. Sedermera insattes meranämnde sätesgård till Tolf
Tusende Riksdaler Specie uti Upslag hwilken Summa genom bud ökades till Sexhundrade
Riksdaler Specie, hwilket Bud Herr HofJunkaren Wälborne JAKOB GRIPENSTEDT giorde och
warder således köpeskillingen Tolf Tusende Sexhundrade Riksdaler Specie som offenteligen
kunngiordes.
Stallmästare Gården År och Dagg som förr skrifwit står.
In fidem
Carl Ad. Norling
Not.
Tolkat från gammal handstil av Agneta Allerstav sept 1990
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Till Kongl. Majt underdånigst.
Sedan jag för 2ne år sedan blifwit innehafware af Säteriegendomen Leijondahl, belägen uti
Upland 3 1/2 mil från Stockholm, har jag sökt genom odling förbättra denna egendom och
därwid funnit, att flera till Åker och Äng tjenliga lägenheter äro med skog bewäxta, äfwensom
andra tracter fordra den mogna skogens utgallring, till befrämjande af den unga skogens tillwäxt.
För att med allmän nytta kunna för enskild fördel bör denna skog, som på stället ej kan föryttras,
till Stockholm transporteras; men då till wärkställande häraf betydligt förlag fordras ej allenast
till arbetsfolk, dragare och körredskap, emedan ifrån egendomen till Mälaren är 1/2 mil landwäg,
utan ock till uppköp af fartyg, för att med säkerhet få transporten wärkstäld, så har jag i anseende
till det betydliga quantum wed, som för Kongl. Majts Allmänna Magazin Direction till
Bränneriernas bedrifwande årligen ärfordras trott mig böra i underdånighet ärbjuda denna weds
tillgång, hwarigenom i sin mohn det allmänna wedbehofwet för Stockholm underlättas, med
underdånigste anholla det rådes Eder Kongl. Majjt nådigst tillåta mig, att af Magazinsfonden
unfå ett förskott af 9000 Riksdaler Banco emot 3 procents årlig ränta samt följande wilkor,
nämligen.
1o. Att förskottssumman till Eders Kongl. Majts och Cronans säkerhet
intecknas uti egendomen, som består af 3 hela hemman Säteri med
underliggande 10 Tårp och uti inköp kostar 25000 Banco, emot
förbindelse både för mig och i händelse af annan Innehafware, att
genom wedlefwerantser förskottet afliqvidera, och att denna
inteckning för gällande i nåder anses efter de Private inteckningarne,
som uppgå till 13000 Banco.
2o. Att 500 famnar gran och tallwed, om 6 quarters längd årligen till
Tanto och Kongsholms Brännerier ofelbart lefwereras.
3o. Att hwad därutöfwer till och med 1000 famnar lika beskaffad wed kan
om året lefwereras, äfwen nu wid samma Brännerier, få aflämnas.
4o. Att betalningen för denna wed beräknas efter ett medium af hwad
Stockholms Tårg och Hamnpriser inneholla, under den tid af året wed
sjöledes till Stockholm inkommer.
5o. Att betalningen af den uti 2drs puneten bestående årliga lefwerantsen
af 5000 famnar, wid hwarje års slut afliquidera på Capitalet och den
därå löpande räntan.
6o. Att af den belöpande betalningen för hwed, enligt 3dje puneten
utöfwer det bestående quantum kan lefwereras, inneholles 1/4 del i
afräkning på förskottssumman, men de öfrige 3/4 delar till mig
utbetalas, i mohn af lefwerantsen.
Med underdånigste
Tolkad från gammal handstil av Agneta Allerstav sept. 1990
Handlingarna finns bevarade på Bro gård.
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JORDABALKEN CAP. 12 par. 2.
Dela män om skilnad them emellan, gälla the rå och rör, som af ålder warit eller med dem gillade
äro. Finns ej rå och rör: hafwa tå gamla giärdesgårdar, berg- och forna stenrösen, diken, häckar
eller annat märke witsord, ther the af ålder för laga skilnad hålna blifwit. Ligger åå, sjö eller
sundbyar emellan, the måga och bol stada skiäl wara, om eij rå och rör theremot äro.
Par. 5.
Sträcker sig byaägor öfwer lands-, härads- och sockneskilnader; wara thet gildt, om rå och rör
eller anat skiäl thertil äro.
Nu finnes här icke allenast siö och gamla ärkiända märken, såsom den gamla katstan i Majors
wik, utan iämwäl en råsten eller en wisa emellan härads- rået och siön, hwilken sten utwisar både
skilnaden emellan Wallby och Leijondahls skogar och iämwäl Leijondahls äganderätt i skogen
norr om häradsrået til siön, och kan på intet sätt till någon annans nytta eller fördel förbytas. At
åter then katstan af ålder hördt Leijondahl, eler som det då kallades Brolöfstad til, och iämwäl
stranden, det bewisas med Säbyholms chartan; hwilken ofelbart af Baron Posse, som wid samma
tilfälle nödwändigt måste wara närwarande, lärer produceras, emedan han måste betiena sig af
samma skiäl som iag, til sin skogs förswarande. Katstan såwäl som den omrörde stenen eller
wiskaren kan Nils Jansson utwisa. De anförde skiäl äro wäl så kraftiga at de icke bestridas
kunna, men skulle contraparterne, ändock något däremot wilia inwända, måste wäl saken hwila,
tils wij widare därom få conferera.
Tolkat från gammal handstil av Agneta Allerstav okt. 1990.
Handlingarna finns bevarade på Bro gård.
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Utdrag af Intecknings Protocollet, hållet å lagtima Winter Tinget
med Bro Härad uti Tibble Januari 1826.
Par. 2.
Efter derom giord anhållan af Casseuren å Rikets Ständers Riksgälds Contoir Herr Pehr
Gustaf Rydberg, som å offentelig Auction den 4 Majii 1822 tillhandlat sig det af Herr
Assesoren Swen Efraim Landström förut ägde, men till hans Borgenärers förnögande afstådde
Säteriet Leijondahl, om Tre Mantal i Bro Socken af detta härad, hade alla de som i berörde
egendom wid densammas försäljning till Herr Casseuren Rydberg ägt intekningar men
antingen aldeles lika, eller blott till någon del fått deras fordringar utur köpeskillingen gäldna,
blifwit genom offentelig å Rättens dörr anslagen stemning, samt Trenne gånger å Allmänna
Post och Inrikes Tidningarna införda kungörelser förelagda, at å första rättegångsdagen af
förewarande Ting hos HäradsRätten anmäla huruwida emot deras Intekningars dödande
kunde wara något at påminna wid den påföljd at ehwad en slik rättighet af dem begagnades
eller icke, samt jemwäl utan hinder eraf at Original Inteknings Handlingarne icke upwisades,
Härads Rätten angående Inteckningarnes dödande wille meddela utlåtande.
Då detta mål, å anledning häraf wid rättegångstimmens slut i närwaro af Herr Casseuren
Rydberg nu till handläggning företogs, instälde sig, ehuru upropade, ingen
Inteckningshafware; hwarefter Resolwerades:
Som Herr Casseuren Rydberg, hwilken genom Härads Rättens redan den 19 September 1823
för honom utfärdade Fasta undfått bekräftelse å det köp, hwarigenom han emot Tjuguåtta
Tusende Riksdaler Banco inhandlat ifrågakomna Leijondahls Säteri, med ett af Sysslomännen
i Herr Assesoren Landhströms gäldbundna bo, herr KammarRättsRådet Abraham Julius
Grundén och Friherre Wilhelm Löwen meddeldt qvitto styrkt, at han till fullo erlagt berörde
köpeskilling; Altså pröfwar, i likhet med hwad de inteckningshafware till gäldande af hwilkas
i egendomen intecknade fordringar omförmälde köpesumma warit otillräckelig, genom deras
uteblifwande lämnadt obestridt, Härads Rätten med tillämpning af 17de och 24de paragrafen i
Kongl. Förordningen angående Inteckning i fast egendom den 13 Julii 1818, jemförd i hwad
sistnämnde
med Kongl. Kungörelsen den 18de December 1823 skäligt härmed förklara
alla de Inteckningar för hwilka Leijondahls Säteri wid dess försäljning till Herr Casseuren
Rydberg, i anförde måtto utöfwer köpeskillingens belopp häftat, kraftlösa och utan all widare
werkan; Och skall bewis häröfwer genom Utdrag af Protocollet meddelas hwilket beslut
afsades. Som ofwan.
På Härads Rättens wägnar.
K. Gyllenhammar
Tolkat från gammal handstil av Agneta Allerstav okt. 1990
Handlingarna finns bevarade på Bro gård.
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Högwälborne Herr Grefwe President och Commendeur af Kongl. Nordstierne Orden så och Högoch Wälborne Herr Landshöfdinge Riddare af högbemälte Orden ochh Skattmästare af alla
Kongl. Maijts Orden, Herrar BergsRåd och Herrar Assessorer.
Utaf ödmiukt bifogade undersöknings Instrument lärer Höggunstigast inhämtas huruledes
Hofjunkaren Wälborne Herr Jacob Gripenstedt til then begiärte kniphammarens upsättiande på
Leijondahls ägor i Bro Sokn och Upland är försedd med egen och tilräckelig Säteries skog, så at
Etthundrade femtio skeppund stångjern i längden kan förädlas årligen, hwarwid ingen uti
kolfång kan förfördelas, hälst som intet koltarfwande werk närintil är belägit, och Stockholms
Stad uti thes kol fournering icke til thet ringaste kan komma at lida. Efter Privilegier synes thet
icke heller kuna förwägras en frälseman at nyttia sin frälseskog til hwad han finner för sig
fördelaktigast och nyttigast. Så litet någon kan lida af thet upgifne kolfång til thenna
kniphammare, så litet sker någon förnär igenom updämning som endast på och innom
Säteriesägorna komer att werkställas. Sielfwa Bygningsplatsen synes och til en sådan inrättning
wara tienlig, hälst äntå the redskap som under kniphammaren först tillagas, sedan komma uti
klensmedia at för hand fullbordas, så at the tider om året, som wattn kan wara tilräckeligt smides
i förråd, hwad som i klensmedia utarbetas, tå kniphammaren står för wattubrist, och när the ena
efter thet andra lämpas, hinner ett upgifwit jernquantum med beqwämlighet at fullbordas til
redskap. Sielfwa tilwärkningen kan för min del icke allenast för nyttig utan och för högst
angelägen anse. Thet är till beklaga, at så få, som tilfälle och ännu haft, härtils tänkt på wåra
åkerredskaps förbättrande, hwarefter tänksam kan finna at oaktadt thet myckna släp nu är både
för människior och dragare med jordens tilredande, blifwer äntå åkermarken på ganska få ställen
brukt til then bördighet, som then blott igenom en bättre ans och tillagning skulle kunna winna.
Förslag och beskrifningar kunna intet stort hos lantmannen i gemen uträtta, utan han måste så
wäl afklara efterdömmen i sitt granskog, upmuntras, såsom och hafwa tilfälle att skaffa sig
tienliga redskap för billigt pris. Utan kniphammare, eller inrättning med wattn, at med mindre
kostnad tillaga thet mästa, kunna intet järnredskap til åkren blifwa för godt pris, och mer
lantmannen skal betala en ting han behöfwer dyrt, hielper han sig heldre med det gamla, dels af
oförmögenhet, dels at han icke straxt kan räkna ut hwad nytta han winner thermed, och att den
öfwerstiger kostnaden.
Tydeligare bewis om wår allmänna brist i åkerredskap kan icke gifwas, än at wi ifrån Holland
hämtat hit plogar, som til blotta jernet kostat 2 a 3 och med sine träd thertil wäl 7 a 8 gånger
högre än the skulle giöras före här i landet. Icke thes mindre hafwa the som försedt sig med
Holländske plogar icke ångrat kostnaden, utan funnit theras nytta och beqwämlighet fram för
them, som här i Swerigie på flästa ställen äro brukelige. Herr Hofjunkaren Gripenstedt, som
äger både råd, och redan wist prof på at han gådt längre uti tilwärkning at nyttige jernredskaps
förfärdigande til åker och äng, än någon här i riket för honom, synes billigt förtiena all
upmuntran, hälst thet ingen twifwel är om at flere års öfning ännu skall kunna tilwäga bringa et
större allmänt gagn, hälst öfningen giör at et nyttigt påfund alt widare kan förbättras, hwarföre
icke kan undgå i ödmiukhet hemställa om icke enligit Manufactur Privilegierne Herr
Hofjunkaren må hugnas med frihet uti tiugu år at ensamt til salu få tilwärka, så wäl the
Hollendske plogbillar, hwilka här förut icke blifwit giorde, såsom och öfrige jernredskap til åker
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och ängs skötsel som af honom först äro upfundne och påhittade hälst såsom thet therhos
utlåfwas at priset skall i möjligaste måtton modereras hwaröfwer och lätt insende kunde hållas.
Förbud på Hollendska plogars införskrifwande torde wara mindre nödigt, som få eller ingen lär
åstunda them utifrån för långt högre pris, än man kunde them före och med större beqwämlighet
inom riket. Allmänheten skulle också mycket mera öfwertygas at inhemske plogbillar på lika sätt
giorde wore rätt så gode - ja än bättre än the utländska, tå en ägde frihet them at jämföra. Och när
som troligt är, wåra swänske heldre köptes af Hollendare sielfwe, stadnade så mycket förr all slik
införsel. Altsammans hemställes ett höggunstigt ompröfwande i ödmiukhet, och återsändes. Herr
Hofjunkaren Gripenstedts skrift framhärdar med all wördnad.
Högwälborne Herr Grefwens Praesidentens och
Commendeurens af Kongl. Nordstierneorden samt
Kongl. Maijtts och Riksens Höglofl. BergsCollegii.
Brunna den 7 Maij 1753

Ödmiukaste tienare
Erland Fredrik Hiärne

Tolkat från gammal handstil av Agneta Allerstav nov. 1990.
Handlingarna finns bevarade på Bro gård.
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1753-05-03
År 1753 den 3 Maij, sedan enligit Kongl. Maijts och Riksens Höglofl. Bergs- Collegii
Höggunstige Remiss och befallning brefwäxlingar worden plägad med Landshöfdingen och
Commendeuren af Kongl. Nordstjerne Orden Högwälborne Baron Herr Carl von Groth om
undersökningstiden och skedde kundgörelser therom uti Bro, Tible, Näs och Ryd Soknkyrkor,
infant sig undertecknad AdvocatFiscal och Bergmästare på Lejondahls Sätesgård i Upland Bro
Härad och Bro Sokn, at behörigen undersöka, om then kniphammarbygnad, som ägaren af
benämnde gård, hofjunkaren Wälborne Herr Jacob Gripenstedt begärt få anlägga till Plog- och
trädståcksbillars, liars, spadars, hästskors och flera till landtmannaarbetsbehof ounngängeliga
järnredskaps förfärdigande, hwarwid bemälte Hofjunkare war närwarande, som gaf wid handen,
thet thessa redskap först wid en kniphammare komma at tilredas, och sedan i klensmedian
igenom handarbete fullbordas, til hwilken ända en klensmedia war upsatt, straxt wid mangården,
som herr Hofjunkaren härtils endast betient sig utaf, när arbetet komme i rätt gång behöfdes ännu
en sådan klensmedia. Thet ärnade bygningsstället togs uti ögnasitte, som wid pass 200 alnar i
nordwäst ifrån mangården war utsedt, straxt utmed åkren , therest en rennill framlopp uti en
sluttande mark och igenom gräfning femb alnars högt fall kunde erhållas för et litet
kniphammarhjul, tilfälle war här och at anlägga en liten dam att kunna innehålla något wattn,
som med en 20 alnars lång ränna kommer at föras på hiulet; Herr Hofjunkaren gaf wid handen
thet wattn en stor del af året för thenna inrättning kunde ärhållas medelst thet alt wattn, som
samkade sig uti the på gårdens ägor belägne kiärr blefwe hit sandat, hwartil redan någon
begynnelse wore giord. Knip- hammaren wore Herr Hofjunkaren sinnad at inrätta med tränne
härdar, och twå sina hamrar som komma at drifwas med ett enda wattuhiul. Sedan besichtigades
trenne påbegynta hålldammar eller updämde kiärr merendehls i bredd wid pass 1000 alnar ifrån
mangården norr ut på Säterieskogen belägne, hwilka utan then ringaste skada kunde förhöijas til
en aln och sex qwarter, at innehålla mer än dubbelt så mycket wattn som ther nu befants, och
afloppet ifrån thessa updämningar gick neder til then rännil, hwarwid knip- hammaren war ärnad
at upbyggas.
Wid efterfrågan om någon charta funnes uppå gårdens ägor och skog, upwistes så wäl af
Landtmätarens Hans Barkhusens år 1695 uprättade Charta öfwer en del af Håbo och Bro
Härader, hwaruppå Leijondahls gård med des ägor och råskilnaden tydeligen war utsatt, samt ett
therutur giordt Extract öfwer Leijondahls ägor allena af ordinarie Landtmätaren i Upland Herr
Olof Gerdes efter hwilken Charta tå skogen passades i en fyrkant befants utmätt till femtusende
alnars bredd. Hwarefter skogen besichtigades först i söder och öster ifrån gården och befants uti
en god och wäxtelig mark bestå mäst af tall och gran, och ehuru närmast gården hygster war
giordt något hwarstädes sågs alt wara skedt igenom utbladning at then qwarstående skogen war
något gles men mäst af en rak och hög längd, god kolför skog med timmer ibland, sedan togs up
i nordwäst til Skinnartorpet, ther skogen hela wägen fants af samma beskaffenhet, på förut hugna
och nu kullfälte trän räknades saflotterna hwilka på lagligen kolföre trän icke befunnos öfwer 20
å twå tre och 20, och gofwo til känna en god wäxt, så at hwad som blifwit uthuggit på några och
tiugu år kunde komma till återwäxt och kolför skog.
Ifrån Skinnartorpet besictigades skogen i norr och intill Walby tilgräntsande hemmanslinea,
hwarest utom wid råskilnaden, som war bergig befants en wäxtelig mark, och träden bestående
af tall och gran, men mera tall, mäst upskutna till 30 alnars högd stundom theröfwer, en god
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mogen och kolför skog med timmer ibland, här och ther wore wäl berg och kiärr, men intet af
besynnerlig storlek. Skogen besichtigades åter i wäster och befants merendels af lika
beskaffenhet, löfträn wore wäl ibland, men til ringa antal emot mogen tall och gran, och somlig
städes skogen mycket tät. Saflotterna gåfwo wid handen att kolföra trän på någre och tiugu år
upwuxit.
När emot aftonen återkomsten skedde till gården war ingen äntå ankommen, som wid thenna
undersökning hade at andraga eller påminna, ehuru tydeliga publicationer therom blifwit giorde,
som med behörige Prästeattester bewistes wara skedde uti thenna eller Bro sokn, samt the
angränsande Tible, Näs och Ryd soknar den 15 sistledne Aprill.
Herr Hofjunkaren sade thet icke wara undersamt at ingen wille giöra sig then mödan at resa hit,
efter klarligen kunde aftagas, af thet som nu wore besichtigadt, thet hwarken up- eller
afdämning, kolfång eller annat kunde wara någon af the angräntsande til ringaste men eller
förfång, och the således icke bry sig med hwad han på sine enskylte ägor ärnade företaga och
inrätta, fastmer förmodade han, at i fall någre kommit, skulle the betyga mycken fägnad
theröfwer at the i theras behof af små smide til åker- och ängsredning få kunde ut med sig både
för ringare pris och til större nytta, än förr ifrån Stockholm och mer aflägsna orter. The redan för
hand och i klensmedian förfärdigade plog-, trädståksbillar, liar, rotyxor och hästskor besågos,
som wore alle wäl och fastgiorde, samt uti trädesåkren wistes the nya inrättade billars nytta; tå
plogarne med billar, efter hollendska eller
wiset förfärdigade, redigt både ristade, upplögde
och omwände then gräsige jorden med återstående rog och korn- stubben och giorde åkren lös
och möllig. Trädståcken försedd med en af j Hofjunkaren sielf påhittadt bill, giord nästan som en
treuddig gaffel, hwars medlersta spits stod en par tum längre ut än the andra och med et twärt
öfwergående hwast jern, at ännu giöra fåran bredare och afskära, rötter, nästan efter hosgående
ritning giorde på trädes åkren ett ganska godt gagn, i thet billen med then uti främsta spetsen
fästade rist, icke allenast giorde en lättare och bättre klyfning, utan och igenom sine flere uddar
klingarne små och jorden lös, och genom thet then styrdes horizontailt blef grunden under jämn;
Igenom bifogade träwingar kunde thermed mullen behändigt omwändas, som med en plog til en
åkers uphöijande när thet behöfwes och dalarnas upfyllande, sedan 10 a 12 fårar woro kiörde,
afskottades mullen twärt öfwer, som befants til en half alns diup lös och redig och therunder war
bottn så jämn som ett golf utan ringaste balkar eller gropar, så at thet icke kan fela en åker wäl
upkiörd en gång med en sådan trädståck blifwer beqwämare at bära säd, än then som tre gånger
om en sommar kiöres med the i Upland mäst wanlige trädståcksbillar. Och sedan en åker en gång
blifwit så lös och redig kan en stark tårka icke hindra snedningen efter jorden äntå är redig och
kan när thet tarfwas blifwa omwänd. Sedan wistes nya inrättade liar för telningar i ängar, som
snart skoglöpe. hwilka woro kortare än wanliga gräsliar och stadigare giorde, samt med godt
bett, jämwäl rotyxor sådane som dalkarlarne pläga bruka, torfspadar efter hollendska sättet, som
här icke förr warit giorde, eller kunnat förfärdigas, skulle och til allmänt behof blifwa giorde.
Herr Hofjunkaren begiärte at å högre ort måtte anmälas thet för then myckna
kostnad och beswär, med försöks anställande härwid warit och widare kommer at fortsättias, han
måtte hugnas med Privilegium exclusivum enligit Kongl. Maijts nådigste försäkran uti
Manufactur privilegierne af 1739 och 29 par. på the hollendska plogbillarna, och the jernredskap,
som aldrig förut här i Swerige warit giorde, eller af någon annan påhittade, hans tanke wore
therföre intet at söka therigenom stegra thessa waror alt för högt, wille han uti thet nogaste lämna
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godt pris, at landtmannen kunde sig thermed förse. Men skulle Herr Hofjunkarens påfund på
andra ställen eftergiöras kunde therigenom owåligt och wårdslöst arbete råka i wanwårdnad,och
således then härigenom påsyftade allmänna nyttan icke winnas; theremot när then som then som
thet påfunnit sielf finge ensamt bestyra om tilwärkningen af att ett nyttigt påfund thet icke
allenast kunde stå wid lag, utan och ytterligare förbättras hälst afsikten med alt thetta egenteligen
wore, at swänsk åker med dragares och folks mindre beswär och tunga måtte kunna bringas til
större dräktighet än förr. Och behöfdes wäl 20 a 30 år innan P>Ç: èthet kunde allmänt blifwa
wedertagit, efter lantmannen merendels will igenom flere års försök wara sekerligen öfwertygad
om nyttan af thet nyare, för än han går ifrån thet gamla sättet, hwarföre Herr Hofjunkaren wäl så
månge år behöfde wara ensam om thessa nya och owanlige åkerredskaps förfärdigande. Och
förmodade Herr Hofjunkaren at tå hinna så wäl uti pris som godhet med the Hollendska
plogbillar, at Holländarne skulle kiöpa af oss the jernredskap, som the oss til wårt åkerbruk
försåldt.
På tilfrågan huru mycket stångjern Herr Hofjunkaren wid thenna begärte kniphammare wore
sinnad at förädla, swarandes thet nu i begynnelsen ett år eller annat kunde han wäl icke komma
högre än till 40 a 50 skeppunds förädlande, men sedan thenna inrättningen hinner i bättre stånd
will Herr Hofjunkaren gå til 150 a 180 skeppunds förädling hwarpå wid hwart års slut en noga
förtekning skulle upgifwas.
Sedan uträknades Säterieskogen, huru stort kolfång then årligen med bestånd i längden skulle
kunna medgifwa och befants then efter Chartan bestå af 504 tunland, hwaraf närmåssar, berg och
gårdsens behof afräknas en trediedel blifwer 336 tunland för thenna kniphammarinrättning
öfrige, hwilka efter skogens återwäxt på 25 år kunna tåla 13 1/2 tunlandz årliga afkolning och
när på hwart tunland räknas allenast tio stafrum, ehuru thet för then mogna och höga skogen
ännu skulle kunna gå högre, så kunna twåhundrade twå tolftunne stiger kol med all säkerhet och
godt bestånd i längden af Leijondahls Säteries skog tilwärkas och äntå alt gårdsens och
hushållets behof med wedgiärdsel, stör och timmer försörjas.
Således wara undersökt och befunnit intygar
Erland Fred. Hiärne
Tolkat från gammal handstil av Agneta Allerstav nov. 1990.
Handlingarna finns bevarade på Bro gård.
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Utdrag af Kongl. Majts och Rikets Svea HofRätts Protocoll, hållet i
Stockholm den 9:de September 1833.
Se särskild mapp Testamenten 1833-09-09
med kopior av orignalen

(många handlingar sammanställda. Agneta Allerstav)
Jemte en till Kongl. HofRätten stäld skrift, hade Herr Landshöfdingen, Commendeuren af Kongl.
Maijts NordstjerneOrden Grefwe Eric Sparre dels för egen del och dels såsom målsman för sin
hustru, Fru Grefwinnan Catharina Montgommery och deras dotter Maria Catharina Ulrica till
lagligt bewakande inlemnat både i hufwudskrifter och bewittnade afskrifter följande testamentariska förordnanden ord ifrån ord så lydande:
Upl. uti Kongl. Majts och Rikets Swea HofRätt den 15 April 1796.
Ånyo till Kongl. HofRätten ingifwet den 14 Augusti 1816.
Upl. den 15 Dito.
Uti Borgerliga Samhällen måste det meniga bästa omhugsas af Lagstiftare och enskilta slägters
angelägenhet företänkas af enskilta husfäder.
Fåfängt wore att bereda sina efterkommandes wäl igenom annat än deras eget wett, deras egen
dygd; Men som en dertill erforderlig upfostran kräfwer någon slags förmögenhet, sådant äfwen
behöfwes för att afhålla den slags frestelse för hwilken torftigheten ofta är blottstäld, slösaktighet
äfwen ofta danas igenom lätta penningetillgångar och förskräck af långifware, hwilken uti
fastighetens försäljande företänka sin skadeslöshet, så hafwa wi nu på följande sätt förordna
welat om wår aflingeegendom, sådan som den kan finnas efter den af oss längst lefwandes
dödliga afgång, aldenstund det oss emellan uprättade Testamentum reciproqum af den 15 Julii
1780 härmed icke rubbas, eller till någon del uphäfwes.
Och först hwad angår Segersjögodset, så skall wår kära dotter Margareta Ulrica Cederhjelm det
såsom FideiCommissum tilträda och indiwisibelt nyttja så länge hon lefwer och sedan någon af
hennes posteritet, på det sätt, att mankön altid äger företräde för qwinkön och att lika nära
slägtingar emellan, den äldre grenen utestänger den yngre och förstfödslorätten syskon emellan
deciderar om företrädet.
Öfwer SegersöNgodset skall således en Jordebok uprättas, beskrifwande dess tillstånd och
tillhörigheter, af wår kära dotter eller den hennes rätt företräder undertecknad, till Kongl. Swea
Hofrätt inlemnas och genom dess Promotorial till HäradsRättens i orten iagttande förfordras
innan Fidei- Commisset tillträdas för; Och det i afsigt att förekomma dess framtida minskning,
förpantning, försäljning, förbytning, eller
till skada för Successive FideiCommissarier.
Aldenstund wi genom en sparsam lefnad och omtänksam hushållning finna oss wälsignade med
någon sedan år 1771 samlad egendom, så hafwer wi icke allenast till förbättrande af
FideiCommisset Segersjö betalt den fordran Riksens Ständers Banque då ännu deruti genom
inteckning förwarad ägde stor circa Fjorton Tusende Rdr, utan ock till wår dotter såsom
utstyrning wid dess giftermål med Baron von Leijonhjelm aflemnat lösegendom och contante
penningar till beloppet af 60.000 daler kopparmynt, enligt qwitto.
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Äfwen hafwa wi sedan 1771 inköpt säteriet Westberga med dess tillhörigheter i Stockholms län
och Säteriet Brogård med dess tillhörigheter i Upsala län.
För att nu icke genom desse Egendomars tilläggning öka det år 1771 oss emellan beslutade
FideiCommisset och såmedelst lägga någon slags grund till framtida innehafwares deraf
fåkunniga läfnad, som uti medborgerligheten ofta blir en följd af oss mycken förmögenhet, så
hafwa wi äfwen om dessa bägge fastigheter på följande sätt förordna welat; nemligen att de skola
tillfalla wår dotterdotter Catharina Ulrica Montgommery hwarföre wi framdeles förordnande
warda henne till Förmyndare wisse gode herrar, hwilka i samråd med hennes mor, flickans
egendom förwalta, så att den möjligaste säkra inkomst winnas må, hwaraf Ett Tusende Riksdaler
om året tillställas flickans mor att anwända till hennes education och behofwer; men det öfrige af
flickans årliga inkomst skall å Brogårdslånet i Banquen inbetalas så länge något af dess fordran
återstår och sedan anwändas till ny fastighets- inköp på landet.
När hon blir gift uprättas en redig förteckning på hela hennes egendom och ingifwas till Kongl.
Swea HofRätt, till hennes öfwerinseende öfwerlemnas att wårda, det ingen del deraf måtte blifwa
förpantad eller på något sätt alienerad så länge hon lefwer; men efter hennes död må sådan
hennes egendom skiftas emellan hennes barn och dem sedermera fritt stånda att såsom annan
ärfd egendom medgjöra, så framt icke hon Catharina Ulrica Montgommery, skulle för godt finna
att i anseende till sina afkomlingar anorlunda derom förordna, ty i anseende till dem, äger hon i
kraft häraf obehindrad rättighet att förordna såsom hon behagar, och såsom wore det hennes
aflinge egendom.
Men skulle åter sig så tillbära, att Catharina Ulrica Montgommery med döden afgår utan
arfwingar, så faller hennes egendom under wår dotters nyttjande om hon lefwer och den
ytterligare disposition deraf till förmån åt sine egna barn, som här ofwan är åt Catharina Ulrica
Montgommery uplåten, blifwer i den händelsen uplåten åt wår kära dotter, att för en eller flera af
sine egna barn föranstalta som hon bäst finner om Successionen till Westberga och Brogårds
Egendomar.
Härmed uphäfwes och ogillas alla af oss före detta författade förordnanden om
FideiCommissinrättning och disposition af wår qwarlåtenskap, så att, om något sådant sig förete
skulle, blifwer det i allom härmed såsom kraftlöst förklarat, kommandes ensamt det här ofwan
intagna att äga kraft och werkan.
Och slute wi derföre denna wår disposition med hjertelig önskan: att Swea Konung altid måtte
wäl gå, att Swea Folk altid måtte bibehålla dygd och gudsfruktan och att den, som wårt namn
och wår egendom på ofwan beskrifne sätt tillfallandes warder, måtte ständigt ihågkomma hwad
äran kräfwer.
Till yttermera wisso hafwa wi detta uti nedanskrifne Herrar och Mäns närwaro egenhändigt
underskrifwit och med wåre anborne sigiller bekräftat, som skedde uppå Westberga den 30 Maji
1792.
Jos. Cederhjelm

C.M. Tigerhjelm
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Föregående Testamentariska författning är i undertecknades närwaro af respective Herrskapet
ärkänd undertecknad och med deras sigiller bekräftad. Betygas af oss, såsom tillkallade wittnen.
Johan P Upman v. d. M. et Pedag. in Bränki
C H von Schnell
A Wilh. Almark, Hof Bokhållare.
Upwist uti Kongl. Maijts och Rikets Swea HofäLtt den 13 April 1796.
.Ånyo till Kongl. HofRätten ingif. den 14 Augusti 1816.
……………………………………………………………
Upwist den 15 dito.
Bihang till wårt Testamentariska förordnande af den 30 Majii 1792.
Utan att återkalla något af hwad wi år 1780 oss emellan belewat och, eller att förändra hwad wi
år 1792 förordnat i anseende till wår dotter Margreta Ulrica och wår dotterson Josias och wår
dotterdotter Catharina Ulrica, wela wi nu göra följande tillägningar.
1°. Wela wi härmed nämna till Förmyndare åt Catharina Ulrica Montgommery
följande Herrar, nemligen HofRättsRådet Johan Norell, HofRättsRådet
Magnus Petter Rosbeck och wår anhörig Herr Sam. Ev. Riben på Löfsta.
2°. Wela wi i anseende till Catharina Ulricas giftermål förordna, att
sådant icke af hennes eget godtycko må werkställas, men på hennes
Mors uplysta och förståndiga wal och samtycke ankomma. Skulle sig
annorlunda tillbära, wela wi härmed hafwa henne owärdig förklarad
att njuta hwad wi henne uti Testamentet af år 1792 tillagt utom arf
och skifte bekomma.
3°. Wela wi härmed tillerkänna wår yngsta dotterson Robert Adam
Montgommery att utom arf och skipte få det nyligen inköpta stenhuset
i Stockholm, dock som ett Fidei Commissum, hwilket icke förskingras
må, men till wår Posteritet komma. Skulle han utan manlig afkomling
dö, skal wår dotter äga förordna derom, inom sin Posteritet wäljande
efter godtycke den hon behagar att som FideiCommissum det emottaga
efter hennes död.
4°. Wela wi härmed hawa stadgat och förordnat att all lösegendom och
penningar, som finnes i wårt bo efter dens död, som af oss den andra
öfwerlefwer, skall förblifwa inom wår Posteritets ägo, icke underkastad förskingring genom giftorätt och således ensamt skiptas kunna
emellan dem, som från oss härstamma.
Till wisso deraf att detta är wår wilja och wårt förordnande om wår aflinge egendom, hafwe wi
detta uti nedanskrifne Herrars närwaro underskrifwit med wåra anborne sigillers tillsättande
bekräftat, som skedde på Westberga Sätesgård den 5 Augusti 1795.
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Jos. Cederhjelm
C M Tigerhjelm
Föregående Testamentariska författning är i undertecknades närwaro af respective Herrskapet
ärkänd, undertecknad och med deras Sigiller bekräftad. Betygas af oss såsom tillkallade wittnen.
Peter Christ. Neostadius
Ant. Holmstedt
…………………………………………………………………….
1826-05-17
Förordnande den 17 Maji 1826.
(styckebrytningar gjorda vid ; : . BS)
"Sedan, genom mina kära föräldrars, Herr Commerce Rådet och Commendeuren af Kongl.
Maijts Wasa Orden Friherre Josias Cederhjelms samt Fru Friherrinnans C M Cederhjelms, född
Tigerhjelm den 30 Maji 1792 uprättade Testamentariska förordnande blifwit stadgat, att Säteriet
Westberga med tillhörigheter i Stockholms län och Säteriet Brogård med tillhörigheter i Upsala
län skulle tillfalla min dotter Catharina Ulrica Montgommery, nu gift efter mitt råd och bifall,
med Herr Landshöfdingen och Commendeuren af Kongl. Majts NordstjerneOrden Grefwe Eric
Sparre: Att henne till förmyndare förordnade wisse gode Herrar och Män, hwilka i ett af mina
kära föräldrar den 5 Augusti 1795 underskrifwit bihang till nyssnämnde Testamente blifwit af
dem utnämnde, komma att i samråd med mig hennes Egendom förwalta för att winna den
möjligaste säkra inkomst hwaraf Ett Tusende Riksdaler borde tillställas mig att till hennes
education och behofwer anwändas, men det Nfrige af hennes årliga inkomst gå till betalning af
det i Brogård i Banken uptagne lån så länge något deraf återstod och sedan anwändas till ny
fastighetsinköp på landet:
Att, när hon blefwe gift, en redig förteckning å hela hennes egendom borde uprätttas och
ingifwas till Kongl. Majts och Rikets Svea Hofrätt, till hwars öfwerinseende öfwerlemnades att
wårda det ingen del deraf blefwe förpantad eller på något sätt alienerad, så länge hon lefde, men
att, efter hennes död, sedan hennes egendom måtte skiftas emellan hennes barn och dem
sedermera stå fritt, att dermed såsom annan ärfd Egendom förfara, så framt hon icke för godt
fann, att i anseende till sina afkomlingar derom annorlunda förordna, emedan hon, hwad dem
angick, ägde, i kraft af Testamentet, obehindrad rättighet att stadga på sätt hon behagade, såsom
wore det hennes aflinge Egendom, och ändtligen att, i händelse min kära dotter utan arfwingar
med döden afginge, hennes egendom komme att tillfalla mig om jag lefde, med rättighet för mig
att, i likhet med den min kära dotter tillerkända disposition, till förmån åt hennes barn kunna för
en eller flera af mina egna barn efter mitt godtfinnande för- anstalta om successionen till
Westberga och Brogårds egendomar;
så har, efter det min kära Fader år 1795 genom döden aflidit, min kära Moder, som intill sin år
1816 timade död innehaft ofwannämnde min kära dotter tillagde fasta Egendomar, genom
testamentarisk författning år 1799 förklarat, att dessa Egendomar, Brogård, hwarå Bancolånet
blifwit fulleligen betalt samt wärdet genom inköpt inwentarium ökadt, och Westberga skulle
tillhopa utgöra ett serskilt indivisibelt Fidei Commiss, som först skulle nyttjas och områdas af
mig i min lifstid och wid mitt frånfälle utan lott och byte tillfalla och allena tillhöra min kära
dotter Catharina Ulrica och hennes efterkommande ewärdeligen och med samma wilkor som
angående Lindholms Fideicommisset blifwit af min kära Moder stadgat, med tillägg att
Westberga utses till Enkeunderhåll och bostad I anledning hwaraf Brogårds och Westberga gods
wid min Fru Moders död mig tillfallit, samt med undantag af Brogårds Säteri, som min Fru
Moder i lifstiden redan år 1810 till min kära Mågs och dotters nyttjande öfwerlemnat, hittills
under min disposition förblifwit;
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men som, wid nyligen företagen granskning af mina kära föräldrars inbördes Testamenten af
åren 1780, 1792 och 1795, jag kommit i erfarenhet deraf, att hwad genom Testamentet af år 1792
i afseende på Brogårds och Westberga gods blifwit till min kära dotters förmon förordnadt och
hwilket till sitt oförändrade bestånd är genom Testamentet af år 1795 bibehållit, icke warit
beroende af den ändring deruti, som min kära Moder, pä sätt berördt är, genom den af henne år
1799 widtagne Testaments författ- ning under namn af tillägg, stadgat, hälst derwid förekommer,
att mina kära föräldrars inbördes Testamenten icke tillerkänna efterlefwande Maka rätt, att
genom sådan färfattning förordna om annat än lösegendom, hwarunder Brogård och Westberga
Säterier icke hänföras kunna. Altså och då jag, som hittills på god tro om behörigheten af den
rätt jag utlåfwat, innehaft förwaltningen af Westberga Säteri och de under Brogård lydande
hemman samt afkastningen deraf upburit, efter wunnen uplysning derom, att berörde Säterier
med tillhörigheter wid min Fru Moders frånfälle rätteligen bordt utan undantag tillfalla min kära
dotter Fru Grefwinnan Sparre, icke will undanhålla min kära dotter hwad som är hennes och icke
min rätt att åtnjuta, har jag, ej mindre af moderlig ömhet för min kära dotter och hennes man,
hwilka stillatigande åtnöjt sig med hwad som skett, än af pligt, ehuru hittills för mig ignorerad,
härmedelst welat förklara, det jag af min Fru Moders omförmälde Testamentariska författning
till min förmon i hwad oftanämnde fasta Egendomar angår, hwarken kan eller bör mig begagna,
utan fastmer från all mig derigenom tillagd rätt afstår;
Och warder, såsom en följd häraf, Brogård och Westberga Säterier med tillhörigheter samt
underlydande hemman och lägenheter, jemte afkastningen deraf för inne- warande år, räknadt
från den 14 sistlidne Martii, härmedelst till min kära dotter Fru Grefwinnan Catharina Ulrica
Sparre, född Montgommery, öfwerlåten att under den rätt och med de wilkor, som mina kära
Föräldrars den 30 Maji 1792 derom uprättade inbördes Testamente innehåller, genast tillträda
samt framdeles innehafwa och råda.
Och har jag, till ersättning för hwad af ifrågawarande Egendomar sedan min Fru Moders död
mig såsom behållen inkomst tillflutit, utgörande, efter afdrag af årlige contributioner dem jag
betalt samt hos Brogårds hemmans åboer innestående fordringar, hwilka jag härigeom till min
kära Måg och dotter öfwerlåter, en sammanräknad summa af circa Fyratio Tusende Riksdaler,
dels genom serskild författning denna dag tillagt min dotter rättighet, att efter min död såsom
FideiCommiss till- träda de af mig under enahanda wilkor innehafde i Stockholm wid hörnet af
Regeringsgatan och Jacobs Bergsgränd belägna samt i Boupteckningen efter min Fru Moder till
TrettioEtt Tusende Riksdaler uptagne serksilde fastigheter, dels till min måg och dotter
öfwerlemnat inwentarierne wid Brogård och Westberga jemte de sistnämnde ställe warande af
mig inköpte meubler, dels ock till min måg och dotter contant utgifwit Fyra Tusende Fem
Hundrade Riksdaler samt i öfrigt förbundit mig att till dem erlägga åtta Tusende Ett Hundrade
Riksdaler, hwilka dock ej förr än efter min död komma att af min qwarlåtenskap utgå.
Till yttermera wisso har jag detta i tillkallade wittnens närwaro egenhändigt underskrifwit samt
med mitt anborne Sköldemärke bekräftat
Och kommer, med anmälan häraf hos Kongl. Majts och Rikets Svea Hofrätt till winnande af
Kongl. HofRättens bifall och gillande af hwad denna öfwer- låtelse innehåller, förteckning på
min kära dotters hela förrberörde fasta egendom, enligt mina kära föräldrars testamente af år
1792 och deri stadgadt ändamål, att till Kongl. HofRätten ingifwas.
Stockholm den 17 Maji 1826.
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Ulrica Cederhielm
Såsom wittnen underskrifwa:
Gustaf Schöne
TH. Nyström
…………………………………………………………………….
1826-05-17
Testamente den 17 Maji 1826.
Min yttersta wilja är:
1°. I kraft af den rättighet mina kära föräldrar Herr Commerce Rådet och Commendeuren Baron
Josias Carl Cederhjelm och Fru Friherrinnan Catharina Margaretha Cederhjelm, född
Tigerhjelm, genom den 5 Augusti 1795 samfäldt uprättadt och laga kraftwunnet Testamente, mig
tillagt, förordnar jag hurugenom att, sedan min käre son Robert Adam Montgommery, uti ogift
stånd aflidit, min kära dotter, Herr Landshöfdingen och Commendeuren Grefwe Eric Sparres
Fru, Grefwinnan Catharina Ulrica Sparre, född Montgommery, och efter henne hennes äldsta
dotter skall wid mitt frånfälle, under Fidei- Commissrätt tillträda och innehafwa fasta egendomen
och Stenhuset No 1 i qwarteret Oxen den större wid Regeringsgatan och Jacobsgränd med
tillhörande stallbyggnad och hus No. 1 i qwarteret Hammaren wid samma gata här i Stockholm.
2°. Till fullgörande af den förbindelse jag den 17 September innewarande år lemnat min käre
sons Herr Öfwersten och Riddaren Josias Montgommery Cederhjelms Enka, Fru Grefwinnan
Mathilda Orozco, att, så länge hon ogift lefwer, till henne årligen utgifwa en summa af Tre
Tusende Riksdaler Banco m.m., kommer af min qwarlåtenskap att afslutas, eller uti någon af
mina efterlemnade aflinge fastigheter intecknas så stort Capital, att räntan derå kan blifwa
tillräcklig till bestridande af hwad jag i berörde förbindelse mig utfäst och åtagit; Men när
densamma, antingen i händelse min sonhustru träder i nytt gifte eller wid hennes död, till någon
del eller det hela uphör, skall nyssnämnde Capital eller den egendom hwaraf om- förmälde årliga
utbetalning utgått, under full äganderätt samt utan lott och byte, tillfalla samteliga då efter mig
lefwande arfwingar till delning sig emellan efter Lag.
3°. Sedan af all återstående efter mig befintlig qwarlåtenskap så i aflingejord som lösören, af
hwad beskaffenhet som hälst, deröfwer jag efter Lag äger att disponera, Begrafnings- och
Boupteckningskostnad tillika med gäld och skuld blifwit liqwiderad, hwarunder likwäl icke
begripes det lån jag erhållit Kongl. Majts Nådiga tillstånd, att å Segersjö FideiCommiss uptaga,
hwilken gravation bör af FideiCommiss innehafware gäldas, kommer likaledes behållningen af
den här nämnde qwarlåtenskap, att mina arfwingar emellan efter lag skiftas.
Sluteligen och då jag härigenom sökt bereda mina kära barn och barnbarn alla de fördelar jag för
närwarande kunnat för dem åstadkomma, hoppas och förwäntar jag att då, wid min nu
annalkande af sorg tryckta ålderdom, omfatta mig med den ömhet och barnsliga tillgifwenhet
hwaraf jag hittills erhållit så tillfredsställande bewis, samt härefter wid de bekymmer som följa
mig har ett så wäsentligt behof.
Till yttermera wisso har jag detta Testamente, i tillkallade wittnens närwaro med egen hand
underskrifwit och med mitt anborne sigill bekräftadt, som skedde i Stockholm den 17 Maji 1826.
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Ulrika Cederhjelm

Att Fru Friherrinnan Ulrica Montgommery, född Cederhjelm wid sundt och fullt förstånd samt
med fri wilja uprättat, erkänt och egenhändigt underskrifwit förestående Testamentariska
förordnande och sitt Sigill derå widtryckt, det intyga undertecknade af Fru Friherrinnan
tillkallade och på samma gång tillstädeswarande wittnen. Stockholm den 17 Majii 1826.
Gustaf Schöne Th. Nyström
…………………………………………………………….
1827-02-10
Testamente den 10 Februari 1827.
Sedan jag, genast wid föreställningen att Westberga Säteri samt de Brogårds Säteri underlydande
bondehemman, hwilka jag, allt sedan min framlidne Fru Moders, Friherrinnan C M Cederhjelms,
född Tigerhjelm, år 1816 timade död, innehaft, rätteligen woro att anse såsom börande tillhöra
min kära dotter, Catharina Ulrika Montgommery och hennes man, Landshöfdingen m.m. Grefwe
Eric Sparre, så har jag genom consession af den 17 Maji 1826 icke allenast' till bemälda min kära
dotters och Mågs ägo och disposition öfwerlemnat föreskrifne Westberga Säteri och Brogårds
hemman, utan ock på sätt samma Document innefattar, hållit dem till fullo skadeslösa för den
afkastning af dessa fastigheter, som jag en tid upburit, men som dem tillkomma bordt.
Enär jag sålunda upfyllt alla de anspråk mitt ena barn å mig kunnat göra, har wid samma tillfölle
min upmärksamhet med serdeles bekymmer warit fästad å den upoffring min kära Sonhustru
Mathilda Orozco fått widkännas genom tillståndet af hennes aflidne mans min ömt älskade och
saknade Sons Josias Montgommerys Cederhjelms efterlemnade afförer i thy att allt hwad han af
hennes och hennes Moders, Friherrinnan Sabina Orozcos, född Lederer, enskildta förmögenhet
upburit, gått för dem aldeles förlorat.
Med det beslut, att om mina tillgångar det möjligen medgifwe, upfylla alla min sons
förbindelser, afwaktade jag den uti hans Sterbhus utfärdade proclama för att då få hela
Skuldbeloppet difinitift bestämt och trodde mig icke dessförinnan kunna tillförbinda mig någon
widare ersättning till min Sonhustru än hwad den, henne och mig emellan den 17 September
1825 å Segersiö afslutade Convention innehåller.
Enär jag nu har sagde skuldebelopp bestämt och tror mig wara i stånd, att samma liqvidera finner
jag obilligt att min Sonhustrus och hennes Mors Capital, blefwo de enda förlorade; Men då jag
äfwenledes inser att det blifwer mig omöjligt, att under min lifstid återbära dessa Capital, eller
ens någon del deraf, så har jag, wid sådant förewetande, welat härigenom förordna och
testamentera, som följer:
1°. Den säkerhet jag uti nyssnämnde Convention fNöbundit mig lemna min son- hustru, uti
Frösunda kommer att utgöra endast 16.666 Rdr 32 skilling Banco, emedan af de förre
Inteckningarne deruti ej mera än 6.666 Rdr 32 skilling ännu hunnit inlösas.
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2°. Sagde säkerhet uti Frösunda af 16.666 Rdr 32 skilling Banco skall tillhöra Friherrinnan
Sabina Orozco, född Lederer, på det sätt, de wilkor och i det fall min till henne aflemnade
likaledes på Segersjö den 17 September 1825 uprättade förbindelse innehåller, hwilken skall
wara orubblig och oförändrad till alla öfriga delar, med undantag endast att den deruti uträknade
säkerheten i Ribbingebäck för lika summa, förändras härmed att skola utgöras af Frösunda.
3°. Widare kommer min Sonhustru att såsom säkerhet erhålla uti hemmanen Köpberga och
Hellgjöl ett belopp, lika stort med hwad för dem i köpe- skilling blifwit erlagdt och skall, för
fyllnaden uti Rdr 50.000 Banco lemnas säkerhet uti andra mine fastigheter, som jag dertill will
utse.
4°. Dessa säkerheter eller deras fulla wärde, antingen de uti min lifstid ej hunne att tagas, eller
wid skeende realisation ej upginge till det belopp de sammanslagne representera, skola wid min
död frånskiljas min öfrige qwarlåtenskap för att garantera min Sonhustru sitt årliga anslag af Tre
tusende Riksdaler Banco, om hon förblifwer ogift.Träder hon i nytt gifte förfaller med detsamma
hälften af säkerheterna, likasom hennes anslag
5°. Sagde säkerheter eller deras fulla wärde, på sådant sätt frånskiljde, som i färegående stadgat
år, skola till oafkortadt belopp af Femtio Tusende Riksdaler Banco efter min Sonhustrus däd
utom lott och byte, efter laglig arfsfördelning, tillfalla de af mina sonbarn, eller deras rättsinnehafware, som henne öfwerlefwa; Hwarwid det förbehåll göras att säker- heten i Köpberga
och Hellgjöl icke må rubbas och att dessa hemman, be- räknade till det belopp de nu komma att
answara skola wid blifwande arfs- skifte tillfalla den af mina Sonbarn, eller dess afkomling, som
blifwer ägare af Segersjö FideiCommiss.
6°. Denna disposition rubbar ock icke min förbindelse till Friherrinnan Orozco, utan skall hon, i
den händelse hon öfwerlefwer sin dotter åtnjuta inkomsten af sin säkerhet i Frösunda, hwilken
altså blifwer ett afdrag för mina Sonbarn så länge deras Mormoder lefwer.
7°. I anseende till de ganska betydliga kostnader min aflidne Son nedlagt å Segersjö,
hwarigenom ock denna Egendom i ännu betydligare mohn tillwuxit i afkastning och wärde,
hwilken omständighet äfwen tagits i betragtande wid Kongl. Majts nådigste tillstånd, att emot
Inteckning få uptaga ett FideiCommisslån af Rdr 50.000 Banco, så förklarar jag härmedelst att
hwad af sagde Lön är wid min död oguldat skall ensamt grawera Segersjö, så att
FideiCommissarien ej derföre må kunna gåra sig något anspråk å gäldande af denna skuld utur
min öfriga qwarlåtenskap.
Widare och aldenstund jag af flere rådfrågade Lagkunnigas öfwerensstämmande yttranden
inhämtat, att min framlidna Fru Moders Testamente af 6 Juli 1799 icke är så uprättat, att det till
kraft och werkan kan wara förbindande och jag altså dels redan afstått från besittningen af
Brogårds underlydande hemman och af Westberga Säteri, dels ock förstått att Lindholmens och
Molnby Säterier icke äro eller kunna blifwa ansedde såsom af FideiCommiss natur, så har jag i
följe häraf beslutat och stadgat.
8°. Förenämnde bägge Egendomar, Lindholmen och Molnby, skola, jemte mina öfriga
disponibla fastigheter, om så nödigt eller nyttigt finnes, eller arfwingarne ej om lösning sämjas,
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försäljas efter min död till betäckande af mina efterlemnade skulder och till det blifwande
öfwerskottets laga fördelning emellan mina barn och barnbarn.
9°. Af Lindholmens köpeskilling skall dock först aftagas och utom lott och byte tillfalla min
äldsta dotterdotter Fröken Mariana Catharina Ulrica Sparre en summa af Fyra Tusende Tre
Hundrade Trettio Tre Riksdaler 16 skilling Banco, eller ungefärliga beloppet af hwad jag genom
köp från skatte till frälse af Slumstad Ett Mantal i Orkesta Socken och Strömmen ett fjerdedels
mantal i Frösunda Socken, utbetalt, hwilka hemman jag Lindholm underlagt.
10°. Sammaledes och då jag till Molnby underlagt Ett och Ett fjerdedels hemman Foderby i
Wallentuna socken, hwilket jag inköpt för en summa af Tolf Tusende Riksdaler Banco, deraf
dock twå tredjedelar äro ännu deruti intecknade, så förklarar jag, att utaf köpeskillingen för
Molnby skall Nfwerlemnas till min hushållsmamsell Elisabeth Hedström, en summa af Fem
hundrade Riksdaler Banco och till min kusk Eric Åkerlund en summa af Twå Hundrade
Riksdaler dito mynt såsom en erkänsla för deras mig bewisade trohet och nit under deras
tjenstetid samt i förmodan och med förbehåll att de sålunda fortfara så länge jag lefwer, eller de
uti min tjenst qwarblifwa.
11°. Under samma förmodan och förbehåll lemnas till min rättare på Ribbingebäck Erik
Andersson Torpet Skomakartorp, att för sin och sin hustrus lifstid fritt få bruka och begagna
såsom en belöning för 21 års trogen och skicklig tjenst.
12°. Till Exsecutor Testamenti samt Bouptecknings- och Utredningsman uti mitt Sterbhus, kallar
och utser jag härmed KammarJunkaren Wälborne Herr M. af Christiernin, hwilken genom det
sätt han afbördat sig sin befattning att utreda min aflidne Sons Sterbhus tillwunnit sig min
wälwilja och för- troende, hwilken närmast känner tillståndet af mina affairer, äfwensom af mina
önskningar och afsigter rörande mina arftagare; hwilken således bäst kan framställa sig, dem
emellan, såsom förebyggande hwarje oenighet och missförstånd; Och hwilken, för den befattning
jag honom nu ikläder, har att erhålla en nöjaktig belöning för hwad han redan för mig tillgjort
och framdeles uti mitt Sterhus kommer att tillgöra.
Sluteligen uprepar och förnyar jag härmed den med min kära Sonhustru ingångne Convention af
den 17 September 1825, Consession af samma dag till Friherrinnan Orozco, född Lederer samt
Consession af den 17 Maji 1826 till min kära Måg och dotter, uti allt hwad som icke förändras
genom närwarande Testamente, hwilket jag förklarar wara och utgöra min yttersta och bestämda
wilja, den der jag förwäntar mig, att ingen af mina barn eller barnbarn skola försöka att klandra
eller förändra.
Till yttermera wisso är detta Testamente, inför nedanstående, på en gång närwarande wittnen
erkändt, med sundt förstånd och fri wilja egenhändigt af mig undertecknadt samt med mitt
anborna Sköldemärke försedt, som skedde på Lindholmen den 10 Februari 1827.
Ulrica Cederhielm
………………………………………….
Att Högwälborna Fru Friherrinnan Ulrica Montgomery född Cederhielm egen- händigt, med fri
wilja och sundt förnuft i bägges wår närwaro undertecknat öfwerstående Testamente, betygas
såsom tillkallade wittnen.
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Lindholmen Ut Supra
Nils Nordlander v. Not. i Kongl. Hof Consist.
Gustaf Ahlbom kyrkoherde i Markim och Orkesta.
………………………………………………….
Tillägg
Af de Femtio Tusende Riksdaler Banco, som i förestående Testamente till lika delning tillägnas
mina Sonebarn, kommer tillträdande Fideicommissarien af Segersjö, ware sig son eller dotter, att
njuta endast Åtta Tusende Riksdaler Banco, som anses guldne genom de till motswarande belopp
åt FideiCommissarien anslagne Köpberga och Hellgöls hemman. De öfrige Fyratio Twå
Tusende Riksdaler Banco tillfalla i lika lotter dem af mina Sonebarn, som ej genom
FideiCommissets tillträdande blifwa avantagerade.
Detta tillägg bekräftar jag såsom min yttersta wilja genom underskrift i wittnens närwaro.
Stockholm den 24 April 1827.
Ulrica Cederhjelm
…………………………………….
Att högwälborna Fru Friherrinnan Ulrica Montgommery, född Cederhjelm, egenhändigt med fri
wilja samt fullt och sundt förstånd underskrifwit förestående Testamentstillägg emedan af oss på
en gång närwarande wittnen intygat.
Stockholm som ofwan.
G F Åkerhjelm
G A Hjerta
………………………………………….
Ehuru genom 12:te puncten af ofwanstående Testamente, herr Kammarjunkaren, numera
Kammarherren M af Christiernen blifwit utsedd till Exsecutor Testamenti, samt Bouptecknings
och Utredningsman uti mitt Sterbhus, sedan Gud behagat mig hädankalla, förklarar jag dock
härmedelst min yttersta wilja wara att denna befattning skall tillhöra endast Herr HofRättsRådet
och Riddaren af Kongl. NordstjerneOrden, Gustaf Schöne, hwilken, i följd af den längre
fortfarande befattning han haft med mina angelägenheter, äger en mera fullständig kännedom af
hwad mig och min Egendom angår, äfwensom han är fullkomligen underrättad om min yttersta
wilja och önskningar; Och som Herr Kammarherren af Christiernin för utredningen af Boet efter
min aflidne son, öfwersten och Riddaren J Montgommery Cederhjelm, samt hwad Herr
Kammarherren i öfrigt för mig uträttat, blifwit, genom en skuldesedel på 1000 Riksdaler Banco,
hwarå årlig räntebetalning skett, till fullo förnöjd, så har han ej widare i mitt bo, under hwad
namn som hälst att fordra; kommandes i följd häraf ofwanberörde 12:te punct af mitt Testamente
att till all kraft och werkan förfalla. Hwilket härmed i tillkallade wittnens närwaro bekräftas.
Stockholm den 6 Februarii 1833.
Ulrica Cederhjelm
………………………………………….
Att högwälborna Fru Friherrinnan Ulrica Montgommery, född Cederhjelm, för hwilken
ofwanstående förordnande blifwit upläst, förklarat detsamma utgöra Fru Friherrinnans yttersta
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wilja, samt derefter med fri wilja och sundt förstånd, egenhändigt sitt namn undertecknat, betyga
undertecknade till- kallade på en gång närwarande wittnen.
STockholm den 6 februari 1833.
Ol. af Wannqwist
M af Pontin
Fredr. Wannqwist
…………………………………………………
1830-05-20
Mina kära föräldrar i lifstiden hafwa genom inbördes Testamenten den 30
Maji 1792 och den 5 Augusti 1795 förordnat: Att, efter deras död, Segersjö godset skulle tillfalla
mig att såsom FideiCommiss tillträda och indivisibelt nyttja så länge jag lefde och sedan någon
af min Posteritet, på det sätt, att mankön altid ägde företräde för qwinkön och att lika slägtingar
emellan den äldre grenen utestänger den yngre och förstfödslo- rätten syskon emellan afgjorde
företrädet.
Att Säterierne Westberga och Brogård med tillhörigheter, det förra i Stockholms, det sednare i
Upsala Län, af hwilka Brogård med underlydande hemman och lägenheter blifwit i min kära
dotters, Catharina Ulrica Montgommerys namn och för hennes räkning inköpt, skulle jämwäl
efter mine föräldrars död tillfalla bemälta min kära dotter och af tillförordnade förmyndare i
samråd med mig förwaltas, till winnande af den möjligaste säkra inkomst, hwaraf, utom hwad
för hennes upfostran och behof till belägg af Ett Tusende Riksdaler hwarje år komme att mig
tillställas, det öfriga skulle, sedan det i Brogård intecknade Bancolån blifwit gäldit, anwändas till
inköp af ny fastighet på landet, hwarå wid hennes giftermål förtekning borde ingifwas till Kongl.
Swea Hofrätt till hwars öfwerinseende och wård öfwerlemnades, att däraf ingen del måtte blifwa
förpantad eller abolienerad, så länge hon lefde, hwarefter, därest hon ej annorlunda förordnat,
egendomen komma ett emellan hennes barn skiftas och slutligen:
Att Stenhuset i Stockholm wid Regeringsgatan, hwilket af mig ännu inne- hafwes, skulle såsom
FideiCommiss tillfalla min yngste Son Robert Adam Montgommery, med rättighet för mig,
därest han utan manlig afkomling afled, att inom min Posteritet wälja efter godtycko den som
efter min död berörde FideiCommiss emottaga skulle.
Efter min kära faders år 1795 timade dödliga frånfälle, har min Fru Moder i lifstiden af omsorg
för min då ännu lefwande yngsta Sons Robert Adams, framtida wäl warit betänkt, att öka och
förbättra hans lott till någon likhet med hwad hans äldre Bror och Syster blifwit tillerkändt,
hwilket med min egen önskan warit öfwerensstämmande. För sådant ändamål har jag i min Fru
Moders namn inköpt Molneby Säteri med därtill hörande hemman samt genom Salubref till
henne öfwerlåtit den mig enskildt tillhörande Lindholms Sätesgård med underlydande, dock utan
att jag derföre någon valuta erhållit henne efter min Fru Moder genom Testamentarisk
Författning den 6te Julii 1799 förordnat, att efter hennes död jag wäl ägde i min lifstid nyttja och
områda ofwannämnde Stenhus samt Säterierne Lindholm och Molneby med under- lydande;
men att därefter dessa fasta Egendomar komne att såsom Fide- Commiss tillhöra Robert Adam
Montgommery samt hans ägta Posteritet, så att en ensam innehade och tillträdde berörde
FideiCommiss, hwars innehafware, hwar efter annan, ägde bland sina barn, barnabarn och
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afkomma utwälja och utan afseende på förstfödslorätt eller kön nämna den som följande FideiCommissarie blifwa skulle.
En bättre och rikare lott war af den Gudomliga försynen beredd åt min son Robert Adam. Han
kallades att emottaga den, då han den 5 Majii 1811 slöt sina dagar på jorden, utan att hafwa
inträdt i ägtenskap, och således utan att efterlemna bröstarfwingar. Min äldste son, som för min
räkning för- waltade tills widare Segersjö FideiCommiss, hwilet ehuru med afsaknad för mig af
påräknad årlig inkomst i betydlig måtto blifwit förbättradt, skulle efter försynens skickelse icke
eller länge fortsätta det werksamma lif han både såsom Statens Tjenare och enskild man med så
mycken wärma fullfööjdt, äfwen han bortgick utur tiden och öfwerlät åt mig omsorgen för hans
efterlemnade Maka och deras talrika famille, jämte hans med ansenliga gravationer belastade bo.
Mitt sorgliga öde blef ej blott, att öfwerlefwa bägge mina kära söner, men äfwen att wid
annalkande ålderdom befinna mig i widlyftiga affairer,förenade med många och tunga
bekymmer. Mina än lefwande barn känna alt för wäl det gäldbundna skick, hwari jag efter min
äldsta sons död utan allt mitt wållande kommit. Jag hade kunnat undwika det; Men sådant
öfwerensstämde ej med de tänkesätt jag ärft af mina Fäder och hwad jag war skyldig dem och
deras ärade namn. Med de lån jag fått upptaga å Segersjö FideiCommiss, äfwensom å Lindholm
och Molneby med därtill hörande hemman och lägenheter. hwilka bägge sistnämnde fastigheter
hwar för sig redan förut woro med inteknad gäld belastade, trodde jag mig kunna uppfylla alla
mina förbindelser. Jag har för detta ändamål inskränkt min lefnad och beröfwat mig
beqwämligheter, mera än mitt stånd fordrat, min ärfda och förwärfda förmögenhet medgifwit och
mina år påkallat. Min hälsa war ännu ostörd och jag räknade på framtiden. Men då jag beswärad
af ålder och därmed följande krämpor samt förswagad af en nyligen öfwerstånden swårare
sjukdom nu mera befarar, att icke, innan mina dagar äro tilländalupne, upnå det mål, hwartill alla
mina bemödanden sträfwat, har jag bordt wara angelägen, att så föranstalta, det jag med lugn må
kunna afbida min sista stund och nedstiga i grafwen utan förebråelse, att hafwa beredt ett lika
owäntadt som oförtjent lidande åt dem, hwilka af wänskap för mig och i förtroende till min
redlighet anförtrodt mig deras ägendom. Detta af mig så högeligen önskade mål kan ej winnas,
utan att Lindholm och Molneby, likasom mine öfrige enskildt förwärfwade fastigheter i
Stockholms Län, Semminghundra och Wallentuna Härader belägne, jämte min ärfda Egendom
Ribbingebäck i Åland och hwad jag i lösören äger, obehindrat anwändas till gälds betalning.
Jag afsäger mig derföre härmedelst all rätt, till begagnande af den gåfwa, under fideicommiss,
som min Fru Moder till mig gjort af Lindholms och Molneby Sätesgårdar, med därunder i sådan
egenskap lydande hemman och lägenheter, äfwensom af rättigheter för mig, såsom innehafware
af berörde Egendomar, att efter min Sons Robert Adam Montgommerys i ogift stånd timade
frånfälle, nämna den som efter min död skulle dem under FideiCommiss natur tillträda; Och
förklarar härigenom min yttersta wilja wara, att dessa till Fideicommiss för min Son Robert
Adam anslagne fasta Egendomar, hwilka efter hwad som skedt, ej kunna i min hand annorlunda
än som arfwejord betraqtas, emedan min son Robert Adam redan flera år förr än min Fru Moder
genom döden afled och jag såsom hennes enda arfwinge ej behöft att begagna hennes testamente,
angående ifrågawarande fastigheter, för att af dem komma i åtnjutande och kunna dem
obehindradt förpanta, förbyta och försälja.
Till undanrödjande af all osäkerhet för mine Borgenärer, gör jag mig förwissad om samteliga
mine kära barns och arfwingars samt deras Målsmäns bifall till denna min yttersta wilja hälst
welat af min efterträdare i Fideicommissrättigheten om jag bordt, kunnat, och welat mig däraf
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begagna, hwilket af mitt fria godtfinnande och wälbehag berodt, jämwäl på mitt oinskränkta
godtycko ankommit.
Skulle sedan Lindholms och Molneby jämte öfrige här ofwanomförmäldte mig enskildt
tillhörande fastigheter jämte min lösa ägendom blifwit efter min död försåld och all den gäld
hwarföre berörde fasta och lösa ägendom häftar är worden gulden, något öfwerskott upkomma,
skola samteliga mina kära barn och arfwingar äga, att detsamma sig emellan efter lag fördela.
Måtte utredningen af mitt bo kunna bedrifwas med den omsorg, att ett sådant öNfwerskott ju
större ju bättre däraf blef en följd. Jag ägde då den hugnad, att mina Sonbarn, utom
FideiCommissarien, eljest saknade, all tillgång efter mig, däraf finge skörda en fördel som jag så
högeligen önskat, men ej haft i min förmåga att på annat sätt bereda dem, hwilka i händelse
FideiCommissarie af mig nämndes, kunde befinna sig i den belägen- het, att äga intet, då en eller
annan af deras medarfwingar fått åtnjuta en rikare lott och dem från alla delaktighet deruti
utesluta.
Med gäldande af den skuld, hwarföre med Kongl. Maijts Nådiga bifall Segersjö FideiCommiss
blifwit inteknadt, kommer att förhållas på sätt Kongl. Maijts Nådiga Utslag den 21 December
1825 därom föreskrifwer; I följd hwaraf efter min död mitt Sterbhus för denne FideiCommisset
åtföljande skuld ej widare answarar.
Till mera wisso har detta i tillkallade wittnens närwaro underskrifwit och med mitt anbordne
Sköldemärke bekräftadt, som skedde på Lindolm den 20 Maji 1830.
Ulrica Cederhjelm
……………………………………………..
Att öfwerstinnan, högwälborna Fru Friherrinnan Ulrica Montgommery, född Cederhjelm, med
sundt och fullt förstånd samt af fri wilja i wår gemensamma närwaro egenhändigt underteknadt
förestående handling, den Fru Friherrinnan förklarat innefatta dess yttersta wilja och
förordnande, hwarunder jag Martin, efter Fru Friherrinnans anmodan, widtryckt hennes
Friherrliga Sköldemärke; det intyga wi såsom tillkallade wittnen. Lindolmen den 20 Maji 1830.
R Martin tillförordnad Rewissions Secret. och Assessor i Kongl. Swea HofRätt
Th. NystrNm Secreterare i Kongl. Maijts och Rikets StatsContoir.
………………………………………………………..
Emot wår Fru Moders och Swärmoders ofwanstående skrifteliga förordnande hafwer wi ej att
påminna, utan förklara oss wilja detsamma efterlefwa, så framt å wår afliden Broders och
Swågers wägnar detsamma äfwenledes erkännas och iagttages.
Stockholm den 21 Junii 1830
Eric Sparre Ulla Sparre, född Montgommery
……………………………………………………………..
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"Med anledning af min Fru Moders den 6 Julii 1799 uprättade testamentariska författning
rörande Lindholms och Molneby Säterier med underlydande hemman och lägenheter i
Stockholms Län, hwilka såsom FideiCommiss för min yngsta, dock afledne Son Robert Adam
Montgommery blifwit bestemde; men af mig i min lifstid borde nyttjas och områdas; anser jag
mig såsom innehafware af detta FideiCommiss, jämlikt hwad omförmälte testamentariska
författning innehåller berättigad att nämna den som efter mig må i egenskap af
FideiCommissarie äga at Lindholms och Molneby Gods tillträda och nyttja.
I följd däraf utnämner och förordnar jag härigenom min Sondotter Josephina Sabina Beatrice
Maria Montgommery, at efter min död under FideiCommiss rätt och wilkor emottaga, nyttja och
bruka Säterierne Lindolm och Molneby med hwad därtill af underlydande hemman och
lägenheter blifwit af min Fru Moder i lifstiden inköpt med skyldighet likwäl att icke allenast
answara för den i dessa fastigheter inteknade gäld jemte obetaldte räntor, utan ock därutöfwer
Contant utgifwa och betala en summa stor Tjugofem tusende Rdr Banco hwilken summa skal
tillfalla min kära dotter Fru Grefwinnan Catharina Ulrica Sparre, född Montgommery, såsom
ersättning för de intekningar till min Sonhustrus fördel hwilka hon i mina öfriga Egendomar
erhållit.
Sedan min kära Sondotter ofwannämnde FideiCommiss Egendom tillträdt gäller om
Successionen för hennes Posteritet och afliden FideiCommissaries Enka m.m. hwad min Fru
Moders testamentariska författning den 6 Julii 1799 föreskrifwer.

För yttermera wisso har jag detta förordnande i tillkallde wittnens närwaro med egen hand
underskrifwit och med mitt anborna Sigill bekräftat, som skiedde i Stockholm och Kongl.
DjurgårdsBrunn den 18 Julii 1832.
Ulrica Cederhjelm
……………………………………………………………
Att högwälborna Fru Friherrinnan Montgommery, född Ulrica Cederhjelm, wid sundt och fullt
förstånd samt med fri wilja egenhändigt underskrifwit förestående förordnande och sitt Sigill
derå widtryckt, det intyga under- teknade, af Fru Friherrinnan tillkallade och på samma gång
tillstädes- warande wittnen.
Stockholm och Kongl. DjurgårdsBrunn 18 Julii 1832.
Magnus af Pontin
Carl Arfwedsson
……………………………………………………………..
Med rättelse uti hwad jag, genom å andra sidan stående förordnande af den 18 sistlidne Julii,
stadgat, rörande min Sondotters Josephina Sabina Beatrice Maria Montgommerys rättighet, att,
efter mig tillträda Lindholms och Molneby Säterier med underlydande hemman och lägenheter
såsom Fidei- Commiss, förklarar jag härmed, att frälsehemmanet Fodery 1/4 Mantal, som af mig
inköpt blifwit, samt hemmanen Neder Slumsta 1 mantal, och Ström 1/4 Mantal, hwilka ifrån
Skatte till Frälse af mig lösta blifwit, icke skola, Foderby till det hela, samt Slumsta och Ström
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till så stor del hwardera jag deraf sjelf förwärfwat, inbegripas ibland de hemman och lägenheter,
som, efter mitt frånfälle, skola underlyda Lindholms och Molneby FideiCommiss.
Warandes till yttermera wisso denna förklaring i mitt ofwanberörde förordnande i tillkallade
wittnens närwaro af mig egenhändigt underskrifwit samt med mitt anborna Sköldemärke
bekräftadt, som skedde i Stockholm den 12
September 1832.
Ulrica Cederhjelm.
…………………………………………………......
Att Fru Friherrinnan Ulrica Cederhjelm wid sundt och fullt förstånd samt af fri wilja egenhändigt
underteknadt förestående förklarande samt sin Sigill derunder widtryckt, intyga wi såsom derwid
på en gång närwarande wittnen.
Stockholm ut supra.
Th. Nyström Secreter i Kongl. Maijts och Rikets StatsContoir Fredr. Wannqwist Canzlist hos
ÖfwerStåthållareembetet i Policeärender.
Och Resolwerades:
Att förestående Testamentariska förordnanden communiceras aflidna Friherrinnan
Montgommerys, född Cederhjelm öfrige närmaste arfwingar och
Sterbhusdelägarna.
År och dag, som förr skrifwet står.
Efter befallning
Anders Andersson
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Förtekning på uttagne Documenter utur Sterbhuset wid Brogård.
Utur bunten nr 1. Nr 10. Kiöpebref på Skiälby hemman 1617.
Nr 11. Fastebref deruppå
Nr 6. Christina Posses kiöpebref på en utgiord i Skiälby.
Bunten N 26. Acta i ägotwisten emellan Tibble och Uppsylta.
Acta uti ägotwisten emellan Wahlby, Råby och Leijondahl.
Ett pro. mem. om Åhlsta, Skiälby, Upsylta och Raskeboda beskaffenhet
och Torp. Dito om Raskebodas räntor.
Acta i twisten om Skiälby utgiord
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brogå_16

1737-03-22
Emot den mig quitterade kiöpeskilling af Leijondahls Säterie med hemman
och torp enligit i dag meddelte Sahlubref, förbinder jag mig härmed at
innom 6 veckor betala Sextiotre Tusende Sexhundrade dahler kopparmynt,
samt till nästommande Åttatusende Fyrahundrade dahler samma
mynt, warandes jag för den större Summan ansvarig för Interesse ifrån
ifrån detta dato; hwilket härmed till min Högtährade och Nådige Kära
Swärmoders säkerhet kraftigast försäkras.
Brogård den 22 Martii 1737.
J Gripenstedt

Förenämnde första summa som är SextioTre Tusende Sexhundrade dahler
kopparmynt är mig riktigt betalt som quitteras.
Brogård den 13 Maij 1737
Christina Cronström

Förenämde senaree summa som är Åtta Tusende Fyra Hundrade dahler kopparmynt
är mig riktigt betalt och warder således förenämbde kiöpskilling till fullo
quitterat.
Leijondahl den 15 Juli Anno 1738
Christina Cronström
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1774-05-02
Bro Härads Dombok 1774.
Tolkat från gammal handskrift av Agneta Allerstav 1989
2 Maji.
S.D. Kiärade Länsmannen Wälacktad Carl Blomberg til Bönderne Per Eriksson, Olof Eriksson,
Per Persson i Ålsta, Carl Andersson, Erik Johansson och Johan Johansson i Skiälby, Näs Sockn
samt Karl Persson i Raskeboda, Bro Sockn med påstående, att warda med laga rättelse och pligt
ansedde, för thet the förledne höstetiden Söndagsmorgon, innan Gudstjensten warit ändad skola
företagit en resa til Stockholm och såmedelst Sabbatsbrott begått.
Swaranderne förklarade, att the efter theras husbondes befallning, en lördag farit til Leijondal
och pålassat säd samt dagen therefter, then 14:de November sedan the kiört ett stycke, för rägn
skull icke kunnat fortsättia resan, utan måst först åter begifwa sig hem, för att litet få torka sig,
hwarefter the Söndagsförmiddagen kiört åt Stockholm och icke haft rådrum att bewista
Gudstjensten, häldst the efter befallning ofelbart skulle wara i Stockholm med säden Måndagsmorgonen, hwilket i annat fall icke kunde skie, för thet swåra wäglaget skull, häröfwer
RESOLWERADES:
Som Per Eriksson , Per Persson och Olof Eriksson i Ålsta, Karl Andersson, Erik Johansson och
Johan Johansson i Skiälby samt Karl Persson i Raskeboda, lagt ut til Stockholm på en Söndag,
och ej någon af them bewisligen bewistat Gudstjensten, så pröfwar HäradsRätten skiäligt och
med 3 Capit 8 par. MissgerningsBalken enligt, thet skola hwarthera böta tio daler Silfwermynt
för Sabbatsbrott.
-OS.D. Tiltalade Länsmannen Wälacktad Carl Blomberg å Ämbetets wägnar, qwinspersonen Lena
Karlsdotter i Sanda, Låssa Sockn, för begångit lönskeläge. Lena upgaf såsom Lägersman
drängen Johan Erksson i Sanda, hwilcken genom döden afgått förleden PalmSöndag. Eljest
berättade Lena, att hon blef af bemälte Johan Erksson häfdad för Olofsmässan 1773 och then 9
April sidstledne födt ett Piltebarn som ännu lefwer, som ock att hon skall warit med Johan
trolofwad, hwilcket hon med herr kyrkoherden ärewördige och höglände Magister Johan Eric
Arenius och Comministern Quist, bewisa wille, hwarföre the närwarande berättade.
Herr kyrkoherden Arenius att Johan bekiänt thet han häfdat Lena och att hans tanke warit ägta
henne, men att hans slägt warit theremot, dock änteligen sagt, att Lördagen therefter skulle han
komma til Prästegården och lysning uttaga , som likwäl icke skiedt, utan har han fyra eller fem
therefter dödt.
Comministern Quist; att Johan sagt förledne höst, thet skulle han gifta sig med Lena, men
Palmsöndagen död blifwit.
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Inspectoren Forslind närwarande, berättade äfwen, att Johan sig utlåtit, thet skulle han gifta sig
med Lena, dock wart twehogse, och understundom sagt, att han som andra kunde pligta för
lägersmålet.
Lena yttrade sig att Johan lofwat henne ägtenskap i hemlighet, så att ingen sådant åhörde.
Then afledne Johan Erkssons Swåger och Syster, Anders Eriksson i Sanda och thess hustru
Maija Erksdotter, gåfwo wid handen, att the rådt Johan taga Lena til hustru, hwilcket han dock
wägrat och sagt, att han ej kunde bringa sitt sinne thertil, men bekänt lägersmålet och mycket
bedt them wårda sig om Barnet; I anledning hwaraf aflidne Johan Erkssons Syster Hustru Maija
Erksdotter sig nu åtog, att, enär Lenas Barn warder afwändt, thet til sig taga, att på egen
bekostnad föda, upfostra och kläda, hwaremot Lena sig nögd förklarade; häröfwer
Resolwerades:
Som Lena Karlsdotter icke bewisa kunnat, att hon under ägtenskapslöfte af Johan Erksson
häfdad blifwit eller med honom trolofwad warit, så pröfwar HäradsRätten skiäligt, thet skall hon
Lena Karlsdotter för första gången begångit lönskaläge böta fem daler Silfwermynt samt erlägga
til Låssa kyrka twå daler samma mynt och therstädes enskild skrift och aflösning undergå. Och
hwad angår Barnets föda och upfostran, så låter HäradsRätten wid hustru Maija Eriksdotters och
Lenas förening therom bero.

-OS.D. Till thetta ting har Skogwagtaren Johan Holmberg instemt drängen Johan Mattsson, i tjenst
hos Herr Kyrkoherden i Bro Johan Arenius med påstående af pligt för olofligen föröfwat hygge i
Säbyholms skog, samt att rättegångskostnaden ersätta, hwaremot drängen Johan Erksson äfwen
från Bro Prästegård, som blifwit af Holmberg i samma sak inkallad, instemt thenne sednare, med
påstående att återställa en förledne Winter tagen yxa och och rättegångsutgifterne bestå.
Wid uprop instälte sig Parterne tå Holmberg yrkade hwad stemningen omrörer. Drängen Johan
Mattsson erkiände, att han i skogen tagit en rutten gran, som stått lutande.
Herr Kyrkoherden Arenius närwarande, berättade: Thet han hade lof att taga sådane trän, som
woro ruttne samt lutande eller kullfallne på Säbyholms Skog, hwilket ock Inspectoren på gården
Forslind, nu tillstädes erkiände att berörde hygge syna, tå the funnit ett spor til then ruttne granen
som warit kullhuggen samt bredwid en wäg litet therifrån, hafwa flere stubbar synts.
aarängarne påstodo, att granen stått luta och warit rutten, samt att Johan Mattsson then samma
hemfördt, sedan then förut blifwit huggen af Johan Eriksson, sm ock wid hemförslen warit med
och äfwen haft hem med sig andre kullfallne trän.
Holmberg yttrade sig att han i anseende til then omständigheten wille höra Hans Erlandssons
hustru, att drängarne haft en annan rutten gran på lasset, hwarpå drängarne swarade, att sådant
icke wore nödigt, sedan the thet widgått, häröfwer;
Resolwerades.
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Ehuru Skogwagtaren Holmberg påstått att få som wittne afhöra Hans Erlandssons hustru öfwer
then omständigheten att drängarne haft en annan rutten gran på lasset; likwäl emedan the thet
widgått; ty är hennes wittnesmål onödigt. Beträffande hufwudsaken, så allthenstund kyrkoherden
Arenius, äger rättighet, efter Inspectoren Forslinds medgifwande att taga windfällen samt
innanruttne lutande trän, och Skogwacktaren icke gittadt mer bewis bestrida swarandernes
påstående, att then huggne innanruttne granen warit rätt upstående; Förthenskull warder drängen
Johan Mattsson för Skogwacktarens tiltal befriad. Och åligger Holmberg then af Johan
Eriksson till wedermäle tagne yxa, genast återställa; Blifwandes rättegångskostnaderne i så
beskaffad sak, å ömse sidor qwitterade och uphåfne.

-O-

S.D. Företrädde Länsmannen Wälacktad Carl Blomberg och aanförde, att han i närwaro af
Nämndemännen Matts Thomasson i Brunna och Karl Andersson i Tång, wid undersökning hos
Torparen Erik Jöransson som wid sidstledit WinterTing blifwit til Ett hundrade daler
Silfwermynts böter för oloflig brännewinstilwärkning sakfäld, befunnit ej tilräkelig tilgång wara
til böternes utbekommande, utan har all hans egendom efter wärdi allenast stigit til Femhundrade
daler 16 öre och bewislig skuld til Sexhundrade åttatiosju daler 20 öre kopparmynt. Och som
häradsrätten sedan skuldens riktighet war pröfwad,funnit, att om ock egendomen
förauctionerades, then ej kunde stiga til then förhögning, att böterne til fullo utgå kunna; så
kommer Erik Jöransson i stället för ofwannämnde böter, att pligta med tjugufyra dagars fängelse
wid watten och bröd på Upsala Slott.

-O-

S.D. Sedan HäradsRätten genom utsllag then 17 Jauarii sidstledne, på anförde skiäl, ålagt
Bonden Nils Matttsson i Fiskeby och Målaren Bernhard Utter på Ternlunds krog, att wid thetta
ting, för oloflig brännwinstilvärkning med ed sig therifrån fria, thet förseglingen å theras panor
och hattar ej blifwit med theras wilja och wettskap bruten eller oloflig brännwinstilwärkning af
then eller theras folk, them wetterligen föröfwad; så instälte sig nu Nils Mattsson och Utter, tå
then förre med hand å bok aflade thhen honom ådömde wärjenåls ed; Men then sednare erkiände
att han brännwin tilwärkat, utan att hafwa förseglingen brutit efter som then settadt på en lapp
bredwid ther tråden warit ihopwirad, och således ike behöft then att upbryta; och intygade
Länsmannen att förseglingen waritt oförsigtigt åssatt, så att then icke warit å knorren fästad, utan
wid sednare förseglingen funnits aldeles orörd.
På tilfrågan huruwida Utter hade tilgång til någre böter, intygades, att han wid undersökning,
icke haft egendom til krono utskyldernes betalande, och
Resolwerades:
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Som Nils Mattsson i Fiskeby med ed sig befriat, så warder han för tiltal i thetta mål frikiänd.
Och hwad Målaren Utter angår, så emedan han åt eden brustit, ty har haa för oloflig brännwins
tilwärkning, giordt sig förfallen til Ett hundrade daler Silfwermynts böter, och thess
brännwinspanna förwärkat; Men som, wid undersökning befunnits, att han icke har att giälda
med, så skall Utter i thet stället pligta med tjugufyra dagars fängelse wid watten och bröd på
Upsala Slott. I öfrigt och som han icke brutit förseglingen, häldst skilnaden å tråden wäärkeligen
icke warit förseglad; så blifwer han ifrån böter för bruten försegling befriad, tilfallandes hälften
af pannans wärde kronan och hälften angifwaren Länsmannen Blomberg.
-OS.D. Uti upskutne saken emellan Länsmannen Wälaktad Carl Blomberg, å Ämbetes wägnar och
qwinspersonen Stina Andersdotter i Önsta samt drängen Per Andersson i Ekhammar, om
lönskeläge, instälte sig nu Parterne, tå Blomberg tilkiänna gaf, att han icke kunnat få stemning på
Maija Karlsdotter i Kiöpenhamn, som wid sidsta Ting blifwit til wittne åberopad, hwilken skolat
Stina wid Barnsbörden behielplig warit; Men Comministern i Lossa Wördige och Wällärde
Quist, af hwilken Blomberg borde giöra sig underrättad i hwad han til uplysning i thetta mål, wid
handen gifwa kunde, war nu närwarande och berättade, att han, ehuru Petter och Stina hos
honom, tå hon lägrad blifwit, tjent tilsammans i thenne sak icke hade sig något bekant; Äfwen
som hans hustru ej eller wiste något til uplysning härutinnan, hwarföre Länsmaanen icke ansedt
nödigt att henne inkalla. För öfrigt hemstälte Blomberg til Rättens bepröfwande, om icke saken
kunde slutleligen afgiöras på the skiäl som företedde blifwit, häldst han förmente, att then
frånwarande Maija Karlsdotters wittnes mål, icke kunde wara af någon betydelighet, tå ej funnos
andre omständigheter til Petters öfwertygande, som ock nu enständigt nekade, Och
Resolwerades:
HäradsRätten pröfwar skiäligt och med 53 Capit. MissgerningsBalken enligt, thet skall Stina
Andersdotter för första gången föröfwat lönskeläge, pligta Fem daler Silfwermynt och gifwa til
Lossa kyrka Twå daler samma mynt samt ther enskilt skrift och aflösning undergå; Men hwad
Per Andersson angår, så warder han i brist af bewis frikiänd.
-OS.D. HäradsRätten har genom utslag wid sidsthållit WinterTing, then 17 Januarii sidstledne, uti
saken emellan Krögerskan här wid Tibble, Christina Sophia Sehlström och drängen Henrik
Johansson, nu i tjenst hos Länsmannen Wälaktad Carl Fredrik Setterbom i Trögd Härad,
angående förkomne Tolf daler kopparmynt, pålagt swaranden wid Tjugu daler Silfwermynts
wite, att til Ting tilstädes komma, jemte thet åberopade wittnet drängen Karl Nilsson på Aske
Sätesgård, hwilken tå uteblifwit för bewislig sjukdom skull; I anledning hwaraf Christina Sophia
Sehlström och drängen Karl Nilsson nu tilstädes kommo, tå Sehlström, genom Länsmannen
Wälaktad Carl Blomberg förmälte, att drängen Hindrik Johansson icke fått behörig del af sidsta
utslaget, hwilket therutaf kommit att Blomberg wäl genom drängens husbonde Länsmannen
Setterbom, sökt tilställa honom utslaget, men sådant hittils utan wärkställighet aflupit;
anhållandes om
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anstånd med saken til nästa Ting och att Hindrik Johansson och wittnet Karl Nilsson måtte
åläggas wid the före utsatta witen, tå inkomma; Häröfwer
Resolwerades:
Som drängen Hindrik Johansson lagligen icke undfått del af HäradsRättens sidsta uthslag att hit
til Tinget inkomma, och kiäranden nu åter anhållit om upssof, så åligger Hindrik Johansson, wid
thet förr utsatta witet af Tjugu daler Silfwermynt och drängen Karl Nilsson wid Fem daler
berörde mynt, nästa Ting att inkomma; hwarom kiäranden bör Hindrik Johansson behörigen
kungiöras.
-OS.D. kom för Rätten Kakelugnsmakaren wid Stäke gård, Anders Apelgren, och begiärdte att
antingen någon annan eller han sielf måtte blifwa förordnad til Förmyndare för thess Stjufson på
året gammal.
HäradsRätten förestälte honom, som icke kunde gifwa förslag på någon skickelig Förmyndare,
att then omyndigas mdel, sm skola bestiga sig til något öfwer Tuhundrade daler Kopparmynt,
kunde stå hos Länsmannen Blomberg, hwilcken them efter hållen Auction indrifwit, och nu
theraf något årligen betalas til Barnets föda, men som Apelgren yttrade sig, att han thermed ej
wore betjent, efter han thessutom kunde föda Barnet, tå han icke wore betrodd att emottaga hela
Capitalet, så fann HäradsRätten skiäligt, att til thess förslag kan upgifwas på någon som til
Förmyndare finnas sickelig, penningarne måge stå på ränta hos Länsmannen Blomberg,
hwilcken åligger nästa Ting att, therföre wisa behörig redo och räkning.
-OS.D. kiärade Torparen Hans Christiansson i Tofwalite, til Torparen Erik Jonsson i Skiälbärga,
som förr bodt på Ör i Ryd Sockn, med påstående, af pligt för thet han skall beskylt kiärandens
dotter för att hafwa af honom olofligen borttagit en qwinsmössa och ett linnetyg samt
rättegångskostnaden ersätta.
Efter något twistande kommo parterne således öfwerens, att Erik Jonsson skall som ersättning
för thetta stemningsmål samt för någon annan gammal skuld i ett för alt til Hans Christiansson
betala Tretiosex daler kopparmynt eller samma penningar med arbete aftjena. Och som Parterne
å ömse sidor med thenne förlikning förklarade sig nögde; så lät HäradsRätten therwid bero,
åliggandes Kronobetjente, i fall Erik Jonsson i brist af penningar, jemwäl treskas theremot
swarande arbete giöra, att honom thertil hålla.
-OS.D. Til thetta Ting hafwa Torparen Johan Johansson å thess hustrus Anna Stina Persdotters
wägnar och soldateEnkan hustru Magdalena Blomberg i Ry Byen, Bro Sockn, instemt
TorpareEnkan hustru Stina Hansdotter i Husby, Bro Sockn, med påståående att med ed sanna
riktigheten af Boupteckningen efter kiärandernes afledne Fader, af then 25 October sidstledne,
samt att
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Rättegångskostnaden ersätta.
Wid uprop instälte sig Parterne, tå Stina Hansdotter följande, såsom wid Boupteckningen förr
glömt, upgaf, nämligen fordran hos klockare Enkan i Bro Sockn Fyratijoåtta daler och hos Nils
Bengtsson i Wallby Torp Tretiotre daler samt Aderton daler contant, them hon likwäl utgifwit
för en skiutsresa förledne Winter, Tolf daler utgifne för malt och Sextio daler som influtit för
ambarn, hwarefter Parterne på Rättens tilspörjan, förentes om en liquidations hållande til
redlighets winnande härutinnan, och til liquidationsman utnämnde Länsmannen Wälacktad Carl
Blomberg, hwilken boupteckningen förrättadt och nu war nögd thetta beswär sig åtaga; I
anseende hwartill HäradsRätten fann ssiäligt att förelägga Parterne ett wite af Tio daler
Silfwermynt, att hos Länsmannen Blomberg, på then af honom utsatta dagg, sig inställa, tå all
egendomen bör uptecknas och hwad til gemensam nytto blifwit utgifwit, ibland giäld och skuld
afföras samt thet öfriga delas.. Och åligger Parterne, wid lika wite, til nästa ting inkomma, tå
HäradsRätten will öfwer hwad äntå kan wara twistigt; sig sluteligen utlåta.
-OS.D. Företrädde Frälse Inspectoren på Ådön Eric Lindström och afledne Torparen Per Karlssons
Enka Stina Hansdotter och Arfwingar, Mågen Johan Johansson å thess hustrus Anna Stina
Persdotters wägnar och dottern Soldate Enkan hustru Magdalena Blomberg, och inlemnade en af
Länsmannen Wälaktad Carl Blomberg och Nämndemannen Per Markusson å Torpet Hammaren
then 1sta December sidstledne hållen husesyn, begiärandes the, att then af HäradsRätten pröfwas
och therefter fastställas måtte. Sedan HäradsRätten berörde syn pröfwat och om beskaffenheten
häraf sig noga underrättad giordt, så
Resolwerades,
Som thet befinnes, att afldne Torparen Per Karlsson emottagit Torpet uti förlorat tilstånd och han
byggde en stufwa, en bod, ett Swinhus och en badstufwa, som i wärde wida öfwerstiger hwad
han, efter en skiälig årllig bygnadsskyldighet för thetta torp, som allenast utgiordt ett dagswärke
och på några år, efter hans upodling, twå dagar i wekan, kan finnas skyldig betala. Altså befrias
hans enka och arfwingar för widare nybygnad, så att the uthförde sjutiotwå daler för kiällaren
förswinna. Förbättringarne finner HäradsRätten wara rätteligen utförde, Men som then wid
torpet förledit åhr fallna halmen, bordt anwändas til then felande täkningen, så bör Enkan som
halmen tagit, ensam wara answarig för then bristande och i husesynen til penningar utförde
halmen.
-OS.D.
Tolkat från gammal handskrift av Agneta Allerstav 1989
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Uppgifterna framtagna från mikrofilm av Agneta Allerstav 1990.
1757-1782
HUSFÖRHÖRSLÄNGDER ÖVER LEJONDAHL.
1757 - 1763, sid 81.
Håfjunkare Jacob Gripenstedt
Fru Friherrinnan Ulrica Funk
Barn: Gustaf
Catharina
Christina
Johan
Jacob
Emanuel
Adam
Ulrica
Elisabeth
Henrik
Johanna
Thomas
Beata
Alexander
Jacobina
Gabriel
Friderica

född 1705
" 1717
" 1737
" 1738
" 1739
" 1741
" 1742
" 1743
" 1745
" 1746
" 1747
" 1748
" 1749
" 1750
" 1752
" 1754
" 1755
" 1757
" 1758

död

1777 - 1783, sid 74.
Hofjunkare Jacob Gripensted
Fru Friherrinnan Ulrica Funk
son Fredrik Gustaf
dot. Catharina
" Christina
" Ulrica
" Johanna
" Beata
" Jacobina
son Gabriel
dot. Friederica
" Elisabeth
sonen Hof- och Jagtjunkaren
Jacob Gripenstedt
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1737
1738
1739
1746
1749
1752
1755
1757
1758
1747

" 1742

död 19 nov. 1782

död 1778

t.Bro gård 1781
-"- 1782 död 1790
död 1777
fl. 1785 g.m. von Seth
fl. till Bro gård 1782
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1784 - 1790, sid 159.
Herr Hofjunkaren Jacob Gripenstedt
Fröken Beata Gripenstedt
Fru kammarrådinnan Elisabeth Seth
född Gripenstedt, kom från Borås 1791
è
fröken Elisabeth Gripenstedt
dotter af direct. Johan Gripenstedt
fröken Beata Gripenstedt
fröken Ulrica -"-

född 1742
" 1752 död 1790

" 1747 P>Ç:
" 1777

" 1782

mademoiselle Ulrica Juliana Holm
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1800-tal
Stormägtigste Allernådigste Konung!
Tolkat från gammal handstil av Agneta Allerstav aug. 1990.
Hos mig har ägaren til Lejondahls Säteri i Bro Härad och Bro socken af detta mig nådigst
anförtrodda Lån, Stats Commissarien och Riddaren af Eder Kongl. Maijts Nordstjerne Orden
Emanuel Widegren ingifvit härhos underdånigst bifogade ansökning, Lit. A, at emot skatt til Eder
Kongl. Maijt och Kronan, få til hemmantal upodla den del af Bro Allmänning, som för
närvarande finnes odisponerade.
Enligt äfven i underdånighet bilagda Charta och Beksrifning, Lit. B, innehåller hela Bro
Allmänning 649 Tunneland 20 kappland; hvaraf 113 Tunnland 22 kappland utgöra Trenne
skattlagde Torp under Leijondahls Säteri; 86 Tunnland 24 1/2 kappland förut til
StatsCommissarien uplåten odlingsmark, 26 Tunnland 9 kappland donerade til Torp under Bro
Sockens Prästebord och 26 Tunnland 25 kappland utgöra Boställe för därvarande Skogs Betjent,
så at blott och endast 396 Tunnland 3 1/2 kapland finnas öfriga, som utgöra Allmänningens widd,
och som Stats Commissarien, med tillägg af Skogwaktare Torpets ägor, nu anhållit at få inhägna
och fruktbare göra.
De skäl, hvarpå Stats Commissionen grundat förberörde dess Ansökning, har jag ej funnit vara
följande: Att de Odlingsplatser utgörande 86 Tunnland 24 1/2 kappland, som igenom
underdånigst bifogade laga kraft wundna Utslag, Lit. C, blifvit Stats Commissarien för detta
uplåtna, äro så kringspridda och från hvarandra skiljda at de utom den betydligaste kostnad och
Skogs medtagande ej kunna Allmänningen frånstänga eller i tillbörlig ordning fruktbare göras;
Att den ännu odisponerade delen af Bro Allmänning, hvilken Häradsboerne, som sjelfva skola
äga tilräckelig Skog och Utmark till sine hemman, sällan eller alldrig nyttja till bete för
kreaturen, består af kärr, stenbunden och öfver alt bergig mark, föga duglig til Skogswäxt och
ändteligen at kostnaden til Allmänningens affattande innevarande år blifvit af Stats
Commissarien allena bestridd, utan att Häradsboerne oaktadt i laga ordning skedd kungörelse,
hvarken vid förrättningen sig infunnit eller i utgifterne dervid på minsta sätt deltagit: Och som
detta anförande är enligt:
1°. Må Chartan öfver Allmänningen, hvilken utvisar at de Stats Commissarien redan uplåtne
Lägenheter är så kringspridda, at de nästan omöjligen kunna hägnas eller begagnas om andra til
den omliggande marken äga nyttjorätt.
2°. At enligt Besigtningsmännens yttrande uti ofvaaberörde i Häradet allmänneligen kungjorde
laga kraftwundna Utslag, Bro Allmännings bete sällan eller alldrig blifvit af Häradsboerne
begagnadt, hvilket icke blifvit af Häradsboerne gagnadt, hvilket icke blifvit emotsagdt; så och
enär härtil kommer, at Häradsboerne oaktadt i Häradet utgången kungörelse om Allmänningens
upmätande och rörläggande detta år, sig derom icke bekymrat eller i någor måtto uti
refningskostnaden med Stats Commissarien deltagit, hvaraf synes följa, at Allmänningens
nyttjande, hvarken i ett eller annat afseende, af dem föga efterfrågas, får, til följe af 7 par. uti
Kongl. Förordningen den 1 Augusti 1805, jag denne StatsCommissariens ansökning underdånigst
anmäla och i lika underdånighet Eder Kongl. Maijts nådiga godtfinnande underställa om icke
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meranämnde Allmänning, som för närvarande är af ringa betydenhet och nytta, men igenom
odling kan förvandlas til Ett eller Tvänne hela hemman, som gifva en en säker årlig ränta til Eder
Kongl. Maijt och Kronan, må StatsCommissarien Widegren i nåder uplåtas.
Med djupaste undersåtelig nit och trohet får jag till dödsstunden framlefva.
Stormägtigste Allernådigste Konung
Eder Kongl. Maijts
Allerunderdånigste och Tropligtigste
Tjenare och Undersåte
Eric af Wetterstedt/ Anders Hjerpe
Tolkat från gammal handstil av Agneta Allerstav aug. 1990.
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1822-09-20

Utdrag af Lagfarts Protocollet, hållet vid lagtima Höstetinget
med Bro Härad uti Tingshuset å Tibble Gästgifwaregård
den 20 September 1822.
Tolkat av Agneta Allerstav
§ 1.
Wid anhållan om Lagfart, inlemnades till Härads Rätten och uplästes:
1. Ett Salubref, så lydande; Jag Friherre Wilhelm Löwen samt jag Abraham Julius Grundén,
såsom Sysslomän uti Herr Assessorens Sven EphraimLandströms Concurs göra härmed
weterligt, att vi T Concur- smassans wägnar och enligt Herrar Creditorers updrag och
förordnande af den 30:de sistlidne Martii hafwa uplåtit och försålt, som wi och härigenom
uplåta och försälja till Casseuren uti Riksens Ständers RiksgäldsContoir Per Gustaf Rydberg det
i Upsala Län, Bro Härad och Socken belägne Frälse Säteri Lejondahl, Tre Mantal tillika med alla
dertill hörande Torp; Alsättra, Skinnartorp, Stora och Lilla Grindtorp, Sweden, Lilla Tingswiken,
Stora ochLilla Hellkanna, Swarfwarwiken, Roligheten och Gröna Gången samt Muraretorp enär
förpantningsåren derå slutas, med alt hwad samma egendom tillhörer af wäder- och sågqwarnar,
odlingar samt den pT sednare tiden tillkomne delaf Almänningar intet undantaget, emot en
genom auction T Stallmästaregårdenden 4:de innewarande månad bestämd köpeskilling af
Tjugoåtta TusendeRiksdaler Banco sedlar; Och aldenstund denna köpeskilling 28.000 pT sättett
oss emellan den 4 i denna månad afslutade Contract utwisar, blifwit och blifwer betald.
Fördenskull afhända vi Conceursmassan förenämnde Säteri Lejondahl med alla derunder
lydande Torp och Lägenheter och samma egendom tillegnar Herr Casseuren Rydberg att med
full äganderätt genasttillträda, och för sig och sine arfwingar besitta och behålla, såsom annorlag
och wälfången egendom i hus occh jord, åker och äng, skog och mark,torp och torpställe, qwarn
och qwarnställe, närby och fjerran, jemte althwad nu dertil hörer, eller framdeles lagligen
tillwinnas kan. Blifwandes Concursmassan skyldig till hemul efter lag. Till yttermera wisso
hafwa widetta, uti anmodade wittnens närwaro egenhändigt underksrifwit och medwåra Signeten
bekräftadt, som skedde i Stockholm den 18 Majii 1822.
Wilhelm Löwen

A J Grundén

Såsom tillkallde och på en gång närwarande wittnen underskrifwa
F T Seippel
Knut Schöerbing
Kamrer i Kgl KrigsCollegi
Länsnotarie
2:o . Det häruti åberopade KöpeContract, af detta innehåll;"
KöpeContract!"
Sedan Creditorerne uti Herr Assessoren Sven Ephraim Landströms Concurs, ewigt förordnande
af den 30 Martii år 1822 beslutat, att Lejondahls egendomskall utan deras widare pröfning på
offentelig auction försljas till den mästbjudande och nämnde egendom den 4 Maji samma år pT
ofwanskrifne sättenligt denne dags hållne AuctionsProtokoll blifwit af Herr Casseuren i Riksens
Ständers Riksgälds Contoir P G Rydberg som derå gjorde högsta ,inropadt för en Summa stor
Tjugo åtta Tusende RiksdalerBanco sedlar, sT är emellan oss Wilhelm Löwen och A F Grundén
såsom godamän uti Assessor Landströms Concurs T Massans wägnar och mig J G
Rydbergföljande KöpeContract uprättadt.
1
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1. Egendomen tillträdes af Herr Casseuren Rydberg den 18 nu instundande Maji med wäxande
höstutsäde och erlägger köparen som handpenning nugenast en smma af Twå Tusende Riksdaler
Bancosedlar; sedan betalar köparen den 22 derpåföljande Maji Tjuo Tusende Riksdaler Banco
och återstoden Sex Tusende Riksdaler Banco erlägges åtta dagar efter sedan Concursdomarens
kungörande blifwit honom meddelad, å hwilken sistnämnda summa 6.000 Rdr Banco ränta i fem
procent betalas af köparen från den 18 Maji 1822 tillsamma dag full liqwid sker.
2. Köparen ersätter den wid Lejondahl detta år utsådda wårsäd.
13 tunnor korn
2 tunnor
4 fjerdels
5 tunnor blandsäd
2 tunnor potators

à5
10
15
à4½
à3

65
20
7.24
22.24
6

Jemte ersättning för sådd och wårbruk
allom tillsammans en summa af

35
146 Rdr

Hwarjemte köparen ersätter hwad som å tjenstefolkets stat och aflöning är dom lemnadt från den
18 Maiji detta år.
3. Alla utgifter till Kongl. Majt och Kronan, Prester m.m. betalas för det löpande året af köparen,
hwarjemte han öfwertager och till sin nytta iarbetswäg begagnar alla de förskotten som till
gårdens underhafwande enligtupgifwen räkning kunna wara gorda.
4. Chartan till köpebrefwet och afgiften till Wadstena Krigsmanshus,betalas hälften af köparen
och hälften af säljarna, men alla öfrigeomkostnader i och för köpet och lagfarten betalas af
köparen.
5. Säljarna förbehålla sig att kostnadsfritt för dem få begagna gårdens folk och arbetare till
aftröskande af den i Rian befinteliga otröskandesäd, äfwensom att fT begagna gårdens dragare
till sädens och halmenshemförande, jemte alla andra oundvikeliga körslor och förefallande
behof,som och till all den handräckning som i och för den der blifwande Auctionenpå lösören
kan erfordras,
. Köparen äger att genast på lika sätt begagna gårdens folk till trädgårdens nu
höste
skötsel, som ochfrihet att för sin räkning disponera flygelbyggningen jemte alla uthus
tillsin be .
6. Den vid egendomen befintliga behållning af förlidne års afkastning, förbehålla säljarna sig att
utan köparens åtalan fT fritt disponera efterderas eget godtfinnande efter Auctionens slut; äfwen
som säljarnaförbehålla sig en utsedd plats wid gården till den qwarblifwande halmens
upstackande och en skulle eller Lada till det öfwerblifna hö och wårsäde halmens förwarande för
säljarnes räkning, som och att fT begagna gårdensarbetare till halmens upstackande och det
öfrige fodrets upläggande.
7. Alt hwad som efter sistslutne köpecontract egendomen tillhörer och hwadskogen angår,
genom Resolutioner serskild tillagd blifwit, kommer jemtealla egendomen tillhörande Torp och
öfrige lägenheter, efter behörigenfaststälde Chartor, köparen att tillfalla och skall formeligt och
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öppetköpebref T detta köp utfärdadt warda och tillträdes dagen till behörigLagfart och fastas
erhållande.
8. Som egendomen nu med 38000 Rdr Banco blifwer af köparen betald, så är en naturlig följd att
hwad af Intekningarne efter behörigen upgiord och räkning, med deruti
räntor må
öfwerstiga köpeskillingen ej kommer eller kan i hwad afseende som hälst att gradera köparen
och mT ibehörig ordning
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Extract af Protocollet rörande Rågångens upgående emellan Finsta
Rustholl och Leijondahl, den 13 okt. 1787.
o
Uppå begäran blifwer det anmäldt att omkring röret N 11 på Finsta Gadta
wid Grindtorpet, som hörer under Leijondahls herrskap, är torpgärdesgården
litet utflyttad inpå Finsta marck så att Bemälte Rör ligger nu inom
Torphägnaden, hwilket likwäl skjedt med wederbörligt tillstånd af högwälborne Fröknarna Posse, som i lifstiden warit ägare af Finsta By och
hwarom theras skrifteliga tillåtelse upwisas och som denna intaga efter
Finsta skogsdelning är af Rusthollets marck, altså bewiljade Gl. Baron
Magnus Posse, ägare af Rusthollet i Finsta att förenämde inhägnad wid
Grindtorpet må altid så förblifwa hädanefter som förut thärom afhandlat
warit, att Grindtorpet oqwald och orubbat till godo njuta och sig till
nytto anwända alt hwad som inom denna hägnad wara kan, som intygas af
Säbyholm d. 3 Nov. 1787.
Joh. L. Edvall
Tolkat från gammal handstil av Agneta Allerstav aug. 1990.
Handlingarna bevarade på Bro gård.
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Högwälborne Herr Baron och Landshöfdinghe.
Herr Landshöfdingen d. 26 Februarij Paterade, den 1 innewarande Julij migh inhendigade
skrifwelse, att till den 2 nästledne inkomma medh förklaringh öfwer några hemman som under
Stockholms Ladugårdh Appertinentier skola warit hafwa, länder detta till wälment swar, Broo
heradh och Bro Sockn Broo Löfstadh hemman 2 medh en uthjord utj denne Byy inalles hemman
iblandh desse 2 hemman hafwer fordom RijksRådet Sahl. Herr Erik Abrahamsson
Leijonhufwudh Anno 1604 den 25 Martij, skogh uthaf fordom Fru Agneta Aronsdotter
till
Siösa och Fru Karin Joensdotter till Tullgarn för sine faste arfwegods tillbydt 2 hemman, wijsar
bytesbrefwet Litt. A.
Sahl. Swärfader Landshöfdingen högwälborne Herr Gustaf
Leijonhufwudh uthaf feltmarskalken, Sahl. Gref Torstensson som år Anno 1650 den 16 Januarij
inbytt Skattehemman ett halft och stadgehemman ett halft, Ibidem wijsar Litt. B. Anno 1652 den
30 Julij hafwer wälbemelte Sahl. Herr Gustaf Leijonhufwudh inkiöpt bördsrätten af halfwa
Skatehemmanet uthaf Sahl. Fru Beata Kagg efter hon hade
Räntan wijsar Litt. C..
Semminghundratz heradh Skeptuna Sockn
hemman 1 detta
utj dito herad och
sockn, och såsom iagh förlängt uppå Herr Landzhöfdings för detta ankombne ssrifwelse härom
detta hemman har migh allareda förklaratt, altså följer härhoos en Copie af samma mitt förre bref
som till Landz Secreteraren sielf uthaf mine betienter då är lefwererat och tillstält wardet,
hwilket migh eij hafwer bordt Herr Landz Höfdingen förhålla, medh flijtig begieran att som dess
sidste bref är ankommit, dhet migh och icke någon skuldh af dröjsmåhl imputeras måtte, uthan
saken i bästa måtto Considereras och forderligast rättwijseligen afhielpas. Förblifwes
Stockholm d. 13 Julij 1683.
Tolkat från gammal handstil av Agneta Allerstav aug. 1990.
Handlingarna bevarade på Bro Gård.
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REGISTER ÅDÖ.
Agneta Allerstav
AXEL GABRIEL LEIJONHUFVUD
100 Mauritz Posse afhandlat sig bägge Qwista hemman samt Bro hammar.
Undertecknat på Leijondahl 3 okt. 1710.
99a 23 juli 1712. Axel Gabriel Leijonhufvud säljer Ådö till Arvid Horn
för 14.000 daler silvermynt eller 42.000 daler kopparmynt.
3 juni 1714. Häradsfasta samt tingsskötning klar för Arvid Horn.
Ådö är hans tillsammans med Wärka, Granskog, Brunnsvik, Däfvensö,
samt innevarande års gröda och bonderäntan, gårdens, åkerns och
trädgårdens redskap.
101 10 april 1712. Beträffande rustningslängden. Leijonhufvud protesterar
mot att den skall förökas högre.
102 7 juli 1712. Meddelande från Kongl. Maijt till Leijonhufvud att Ådö
är rätta frälse och ingen gravation underkastade, samt underlydande
hemman Däfvensö, Granskog och Brunnsvik.
155 11 april 1712. Rustingslängden inlagd till Upplands Landskontor.
Många hemman är uppförda till mindre ränta än de för år 1709.
Godkändes att så förbliva, nemligen 115
-

Axel Gabriel Leijonhufvuds anekdoter, skrivna 1728.

ARVID HORN
99

23 Juli 1712. Leijonhufvud bekräftar Arvid Horns köp

105 30 sept. 1712. Arvid Horn återinlöser från Maurits Posse de 2
hemmanen Södra och Norregården i Quista samt Bro hammar som
Leijonhufvud sålt 1710.
106 1 okt. 1712 upplästes på höstetinget tre brev ställda till Arvid
Horn från Leijonhufvuds 2 söner samt måg.
197 3 juni 1714 på sommartinget bekräftades att Ådö sätesgård tillhör
Arvid Horn med tilhöriga lägenheter samt underliggande hemman,
Wärka 1/4, Granskog 2/4, Brunnsvik 1/4, Dävensö 5/4, 1712 års gröda
samt bonderänta, innestående utlagor, åker och trädgårdsredskap.
Den 9 sept. 1712 har Horn i utbyte avstått till Baron Mauritz Posse
1
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Brunnsvik och då i stället fått all skogen ifrån Wärkas gärdesgård
till Brunsviks hägnad, Sätra torp och dess marker och åkrar samt
Sätra äng och hage, allt vatten och fiske på båda sidor därom.
104 29 juli 1712. Bekräftelse från häradshövdingen Joachim Hallpap att
Ådö och Dävensö inte har någon skuld eller gravation.
109 1 okt. 1712. Jordaskifte mellan Posse och Horn.
107 1715. Ang. ränta på 3 frälsehemman Qwista som står för hela mantal.
Anser det ska vara ränta för halva mantal.

EVA HORN 1742-1749
108 1 april 1749. Eva Horn säljer till kommerserådet Magnus Lagerström
för 52.000 daler silvermynt, säteriet, Wärka 2 mantal, Granskog och
Dävensö, möbler, husgeråd, foder, spannemål som finns vid godset.
110 1 april 1749. Bekräftelse på att Eva Horn mottagit Sex och tjugutusende plåtar, betalt en öreskänk av dukater.
189 1752. Axel, Carl och Otto löwen ägare till Stafsby. Åboernes ansökan
om att betala kontant för varje hemman.
190 Axel, Carl och Otto Löwen betr. Mellangården i Munsö socken.

MAGNUS LAGERSTRÖM 1749-1754.
116 22 jan. 1754. Magnus Lagerströms köpebrev skall lämnas till Mikael
Hising medio febr. 1754.
117 22 jan. 1754. Inventarielista.
129 6 febr. 1754. Magnus Lagerström säljer till C H Bergenschöld ( som
lånat sitt namn till sin svärfader M Hising) för 225.000 daler kmt.
118 Bekräftelse på att pengarna är betalda.
113 21 maj 1754. 1:a uppbudet.
119 4 nov. 1754. C H Bergenschöld bekräftar att hans svärfar Mikael
Hising endast lånat hans namn för att köpa Ådö innan han fick frälsemannarätt.
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120 19 sept. 1755. Uppbud 3:e gången.

MIKAEL HISING 1754-1756
152 22 juli 1754. Kung Adolf Fredrik godkänner Hisings ansökan om
frälsemannarätt.
182 7 aug. 1754. Instrumentmakaren Gustaf Hård arrenderar Skeppsbacka
krog på 6 år.
121 7 sept. 1761. Barnen Hisings arvslotter.
114 1 okt. 1761. Charles Hising har genom transaktion övertagit sina
bröders Johan och Wilhelm samt sin syster Hedvigs 1/7 samt därefter
säljer sina 4/7 till C H Bergenschöld för 180.000 daler kmt och i
äreskänk 100 lod nytt modell silfver.
122 Bekräftelse på att Charles sålt sin del till Bergenschöld.
123 31 dec. 1761. Hedvig Hising och (Ernst Wahlgren) säljer sin 1/7 till
Johan Hising för 45.000 daler kmt.
Samtidigt en bekräftelse från Charles Hising att han erhållit
ovanskrivne 1/7 och sedan överlåtit den till Bergenschöld.
20 aug. 1761.
115 5 jan. 1762. Charles Hising bekräftar att han riktigt mottagit
180.000 daler kmt samt äresskänken av Bergenschöld.
125 7 jan. 1762. Detlof Heyke bekr. att Bergenschöld betalt 42.000 daler
kmt för sin frus 1/7 arvedel i Ådö.
124 6 jan. 1762. Wolter Petersen bekr. att Bergenschöld bet. 42.000 daler
kmt till honom för sin fru Barbro Hisings arvedel 1/7.
163 31 dec. 1755. Ang. hägnad mellan Husby Rå och Rörs hemman och Qwista
frälsehemman sammanstötande gärden. Saken vilar i häradsrätten till
till nästa hösteting. M Hising o Johan Junus.

CARL HENRIC BERGENSCHÖLD
160 Wolter Pétersén och Maria Hisings köpebrev till Bergenschöld 42.000
daler kmt. 1 okt. 1761
Detlof Heyke och Catharina Hising säljer också sin 1/7 för 42.000
daler kmt. 10 okt. 1761
3
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Samtidigt bekräftas att de erhållit pengarna 6 resp. 7 jan. 1762.
Bergenschöld beviljas också uppbud utan klander.
150 10 sept. 1779. Värdering av Ådö.
180 25 sept. 1797. Utdrag av inteckningsprotokoll på Tibble
gästgivaregård.
196 23 sept. 1788. Utdrag av int.prot. på Tibble gästgivaregård.
142 3 febr. 1797. Bekr. på att de sista 10 åren 1786-1796 icke häfta
för fler inteckn.
126 12 juli 1779. Utdrag från Bergenschölds testamente.
178 30 sept. 1774. Arrendekontrakt med smeden Eric Henning att bruka
torpet Ormudden på 8 år.

PEHR LJUNG
130

Qwista hemman, hälftenåboer Jan Jansson, arr.kontrakt.

131

Qwista hemman, hälftenåboer Eric Nilsson, arr.kontrakt.

132

Grinnstugan, Eric Olsson, arrendekontrakt.

133

Stora och Lilla Gräsholmen,samt Rönskär Anders Persson,
arr.kontrakt. 12 okt. 1787.

134

Skeppsbacka krog, Samuel Lundström, arr.kontr. 13 juli 1787.

136

Fiskevatten, Ulrik Lindberg, 12 okt. 1789.

135a Nybygget Freden, Peter Holmström, 17 sept. 1789.
135b Nybygget Freden, underskrivet av Pehr Ljung.
137

Fiskevatten vid Brofjälen, Eric Gustaf Lindberg, 24 sept. 1789.

176a Husbehovsbränning, Pehr Ljung 1787.
176b Husbehovsbränning, likalydande ovan.
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140

Pehr Ljungs ansökan rörande Dävensö vägstycke, 21 sept. 1789.

138

Inteckningsbevis på Ådö säteri, 1790.

139

Säljbrev till Louis de Geer, 1790.

218

Utdrag av inteckningsprot. 23 sept. 1788 hållet vid Tibble gästgivaregård.

219

År 1779 blev förestående skuldebrev inlemnat till Höstetinget.
(detta bör kanske sitta vid Bergenschöld???)

LOUIS de GEER
198

16 maj 1794. Säljer Ådö till Per Adolf Fock för 33.333 Rdr 16 sh.
Ådö sätesgård som med Wärka utgör två mantal, frälsehemmanen
Granskog, Dävensö och Qwista, följande lägenheter och torp;Ormudden,
Hackelsund där tegelbruket är beläget, Högholmen, Gräsholmen, Sätra,
Hammartorpet, Grinnstugan, Freden, Simonskär, Skeppsbacka krog,
krogen Köpenhamn, kreatur, möbler, husgeråd, åker-, kör- och annan
redskap samt lösörespersedlar.

141

24 sept. 1792. Utdrag ur domboken beträffande olovligt skjutande
jagande, och fiskande vid Ådö.

143

14 mars 1791. Arr.kontrakt med sockenskräddaren Petter Holmström
vid nybygget Freden.

204

9 mars 1792. Arr.kontrakt med bonden Eric Ersson på frälsehemmanet
Norrgården på Dävensö.

205

Anders Ersson (bror till ovanstående Eric) bekräftar att han skall
rätta till allt om några konflikter uppstår med brodern.

PER ADOLF FOCK
144

Köpebrev mellan Louis de Geer och Per Adolf Fock 33.333 Rdr 16 sh
specie.

127

4 okt. 1796. Utdrag av inteckningsprotokollet hållet vid Tibble
gästgivaregård.

194

19 dec. 1796. Upprättat köpekontrakt mellan Fock och Anders Hebbe.
Ådö sätesgård med torpet Wärka två mantal, frälsehemmanen Granskog,
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Dävensö, Qwista samt torpen Ormudden, Hackolsund, Högholmen,
Gräsholmen, Sätra, Grindstugan, Hammartorpet, Freden, Norrsog,
Westervik, Simonskär, Skeppsbacka krog, krogställe vid gården
Köpenhamn, samt inventarier efter särskild förteckning, Köpesumman
är 50.000 Rdr specie i svenska bancosedlar.
145

14 mars 1797. Per Adolf Fock säljer till Anders Hebbe.
Alla tre uppbuden godkända 2 maj, 25 sept. 1797 och 2 maj 1798.

154

Lika 145.

153

Köpehandlingen sluten mellan Fock och Hebbe 12 dec. 1796.

191

Gårdsinventarium.

ANDERS HEBBE
128

25 jan. 1797. Bekräftelse från konung Gustaf Adolf att han får
besitta Ådö under frälsemannarätt.

206

Jordebok på de under Ådö sätesgård lydande bönder och torpares
skyldigheter.

207

Jordebok 1798-1799. Innehåll lika ovanstående, samt tegelslagarens
skyldigheter.

158

26 juli 1798. Arrendekontrakt med torparen Anders Ersson i Norrskog
om uppodlingen Ängslöt på Dävensö.

159

25 okt. 1799. Hebbe upplåter fyra mantal av sina frälsehemman i
Dävensö by till arende åt Nils Nilsson, Anders Nilsson, Jan Hansson
ett mantal vardera samt Peter Öberg och Olof Larsson ett halvt
mantal vardera.

201

4 nov. 1799. Husesyn efter frälsebonden Olaus Brandström på ett
mantal frälsehemman i Dävensö.

149

12 dec. 1800. Husesyn på torpet Sätra. Torparen Anders Andersson
brukat torpet i 3 år. Avstår nu samma torp till sin son Johan
Andersson.

172

30 Juli 1799. Hebbe ansöker om att få sin väderkvarn skattlagd.
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173

10 Juni 1801. Hebbes ansökan om att få sin vädderkvarn skattlagd
så att grannarna har tillgång till den godkändes.

161

9 nov. 1802. Väderkvarnsbyggningen vid Ådö.

175

24 juli 1804. Utslag angående skattläggning av ett par stenar uti
Ådö väderkvarn.

148

Meddelas att Ådö väderkvarn icke kan med ränta eller rusttjänst
till Kongl. Maijt och kronan beläggas, varför den förut förrättade
skattläggningen kommer att förfalla.

170

Avskrift av avskriften. (se nr 148).

171

Kronobefallningsmannen M Groth infordrar bestyrkt avskrift av de
resolutioner med stöd varav kvarnarna blivit anlagda.

146

5 febr. 1798. Hebbe får tillstånd att sätta upp ett stall vid
Lossa kyrka. Undertecknat av C J Uggla.

147

Juli 1800. N.N. vid Säbyholm upplåter nyttjanderätten till Hebbe
för kyrkostallet med vagnshus, så länge han och hans fru lever.

151

6 okt. 1806. Utdrag av inteckningsprot.

165

22 jan. 1830. Utdrag av protokollet hållet vid Urtima ting med Gamla
Norbergs bergslags härad i tingshuset.

166

23 jan. 1830. Utdrag av lagfartsprotokoll, hållet vid vintertinget
vid tingshuset vid Tibble gästgivaregård. Eric Sparre inlämnar
ett saubrev.

210

26 sept. 1829. Protokoll hållet vid auktion på Hagalunds värdshus.
Ådö säljs till högstbjudande.

ERIK SAMUEL SPARRE
208

Köpebrev. Erik Sparre köpt Ådö för 50.050 Rdr.

192

22 jan. 1831. Dombrev som bekräftar att Sparres köp blivit godkänt.
Ådö säteri 1 3/4 mtl, Werkarne 1/4 mtl frälse, Lilla Granskog 1/4
frälse, Dävensö 5 mtl frälse, Qwista 1 7/8 mtl frälse, torpen
Ormudden, Köpenhamn, Madrid, Sättra, Skeppsbacka, Norrsog,Simonskär,
Hammaren, Westerviken, Qwistaberg, Freden, Grindstugan, Skomakaretorpet och Hammaretorpet, lägenheterna Gräsholmarna samt en väder-
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mjölkvarn med tillhörigheter.
166

Dubblett. Lika sitter hos Hebbe.

195

24 sept. 1833. Utdrag av inteckningsprotokoll.

193

16 nov. 1843. Emot pant av Ådö har Sparre lånat pengar, vilka han
nu återbetalar, 12 Rdr 20 skilling.

187

28 okt. 1843 börjades och 26 juli 1844 avslutades bouppteckning
efter greve Erik Sparre.R

216

30 April 1851. Arvsskifte förrättades efter Erik Sparre.

220

16 nov. 1843. Erik Sparres lån betalt.

CLAES ROBERT SPARRE
221

7 aug. 1860. A J Kallén arrenderar Dävensö gård från 1861-1871.

217

17 dec. 1868. Bodelning efter avlidne greve Claes Robert Sparre.
4:de lotten Ådö Säteri 1 3/4 mtl med väderkvarn, samt Wärkarne
1/4 mtl frälse, Granskog nr 1 och 2, Bärby utjord 1/2 mtl,
Dävensö 5 mtl och inventarier vid huvudgården, värde 125.000 Rdr.
Ådös ägare blev nu Claudia Adele Sparre och hennes man Ernst
Gustaf von Post.

CLAUDIA ADELE SPARRE.

186

28 sept. 1868. Husesyn på lägenheten Norrskog.

209

28 sept. 1868. Av- och tillträdessyn på torplägenheten Simonskär.

183

12 aug. 1873. Claudia Adele Sparre säljer Ådö till Per Gustaf
Tamm för 190.000 Rdr. Tamm tillträder 1 nov. 1874.

184

11 sept. 1873. Köpebrev. Claudia Adele bekräftar att hon fått
köpeskillingen som överenskommits. OBS: Här står noterat att
köpesumman var 150.000 Rdr.

185

Fastebrev för Per Gustaf Tamm. Underskrivet av domhavanden
28 sept. 1875.
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DIVERSE
167

Beträffande eldsvåda på Dävensö.

168

Gårdsfogden på Ådö Anders Frogstadius har uttagit stämning på
några byars åboer som med sina gärden stöta intill mina tre
åkergärden i Qwista by.

169

5 maj 1755. Fullmakt för Anders Frogstadius till sommartinget
betr. Dävensö brandstod.

164

1 okt. 1714. Elisabeth Funk ang. ett frälsehemman i Sollentuna.

179

17 jan. 1779. Beträffande bekvämligare stängning mellan Brunnsviks
hemman lydande under Säbyholms säteri och Ådö säteri uppå denna
sidan tillstötande ägor. Överenskommit med Brunnsviksåboen Olof
Persson. Undertecknat Maria och Hedvig Posse.

211

21 sept. 1824. Utdrag av inteckningsprot.
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Beskrifning öfwer ÖNSTA och SKYSTA Frälsehemman i Bro Socken och Härad
af Upsala län.
Allerstav
Konverterat via olika dataprogram Börje Sandén, med risk för tabulatorfel
Dessa hemman belägne 3 3/4 mil sjö- och landvägen ifrån Stockholm, nära stora landsvägen åt
Westerås, emellan Tibble och Grans gästgifwaregårdar, utgöra tillsammans 2 1/2 mantal, hvaraf
Önsta är ett och Skysta 1 1/2, samt innehåller efter karta och beskrifning följande areal:
ÖNSTA

SKYSTA

Åker med tomter
Äng och hagar
Skog
------- ------Summa areal

SUMMA

97:12
154:15
522:17
-------834:12

56:12
122:18
371:21

154
277
954

550:24

1385

De hafva från längre tider tillbaka varit till bönder utarrenderade, hvilket ännu är förhållandet
med Skysta, som i öfver 20 år brukats af en och samma bonde, hvilken aldrig betalt mer derföre
än 70 tunnor, hälften råg och hälften korn. Önsta, som senast var utarrenderade för 180 tunnor
jemte några tjenstbarheter till dervarande tegelbruk och till brygpris nedförande till stranden, har
de sista 5 åren varit under ägarens eget bruk.
En ny träbyggning under tegeltak, med 7 tapetserade rum med kök för en mindre famille har der
blifvit uppsatt i en park med unga löfskog, der flere hundrade fruktträn äro utplanterade och
början gjord till en träd- gårdsanläggning. Utsikten derifrån till allmänna landsvägen, öfver ett
vidsträckt fält af åkrar och ängar, förbi kyrkan, sträcker sig ända ner till Mälaren. På en annan
byggnad är derjemte en ny öfvervåning uppförd af 5 rum med glaurade kakelugnar och
dessutom nytt tegelbruk, ny trösklada det vagnarne köra in på öfre botten och der ett af ortens
bästa tröskverk finnes inrättadt. I sammanhang med nybyggnaderne må slutligen nämnas den af
sågqvarnen på Skysta ägor, hvilken består af tvenne ramar med 6 a 8 blad i hvarje ram och der 3
a 400 stockar årligen sågas mest af fremmande skog.
Under dessa hemman lyda följande torp: Skystatorp, Önstatorp, Önstalund eller
Skomakaretorpet, Mellantorpet, Norrnäs, Långbro, Fäboda, Smulstorpet och Christiansberg som
är sågareboställe samt Lugnet af hvilka de 7 första utgöra ordentliga dagsverken af 2 a 3 dagar i
veckan om sommaren och 1 a 2 vintertiden utom öfverdagsverken emot lindrig betalning.
Smeden, utgör för sitt torp 28 dagsverken. Sågaren som tillika är skogvaktare åtnjuter i och för
dessa tjenster, för det närvarande frihet från dagsverken för sitt boställe. "Lugnets" innehafvare
gör 8 dagar om sommaren. Torpenas åker och ängsmark är i den uppgifna arealen inbegripen.
Hemmanens jordmån är dels lermylla dels svartmylla.
Åkern består af den bördigaste lermylla blandad med mengel på god lerbotten, är väl dikad och
körd, samt har affall åt alla sidor. Arealen deraf vid sjelfva hemmanen är öfver 136 tunneland.
Ängarne innehålla den yppersta svartmylla, oftast till tre qvarters mägtighet, äfven på lerbotten,
mest hårdvall och samma jordmån råder äfven i hagarne, hvilka med få undantag äro släta som
golfvet och aldeles stenfria och erbjuda således det beqvämaste tillfälle till odling, hvilken äfven
de sistförflutne åren blifvit på Önsta påbegynd af dels äng, dels hagmarken, till en areal af öfver
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70 Tunneland, hvilka till större delen äro till äng med Timothei och andra grässlag igenlagde.
Ängsmarken till hemmanen uppgår till omkring 136 tunneland.
Skogen består af grof och mogen dels gran dels furuskog både till ved och sågtimmer, och
innehåller äfven större fält med löfskog beväxta. Flere parker deraf äro aldeles orörde och den
öfriga delen ännu i godt behåll.Det höga gräs, som äfven under de torraste somrar gör att betet
der aldrig tryter och hvilket, sedan skogen blifvit af nuvarande ägare från grannarnes aldeles
afstängd, äfven blifvit utarrenderadt för nästgränsande socknemäns kreatur, vitnar tillräckligen
om samma förträffliga jordmån som på den öfriga marken. Två tredjedelar af skogsarealen
kunna minst antagas som odelbart mark, hvaribland i synnerhet förtjenar omnämnas de i norra
änden belägne slättmarker och kärr till öfver 100 tunneland, hvilka med måttelig dikning och
rödjning kunna till äng förvandlas.
Hvad sjelfva skogen angår kan den efter minsta räkning antagas till öfver hufvud 25 famnar ved
på hvarje tunneland, och som återväxten för timmerskog blifvit vid sågens skattläggning ansedd
fordra 60 a 70 år, kan den för vedskog på denna växtliga mark ej upptagas till längre tid än 30
år, då mycket heldre, som man på Kongl. Djurgården vid Stockholm, der jorden ingalunda är
mera drifvande, icke antager längre tid än 25 år. Som sågens behof helt och hållet uppfylles
genom tillförsel af fremmande timmer, hvaraf tredjedelen tillfaller gården i sågarlön, må
inkomsten af skogen helt och hållet beräknas på afkastning i ved, hvilken då skogsmarkens areal
950 tunneland fördelas i lika många lotter som återväxtåren, eller i 30 lotter, kan uppskattas till
25.954/30 eller till 795 famnar årligen. Häraf må likväl för säkerhet i kalkylen endast hälften
eller 400 famnar antagas till årligt afsalu. Bränslebehofvet till tegelbruket har aldrig tagits af
bryggveden, emedan skatar och stubbar samt gröfre qvistar dertill blifvit använde.
Af närlagde kalkyl, som grundar sig på sistledit års afkastning och på de vid Önsta förde böcker
och räkenskaper, hvilka när som helst kunna för en blifvande köpare framvisas och verificeras,
kan först detta hemmans och sedan hela egendomens värde säkrast bestämmas.
Spannemålspriserne äro upptagne efter hvad de nu gälla och efter hvad de med en klok
hushållning, genom bränvinsbränning, altid kunna påräknas att vara gällande. Tegel och
brädpriserna äfvensom beloppet af hvad deraf blifvit försålt, är enligt årets böcker på stället.
Kalkylen öfver drängarnes stater och löner grundar sig på deras statlistor, äfven som den öfver
onera uppå böckerne och veder- börliga qvittencer. Vedens nerkörning till stranden är upptagen
till blott 24 sk banco per famn ehuru den kostat 40 sk a 1 Rdr men som den, när båda gårdarne
tagas under eget bruk utan svårighet kan med dragare verkställas, kommer kostnaden deraf
egendomen till godo, såsom en verkelig inkomst, hvilka ökar behållningen med 3 a 400 Rdr och
dessutom har vedkörningen altid hittils till minst två tredjedelar blifvit af egna dragare förrättad.
Det upptagna priset af öfver hufvud 24 sk är således snarare för högt än för lågt beräknadt.
Vedpriset var i början af sommaren emellan 9 och 10 Rdr Riksgäld men i räkningen är endast
det pris upptaget som erhållits för denna grofva ved, då den blifvit i Stockholm afsåld. När ved
blifvit från egendomen vintertiden till Stockholm införd har den betalts med 8 a 9 Rdr Banco
famnen, och som forslingen kostat 4 Rdr banco per famn har rena behållningen varit minst 3 Rdr
och den ved som med egna dragare kommit till staden har således gifvit en afkastning af 7 Rdr
Banco famnen.
Sedan utgifter och inkomster sålunda blifvit i det nogaste beräknade befinnes de förra uppgå till
ett sammanräknadt belopp af 2100 Rdr, hvaremot inkomsten stiger till en summa af 4204 Rdr 36
sk; då skilnaden blir 2104 Rdr 36 sk som utgör behållningen. Denna summa svarar a 6 procent
emot ett kapital i rund summa af 35.000 Rdr banco som vore värdet af Önsta ensamt eller a 5
procent emot ett kapital af 42.000 Rdr. När nu arrendet för Skysta lägges till förenämnde
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behållning, hvilket, efter de upptagne prisen, gör för 70 tunnor råg och korn 443 Rdr 16 sk blir
totala afkastningen af hela egendomen 2548 Rdr 4 sk banco hvilken svarar emot ett kapital a 6
procent stort 42.433 Rdr 16 sk eller a 5 procent emot ett kapital af öfver 50.000 Rdr banco.
Men som denna egendom kan betydligen förbättras, bör dess värde äfven betraktas efter den
högre afkastning, hvartill den under en skicklig ägares hand kan uppbringas genom ytterligare
kultur, och afkastningen kan, genom fortsatt plöjning och inrättningen af ett bränneri, mer än
fördubblas, om bägge hemmanen skötes af ägaren sjelf. Efter föregående data innehålla
hemmanen 136 tunneland åker, 136 tunneland äng, och 400 famnar vedsför- säljning kan
påräknas utom inkomsten af tegelbruket och af sågen. Under en driftig ägares bruk bör aldrig
mer än en tredjedel af åkern hvila och således spannemålsafkastningen af 90 tunneland åker a
sjette kornet, kunna upptagas till åtminstone 500 tunnor af alla slag. Höafkastningen åter af 136
tunneland äng bör kunna beräknas efter 2 a 3 lass på tunnlandet, till ett medium af 400 lass,
hwarmed, sedan foderbehofwet för i det högsta tagit 30 dragare blifwit afräknadt, a 4 lass per
stycke eller 120 lass, 280 sådana återstå hwarmed minst 70 kor kunde vinterfödas. Afkastningen,
oberäknadt hvad såg och tegelbruk kunna gifva, skulle således blifva följande:
50 tunnor spannemål a 5 Rdr
70 kor a 25 Rdr
400 famnar ved a 4 2/3 Rdr

2500
1750
1866.32

Summa

6116.32

Emellertid säljes denna egendom för ett pris, hvilket så mycket mindre kan anses öfverdrifvit,
som det bevisligen är vida lägre i proportion än hvad på executiv auction nyligen blifvit betaldt
för en egendom i dennes granskap, nämligen Lejondal, som utan inventarier inropades för
28.000 Rdr Banco. Denna egendom der Mangården icke längesedan genom vådeld gick förlorad och som icke har hvarken såg eller tegelbruk, innehåller öfverhufvud endast en 3dje del af
de ägor, som finnes vid ifrågavarande hemman, ehuru kronoutskylderna vi der äro dubbelt så
stora. Den köpeshilling som begärs för Önsta och Skysta hemman är likväl icke ens 50 procent
af auctionspriset för Lejondal, emedan de säljas för 40.000 Rdr Banco i hvilket pris äfven en
mängd dyrbara inventarier af plogar, engelska såningsmachiner och kultivatorer är inbegripet,
hvilket icke åtföljde handeln af Lejondal. Största delen af köpeshillingen kan emot inteckning
blifva innestående. Hemmanen är graverade med 2ne publika lån på tillsammans 23.000 Rdr
Banco hvaraf 12.000 Rdr löpa emot blott 3 procent. Genom deras nära granskap till
hufvudstaden måste dessa hemman altid behålla deras värde framför egendomar längre upp i
landet, hvilken konjunkturen än må blifva.
Stockholm i September 1822.
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4: ITT. A
Önsta Rättares och Drängars stater och löner 1821.
Råg

Korn Hvete Ärter Potäter

4 16

4 16

Hökerivaror

Löner

Riksgälds
Rättaren Ström

-16-

6

6

-

1 tunna strömming
5 lisspund kött a 2 rdr
ett par finnstöflor och lön
66.32

18
10
4.24

3 drängar

9

-9

--

6 lisspund fläsk
12 "
kött
6 " salt
3 " fisk
6 pund humle
3 par stöflor
Lön

à 5 rdr
à 2 rdr
à 24 sk
à 3 rdr
à 32 sk
à 4 1/2 rdr
à 50 rdr

Summa

13 16 13 16 1 8

24

-24

12

30
24
3
9
3
13.24
150.-

1 8

1 8

-

115

216.32

Ofvanstående gör i Contant.
Råg 13
Tunnor 16
kappar a
Korn 13 "
16 "
a
Hvete 1 "
8 "
a
Ärter 1 "
8 "
a
Potäter 18 "

6.32
6
10 "
6 "
a

Banco 90
Rdr
81
12.24
8.16
1 Rdr 16 sk

24.-

215.40
Hökerivaror för
Löner

115 Rdr
216.32

Gör i riksgäld

331.32

och i banco

Hökerivaror och
löner göra
Således tjenstefolkets
stater och löner summa

221.5.4

436.45.4 Banco

221.54

Härtill kommer att Rättaren har foder för en ko och drängarne för 1/2
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Litt. B. Onera vid ÖNSTA GÅRD.
Råg
Kronotionde el. kyrkans vin
och byggn. i säd.
2.26

Korn Contant B co
2.26

Kyrkobetjeningen

1.30

1.30

De fattige

- 10

- 10

Soldatens (3/4 delar af roten)
spannemål
2.8
Dito lön contant (x)

2.8

1.12

Passevol. beklädnads och saltPettermedel
9.38
Kronoutskylder

116.6.6

Skjutsen är bortaccorderad för
4 tunnor hafre à 3 rdr banco och
contant 33:16 utom 40 pund
halm, hvilket tillsammans gör 45.16

Summa

7.10

7.10

172.24.6

Sammandrag
Råg 7 tunnor 10 kappar a 6.32

48.36

Korn 7:10 a 6 rdr

43.42

Contant

172.24.6

Summa sumarum

265.6.6

(x) Soldaten har dessutom af Önsta 56 lisspund hö och 90 lisspund halm,
hvilka artiklar äro på annat ställe beräknade.
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Litt. C. HÖAFKASTNINGEN vid ÖNSTA år 1821, var:
125 goda parlass a 35 lisspund gör

4375 lisspund

Derifrån afgick åt 8 par dragare
a 3 lisspund

2400

åt tjenstefolkets 2 1/2 kor
a 100 pund

250

Soldatens hö

55
2705

Rester lisspund

-"-

1670

Kalkyl öfwer ett års afkastning af Önsta hemman.
UTGIFTER
Utsäde:
Råg 22 tunnor 16 kappar a 6.32
Korn 12 tunnor a 6 Rdr
Blandsäd 4 tunnor a 4.24
Hafre 1 tunna a 3 Rdr

Banco
150
72
18
3

243

Drängar stater och löner se bil. Lit. A
Extra dagsverken (på plogarne egentligen)

436.45.4
142

578.45.4

Onera se bil. litt. B

265.6.6

Upphuggning af 400 famnar ved a 26 sk 8 rst

222.10.8

Nedkörning till stranden a 24 sk

200

Inlastning a 5 sk

41.32

Transport till Stockholm a 1 Rdr

400

863.42.8

Fragt för 10.000 tegel till Stockholm a 1.16

13.16

Reparationer på hus, redskap upptages till

135.33.6
2100.-.-

Behållning

2104.36.-

Summa

4204.36
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INKOMST
157 tunnor Råg a 6.32

1046.32

77 tunnor 8 kappar korn a 6 Rdr

463.24

54 tunnor 16 kappar blandsäd a 4.24

245.12

10 tunnor hafre a 3 rdr

30.-

400 famnar ved a 4.32

1866.32

För 10.000 tegel sålde i Stockholm a 13.16

133.16

För 2600 tegel a 15 Rdr och 22 tolfter bräder
från 3 Rdr 16 sk a 10 Rdr per tolft erhölls
på stället

141.-

Höafkastningen lemnar, sedan dragarens foderbehof
är afdragit ett öfverskott af 1670 lisspund a 8 sk
se bil. Litt. C

278.16

Summa
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Husförhörslängder ÖNSTA, Bro socken.
1757 - 1764
Nils Larsson
hustru Brita Ersdotter
barn: Anders
Erik
Anna Stina

40 år
40 "
15 "
8"
1/2 "

svärmodern Brita Persdotter
77 år
inhyses enkan Anna Larsdotter
42 år
sonen Anders Andersson
10 "
inhyses Per Larsson med hustru och 3 barn
2 pigor och 1 dräng
1765 - 1776,sid 27
Bonden Anders Larsson född 1710 Spånga i Bro sn
Omständighet: Nämndeman, numera inhyses.
Bonden Nils Larsson
hustru Brita Ericsdotter
Son Anders
" Eric
dot. Anna Stina
" Brita Lisa

född 1726 nämndeman
" 1725
" 1748 flyttat t. Norrboda 1774
" 1756
" 1762
" 1768

enkan Anna Larsdotter flyttar till Önstatorp
1777 - 1783, sid 40.
Bonden Nils Larsson
hustru Brita Ericsdotter
son Eric
dot. Anna Stina
" Brita Lisa

född 1726 nämndeman
" 1725 död 1778
" 1756 gift 1782
" 1762 gift 1781 till S:t Pehr
" 1768 adm. 1783

hustru Anna Stina Girelia, nämndemannens hustru född 1726 i Ryd, kom
från Näs 1780
1784 - 1790, sid 151.
Nämndemannen Nils Larsson
hustru Anna Stina Girelia
dot. Brita Lisa
måg Lars Larsson
son Nils
Carl Eric
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1791 - 1793
Bonden Nämndemannen Nils Larsson
Måg Lars Larsson
född 1757
hustru Brita Lisa
" 1726
son Carl Eric
" 1789
dot Albertina
" 1792
1794 - 1800, sid 31
Häradsdomare Nils Larsson född 1726
Måg Lars Larsson
"
hustru Brita Lisa
"
son Carl Eric
"
dot Albertina
"
" Anna Stina
"
" Brita Lisa
"
" Maja Juliana
"
1801 - 1807, sid 110.
Häradsdomare Nils Larsson
Bonden mågen Lars Larsson
hustru Brita Nilsdotter
son Carl Eric
dot Albertina
" Anna Stina
" Brita Lisa
" Maja Juliana
son Lars
född 1801

i Bro
1757 i Näs
1768 i Bro
1789
1792
1794
1797
1799

alla flyttar till Spånga 1803

2 pigor flyttar med
1808 - 1814, sid 64.
innanläsn. Sveb. Luth.
Bonden Johan Ericsson
hustru Greta Johansdot.

född 1767 Näs
" 1769 Jursta

dot Greta Stina
Anna Lisa
son Jan Eric
Carl Peter
Anders
dot Maja Lotta

"
"
"
"
"
"

1795
1799
1802
1806
1809
1811

b
b

b b
b b

Tibble haft koppor gift 1815
"
-""
-""
-"Bro
vaccinerad
" död 1814

1815 - 1821.
Frälsebonden Johan Ericsson
hustru Greta Johansdot.
dot. enkan Greta Stina
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hennes son Jan Eric
dot. Anna Lisa
son Jan Eric
" Carl Petter
" Anders
dot. Maja Lena

född 1814
flyttar till Kallmar 1817

född 1816

Inspektoren Carl Ström
född 1786
hustru Eva Lotta Dahlström " 1796 kom från Stockholm 1820
dot. Hedda Ulrika
" 1818
1822 - 1827
Herr Gustaf Lindström född 1801 Husby
Hustru Charlotta Margareta
Blomberg
" 1803 Bro kom från Stockholm 1823
son Gustaf Albert
" 1825
Bokhållare Philip Boveng " 1805 Enköping kom från Tibble 1823
Inspector Carl Ström med familj flyttat.
1828 - 1834 sid 136.
Rådmannen Herr Gustaf Lindström
Hustru Charl. Marg. Blomberg
son Gustaf Albert
Leopold
Oscar Alexander
Mathilda Charlotta
Augusta Maria Ulrika

född 1825 Bro
" 1826 "
" 1827 " flyttar till Södermanland
" 1829 " 1831
" 1830

Öfverjägmästare Johan Sigismund Wiman
fru Maria Lovisa Löfling
dot. Johanna Carolina
fosterson Johan Carl Bernhard
alla kom från Skärkind 1834

född 1768 Norrköping
" 1777 Forserum
" 1812 sjuklig, mindre vetande
" 1831 Säby

1835 - 1850, sid 124.
Öfverjägmästare Johan Sigismund Wiman
död
fru Maria Sophia Löfling
dot. Johanna Carolina
sjuklig, mindre vetande
fosterson Johan Carl Bernhard
Capitainen Johan Wiman
fru Görel Christina Gustafva
Posse
son Johan Gustaf Ernst
Carl Ludvig Leonard
dot Görel Maria Eleonora
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Anna Gunilla Mariana
" 1839
familjen kom från V Husby 1839 tillsammans med följande personer:
Mamsell Christina Carolina Solfast
Pigan Anna Fredrika Funcke
Pigan Johanna Ritzell

född 1806 fl. t. Södertälje 1840
" 1818 fl. t. Norrköping 1841
" 1823 fl. t. Östergötland 1842T

Öfverjägmästare Wimans enka:
Maria Sophia Löfling med dotter och fosterson flyttar till Adelöf 1840
1851 - 1860, sid 87.
Egare kapten Johan Wiman
hustru Görel
son Johan Gustaf Ernst
Carl Ludvig Leonard
Görel Maria Eleonora
Anna Gunilla Mariana

utmerkt insigt i christendomskunskap
aktningsvärd vandel
god christendomskunskap
"-

familjen flyttar till Lejondahl 1857 och blir hyresgäster där.
1861 - 1865, sid 187
Egare grosshandlare Alex Thomee.
1866 - 1870, sid 196.
Arr. herr Gustaf Eric Richert
dess hustru Eva Forsling
dot. Ida
son Johan
dot. Lisa
familjen kom från Sköfde 1868.

född 1831 i Stockholm
" 1862
" 1865
" 1868

1871 - 1875, sid 176.
Arr. herr Gustaf E Richert med familj flyttade till Enköping 1872.
Arr. Förvaltare Olof Thomee
född 1850 i Malmö
hustru Hanna Maria Boman
" 1851 i Stockholm
kom från Clara församling i Stockholm 1872
1876 - 1880, sid 179.
Arr. Olof Thomee
hustru Hanna Boman
son Åke
född 1878
familjen flyttar tillbaka till Clara förs. i Stockholm 1878.
Eges af Löjtnanten vid Uplands regemente
Carl Edvard Israel Tauvon
född 1850 i Stockholm
Han kom från Lossa 1878.
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1881 - 1885, sid 214
Löjtnanten vid Uplands reg.
Carl Edvard Israel Tauvon

god kristendomskunskap

Bokhållare Karl Johan Nyström född 1862 i Örebro
kom från Stockholm 1884
1886 - 1890, sid 225.
Kapten Tauvon
Bokhållare Frans Gustaf Carlsson född 1871
Hushållerskan Augusta Svensson " 1860
1891 - 1895, sid 225.
Kapten Tauvon
Hushållerskan Augusta Svensson
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