Bouppteckning: Västra häradsrätt FI:1a s.229
År 1760, den 16 och följande dagar uti januari månad, blev till följe av Arfda Balkens 9 Capitel, sedan
Västra Härads Loflige Tings Rätt under den 19 sist förevarande october, längre tid lämnat,
egendomen efter Krono Befallningsmannen, Ädel och Högaktad Herr Bengt Lindeberg, som den 4
sistlidne september i Herranom avlidit, behörigen upptecknad och sedan värderad, varvid sig
inställte, Änkefrun Christina Magdalena Bortei, sönerna Herr Studenten Carl Friedrick myndig, Herr
Johan Zeferin på 20de, och Herr Jacob Georg på 17de året, samt döttrarna Jungfruarna Eva Sophia,
Ulrica Magdalena och Emerantia, tillika med faderbrodern Herr Commissarien Carl Gustaf Lindberg,
att de omyndigas rätt tillse och bevaka. Då Änkefrun tillkänna gav att dess avlidne man i livstiden för
henne muntligen tillkänna givit och förordnat, det egendomen av henne ograverad skulle innehavas
och förvaltas, till några av barnen förseddo blevo, och att broder och syster då lika lottägande bliva
borde, vilket änkefrun nu för sin del även förordnade, varemot äldsta sonen förmälte, att som han
icke vid arvslotts förordnandet närvarit, så kunde han icke varken för sig eller sina omyndiga bröder,
därtill nu samtycke lämna, men vad moderns nu gjorda Disposition vidgår, anstår honom icke åtala,
varefter sedan påmint blivit, att enligt Lag egendomen uppta och angiva. Bouppteckningen företogs,
och befanns egendomen som följer.
Fastigheter:
1 mtl Åsen Krono Cavalleri Augement, väl bebyggt och cultiverat, vilket avlidne Herr Krono
Befallningsmannen uti 40 år åbott och alla Onera därför utan klander riktigt erlagt, varför åbon
rättigheten utom 6 st spishällor av järn, som nu icke värderade bliva, nu anses ock utföres till 1500
Rd.
1 mtl Långserum Norrgård, förpantat till 1/2 mtl Crono Rusthåll Nö.44 under Majorens Compagnie
och Smålands Cavalleri, med Oxhagen och Mörteleken, samt torpen Smallerbäcken och Fällan.
1/2 mtl Stensjö Qvarnagård, förpantat till 1/4 Crono Rusthålls Stam med underliggande Såg, Qvarn.
1/4 mtl Skinnarehemmet, förpantat till 1/8 Crono Rusthålls Stam hemman. Tillika med Augements
Räntorna av 1/8 Högegren, och 1/2ten av eller uti Jonsbo, samt Halva Munderingen, som från
Lieutnaten Välborne Herr Magnus Georg Rudebeck och dess fru Adama Johanna Ståhlhammar enligt
köpe och transportbrev under den 31 augusti 1745 blivit inköpt för 1400 Daler Smt, efter vilken tid
2ne Nybyggen, att å Norregårds ägor vid Oxhagen, och ett å Qvarnagårds ägor kallat Gåshallen
tillgjorde blivit.
1 mtl Långserum Södergård, förpantat till 1/2 Krono Rusthåll under det förra, med torpen Strömmen
och Hollgierdsbygget, samt Halva Munderingen och Augements Räntorna av 1/8 Ekhult och 1/2va
Jonsbo, inköpt av Herr Commissarien Carl Gustaf Lindberg och dess fru Maria Johanna Stass efter
senare brev av den 2 januari 1757, för en summa 1171 Daler dito mynt. Tillsammans för hela
Rusthållet, utom åboende rättigheten, 1500 Daler.
Rättigheten av Krono Augements hemmanet ¼ mtl Lökeryd med där underliggande 3ne Torp och
Tullqvarn, som Herr Commissarien Lindberg Skattfri tillhörer, Två Tusende Fem Hundrade Sjuttio En
Daler Silvermynt. Men som Hans Konglige Maj:t igenom utfärdad Nådig förordning i Nåder förklarat
att Krono Rusthåll och dess tillhöriga Mundering böra i arv oklandrat gå, så finner värderingsmännen
skäligt, anse förenämnde Rusthåll Långserum med alla dess tillägor och Mundering, nu till en summa
av, 4300 Daler.
Bouppteckningen är på totalt 37 sidor.

Bouppteckning: Västra häradsrätt FI:12 s.915
År 1795, den 26 october, blev efter vederbörandes begäran nedanstående Bouppteckning upprättad
uti Qvarnagården eller Stensjö Qvarn i Svenarums socken, efter Änkefrun Christina Magdalena
Lindeberg, född Bortei, som därstädes med döden avled den 9 i samma månad, varvid var
närvarande, sonen Comministern Herr Carl Friedrick Lindberg, och för avlidne sonen
Kammarskrivaren Herr Johan Severin Lindbergs barn, deras moder Beatha Christina Wetter, sonen
Candidaten Herr Jacob Georg Lindberg, dottern Eva Sophia Lindberg, dottern Emerantia Lindberg och
hennes man Trumslagaren Herr Bengt Kindberg, samt i huset hemmavarande dottern Ulrica
Lindberg, vilken senare, uppvisa hennes avlidna moders, den 4 april 1792, till bemälte hennes dotter
givna Testamentariska Disposition på all sin efter lämnade lösa och fasta egendom, men ej dess
mindre påmintes hon att under Eds plikt uppgiva kavrlåtenskapen sådan den vid dödstimman
befanns, vilken uppgift sedermera skedde som följer.
Fastighet:
1/2 mtl förmedlat till 1/4 Qvarnagården i Svenarums socken, Krono Skatte Rusthåll Stam, med alla
dess tillhörigheter, utom torpet Gåshallen som i anseende till någon genom arv föreningen av den 14
januari 1769, nu väkt tvistighet uti huru vitt ägarna eller 4de systern Catharina som fingo Långserum
såsom sina arvelotter, till vilket 1/2 förmedlat till 1/4 mantal Qvarnagården nu avlidna fru Lindberg
enligt …. ….. arvsförening istället för sin Lagliga Arvs och Giftorätt såsom undantag sig förbehållit.
Efter nuvarande tiders pris värderas uti värde till minst 1000 Rd.
Bouppteckning: Västra häradsrätt FI:9 s.911
År 1788, den 1 october, anställdes Laga bouppteckning efter Herr Anders Dryselius, som avled i
Långserum Norrgård den 19 sistlidne september, och lämnade efter sig utom änkan fru Eva Sophia
Lindeberg, en omyndig dotter, Jungfru Sigrid Christina Dryselius Sexton år gammal, vilkens rätt
bevakades av den omyndigas fader broder Prosten och Kyrkoherden uti Rogberga, Högärevördige
och Höglärde Herr Magister Erland Dryselius.
Sedab vederbörande blivit påminta att ej undandölja något av den i boet befintliga egendom, utgavs
den av änkefrun, och värderades av underskrivne tillkallade värderingsmän, som följer.
Fastighet:
1 fjärdedels Skatte Rusthåll vid Smålands Cavalleri Primier Majorens Compagnie Nö.44 Långserum
Norrgård. Vilket är änkefruns fädernejord, uppföres här till 333 Rd.
Utestående fodringar:
Framlidne Herr Prosten Ödman uti Hjälmseryd skyldig ifrån 14 feb 1776, 16,32 Rd
Herr Fabriqueuren Lemke lånt den 4 oct 1780, 75 Rd, varpå är avbetalt 16 Rd 32 öre
Herr Häradshöfdingen Mobeck i Linhult lånt den 29 januari 1781, 100 Rd
Hälften brukaren Jonas Månsson skyldig, 2,24 Rd
Torparen Anders Sjöberg skyldig från den 4 juli 1787, 16,32 Rd
Herr Cornetten Ahlander skyldig ifrån den 10 juli 1787, 8,24 Rd
Herr Prosten Dryselius i Rogberga lånt den 1 sept 1787 45 Rd, varav voro avbetalt 8 Rd

Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAAAC:28b bild 1800 (år 1670)
Samma dag framkom Thomas Larsson i Åsen och kärade mot Måns Jönsson i Lilla Gödeberg å Frälse,
om ett par oxar köpta för 8 Rd, sedan lejde dem i 2 år, men när de hemkördes var den ene sjuker
över halsen var uppsvullen, blev liggandes, dock stucken till döds, efter ingen förhoppning var om
livet. Dock gömdes kött och huvud, som skedde 14 dagar före Michaelis. Omsidor förliktes Måns
giver Thomas 6 Daler Riksmynt, där med såte avträdde.
Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAAAC:29 bild 490/ s.93 (år 1675)
Nämndemannen Thomas i Åsen berättade att Jöns i Röö haver lovat honom en fälla för en sillsked,
som Thomas honom länt haver, och nu vill Jöns taga fällan igen, vilken fälla råg seqvestreras till nästa
Ting efter begäran, då denne sak efter föregången Laga stämning slutas och avdömas skall.
Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAAAC:29 bild 2920/ s.37 (år 1680)
Nämndemannen Thomas i Åsen å sine och sin Sons Daniels vägnar, låter uppbjuda 3/4 Södra Hiarum.
Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAAAC:61 bild 30 (år 1681)
Eftersom på senaste Ting är blivet Nämndemannen Thomas Larsson i Åsen förekastat, som skulle han
icke vara av äkta säng födder, och således ovärdig att sitta uti något Nämndemans rum, alltså blev nu
inom lyckta dörrar, efterfrågat huru där med kunde vara beskaffat, var vid Thomas framviste tvenne
attester, den ena om sina föräldrar, att de hava varit trolovade med varandra, men för än
äktenskapet kunde fullbordas, är fadern vorden avfärdat på Tåg i fiende land, därest han och är
bliven slagen, varuppå och sedermera i förmågo av den andra attesten, är vordet vad Tinget förfrågat
huruvida han Thomas, efter sina föräldrar måtte ärva, då han efter Lag är erkänd bliven för
adelkåhnu barn, emedan föräldrarna voro Prästläste, och haver han således tagit arv såsom äkta, ty
kunde honom och för den skull, ej heller nu förnekas, att vidare sitta uti Nämnden, helst han där före
detta en långlig tid suttit, och ingen honom förr om sådant tilltalat, utan efterläts med den
förmaning, att han skall akta sig väl uti sitt ämbetes förrättande, ifrån Sompe och dryckenskap, och
sig skickeligen förhålla, så att han icke genom något sitt eget förseende, gör sig till Nämndemans
tjänsten ovärdig.
Bouppteckning: Västra häradsrätt FI:48 s.551
År 1863, den 13 april, förrättades nedanstående laga bouppteckning efter hustrun Maja
Abrahamsdotter i Åsen, som med döden avled den 1 innevarande april, och lämnade efter sig såsom
arvtagare, numera änkomannen Sven Nilsson, och med honom sammanhavde barn, nämnligen
sonen Johannes Svensson i Skogsåkra myndig och närvarande, samt omyndigförklarade sonen Pehr
Johan Svensson, vars rätt bevakades av hans laga tillförordnade förmyndare Johannes Andersson i
Slätteryd Södergård, samt dottern Johanna gift med Carl Carlsson i Brunseryd. Änkomannen
åtvarnades om sin skyldighet att uppgiva boet sådant som det vid dödstimman befanns.
Bouppteckningen företogs i följande ordning, nämnligen.
Fastighet fanns ej.
Utestående fodringar: Av Johannes Andersson i Slätteryd 333,33 Rd
Summa behållning: 382,11 Rd
Bouppteckning: Västra häradsrätt FI:13 s.983

År 1799, den 7 october, inställde sig undertecknade efter begäran av änkan Maria Håkansdotter i
Åsen, att därstädes upprätta laga bouppteckning efter hennes i livstiden kära man Arvid Gabrielsson,
som med döden avled den 12 juli sistlidne, och efter sig lämnade 3 st omyndiga barn, en son Arvid
Gabrielsson och 2ne döttrar Lena och Maria Arvidsdöttrar, till de omyndigas rätts bevakande
inställde sig som gode man, deras faderbroder Gabriel Arvidsson i Rommenås. Änkan åtvarnades att
vid Eds plikt riktigt uppgiva egendomen sådan som den vid dödstimman befanns. Bouppteckningen
företogs som följer, nämnligen.
Fastighet: 1/8 mantal uti Krono Skatte Augements hemmanet Åsen, varav änkan haver ärvt efter sin
broder Fem sextondelar, och En sextondel inlöst gemensamt med sin avlidna man, anses i värde till
333,16 Rd
Bouppteckning: Västra häradsrätt FI:50 s.13
År 1869, den 29 november, förrättades efter begäran bouppteckning efter undantagsmannen Sven
Gabrielsson i Åsen, Malmbäcks socken, som med döden avled den 19 dennes, och lämnat efter sig
såsom arvtagare, hustrun, numera änkan Martha Johannesdotter och med henne sammanhavde
barn, nämnligen sonen August Svensson och 3ne döttrar, Anna Stina gift med hemmansägaren Johan
Magnusson i Broddarp, Johanna gift med torparen Gustaf Hultman på Hulthagen under Pustanäs,
samt Sara gift med hemmansägaren August Jonasson i Boda, alla arvingar myndiga och närvarande.
Änkan uppmanades att uppgiva boet sådant som det vid dödstimman befanns. Bouppteckningen
företogs i följande ordning, nämnligen.
Summa inventarie: 930,60 Rd
Summa behållning: 920,75 Rd
Bouppteckning: Västra häradsrätt FI:54 s.9
År 1879, den 31 december, inställde sig undertecknade i Åsen, Malmbäcks socken på begäran av f d
Grenadiären Anders Johan Spets därstädes, att förrätta laga boupptecknig efter dennes hustru Maria
Christina Gustafsdotter, som med döden avled den 3 sistlidne augusti detta år, och lämnat efter sig
som arvtagare bemälte änkoman Anders Johan Spets och med honom sammanhavde barn,
nämnligen myndiga och närvarande sönerna Claes Johan Spets i Åsen och Gustaf August Spets i
Nässjö, samt omyndige sönerna Frans Henning, Anders Alfred, och flickorna Christina och Ädla Maria,
dessa fyra sistnämnde omyndiga barns rätt och bästa bevakades av deras laga tillförordnade
förmyndare, hemmansägaren Johannes August Löf i Rösum. Änkomannen erinrades om sin
skyldighet att uppgiva boet och egendomen sådan den vid dödstimman befanns. Bouppteckningen
företogs i följande ordning.
Fastighet: 1/4 dels mantal Åsen, upptages till sitt vid Taxerings Commeteens fastställda värde 5500
Kronor.
Summa inventarie: 7634,64 Kr
Summa skuld: 4160,29 Kr
Summa behållning: 3474,35 Kr
Bouppteckning: Västra häradsrätt FI:44 s.479
År 1854, den 30 juni, inställde sig undertecknade i Åsen, Malmbäcks socken, att förrätta laga
bouppteckning efter före detta hemmansägaren Carl Isacsson därstädes, som med döden avled den
17 dennes, och efter sig lämnat såsom arvtagare änkan Lena Catharina Nilsdotter och med henne
sammanhavde 6 barn, nämnligen sonen Pehr Johan Carlsson myndig, och sonen Claes 17 år,

Johannes Malcolm 14, Victor 11, Gustaf 6, och dottern Johanna Sophia 20 år gammal, de 5
sistnämnde omyndiga, och för deras rätts bevakande inställde sig deras faderbroder,
hemmansägaren Samuel Petersson i Slätteryd, som till förmyndare anmäles. Änkan åtvarnades att
vid Eds plikt uppgiva boet sådant som det vid dödstimman befanns. Bouppteckningen företogs i den
ordning som följer.
Fastighet: 1/4 dels mantal Åsen, upptages till sitt vid Taxerings Commiteens fastställda värde 608 Rd.
Summa inventarie: 1149,42 Rd
Summa skuld: 291,37 Rd
Summa behållning: 858,5 Rd
Bouppteckning: Västra häradsrätt FI:53 s.1033
År 1879, den 12 maj, inställde sig undertecknade efter begäran i Åsen, Malmbäcks socken, att
förrätta laga bouppteckning efter änkan Martha Catahrina Johansdotter därstädes, som med döden
avled den 5 innevarande maj, och lämnat efter sig som arvtagare 4 st barn, nämnligen sonen
Johannes August Svensson på Tenhult myndig och närvarande, döttrarna Anna Stina gift med Sven
Johan Magnusson i Broddarp av Bringetofta socken, Johanna Sofia gift med Gustaf Hultman som för
några år tillbaka avreste till Amerika och bosatte sig i Chicago, vilkas rätt och bästa bevakades av
hemmansägaren Sven Andersson i Pustanäs enligt fullmakt, dottern Sara Lisa numera myndig änka
boende i Boda av Nässjö socken, arvtagarna åtvarnades om sin skyldighet att uppgiva boet sådant
som det vid dödstimman befanna, och därtill uppdrogs sonen Johannes August Svensson på Tenhult.
Bouppteckningen företogs i följande ordning, nämnligen.
Vi Gustaf Henrik Hultman och Johanna Sopia Hultman (Svensdotter) giva härmed fullmakt åt Sven
Andersson i Pustanäs, Malmbäcks socken av Jönköpings län, Sverige, att bevaka, uppbära och
förvalta vår andel i arv efter avlidna Martha Johansdotter, och förklarar vi oss nöjda med vad han i
denna sak gör och låta.
Titusville, Staten Pennsylvania, Nord Amerika den 14 juli 1879
Gustaf Henrik Hultman, Johanna Sophia Svensdotter-Hultman
Bevittnas av Ludvig Malm, John A. Hultgren, ledamöter av kyrkostyrelserna för Emanuels
församlingen i Titusville, Pennsylvania.
Summa inventarier: 1713,96 Kr
Summa skulder: 212,54 Kr
Summa behållning: 1201,42 Kr
Bouppteckning: Västra häradsrätt FI:48 s.1071
År 1864, den 18 mars, inställde sig efter begäran undertecknade i Åsen, Malmbäcks socken, att
förrätta laga bouppteckning efter hemmansägaren Jojannes Johansson därstädes, som med döden
avled den 6 sistlidne februari, och lämnat efter sig såsom arvtagare numera änkan Annika
Jonasdotter och med henne sammanhavde ett barn, dottern Maja Stina Johannesdotter, gift med
nämndemannen L J Johansson på Åsen, änkan åtvarnades om sin skyldighet att uppgiva boet och
egendomen sådan som den vid dödstimman befanns. Bouppteckningen företogs i följande ordning,
nämnligen.
Fasighet: 1/8 dels mantal Åsen, upptages till sitt vid senaste Taxerings Commete fastställda värde
3050 Rd.
Utlånta penningar:
av Petter Larsson i Pustanäs, revers av den 12 juni 1863 - 200 Rd

av Johannes Gustaf Pettersson i Fallnafors, revers av den 3 april 1863 - 100 Rd
av Anders Nilsson i Göstorp, revers av den 14 mars 1857 - 100 Rd
av Johannes Israelsson i Kansjö, revers av den 26 maj 1861 - 100 Rd
acv Johannes Svensson i Göstorp - 260 Rd
av Henrik Kulin (Kollin) i Järsnäs, revers av den 9 oktober 1856 - 80 Rd
av Anders Isacsson i Södra Hiarum, revers av den 12 augusti 1856 - 40 Rd
av Pehr Johan Abrahamsson i Älgaryd, revers av den 30 maj 1857 - 66 Rd
av Pehr Gustaf Johansson i Lilla Åkerhult - 50 Rd
av Sven Sjöström på Klinten under Fredriksdal - 31 Rd
av Johannes Svensson i Hulu - 52,50 Rd
av Petter Lundberg i Älgaryd - 20 Rd
av Johannes Larsson i Malmbäcks Klockaregård - 20 Rd
av Jonas Andersson i Fagerhult - 25 Rd
Summa inventarie: 4745,85 Rd
Skulder: Begravningskostnaden sammanräknad - 100 Rd
Summa behållning: 4645,85 Rd
Bouppteckning: Västra häradsrätt FI:64 s.1
År 1897, den 13 januari, förrättades på vederbörandes begäran laga bouppteckning i sterbhuset efter
f.d. Häradsdomaren L J Johansson i Åsen av Malmbäcks socken, som där avled den 6 nästföregående
november, och som sterbhusdelägare och arvingar efterlämnade sin hustru, numera änkan Maria
Christina Johannesdotter, samt dessa makars i äktenskapet födde 6 barn, vilka äro.
1. Sonen Claes Johan Larsson i Åsen
2. Dottern Anna Christina, gift med hemmansägaren Isac Svensson i Packebo
3. Helena Maria, gift med hemmansägaren Claes Johan Andersson i Linneryd
4. Mathilda, gift med hemmansägaren Carl Otto Johannesson i Norra Hiarum
5. Amanda Elise, gift med hemmansägaren Anders Malkolm Fornander i Falla
6. Augusta Cecilia, gift med hemmansägaren Johannes August Pettersson i Åsen
Alla vederbörande myndiga och nu närvarande.
Änkan Maria Christina Johannesdotter, som hade att uppgiva boet, erinrades om sin skyldighet i
sådant avseende, varefter uppteckning och värdering företogs på sätt som följer.
Fastighet: 1/4 mantal Krono Skatte Åsen, av makarna gemensamt erhållit genom gåvobrev den 23
januari 1847, bevillningstaxerat till 7700 Kr
Fodringar:
av August Andersson i Virestorp - 7499,02 Kr
av S J Carlström i Virestorp - 1027,64 Kr
av C F Claesson i Ulfstorp - 453,44 Kr
av C J Carlsson i Krubbarp - 218,92 Kr
av Abraham Henriksson i Hult - 1083,19 Kr
av Johan Sandahl i Lycke - 205,36 Kr
av Gustaf Almqvist i Söräng - 41,47 Krav C A Claesson i Långserum - 106,60 Kr
av G Malmsten i Berg - 100 Kr
av skollärare A J Berg i Malmbäck - 40,61 Kr
av kapten Hebbe i Västansjö - 102,42 Kr
av Johan Nilsson i Fagerhult - 151,23 Kr

av P J Abrahamsson i Älgaryd - 37,87 Kr
Kontanta penningar inneliggande - 727,67 Kr
Osäkra fodringar av åtskilliga personer - 727,67 Kr
Summa tillgång: 19758,34 Kr
Skulder: 275 Kr
Summa behållning: 19483,34 Kr
Bouppteckning: Västra häradsrätt FI:56 s.973
År 1885, den 4 maj, inställde sig undertecknade efter begäran, att förrätta laga bouppteckning i
sterbhuset efter änkan Annika Jonasdotter i Åsen, Malmbäcks socken, som med döden avled den 24
sistlidne april, och lämnat efter sig som arvtagare enda dottern Maja Stina Johannesdotter gifte med
häradsdomaren L J Johansson i Åsen, hos vilken den avlidna bott och vistats. I följd härav uppmandes
denne att uppgiva boet och egendomen sådan den vid dödstimman befanns. Bouppteckningen
företages i följande ordning, nämnligen.
Fastighet fanns ej.
Utestående fodringar:
av Isac Svensson i Packebo - 200 Kr
av Claes Larsson i Hästeryd - 100 Kr
av Claes Andersson i Linneryd - 100 Kr
Summa inventarie: 621,25 Kr
Bouppteckning: Västra häradsrätt FI:9 s.689
År 1786, den 13 februari, blev bouppteckning förrättad efter torparen Sven Pehrssons avlidna hustru
Maja Jonsdotter ifrån Källestorp under Åsen i Malmbäcks socken, efter vilken voro fem barn, fyra
söner och en dotter, varav tre söner med förra giftet, Jonas, Hindrick och Johannes, som voro
myndiga och nu närvarande, och sonen Anders samt dottern Catharina omyndiga, för vilkas räkning
voro tillstädes dannemannen Daniel Jönsson i Hudaryd. Boet befanns, uppgavs, och värderades som
följer.
Summa: 15,7 Daler
Bouppteckning: Västra häradsrätt FI:28 s.711
År 1824 den 27 December sammanträdde undertecknade, för att förätta uppteckning och värdering i
kvarlåtenskapen i sterbhuset efter avlidna torparen Nils Larsson på torpet Hagenstorp under Åsen,
som avled därstädes den 16 innevarande December, och efter sig lämnat 3:ne myndige barn,
nämnligen 2:ne söner och en dotter, samt en styvson. De förre voro alla närvarande, men i den
senares ställe inställde sig dess laga förmyndare Nils Nilsson i Ormestorp. Barnen eller släktingarna,
förmantes att vid påföljd av edgång, och ansvar efter lag egendomen redligen uppgiva, sådan den vid
Nils Larsson dödstund befanns, varefter uppteckningen skedde som följer.
Bouppteckning: Västra häradsrätt FI:12 s.1023
År 1796, den 12 december, efter anmodan av änkan Britta Pettersdotter i Åsen, inställde sig
undertecknade att därstädes förrätta Laga bouppteckning efter dess i livstiden kära man,
nämndemannen, välförståndige Håkan Malmberg, som med döden avled den 2 december sistlidne,
utan barn och livsarvingar. Härvid var tillstädes den avlidna mannens närmaste arvingar, nämnligen
brodern Sven Håkansson i Fallnafors och svågern Arvid Gabrielsson i Korpebo, tillika med ovan

nämnde änka, som åtvarnades enligt Lagens föreskrift redeligen uppgiva egendomen, samt med
fodringar och gäld, sådan som den vid dödstimman befanns, och bouppteckningen företogs som
följer, nämnligen.
Fast egendom:
En fjärding Kronoskatte Åsen, finnes enligt avhandlingar av den 2 maj samt den 15 maj och därå
erhållit fastebrev av den 10 juni 1795, som tillägnar Malmberg och dess hustru Britta Pettersdotter
1/4-ding efter helt räknat i ovan nämnde hemman, vilken i nuvarande tider anses till värde 666,32
Rd.
Utestående fodringar:
Utav inspektör Björklund efter förskrivning 6,32 Rd
Johannes på Viresjö 0,08 Rd
Bengt i Gummestorp 0,19 Rd
P. Almstedt emottaget till pappers lösen 2 Rd
Arvid i Korpebo 0,24 Rd
Sven Hansson i Fallnafors 0,28 Rd
Petter i Lycke 0,04 Rd
Sven Hansson i Röd 1 Rd
Urmakare Fogelberg 2 Rd
Petter i Lycke 10 Rd
Gäld och Skuld:
till Arvid i Korpebo enligt förskrivning av den 25 mars 1796 100 Rd
till Sven Hansson i Fallnafors efter förskrivning av den 1 mars 1796 16,32 Rd
dito till samme man utan förskrivning 3,08 Rd
till Arvid i Korpebo för utlagda .. rätter 2,08 Rd
till Johan i Brittebo 0,12 Rd
till Elias i Älgaryd 0,16 Rd
till Isac i Kärrabo 0,03 Rd
till nämndemannen Malmqvist 0,04 Rd
till Arvid i Korpebo utan förskrivning 5,16 Rd
till Israel i Hudaryd för ....... 1 Rd
till Christoffer i Fallnafors 0,08 Rd
till Johannes Jonasson i Korpebo 0,08 Rd
till Arvid i Korpebo för gjorda dagsverken 1,03 Rd
till Sven i Fallnafors för dito 0,12 Rd
till soldaten Malm i höstlön 0,06 Rd
till dito man för ett dagsverke 0,02 Rd
till Jöns i Brunseryd för 3 dagsverken 0,09 Rd
till Sven Pehrsson i Röd 0,32 Rd
till modern Stina i Åsen 3 Rd
till Jöns på Hiarums torp ett dagsverke 0,03 Rd
till lik insvepning 1,01 Rd
Smör till begravningen 3 1/2 mrsr 0,21 Rd
Kjött till dito 2 pond 1,40 Rd
Fläsk till dito15 mrkr 1,12 Rd
Summa behållning: 144,16 Rd

Bouppteckning: Västra häradsrätt FI:27 s.1093
År 1824, den 1 maj, sammanträdde undertecknade, för att förrätta uppteckning och värdering å
kvarlåtenskapen i sterbhuset efter avlidne Nils Larssons hustru Catharina Månsdotter i torpet
Hagenstorp under Åsen, som avled härstädes den 4de sistlidne mars, och som efter sig lämnat en son
Johannes Pettersson, ungefär 19 år gammal, till förordnade förmyndaren Nils Nilsson i Ormestorp
inställde sig härstädes vid samma tillfälle, för att bevaka den omyndiges rätt. Änkomannen Nils
Larsson förmantes att redeligen uppgiva egendomen sådan den vid hustruns dödsstund befanns, vid
påföljd, att samma uppgift med Ed bekräfta, varefter uppteckningen skedde som följer.
Fastighet fanns ej.
Summa inventarie: 39,31 Rd
Bouppteckning: Västra häradsrätt FII:7 nr.63
År 1780, den 17 maj, blev upprättad laga uppteckning på Åsens torp och Malmbäcks socken, efter
begäran av avskedade soldaten Lars Hultmans kära hustru Catharina Nilsdotter, som avled den 6 maj,
och lämnat efter sig fem små omyndiga barn, en son Arvid Larsson, och fyra döttrar, Lisbeth, Lena,
Stina, och Sara Larsdöttrar, och vid detta tillfälle inställde sig Anders Andersson i Åsen på de
omyndiga barnens vägnar, den lilla kvarlåtenskap, företages på sätt som följer.
Bouppteckning: Västra häradsrätt FI:55 s.1339
År 1883, den 12 november, inställde sig undertecknade i Åsen, Malmbäcks socken, att förrätta laga
bouppteckning i sterbhuset efter änkan Lena Catharina Nilsdotter därstädes, som med döden avled
den 29 sistlidne oktober, och lämnat efter sig som arvtagare, myndige sonen Gustaf Carlsson i Åsen,
samt dotterna Johanna Sofia Carlsdotter gift med hemmansägaren Johan Jonasson i Rommenås,
även myndig och närvarande. Ovannämnde Gustaf Carlsson åtvarnades om sin skyldighet att uppgiva
boet sådant som det vid dödstimman befanns. Bouppteckningen företages i följande ordning,
nämnligen.
Fastighet fanns ej.
Summa inventarie: 726,25 Kr
Skulder: 145 Kr
Summa behållning: 581,25 Kr
Bouppteckning: Västra häradsrätt FI:54 s.659
År 1880, den 28 december, inställde sig undertecknade efter begäran i Åsen, Malmbäcks socken, att
förrätta laga bouppteckning efter änkomannen och hemmansägaren Anders Johan Spets därstädes,
som med döden avled den 17 i denna månad, och lämnat efter sig som arvtagare 6 st barn,
nämnligen myndige sönerna Claes Johan i Åsen, Gustaf August i Stockholm, Frans Henning i Åsen, alla
Anderssöner, vilka är närvarande, samt 3 st omyndiga barn, nämnligen sonen Anders Alfred
Andersson, och flickorna Christina samt Ädla Maria Andersdöttrar, dessa 3ne stycken omyndiga
barnens rätt och bästa bevakades av deras vid Västra härads rätt laga tillförordnade förmyndare,
hemmansägaren Johannes August Löf i Rösum. Äldste och hemmavarande sonen Claes Johan
Andersson åtvarnades om sin skyldighet att uppgiva boet och egendomen sådan den vid dödstimman
befanns. Bouppteckningen företogs i följande ordning, nämnligen.
Fastighet: 1/4 dels mantal Åsen, upptages till sitt vid Taxerings Commeteen fastställda värde 5500 Kr
Summa inventarie: 7681,65 Kr

Summa skuld: 4278 Kr
Summa behållning: 3403 Kr
Bouppteckning: Västra häradsrätt FI:19 s.267
År 1810, den 5 maj, blev på begäran av änkan Annika Pettersdotter ifrån Åsens soldattorp, laga
bouppteckning förrättad av undertecknad efter dess avlidna man Jonas Åhl, som med döden avled
den 16 april detta år, enligt befälets uppgift vid regementet, och efter sig lämnat en son vid namn
Jonas 3 år gammal, till den omyndiges rätts bevakande inställde sig vid detta tillfälle, nämndemannen
Johan Björkman i Åsen, varefter änkan förmantes att vid Edlig förbindelse uppgiva egendomen sådan
den vid dödstimman befanns, och företogs bouppteckningen som följer.
Summa inventarie: 42 Rd

