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Ur Svenngårdska samlingen, Brogårdsarkivet och UKF:s arkiv 
 
Handlingar ur Svenngårdska samlingen om Tibble förvaras i en blå UKF-pärm märkt a19 
Utvalda delar av det materialet införs successivt på denna plats 
Tolkningen från gammal handskrift i Svenngårdsmaterialet har som regel av Svenska 
Arkivbyrån, Anton Olsson, Stockholm 1950-1970 
Även handlingar från Brogårdsarkivet och UKF:s arkiv ingår denna historik. Handlingarna 
har i de flesta fall tolkats av Gudrun Sandén och Agneta Allerstav. 
 
Innehåll med länkar till texter: 
Ägare och lagfarter 
Modern stavning och sammandrag 
Källskrifter – obearbetade texter enligt kopior från arkiv 
 
Bro härads tingsställen 
Modern stavning och sammandrag 
Källskrifter – obearbetade texter enligt kopior från arkiv 
 
Pergamentsbrev i Riksarkivet 
Modern stavning med sammandrag 
 
Protokoll  
Protokoll 1737-02-25 uppförande av Tingbyggning i Tibble – ursprunglig stavning 
Några protokoll tiden 1687-1707  - ursprunglig stavning jämte bild av protokollen (faksimil) 
 
Gästgiveriverksamheten 
Anteckningar om gästgiveriet i Tibble – Kungsängen (Svenska Arkivbyråns forskning) 
Regler för Gästgiveriet:  Landshövding Robert von Kraemers regler. 
 
Några historiska fakta om Tibble i gången tid. Gudrun och Börje Sandén 1996.  
Händelser kopplade till Gästgiveriet 
Herman Svenngårds anteckningar om Tibble 
Svenska Arkivbyråns forskning kring Tibble Gästgivargård – några anteckningar 
Dito kopia av Arkivbyråns rapportering 
Gästgiverirörelsen – Herman Svenngård 
Händelser kopplade till protokollen från Bro häradsrätt 1602-1690 
Händelser kopplade till protokollen från Bro häradsrätt 1701-1835 
Klagomål mot behandlingen vid Gästgivargården i Kungsängen. Ur Enköpingsposten 
Posthemmanet och Alfred Hedströms berättelse 
Kontrakt mellan soldat Tibblin och rotehållarna 
1860-1862; 1860-07-20 värdering av Tibble gård, Stockholms-Näs socken, Bro Härad (346) 
1871-12-30 Befallningshavandes utslag angående skjutsens upphörande vid Tibble 
Gästgivargård (354)                            Fler handlingar kan nå från nästa sida.   
 
När Tibble gästgivargård var inblandad rikspolitiken 
1/  Dalfolkets ville veta hur kriget med Ryssland uppstått utan att landet hotat oss 
     Det vill saga: Kravet att få läsa riksdagens protokoll. Kallat: Stora daldansen 1743 
2/  När en revolutionsarmé höll högkvarter i vid Tibble Gästgivargård 1809   Forts.nästa sida 

http://www.ukforsk.se/svenparm/Gardshandl.pdf
http://www.ukforsk.se/brogard2/Diskversion_1-13_web.pdf
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