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I

Sockenmagasinet
I Tibble (nuv. Håbo-Tibble)

I

mitten av 1700-talet inrättades i Tibble socken ett sockenmagasin, som skulle fungera som ett gemensamt
spannmålsmagasin för de gårdar som var med i
överenskommelsen.

Magasinhuset inrättades;
”Wid Tibble Kyrka, hwarefter thet framledes kommer at upbyggas
när Spannmålsmagasinet blir så stort, at det fordrar thes byggnad, huru
och på hwad fått then byggnaden ……., utfästes till överläggning
framledes. Nu emellertid, som wid Tibble Kyrka tionde boden, efter
faststäld tionde …….. , ej til något behov nyttias och den samma med
liten förbättring kan giöras brukbar till förearande af thenna
Magasinets Spannmål; Alltså hafwa interessenterna sig åtagit, at then
samma inte allenast i år reparera, utan och framledes ständigt
underhålla, så länge then til magasins-bod tienlig wara kan, och til
thes thet nya magasins –huset blir upbygdt
Gårdarna* i Tibble socken och en i nuvarande Kungsängen kom
överens om ett avtal 1750. År 1753 anslöts sig gårdarna i Ryds socken
jämte ytterligare några i Kungsängen.
* Frötuna Hemmantal, Skråmsta, Kyrkobyen, Önsta, Ålsta, Häljesta,
Hållunda, Wallby, Slangwik, Bählby, Wäst Tibble,
Kronofogdbostället Wäst Tibble, Rusthållet Täljeby, Ahlby,
Nägelstena, Löfsta, Jädra Capellans boställe,

* I Håtuna – Qwarnnibble Östergården

Källor;
Kongl. Maj:ts nådige Stadsfästelse från 1755
Det hände i Upplands-Bro
Kongl Maj:ts stadsfästelse

Skapat av Inger Löfstedt

Urklipp från UKF sv 4- Svenngårds pärm

Sockenmagasinet
Kong.l Majt Npdige Stdsfästelse å then förening invånare uti Håbo härad och Tibble socken,
tillika med 18 mantal i Bro härad, ryd och näs socknar i Upsala län sins emeellan ingått och
slutit om ett spannemåls Magasins inrättande i bemält socknar. Gifwen Stockholm i
Rådcammaren then 12 augusti 1755
Kongl. Maj:t hafwer Landshöfdingen och Commendeuren af kongl. Maj:ts Nordstierne Orden
Baron Carl von Grooth i i underdånighet wid banden gifwit, thet inivånarne uti ofwanstående
häred och socknar finns emellan upprättat skrftelig förening til the af kongl. Maj:t i nåder
anbefalte spannemåsa Magasiners inrättande, på sätt som bemälte förening ord ifrån ord nu
följer:
Efter förut skiedd publication infunno sig samtelige Tibble sockens inivånare uti sockne
stufwan, och sedan håfAuditeuren och KronoBefallningsmannen, ädel och högactad herr Sven
Askeroth, i anledning af hans Kongl. Maj:ts nådiga bref af then 7 Augusti innewarande år, til
Landshöfdingen och Commendeuren högwälborne herr Carl von Grooth, samt högbemälte
herres skrivelse af then 5 sistl. Septembris til honom, hwilka bägge uplästes, förestått nytan
och ödwändigheten af socneMagasiners upprättande, förenade sig eftr någon öfwerläggning
nedanstående säterier och hemman, nemligen:

