Bälby Länsmansboställe. Håbo-Tibble
KronoLänsmän

Jan Eric Ekelin, född 1792 i Ekeby
In fr p.114 1820
Flyttat till Bro 1824
Hustru Christina Charlotta de Mare, född 24/2 1796 i Länna. In från Enköping 1823
Flyttat till Bro oktober 1824
Gifta 6/1 1823
A1:8 1817-1824 sid 43
A1:6 1803-1809. Kronlänsman Jan Eric Ekelin 23 år är nämnd
? Olander, född 1800
Hustru Anna Elisabeth Wihlstedt född 1805
Inflyttade från Öfvergran 1825
A1:9 1824-1833
Johan Gabriel Vidfors, född 1796 6/9 i Husby Långhundra
Död april 1858
Hustru Gustafva Carlonina Link. Född 20/4 1797 i Alunda
2 barn enl. A1:14 1854-58 sid 49
Inflyttad med hustru från Knifsta 1829.
A1:12 1843-48 sid 25

Johan Lorentz Krutmeijer (se särskilda anteckningar)

Inteckningsprotokoll hållet i Lagtima sommar tinget med Håbo härad uti Tingshuset vid Grans
Gästgifvaregård följande dagar år 1839 den 13 Maj.
Bälby Länsmansboställe Tibble sn,
LD företrädde Rusthållaren Aron Barthelsson i Önsta, Tibble sn och ingaf till intecknande uti härads
Rättens Protokoll en Arrende Afhandling af följande lydelse:

CONTRACT
Emellan undertecknade är följande kontrakt upprättat:
1. Till Rusthållaren wäckta Aron Barthelsson i Önsta, tibble sn upplåter jag Johan Gabriel Widfors mitt
innehafvande länsmans Boställe Bälby i samma sn 3/4 mantl, att under Arrende emottaga och bruka uti
sex /6/ år tis tid ifrån Midfastan 1840 till samma tid år 1846 och således inkluderar samma om
Trädesgärdets beredande och sådande gå i författning emot efterskrifna vilkor.
2. I årligt arrende erlägger arrendatorn en och half (?) tunnor hvete 1/2 tunna ärter, fjorton tunnor råg och
fjorton tunnor korn, eller tillsammans trettio tunnor uti red af strid säd, Tvåhundrasjuttiofem/275/ Lispund
välbergadt Hö af de de bästa som finnas.Tio tjog Råglånghalm, 9 tjog korn eller vårsädeshalm, 4 säckar
rågagnar och 10 säckar kornagnar
3. För alla af Bostället utgående area? ansvarar arrendatorn.
4. Den spannmål af Arrendet, som kan komma att säljas åligger Arrendatorn, att till Stocholm utföra och
försälja för min räkning samt att dessutom årligen göra 2ne resor till Stockholm med par Hästar på egen
kost och foder, med vhad last jag åstundar, dock icke under åkerbrukstider, samt med resorna hemföra
hvad till mitt hushåll kan infordras.
5.Arrendespannmålen bör lefvereras till någon del af de första dras fram och sedemera resten när så
passar, dock till jultiden. Höet bör icke uppvägas på ängen utan först vara infördt i Hus.
6. All den säd som i mitt hushåll åtgår åligger Arrendatorn, att på sin bekostnad låta föra till qvarn för mala
och hemförskaffa, dock bör någorlunda last vara i ordning till undvikande af för många resor.
7. Arrendatorn får årligen för min räkning i tillredd åker 3 skedblad rof?frö och med sämre gödsel
bettäcker, fröet tillägges af mig, som ock om deras upptagan mm besörjer.
8. Arrendatorn hugger den årliga Remissen på allmänningen av vexande skog och hemforslas, hvarefter
det som icke erfordras eller duger till stängningsfång eller byggnadstimmer, af mig och Arrendatorns folk
härstädes till vedbrand användes. Från torrt.bränsle huggande befrias arrendatorn, likasom från
hemförande af sådant.
9.Istället för nybyggnad bör arrendatorn under arrende åren brädfodra knutarna på bägge bodarna och
iståndsätta stora källarens dörröfverbyggnad samt i öfrigt vidmagthålla alla hus och tak.
10. Lilla stallet med foderrum,lidret, lilla fähuset och svinhusen, som utgör en räcka, förbehålles för
Boställshafvarens behov. Med undantag af rökkammaren för Arrendatorns statfolk förbehålles mig hela
boningsbyggnaden. Röket begagna vi gemensamt. Liksaså förbehåller mig westra boden och rum i
portlidret för mina åkdon.
11. Potatislandet öster om gården, lilla trädgården,kållandet och ängsplogen förbehåller sig
Boställshafvaren äfvensom fri disposition af gårdstomten, och att af den spillning som faller efter dess
kreatur få när nödigt är gödsla täpporne, det öfriga utför arrendatorn på åkern.

12. Af beteshagar bekommer Arrendatorn den wid vägen till Jädra närmast Bälby belägne och jag den
som är längre bort Skällbergshagen och Rikttäppan begagna wi gemensamt.
Wid klent bete och täta resor, förbehålles mig rättighet, att en och annan gång få beta min häst i dikena på
sädesgärdet utom på Å-lindan.
13. Ifrån utgifwande af den i detta boställe inneliggande lönings ränta befrias arrendatorn, emedan den
anses inbegripen i Arrendet
14. Då arrendatorn istället att här föda svin ersätter sådan med andre kreatur,må rågagnarne af honom
fritt disponeras.
Med förestående contract hwaraf vi warsitt exemplar till oss tagit förklarar wi oss fullkomligen nöjde och
förbinder oss till dess ömsesidiga fullgörande.
Bälby den 15 april 1839

J.G Widfors (sigill)

A. Barthelsson, (Sigill)

Underskrifternas rigtighet bevittnar
Carl Gustafsson i Helgesta

Resolverades
Det föregående arrendeafhandling warder, under vilkor, att Krono Länsman J.G Widfors egen
besättning af Bälby Länsmansboställe fortfar på de år derom arrendet nu är afslutat uti häradsrättens
protocoll intecknad till den säkerhet, kraft och verkan, som instämmer med stadgandet uti Kongl
förordningen den 13 juni 1800, angående städret och Lego af jord å landet, hvilket afsade(?) och deröfver
be... ej mindre genom ...af detta protokoll, ...äfwen medel,,, påskrift af .... ska meddelas

