ÅSEN
DSCN0673-0674
Vadstena 070731
§86
1/16 mtl Kronoskatte Åsen
1771 den 5 mars
S D. Hos Häradsrätten lät Sven Hansson i Klockaregården anhålla om uppbörd å
den 1/16-del i kronoskattehemmanet Åsen som den 17 sistlidna oktober blivit
intecknat till Sven Hanssons säkerhet för ett till herr magister Carl Fredrik
Lindberg försträckt lån, stort 150 Rd Silvermynt med därå belöpande ränta. Och
emedan Häradsrätten finner skäligt denna ansökning bifalla, alltså och till följe av
IX kapitel Jordabalken bliver benämnda 1/16-del uti Åsen såsom pant för Sven
Hansson i Klockaregården, hos herr magister Carl Fredrik Lindberg ägande
fordran av 150 Rd Smt med ränta härigenom uppbuden 1sta gången.

PICT0150-0151
Vadstena 041228
§20
1/2 mtl Kronoskatte Cavalleri Augment Åsen
1782 den 7 maj
Med anhållan om laga uppbud, inlämnades till Häradsrätten ett så lydande
köpebrev.
Jag Jacob Georg Lindeberg gör härmed vitterligt, det jag av fri vilja och välberått
mod, som jag ock i kraft av detta köpebrev härmed upplåter och försäljer min
ägande fastighet uti Skatte Krono Cavallerie Augement hemmanet Åsen, ett halft
mantal, uti Jönköpings län, Västra Härad och Malmbäck socken, och tillägnar
densamma Dannemannen välförståndige Jonas Persson-Mattelin uti Mattholka,
och dess hustru för en överenskommen köpesumma Fem tusende Daler Smt eller
Åtta hundra Trettio En Riksdaler 16 skilling Specie, som jag till fullo nöje erhållit
haver och således härmed qvitterade varda. Avhänder mig för den skull
ovanberörde halfgård uti Åsen och tillägnar densamma Jonas Pehrsson-Mattelin,
med den förmån och de rättigheter som jag själv äger och innehaver, intet
undantagit av härvid därtill lyder eller lagligen tillvinnas kan i våto och torro,
närby och fjärran, jämte hälften uti tvenne stycken dagsverks torp som på gårdens
ägor belägna äro.
Till yttermera visso haver jag detta med egen hand underskrivit, och med anburet
sigill bekräftat, som skedde uti vittnens närvaro på Torrstorp, den 5 april 1782.
Jacob Georg Lindeberg J. L.
Såsom närvarande vittnen underskriver, Johan Torstensson, Per Nilsson i
Hillerstorp.
Rätta tillträdelsedagen är nästkommande vårfrudagen år 1783, betygar Jacob
Georg Lindeberg, och Johan Torstensson, Per Nilsson uti Hillerstorp.
Och fann Häradsrätten till följe av IV cap. Jordabalken skäligt att förenämnda ett
halft mantal uti Skatte Krono Cavallerie Augements hemmanet Åsen, för köparen
Jonas Persson-Mattelin mot överenskommen köpeskillingen 833 Riksdaler 16
skilling Specie, och de uti köpebrevet utsatta villkor, lagligen nu uppbuda 1.a
gången.

DSCN3605-3606
Vadstena 101228
§20
1/2 mtl krono cavallerie augment Åsen
1782 den 7 maj
Med anhållan om laga uppbud uppbud inlämnades till Häradsrätten ett så lydande
köpebrev.
Jag Jacob Georg Lindeberg gör härmed veterligt det jag med fri vilja och välberått
mod som jag ock i kraft av detta köpebrev upplåter och försäljer min ägande
fastighet uti skatte krono cavalleri augments hemmanet Åsen, ett halvt mantal uti
Jönköpings län, Västra härad och Malmbäcks socken och tillägnar densamma
dannemannen välförståndige Jonas Persson Mattelin uti Mattholka och dess
hustru för en överenskommen köpesumma Femtusende Daler Silvermynt eller
åttahundrasjuttiosju Riksdaler sexton skilling specie som jag till fullt nöje erhållit
haver och således härmed kvitterade varda. Avhänder mig fördenskull
ovanbenämnda halvgård uti Åsen och tillägnar densamma Jonas Persson rätteligen
med den förmån och de rättigheter som jag själv äger och innehaver, intet
undantaget av vad därtill lyder eller lagligen tillvinnas kan i våto och torro, närby
och fjärran, jämte hälften uti tvenne stycken dagsverkstorp som på gårdens ägor
belägna är.
Till yttermera visso har jag det med egen hand underskrivit och med behörigt
sigill bekräftat som skedde uti vittnens närvaro på Torrstorp den 5 april 1782.
Jacob George Lindeberg
Såsom närvarande vittnen underskriver Johan Torstensson. Per Nilsson i
Hillerstorp
Rätta tillträdelsedagen är nästkommande vårfrudag år 1783 intygar Jacob George
Lindeberg etc
Och fann Häradsrätten tillfölje av IV kapitel Jordabalken skäligt att förenämnda
ett halvt mantal uti skattehemmanet kavalleriaugmenthemmanet Åsen för köparen
Jonas Persson Mattelin mot överenskommen köpeskilling 833 Rd 16 Sk Specie
och de uti köpebrevet utsatta villkor lagligen nu uppbjudes 1sta gången

PICT0402-0404
Vadstena 041228
§12
1/2 mtl Kronoskatte Augment Åsen
1785 den 5 okt
Inlämnades till Häradsrätten ett ord från ord så lydande köpebrev, med förbehåll
om uppbud.
Jag Johan Hjelmberg och jag Anna Mertha Tholander göra härmed kunnigt och
vitterligt, att sedan vi uppå allmän auction den 24 juni 1783 enligt medfångit
köpebrev av samma dato, oss tillhandlat ett halft mantal uti Krono Skatte
Augements hemmanet Åsen, uti Jönköpings län, Västra Härad och Malmbäck
socken belägit, och samma tillträtt laga fardag 1784. Så hava vi av moget
betänkande och samråd beslutat att denna vår tillhandlade hemmansdel åter
bortsälja, som vi ock i kraft av detta vårt öppna avyttra och försälja förutnämnd
oss tillhandlade och hittills ägande hemmansdel, ett halft mantal uti Krono Skatte
Augements hemmanet Åsen, till betjänten Johan Björkman, emot en
överenskommen och betingad köpesumma 5300 Daler Smt., eller 883 Riksdaler
16 skilling Specie, och som denna summa blivit oss tillfullo betald, och
härigenom vederbörligen qvitterad varder, alltså avhända och avstå vi å egna och
våra arvingars eller rätts iträdare vägnar, ovannämnde nu bortsålde ett halft mantal
uti Krono Skatte Augements hemmanet Åsen, med all dess tillhörigheter, uti hus
och jord, åker och äng, skog och mark, torp och torpställe etc., med vad mera

därtill nu lyder, av ålder legat och lytt haver eller hädanefter lagligen tillvinnas
kan, intet undantagandes, och samma tillägnar köparen betjänten herr Johan
Björkman och dess tillkommande arvingar eller rätts iträdare, att laga fardag 1786,
emottaga och tillträda i det stånd det nu befinnes, enligt därom under detta dato
slutadt särskilt contract. Förbindandes oss till hemul efter lag.
Till yttermera visso varder detta köpebrev med våra egenhändiga namn och sigills
undersättande i vittnens närvaro bekräftadt, av Åsen den 6 oktober 1784.
Johan Hjelmberg, Anna Mertha Tholander
Såsom närvarande vittnen underskriva: Wilhelm Unbeck, Håkan Håkansson
Varför samt till följe av I och IV cap. Jordabalken, ett halft mantal uti Krono
Skatte Augements hemmanet Åsen i Malmbäck socken, upbudes mot 883
Riksdaler 16 skilling Specie, för betjänten Johan Björkman och dess arvingar nu
1.a gången.

PICT0426
Vadstena 041228
§2
1/2 mtl Kronoskatte augment Åsen
1786 den 3 maj
Krono Skatte Augements hemmanet 1/2 Åsen, uppbjöds för betjänten Johan
Björkman och dess arvingar emot 883 Riksdaler 16 skilling Specie, nu 3.e
gången.
Dock skall detta köp, som skett utom börd, kungöras Kungliga Befallningshavare.

PICT0429-0431
Vadstena 041228
§67
1/4 mtl Kronoskatte Åsen
1786 den 3 maj
Jämte uppvisandes av original skattebrevet av den 11 mars 1767, inlämnades även
av nämndemannen Håkan Malmberg ett köpebrev av följande innehåll.
Jag Carl Friedrich Lindeberg gör härmedelst vitterligt, det jag av fri vilja och
moget övervägande samt med min kära hustru S. Åhmans goda minne och
samråd, haver upplåtit och försålt, som jag till skulds gäldande blivit föranlåten,
och i kraft härav upplåter och försäljer, Skatte och besittningsrätten av 1/4-ding
efter helt räknat uti Krono Skatte Augements hemmanet Åsen, beläget uti
Jönköpings län, Västra Härad och Malmbäck socken, till nämndemannen Håkan
Malmberg och dess broder drängen Sven Håkansson, för en betingad köpeskilling
stor 383 Riksdaler 16 skilling Specie, eller 2300 Daler Smt., och som vi berörde
köpesumma 383 Riksdaler 16 skilling Specie, den första penningen med den sista
till fullt nöje anammat hava, och jämväl härigenom behörigen qvitteras. För den
skull avhänder vi oss å egna och våra arvingars vägnar, Skatte och
besittningsrätten av ovannämnde 1/4-ding efter helt räknat uti Krono Skatte
Augements hemmanet Åsen, och densamma tillägnar berörde Köpare Håkan
Malmberg och dess broder Sven Håkansson, samt deras arvingar eller rätts
iträdare, att vårfrudagen eller laga fardag 1787 få mottaga och tillträda i det stånd
det då befinnes utan något förbehåll mer än här nedan anfört bliver, med hus, jord,
åker, äng, skog, mark, torp, torpställe samt alla andra tillägor i våto och torro,
närby och fjärran, intet undantagandes av allt det som därtill lyder, med rätta ligga
bör och lagligen tillvinnas kan, att nyttja, bruka och behålla, och till evärdelig ägo
disponera såsom all annor deras välförvärvade egendom bäst de gitta, härvid
förbehåller jag mig, att få behålla den byggning över och öster på gården som jag

bor uti, emot det att köparna däremot, kommer att undfå lika stor tomt, väster på
gården, samt min där nu stående gamla byggning.
Ägandes köparen frihet å mer berörda hemmansdel, vid vederbörlig domstol i
orten sig lagfart och fasta förvärva när så åstundas. Förbindandes oss ej allenast
till hemul efter lag, utan även försäkra, att vi denna försålda hemmansdel innan
tillträdet eller vårfrudagen 1787 ifrån inteckningar lösa och entlediga.
Till yttermera visso haver vi detta vårt salubrev uti nedanstående vittnens närvaro
med våra egenhändiga underskrifter och signatur bekräftat, som skedde på Åsen
den 2 Maj 1786.
Carl Friedrich Lindeberg, Anna Sara Åhman
Såsom vittne underskriva: Sven Pehrsson, och Zachris Svensson i Röd
I anledning varav uppå anhållan samt till följe av I och IV cap. Jordabalken, skatte
och besittningsrätten av 1/4 del efter helt räknat uti Krono Skatte Augements
hemmanet Åsen, uppbjöds för nämndemannen Håkan Malmberg och dess broder
drängen Sven Håkansson och deras arvingar, emot 383 Riksdaler 16 skilling
Specie, och de övriga i köpeavhandlingen betingade villkor, nu 1.a gången.

PICT0444
Vadstena 041228
§99
1/4 mtl Kronoskatte augment Åsen
1786 den 17 nov
1/4 efter helt räknat i Krono Skatte Augementshemmanet Åsen, uppbjöds för
nämndemannen Håkan Malmberg och dess broder drängen Sven Håkansson, samt
deras arvingar emot 383 Riksdaler 16 skilling Specie, och de i köpeavhandlingen
övriga betingade villkor, nu 2.a gången.

PICT0451-0452
Vadstena 041228
§40
1/4 mtl Kronoskatte Åsen
1787 den 3 febr
1/4 uti Krono augmentshemmanet Åsen i Malmbäcks socken beläget, och försålt av
Magister C F Lindeberg och dess hustru Anna Sara Åhman, uppbjöds för
nämndemannen Håkon Malmberg och dess broder drängen Sven Håkonsson samt
deras anförvanter emot 383Rd 16 Skilling Specie och de betingade villkor – 3dje
gången.
Och som detta köp skett utan börd skall det kungöras Konungens
Befallningshavande i Länet samt att köparna ej äger någon del i rusthållet.

PICT0487-0489
Vadstena 041228
§37
1/8 mtl Kronoskatte Åsen
1788 den 2 maj
Till Häradsrätten inlämnades ett ord ifrån ord lydande köpebrev.
Jag Carl Fredrich Lindeberg gör härmedels veterligt, det jag med min kära hustrus
frivilliga bifall och samtycke försålt 1/8 efter helt räknat uti Kronoskattehemmanet
Åsen i Malmbäck socken och Västra Härad beläget, till Isac Månsson i Kjällestorp,
mot en överenskommen och nu erlagd köpesumma 229 Rd 8 sk Specie, vilka 229
Rd 8 sk Specie alltså härutinnan qvitteras, kommandes i följe härav köparen, att
förenämnde hemmansdel tillträda den 14 nästkommande mars, i det stånd den då
befinnas kan, under fri disposition av jord, hus, åker, äng, skog och mark, samt alla
därtill nu underliggande lägenheter och förmåner, eller de som lagligen framdeles

tillvinnas kunna, att nyttja, bruka och för sig, hustru, barn och arvingar behålla,
bebo och besitta.
Till desto mera säkerhet varder detta köpebrev med min och min kära hustrus
egenhändiga underskrift, uti tillkallade vittnens närvaro bevittnat och härigenom
fastställdt, som skedde uti Ödestugu den 21 februari år 1788.
Carl Fried. Lindeberg, Anna Sara Åhman
Närvarande vittnen: Anders Rylander, Bengt Kindberg
Varjämte in originalis företeddes Kongl. Majts. och Riksens Höglofl. Kammar
Collegi skattebrev å förestående hemman utfärdat den 11 mars 1767. I anledning
varav, på därom gjord anhållan samt till följe af I och IV cap. Jordabalken
Häradsrätten finna skäligt för Isac Månsson i Kjällestorp och dess arvingar, emot
den erlagda köpesumman 229 Rd 8 s Specie, uppbjuda 1/8 efter helt räknat uti
Krono skatte hemmanet Åsen, nu 1:a gången.

PICT0489-0490
Vadstena 041228
§38
1/8 mtl Kronoskatte Åsen
1788 den 3 maj
Samma datum, med anhållan om laga uppbud, inlämnades till Häradsrätten ett
salubrev av följande innehåll. Jag Carl Friedrich Lindeberg, gör härmedels
veterligt, det jag med min kära hustrus frivilliga bifall och samtycke, försålt 1/8
efter helt räknat, uti Krono skatte hemmanet Åsen, Malmbäck socken och Västra
Härad belägit, till gästgivaren välaktad Peter Söderström i Älgaryd, mot en
överenskommen och nu erlagd köpesumma 229 Rd 8 s Specie, vilka 229 Rd 8 s,
alltså härutinnan qvitteras, kommandes i följe härav köparen att förenämnda
hemmansdel tillträda den 14 nästkommande mars, i det stånd den då befinnas kan,
under fri disposition av jord, hus, åker, äng, skog och mark, samt eller därtill nu
underliggande lägenheter och förmåner, eller de som lagligen framdeles tillvinnas
kunna, att nyttja bruka och för sig, hustru, barn och arvingar, behålla, bebo och
besitta. Till desso mero säkerhet varder detta köpebrev, med min och min kära
hustrus egenhändiga underskrift, uti tillkallade vittnens närvaro beslutadt och
härigenom fastställdt, som skedde uti Ödestugu den 21 februari år 1788.
Carl Fried. Lindeberg, Anna Sara Åhman
Närvarande vittnen: Anders Rylander, Bengt Kindberg
Och som tillika förevisas Kongl. Majts. och Riksens Höglofl. Kammar Collegi den
11 mars 1767, å detta hemman utfärdade skattebrev, alltså i anledning härav samt
till följe af I och IV cap. Jordabalken blev 1/8 uti Kronoskatte hemmanet Åsen, för
köparen, gästgivaren Peter Söderström i Älgaryd, dess hustru, barn och arvingar,
mot köpesumman 229 Rd 8 s Specie, uppbjuden nu 1:a gången.

PICT0505-0506
Vadstena 041228
§27
1/8 mtl Kronoskatte Åsen
1788 den 8 okt
1/8 uti kronoskattehemmanet Åsen emot 229 Rd 8 Sk Specie uppbjöds för
gästgivaren Peter Söderström i Älgaryd dess hustru, barn och arvingar nu – 2dra
gången.

PICT0506
Vadstena 041228
§28
1/8 mtl Kronoskatte Åsen
1788 den 8 okt
Uppbjöds för köparen Isac Månsson i Kjällerstorp och dess arvingar 1/8 uti krono
skattehemmanet Åsen mot 229 Rd 8 Sk Specie nu – 2dra gången.

DSCN3875
Vadstena 101228
§44
1/8 mtl kronoskatte Åsen
1789 den 12 febr
1/8 uti kronoskattehemmanet Åsen, i Malmbäcks socken beläget, försåld av Carl
Fredric Lindberg, uppbjöds för köparen gästgivaren Petter Söderström i Älgaryd,
dess hustru, barn och arvingar emot köpesumman 229 Rd 8 Sk Specie, 3dje ggn.
Och som skatteköp skett utom börd skall det kungöras Konungens
Befallningshavande i Länet samt att köparen ej äger del i Rusthållet.

PICT0293
Vadstena 041228
§45
1/8 mtl kronoskatte Åsen
1789 den 12 febr
Uppbjöds för köparen Isac Månsson i Kjällestorp och dess arvingar, 1/8 del uti
Krono Skattehemmanet Åsen och Malmbäck socken, som Carl Fredrik Lindberg
försålt emot en betingad köpesumma 229 Riksdaler 8 skilling Specie, nu 3.e ggn.
Men som detta köp skett utom börd, bör det av domaren kungöras Konungens
Befallningshavande i länet, och att köparen ej äger del i Rusthållet.

PICT0312-0314
Vadstena 041228
§62
1/8 mtl kronoskatte Åsen
1791 den 19 febr
Inlämnades ett så lydande köpebrev.
Jag Petter Söderström gör härmed vitterligit det jag, till dannemannen Abraham
Andersson uti Barkansjö och Almesåkra socken försålt min ägande 1/8, en åttondel, uti kronoskattehemmanet Åsen uti Malmbäcks socken och Västra Härad och
Jönköpings län belägen, för en överenskommen, redan betald och härmedelst
qvitterad köpesumma 233 Riksdaler 16 skilling Specie. I följe varav jag avhänder
mig och mina arvingar all rätt till ovannämnda hemmansdel och densamma
tillägnar Abraham Andersson och dess hustru Stina Svensdotter samt deras
arvingar, att tillträda nästkommande vårfrudag sådan den nu befinnes, intet undantagandes av vad namn det helst vara må. Förbindande mig till hemul efter lag. Till
yttermera säkerhet varder detta med mitt namns undertecknande i vittnes närvaro
bekräftat av Åsen den 29 September 1790.
Petter P. I. S. Söderström i Älgaryd, säljare, Maria Gabrielsdotter M. G. D.
Till vittne: Pehr Alex. Thalin, Håkan Malmberg, Johan Johansson
Varjämte tillika företeddes Höglovlige Kunglige Kammarcollegie under den 11
mars 1767 utfärdade Skattebrev å Augementshemmanet Åsen 1 helt mantal.
I anledning varav samt till följe av I och IV cap. Jordabalken, 1/8 efter helt räknat
uti krono skatte Augementshemmanet Åsen, för Abraham Andersson och dess
hustru Stina Svensdotter samt deras arvingar emot köpesumman 233 Riksdaler 16
skilling Specie, uppbjuden nu 1.a gången.

PICT0323
Vadstena 041228
§72
1/8 mtl Kronoskatte Åsen
1791 den 16 maj
Beviljades uppbud å 1/8 uti Kronoskattehemmanet Åsen för Abraham Andersson,
samt dess hustru Stina Svensdotter och deras arvingar emot köpesumman 233
Riksdaler 16 skilling Specie, nu 2.a gången.

DSCN3925
Vadstena 101228
§72
1/8 mtl Kronoskatte Åsen
1791 den 16 maj
Beviljades uppbud å 1/8 uti Kronoskattehemmanet Åsen för Abraham Andersson
samt dess hustru Stina Svensdotter och deras arvingar emot köpesumman 233 Rd
16 Sk Specie, nu 2dra gången.

PICT0334
Vadstena 041228
§48
1/8 mtl Kronoskatte augment Åsen
1791 den 15 okt
Upbjöds 1/8 del uti Kronoskatte Augementshemmanet Åsen, för Abraham
Andersson och dess hustru Stina Svensdotter, samt deras arvingar emot köpesumman 233 Riksdaler 16 skilling Specie, nu 3.e gången.

DSCN4046-4048
Vadstena 101228
§44
1/8 mtl kronoskatte Åsen
1793 den 8 febr
Företrädde Nämndemannen välförståndige Håkan Malmberg och anhöll om
lagfart å 1/8 krono skatte Åsen samt till vinnande därav inlämnade följande
köpebrev och därå tecknade transport.
Undertecknad göre veterligt det jag av fri vilja och moget betänkande upplåter och
försäljer min en ägande åttondedel efter helt räknat uti krono skatte hemmanet
Åsen för en överenskommen köpesumma 233 Rd 16 Sk Specie eller 1400 Daler
Silvermynt till Abraham Malmberg och dess hustru Maria Johansdotter; och som
jag den första penningen med den sista riktigt och tillfullo bekommit haver, alltså
avhänder jag mig ovannämnda 1/8 och tillägnar densamma Abraham Malmberg
och dess hustru, barn och arvingar med hus, jord, skog och mark, torp och
torpställe, intet undantagande av vad namn det vara må, som härtill lytt och legat,
eller hädanefter lagligen tillvinnas kan, och får han densamma tillträda
nästkommande vårfrudag 1790; även tillåtes köparen vid vederbörlig domstol laga
sköta och fasta taga om så åstundas, som jag med mitt namn försäkrar uti vittnens
närvaro, som skedde i Wiresjö den 26 oktober 1789.
Sven Håkansson i Wiresjö, säljare
Till vittne: Nils Andersson i Capellet, Johannes Jonasson i Wiresjö.
Att förenämnda 1/8 mtl nu skatta, intygar Ljunga den 30 okt 1789.
A Lindergren
Förestående mig tillhandlade 1/8 uti hemmanet Åsen transporteras härigenom på
säljarens broder nämndemannen Håkan Malmberg och dess hustru Britta
Pettersdotter med lika villkor som åtkomstbrevet mig i allo tillägnar,
undantagandes den ändring att köpesumman blivit nedsänkt till 200 Rd Specie,
som härigenom kvitteras uti Åsen den 15 Maj 1790

Abraham Malmberg
Som vittnen Per Alex. Thalin, J Björkman
I anledning härav §/8 efter helt räknat uti kronoskattehemmanet Åsen, jämlikt I
och IV Kap Jordabalken uppbjöds för nämndemannen välförståndige Håkan
Malmberg, dess hustru och arvingar emot 200 Rd Specie nu 1sta gången.

DSCN4054
Vadstena 101228
§71
1/8 mtl kronoskatte Åsen
1793 den 11 maj
Blev 1/8 efter helt räknat uti kronoskattehemmanet Åsen uppbjuden för
nämndemannen Håkan Malmberg därstädes, dess hustru och deras arvingar emot
200 Rd köpesumma nu 2dra gången.

DSCN4081-4082
Vadstena 101228
§104
1/8 mtl kronoskatte Åsen
1793 den 5 nov
Samma dag uppbjöds 1/8 uti kronoskattehemmanet Åsen för nämndemannen
Håkan Malmberg, dess hustru och arvingar emot 200 Rd Specie köpesumma, nu
3dje gången.

DSCN4083-4085
Vadstena 101228
§112
1/8 mtl kronoskatte Åsen
1793 den 5 nov
Inlämnades till Häradsrätten ett köpebrev, så lydande: Undertecknade göra
veterligt de vi av fri vilja och moget betänkande härmedelst hava upplåtit och
försålt vår hittills ägande aflinga jord 1/8 efter helt räknat uti krono
skattehemmanet Åsen i Jönköpings län, Västra Härad och Malmbäcks socken
beläget, till vår gårdman Joh. Biörkman och dess hustrun Åhra Gustafsdotter i
Åsen, för nu betingad, redan betalt och härigenom till fullo kvitterad köpesumma
uti nu gångbart mynt stor 358 Rd Specie. För den skull avhänder vi oss och våra
arvingar förberörda hemmansdel och densamma tillägnar köparen Joh. Björkman
och dess hustru Åhra Gustafsdotter samt deras arvingar att få tillträda den 14
nästkommande mars i sådant stånd det nu befinnes med hus, jord, åker, äng,skog
och mark, torp och torpställe samt alla andra därtill hörande förmåner, intet
undantagande av vad namn de vara måge, nu tillfinnandes äro eller hädanefter
lagligen tillvinnas kan; förbindandes oss till hemul efter lag; vilket alt uti
nedanskrivna vittnens när- och övervaro med våra namns undersättande bekräftas
och stadfästes; som skedde uti Åsen den 6 October 1793. Isac IM,
I Månsson, Catrina Svensdotter C S D
Till vittnen: Jacob Nilsson i Bretorp, Håkan Malmberg
Och som tillika företeddes Kongl. Majt:s och Riksens höglovliga
Cammarkollegium på 1 helt Åsen under den 11 Mars 1767 utfärdade skattebrev så
blev 1/8 uti nämnda krono skattehemman för köparen Joh. Biörkman, dess hustru
och arvtagare emot 358 Rd köpesumma uppbjuden nu 1sta gången.

DSCN4097-4098
Vadstena 101228
§70
1/8 mtl kronoskatte Åsen
1794 den 10 febr
En åtting uti krono skattehemmanet Åsen uppbjöds för Johan Björkman, dess
hustru och deras arvtagare emot 358 Rd köpesumma nu 2dra gången.

DSCN0740-0742
Vadstena 070731
§54
1/24 mtl Åsen
1798 den 14 maj
Till vinnande av lagfart ingavs ett köpebrev av detta innehåll: Som allom som
detta mitt öppna salubrev förekommer gör jag Britta Pettersdotter veterligt, det jag
av fri vilja och moget betänkande samt med mina föräldrars och morbröders
samråd, upplåter och försäljer all min ägande rättighet i fastigheten efter min
avlidna man Håkan Malmborg; som består av en tjugofjärdedel efter helt räknat
uti krono skatte augmentshemmanet Åsen, beläget i Jönköpings län, Västra härad
och Malmbäcks socken, och det tillägnar och försäljer till mina svågrar Sven
Håkansson i Fallnafors och Arvid Gabrielsson i Korpebo för en överenskommen
köpesumma etthundra sextiosex Rd 32 Sk i gångbart mynt; att köparna sedan
tillika med sina arvslotter bliva ägare av en hel fjärding i ovannämnda hemman
Åsen; och som Sven Håkansson i Fallnafors och Arvid Gabrielsson i Korpebo till
mig betalt ovannämnda köpesumma 166 R 32 Sk och varder härigenom till fullo
kvitterade avhänder mig förenämnda hemmansdel i Åsen och avstår till Sven
Håkansson och Arvid Gabrielsson, dess hustrur, barn och arvingar att nyttja,
bruka och behålla med hus, jord, åker och äng, skog och mark, torp och torpställe
med mera, allt vad som till denna hemmansdel laga hör eller hädanefter laga
tillvinnas kan att nyttja och behålla till evärdlig egendom och den tillträda den
14de mars 1798; även tillåtas köparna att på denna nu försålda hemmansdel vid
vederbörlig domstol förvärva om så åstundas; tillika förbinder mig till hemul efter
lag; som bekräftas med mitt namns undersättande i vittnes närvaro; som skedde i
Malmbäck den 9de januari 1797.
Britta Pettersdotter i Åsen, säljare
Som vittnen underskriver Arvid Gabrielsson i Elgaryd, Lars Johannesson i
Malmbäck Klockaregård.
Till följe härav och jämlikt 1 och 4 Kap Jordabalken beviljades Sven Håkansson
och Arvid Gabrielsson första uppbudet å den av Britta Pettersdotter mot kvitterade
köpeskillingen 166 Rd 32 Sk till den överlåtna arvsandel uti 1/24-del efter helt
räknat av hemmanet Åsen. Dock åligger det köparna att anskaffa bevis av vad
natur den försålda fastigheten x är, innan vidare lagfart meddelas kan.

DSCN0756
Vadstena 070731
§13
1/24 mtl Kronoskatte Åsen
1798 den 9 okt
Meddeltes för köparna Sven Håkansson och Arvid Gabrielsson å 1/24 av Åsen för
köpesumman 166 Rd 32 Sk nu uppbud för 2dra gången.

DSCN5740-5741
Vadstena 070202
§51
1/4 mtl Kronoskatte Åsen
1802 den 2 nov
Med anhållan om uppbud och lagfart inlämnades till domstolen ett så lydande
köpebrev: Undertecknade göra veterligt det vi av fri vilja och moget betänkande
härmedelst haver upplåtit och försålt vår hittills ägande en fjärding efter helt
räknat uti krono skatte hemmanet Åsen i Jönköpings län, Västra härad och
Malmbäcks socken beläget, till Johan Björkman och dess hustru Åhra
Gustavsdotter i Åsen, för en betingad redan betald och härigenom tillfullo
qvitterad köpesumma stor Ett Tusende Ett Hundrade Sexton Rd 32 Sk Specie uti
gångbart mynt; fördenskull avhänder vi oss och våra arvingar förberörda
hemmansdel och densamma tillägnar köparen Johan Björkman och dess hustru
Åhra Gustafsdotter samt deras arvingar att få tillträda den fjortonde mars
nästkommande år 1803 i sådant stånd det nu befinnes med hus, jord, åker, äng,
skog och mark, torp och torpställe samt alla andra därtill hörande förmåner, intet
undantagande av vad namn det vara må(ga), nu till finnande äro eller hädanefter
lagligen tillvinnas kan; förbindandes oss till hemul efter lag; vilket uti
nedanskrivna vittnens närvaro med våra namns undersättande bekräftas och
stadfästes, som skedde uti Åsen den 16 aug 1802.
Sven Hansson, Maria Håkansdotter, säljare
Till vittne: Abraham Andersson i Åsen, Israel Nilsson i Älgaryd
I anseende vartill och med stöd av I och IV Kap Jordabalken varder en fjärding uti
krono skatte hemmanet Åsen emot köpesumma Ett Tusende Ett Hundrade Sexton
Rd 32 Sk för Johan Björkman och dess hustru Åhra Gustafsdotter i Åsen
uppbudet 1sta gången.

DSCN5747
Vadstena 070202
§28
1/4 mtl Kronoskatte Åsen
1803 den 9 febr
Meddelas uppbud å 1/4 skatte krono Åsen emot 1116 Rd 32 Sk för Johan
Björkman och Åra Gustafsdotter i Åsen. 2dra gången.

DSCN5760
Vadstena 070202
§60
1/4 mtl Kronoskatte Åsen
1803 den 9 maj
Blev 1/4 uti kronoskattehemmanet Åsen emot köpesumman 1116 Rd 32 Sk för
Johan Björkman och dess hustru Åhra Gustafsdotter uppbuden Tredje gången.

DSCN2183-2184
Vadstena 110930
§38
1/2 kronoskatte Åsen
1808 den 2 nov
Under anhållan om uppbud och lagfart inlämnades ett så lydande gåvobrev: Litt.
B. Och blev i anledning härav och med stöd av 1 och 18 Kap Jordabalken 1/8 i kr
sk hemmanet Åsen uppbudat första gången för Johannes Abrahamsson, vilken
samma hemmansdel såsom gåva erhållit av sina föräldrar mot de villkor samma
gåvobrev innehåller; skolande dock Johannes Abrahamsson förete givarnas
åtkomsthandlingar till hemmansdelen innan lagfarten ändar.

DSCN4843
Vadstena 061228
§99
1/16 mtl Kronoskatte Åsen
1812 den 4 maj
1/16 Åsen, skatte krono, som Zachris Håkansson och dess hustru Maria
Abrahamsdotter i Fägrida köpt av Johannes Abrahamsson för 391 Rd 32 Sk
Riksgäld och övriga förbehåll.

DSCN0860
Vadstena 070731
Litt S
3/8 mtl Åsen
1819 den 26 mars
För allom dem som detta vårt öppna gåvo- och salubrev förekommer gör jag
Johan Björkman tillika med min kära hustru Åra Gustafsdotter veterligt det vi av
fri vilja och moget betänkande upplåter vårt inköpta 3/8-delar efter helt räknat uti
krono skatte augmentshemmanet Åsen, beläget i Jönköpings län, Västra härad och
Malmbäcks socken, till vår kära måg Lars Jonasson och vår dotter Catharina
Johansdotter i Sniparp, på det sätt att 1/4-del uti ovannämnda hemman lämnar vi
såsom arv och 1/8-del såsom köp, emot Ett Tusende Rd Banco, vilka 1 000 Rd
Banco härigenom kvitteras; och i grund härav avhänder vi oss, våra övriga barn
och arvingar aller rätt till ovannämnda 3/8-delar av Åsen och densamma tillägnar
vår måg och dotter Lars Jonasson och Catharina Johansdotter att nu genast
tillträda med befintligt rågutsäde i det stånd det nu befinnes och till ovannämnda
hemmansdel av ålder lytt och legat eller hädanefter lagligen tillvinnas kan. Dock
förbehåller jag och min hustru mig undantag i vår övriga livstid enligt å denna dag
upprättad skrift. Och tillåtes även nämnda köpare att på egen bekostnad härå
uppbud och fasta förvärva. Förbindandes oss i övrigt till hemul efter lag, som
skedde uti tillkallade vittnens närvaro uti Grimstorp den 26 mars 1819.
J Björkman, Åra Gustavsdotter, föräldrar
Närvarande vittnen: Isac Jönsson, Johannes Pettersson i Grimstorp

DSCN0858
Vadstena 070731
Litt U
1/8 mtl Åsen
1819 den 3 juni
Jag Zachris Håkansson gör härmed veterligt att hava med min kära hustrus Maria
Abrahamsdotter goda ja och samtycke försålt, såsom jag ock genom detta
salubrev förtäljer, till hemmansägaren välförståndige Lars Jonasson i Åsen vårt
ägande krono skatte hemmansdelen ett åttondedels mantal efter helt räknat uti
Åsen i Malmbäcks socken, Västra härad och Jönköpings län, och det för en
betingad köpeskilling Ett Tusende femtio fem Rd 26 Sk 8 Rst Banco
Transportsedlar; i följe härav vi alldeles avhänder oss och våra arvingar berörde
1/8 i krono skatte hemmanet Åsen, och tillägnar Lars Jonasson, dess hustru
Catharina Johansdotter, barn och arvingar detsamma med allt vad därtill hör, av
ålder lytt och lagligen tillvinnas kan, att vid fardagen den 14de nästkommande
mars tillträda samt hädanefter okvalt nyttja, evärdligen äga och behålla,
förbindandes oss till hemul efter lag.
Till visso varder detta med våra egenhändiga namn underskrivet och av vittnen
styrkts. Åsen den 3 juni 1819.
Zachris Håkansson, Maria M A D Abrahamsdotter
Till vittne: Petter Svensson, Sven Arvidsson i Bredstorp

DSCN0841
Vadstena 070731
§123
1/2 mtl Åsen
1819 den 29 okt
Inlämnades följande köpebrev: Jag Johan Björkman gör härmed veterligt det jag
med min kära hustrus vetskap härigenom upplåtit och försålt till herr Inspektoren
Samuel Engdahl 1/2 av 1 helt mantal Åsen, krono skatte i Malmbäcks socken,
Västra Härad och Jönköpings län beläget, för en överenskommen köpesumma
Fyra Tusende Två Hundrade Tjugo Två Riksdaler 10 Sk 8 Rst Banco; och som
denna summa 4222 Rd 10 Sk 8 Rst äro genom reverser tillfullo likviderade så
avhänder jag mig, hustru, barn och arvingar förberörda 1/2 av ett helt mantal
räknat Åsen, detsamma tillägnar herr Inspectoren Samuel Engdahl, dess hustru,
barn och arvingar att tillträda den 14de mars 1879, sådant det nu och då befinnes
med alla tillhöriga lägenheter som till detta hemman av ålder lytt och legat och
hädanefter lagligen tillvinnas kan, med alla förmåner utan något undantag, samt
lämnar köparen fri rättighet att vid vederbörlig domstol laga fasta sig förvärva.
Till yttermera visso haver jag detta uti tillkallade vittnens närvaro med mitt
egenhändiga namn bekräftat, som skedde i Möcklamo den 17de oktober 1818.
Johan Björkman, Åra Gustafsdotter, i Åsen, säljare
Vittne: J P Ahlstedt, Kronans (?) Directör
G Cederblad, fältväbel
Som upplästes; I anledning härav samt till följd av 1 och 4 Kap Jordabalken
beviljades laga uppbud å ovanberörda 1/2 mtl krono Sk Åsen emot kvitterade
köpesumman 4 222 Rd 10 Sk 8 Rst Banco för Inspectoren Samuel Engdahl och
hans hustru nu 1sta ggn.
Dock skola säljarnas åtkomsthandlingar till nu uppbjudna hemmanet innan
lagfartstidens slut företes domstolen.

DSCN0850
Vadstena 070731
§71
1/2 mtl Åsen
1820 den 8 febr
1/2 mtl Åsen, kr sk, vilket Johan Björkman och dess hustru Åra Gustafsdotter
försålt till Inspectoren Samuel Engdahl mot 4 222 Rd 10 Sk 8 Rst Banco.

DSCN0857
Vadstena 070731
§118
1/8 mtl Åsen
1820 den 18 febr
Till Häradsrätten inlämnades följande gåvo- och salubrev Litt (26 mars 1819, se
ovan)
Som upplästes och blev i anledning därav med stöd av 1, 4 och 8 Kap JB för Lars
Jonasson och hans hustru Catharina Johannesdotter i Sniparp 3/8-delar uti krono
skatte augmentshemmanet Åsen såsom till 2/4 i arv bekommet och till 1/4 köpt
emot kvitterade köpesumman 1000 Rd Banco och övriga villkor uppbudet 1sta
ggn.
Dock böra förra ägarnas åtkomsthandlingar innan lagfartens slut för domstolen
uppvisas.

DSCN0862
Vadstena 070731
§123
3/8 mtl Åsen
1820 den 18 febr
Till Häradsrätten inlämnades följande Gåvo- och Salubrev, Litt S/S
Som upplästes, och blev i anledning härav, med stöd av 1,4 och 8 Kap Jordabalken, för Lars Jonasson och hans hustru Catharina Johannesdotter i Sniparp 3/8delar uti krono skatte augmenthemmanet Åsen, såsom till 2/3 i arv bekommet och
till 1/3 köpt, emot kvitterade köpesumman 1 000 Rd Banco och övriga villkor
uppbjudet 1sta ggn.
Dock böra förra ägarnas åtkomsthandlingar innan lagfartens slut för domstolen
uppvisas.

DSCN0866
Vadstena 070731
§25
1/2 mtl Kronoskatte Åsen
1820 den 4 maj
1/2 Åsen, Kr Sk; vilket Johan Björkman och dess hustru Åra Gustafsdotter försålt
till Inspectoren Samuel Engdahl mot 1 222 Rd 10 Sk 8 Rst Banco.

DSCN0868
Vadstena 070731
§76
3/8 mtl Åsen
1820 den 4 maj
3/8 Åsen Kr Sk Augm, som Johan Björkman och hans hustru Åra Gustafsdotter
upplåtit till deras måg och dotter Lars Jonasson och hans hustru Catharina
Johannisdotter såsom till 2/3 ärvt och till 1/3 köpt mot 1 000 Rd Banco och övriga
villkor.

DSCN0883
Vadstena 070731
§26
1/8 mtl Åsen
1820 den 10 okt
1/8 Åsen, Kr Sk, sålt av Zachris Håkansson och dess hustru Maria
Abrahamsdotter till Lars Jonasson och hustrun Catharina Johansdotter emot 1 055
Rd 26 Sk 8 Rst Banco.

DSCN0884
Vadstena 070731
§31
3/8 mtl Åsen
1820 den 10 okt
3/8 Åsen, Kr Sk Augm, som Johan Björkman och hans hustru Åra Gustafsdotter
upplåtit till deras måg och dotter Lars Jonasson och hans hustru Catharina
Johannisdotter, såsom till 2/3 ärvt och till 1/3 köpt emot 1 000 Rd Banco och
övriga villkor.

DSCN9538
Vadstena 100409
§98
1/8 mtl kronoskatte Åsen
1825 den 10 maj
Till domstolen ingavs 1. detta Bytesbrev Litt. T, 2. Ett köpebrev av den 3 juni
1819, varigenom Zachris Håkansson och dess hustru Maria Abrahamsdotter till
Lars Jonasson i Åsen försålt 1/8 kronoskattehemmanet Åsen för 1 055 Rd 2 Sk 8

Rst Banco; I anledning varav Häradsrätten prövade skäligt för Jonas Svensson
Holm meddela första laga uppbudet å 1/8 kronoskattehemmanet Åsen, såsom i
utbyte bekommet emot Barkansjö kvarn.

DSCN9576-9577
Vadstena 100409
Litt CA
1/2 mtl kronoskatte Åsen
1825 den 3 okt
Jag Samuel Engdahl gör härmed veterligt att jag under denna dag med min kära
hustrus begivande försålt mitt ägande ett halvt (1/2) mantal uti krono skatte
hemmanet Åsen, beläget i Jönköpings län, Västra Härad och Malmbäcks socken,
till dannemannen Johannes Andersson i Gunnarstorp av Forserums socken samt
dess hustru Britta Svensdotter, emot en överenskommen köpesumma Tre Tusende
Fem Hundrade /3 500/ Rd Banco mynt, och vilken summa genom skuldsedlar
likviderad, härmed kvitterad varder; i anledning varav jag härigenom avhänder
mig samt hustru, barn och arvingar ovannämnda ett halvt mantal kronoskatte
Åsen, med alla nu därtill hörande ägor, torp och lägenheter samt allt vad
hädanefter lagligen tillvinnas kan, att nyttja och bebo ifrån den fjortonde /14/ mars
1825; och tillägnas Johannes Andersson i Gunnarstorp, dess hustru Britta
Svensdotter samt dess barn och arvingar för evärdeliga tider; förbindandes mig
därjämte till hemul efter lag och äger de därå förvärva sig Laga fasta; hemmanet
mottages av köparna på förutnämnda tid i det stånd det då befinnes.
Således i tillkallade närvarande vittnens närvaro överenskommet och beslutat;
Åsen den 3dje oktober 1825.
Johannes Andersson och Britta Svensdotter i Gunnarstop, köpare
Engdahl, Anna Helena Alsén, säljare
Såsom vittnen: Arvid Nilsson i Röd å Jonas Holm i Åsen

DSCN9549
Vadstena 100409
No58
1/8 mtl kronoskatte Åsen
1825 den 5 okt
1/8 mtl Kr Sk Åsen, som Jonas Svensson Holm av Lars Jonasson tillbytt sig för
Barkansjö kvarn.

DSCN9566
Vadstena 100409
No 17
1/8 mtl kronoskatte Åsen
1826 den 2 febr
1/8-dels mtl Kr Sk Åsen, som Jonas Svensson Holm av Lars Jonasson tillbytt sig
för Barkansjö kvarn.

DSCN9579
Vadstena 100409
§104
1/2 mtl kronoskatte Åsen
1826 den 6 febr
Under anhållan om lagfart inlämnades följande salubrev: Litt CA
Och som säljarna, enligt Häradsrättens fastebrev av den 21 oktober 1820, varit
rätta ägare till ovanberörda hemmansdel; alltså varder laga uppbud meddelt å 1/2
Kr Sk hemman Åsen, som Johannes Andersson i Gunnarstorp och hans hustru

Britta Svensdotter inköpt av Inspectoren Samuel Engdahl och hans hustru Anna
Helena Alsén för 3 500 Rd Smt Banco 1sta gången.

DSCN9606
Vadstena 100409
§7
1/2 mtl kronoskatte Åsen
1826 den 4 okt
1/2 mtl Kr Sk Åsen, som Johannes Andersson i Gunnarstorp och hans hustru
Britta Svensdotter inköpt av Inspectoren Samuel Engdahl och hans hustru Anna
Helena Alsén för 3 500 Rd Banco.

PICT0025
Vadstena 040319
§100
3/16 mtl Åsen
1830 den 12 febr
litt. K
Jag Lars Jonasson och jag Catrina Johansdotter i Åsen gör härigenom veterligt
med fri vilja och moget betänkande upplåter och försäljer vår ägande fastighet
3/16 delar efter helt räknat uti Åsen beläget i Malmbäck socken, Västra Härad,
Jönköpings län, till Sven Nilsson och dess hustru Maria Abrahamsdotter i
Bredstorp, Malmbäck socken, för en oss emellan överenskommen köpesumma
stor, som är 1333 Rd 16 Sk Banco, som är betalt, som härmed kvitterade varder,
och nämnda 3/16 delar Åsen skatte krono augement, avhända vi som säljare nu
och evärderligen till nämnda köpare, med hus och jord, åker och äng, skog
och mark, med mera som till detta hemman lyder, och legat, och med lag hädom
efter tillvinnas kan, avhända vi som säljare till Sven Nilsson och hustru och barn
och efterkommande arvingar nu och evärderligen, och nämnda hemman får av
köparen tillträdas den 14 mars 1830, sådant det står och befinns med utsäder,
höstråg och vi lämnar nämnda köpare frihet att vid vederbörlig Domstol, att sig
lagfart och fasta förvärva som vi å ömse sidor äro nöjda som skedde uti tillkallade
vittnens närvaro uti Åsen den 12 februari år 1830
Lars Jonasson, Catrina Johansdotter hustru, säljare
Sven Nilsson, Maria Abrahamsdotter, köpare
Till vittnen: Abraham Isaksson, Magnus Svensson, båda i Åsen

PICT0024
Vadstena 040319
§100
3/16 mtl Åsen
1830 den 10 maj
Till Härads Rätten inlämnades följande köpebrev, litt. K
Såsom åtkomsthandling företeddes ett 3ne gånger uppbudet köpebrev av den 26
mars 1819, varigenom Lars Jonasson och dess hustru Catharina Johansdotter, dels
genom arv och dels genom köp blivit ägare av 3/8 mantal Åsen, i anledning varav
Härads Rätten fann skäligt, att för Sven Nilsson och dess hustru Maria
Abrahamsdotter i Bredstorp meddela uppbud å 3/16 Åsen krono skatte emot
kvitterade 333 Rd 16 Sk Banco, 1.a ggn.

PICT0044
Vadstena 040319
§48
3/16 mtl Kronoskatte Åsen
1830 den 5 okt
3/16 kronoskatte Åsen, som Sven Nilsson och hans hustru Maria Abrahamsdotter
köpt för 333 Rd 16 Sk Banco.

DSCN3631

Vadstena 061006
3/16 mtl Kronoskatte Åsen
1833 den 21 aug
För dem som detta vårt öppna köpe och salubrev förekommer, gör jag Lars
Jonasson i Åsen med min kära hustru Catharina Johannsdotter samtycke, vetterligt
det vi å öppen och frivillig auction, färsålt denna dag vårt ägande 3/16 mantal i
Krono Skatte hemmanet Åsen i Malmbäcks socken, till gästgivaren Nils
Israelsson och dess hustru Britta Johannesdotter i Älgaryd, för å auction stadgad
köpesumma stor Tvåtusen Trettio Riksdaler Riksgäldsedlar eller 1353 Rd 16 Sk
Banco, vilken summa genom särskild förskrivning till fullo betalt äro, och
härigenom kvitteras. I grund härav avhänder vi oss all rätt till besagde 3/16 mantal
Åsen, och densamma tillägnar köparna, dess barn och arvingar till everderlig ägo,
för att tillträda den 14 mars förstkommande 1834, i det stånd det nu och då
befinnes, intet undantagande som till hemmansdelen lagligen lyder, mer än att
köparen tillförbindes lämna Johan Björkman de livstids undantags förmåner han
sig den 14 i denna månad betingat, och i utrops protocollet är förbehållet, i övrigt
förbinder vi oss Laga hemul stånda, och äger köparna på egen bekostnad söka
Lagfart härå, jämte Cante Sigelatte avgiften.
Som allt med våra namn i vittnens närvaro försäkras av Åsen den 21 augusti 1833
Lars Jonasson, Catharina Johansdotter, säljare
Till vittne: Arvid Nilsson i Röd, Pehr Johan Björklund i Åsen

DSCN5099

Vadstena 061228
1/8 mtl Kronoskatte Åsen
1837 den 14 aug
Litt TH
Jag P J Ahlander i Åsen gör härmed wetterligt att harwa med min kära hustrus
Inga Lena Nilsdotters goda ja och samtycke försålt såsom jag och i kraft genom
detta salubrew försäljer till Magnus Johansson i Stafsjö wårt ägande uti
kronoskatte hemmanet ett åttondels mantal efter helt räknad

DSCN5102
Vadstena 061228
§130
1/8 mtl Kronoskatte Åsen
1838 den 20 febr
För vinnande av lagfart ingavs ett så lydande köpebrev. Litt TH.
Och som efter uppläsandet härav säljarnas åtkomst till försålda hemmansdelen
styrktes med Häradsrättens fastebrev 25 oktober 1836 fann Häradsrätten med stöd
av Kungl förordningen den 13 Juni 1800, skäligt meddela första uppbudet å 1/8dels mantal Kr Sk Åsen. Det Magnus Johansson och hans hustru Britta Stina
Månsdotter i Stavsjö av Orgelnisten Per Johan Ahlander och hans hustru Inga
Lena Nilsdotter sig tillhandlat emot kvitterade 1 333 Rd 16 Sk Banco.

DSCN5115
Vadstena 061228
§72
1/8 mtl Kronoskatte Åsen
1838 den 21 maj
1/8 mantal Kr Sk Åsen, vilket Magnus Johansson och hans hustru Britta Stina
Månsdotter i Stavsjö tillhandlat sig av Orgelnisten Per Johan Ahlander och dess
hustru Inga Lena Nilsdotter för 1 333 Rd 16 Sk Banco, uppbjöds 2 gången.

DSCN5144
Vadstena 061228
§26
1/8 mtl Kronoskatte Åsen
1838 den 2 okt
1/8 mtl Kr Sk Åsen, vilket Magnus Johansson och hans hustru Britta Stina
Månsdotter i Stavsjö tillhandlat sig av Orgelnisten Per Johan Ahlander och dess
hustru Inga Lena Nilsdotter för 1 333 Rd 16 Sk Banco, uppbjöds 3 gången.

DSCN5226
Vadstena 061228
§117
3/16 mtl Kronoskatte Åsen
1839 den 16 jan
(Salubrev) Jag Nils Israelsson och Britta Johannisdotter i Åsen gör härmed
veterligt att vi upplåter och försäljer vårt ägande 3/16-delar uti krono skatte
hemmanet Åsen, beläget i Malmbäcks socken, Västra härad, Jönköpings län, till
Sven Gabrielsson och dess hustru Marta Johannisdotter i Brestorp för en av oss
emellan överenskommen köpesumma stor 1944 Rd 21 Sk Bankosedlar, som är
betalt med nöjaktiger revers som fördenskull ock härmed tillfullo kvitterade
varder; och för den skull avhänder jag Nils Israelsson och min kära hustru
förutnämnda 3/16-dels mantal Åsen nu och evärderligen till köparen Sven
Gabrielsson och dess hustru, barn och efterkommande arvingar nu och
evärderligen som sin välfångna egendom med hus och jord, åker och äng, skog
och mark, torp och torpställe, kvarnställe, intet undantaget utan allt vad som till
detta hemmansdel lyder och ligger och hädanefter lagligen tillvinnas kan tillägnas
förutnämnde köpare; även lämnas köparen laga hemul; och nämnda hemman får
utav köparen tillträdas fardagen den 14 mars 1840 i det stånd det då befinns efter
köpekontrakt, men de undantagsförmåner som Johan Björkman i Grimstorp sig
förbehållit i sin livstid förbehålles att köparen dem utgör efter köpekontrakt
upprättat samma dag; även lämnas köparen frihet att söka lagfart och fastebrev,
kontor och sigill, allt på egna medel; med förestående detta vårt öppna salu- och
köpebrev förklarar vi oss å ömse sidor nöjda, som skedde i Åsen den 16 januari
1839.
Nils Israelsson, Brita Johannisdotter, säljare
Sven Gabrielsson, Marta Johannisdotter köpare
Närvarande vittne:
Per Johan Björnlund i Berg, Magnis Johansson i Åsen

DSCN5225,5229
Vadstena 061228
§117
3/16 mtl Kronoskatte Åsen
1839 den 15 okt
Till lagfarts vinnande lämnades detta Salubrev. Litt Allt.
Vilket upplästes och som därjämte uppvistes ett av Lars Jonasson och hans hustru
Stina Catharina Johansdotter, den 21 augusti 1833 till nuvarande säljarna utfärdat

köpebrev å försålda jorden därå de senare erhållit trenne uppbud, det sista den
16 mars 1835; så fann Häradsrätten, i förmågo av 1 och 4 Cångep Jordabalken
samt Kungl Förordningen den 13 Juni 1800, skäligt meddela första uppbudet å
3/16 mtl Kr Sk Åsen för Sven Gabrielsson och dess hustru Marta Johannisdotter,
vilka köpt samma hemmansdel av Nils Israelsson och hans hustru Brita
Johannisdotter för 1944 Rd 23Sk Banco jämte utfästat undantag.

DSCN4580
Vadstena 061228
§68
3/16 mtl Kronoskatte Åsen
1840 den 30 jan
3/16 mtl kr sk Åsen vilket Sven Gabrielsson och dess hustru Marta Johannesdotter
köpt av Nils Israelsson och hans hustru Brita Johannesdotter för 1944 Rd 21 Sk
Banco jämte utfästat undantag, uppbjudes 2 ggn.

DSCN4596
Vadstena 061228
§19
3/16 mtl Kronoskatte Åsen
1840 den 14 maj
3/16 mtl Kr Sk Åsen vilket Sven Gabrielsson och dess hustru Martha
Johannesdotter köpt av Nils Israelsson och hans hustru Brita Johannesdotter för
1 944 Rd 21 Sk Banco jämte utfästat undantag, uppbjöds 2 gången.

DSCN4617
Vadstena 061228
§85
1/8 mtl Kronoskatte Åsen
1841 den 4 febr
Med begäran om uppbud uppvisades ett så lydande köpebrev, Litt I.
Som upplästes; och som säljarnas åtkomst till försålda hemmanet styrktes genom
Häradsrättens den 25 januari 1839 utfärdade fastebrev fann Häradsrätten skäligt
meddela första uppbudet å 1/8 mtl Krono Skatte Åsen som Magnus Johansson och
Brita Månsdotter för 1361 Rd 5 Sk 4 Rst ha sålt till Johannes Johansson Lång och
hans hustru Anna Jonasdotter. (i marginalen: lades det x att ifrågavarande
köpebrev till följd härav 3dje uppbudet den 2dra i denna månad blivit meddelat,
må ifrån domstolen uttagas och den började lagfarten avslutas).

DSCN4623
Vadstena 061228
§46
1/8 mtl Kronoskatte Åsen
1841 den 17 maj
1/8 mtl Krono Skatte Åsen som Magnus Johansson och Brita Månsdotter för
1 361 Rd 5 Sk 4 Rst försålt till Johannes Johansson Lång och hans hustru Anna
Jonasdotter; uppbjöds 2 gången.

DSCN4629

Vadstena 061228

§13

1/8 mtl Kronoskatte Åsen
1841 den 12 okt
1/8 mtl Kr Sk Åsen som Magnus Johansson och Britta Månsdotter för 1 361 Rd
5 Sk 4 Rst försålt till Johannes Lång och hans hustru Anna Jonasdotter; uppbjöds
3 gången.

DSCN4209
Vadstena 061006
§119
1/4 mtl Kronoskatte Åsen
1843 den 11 april
För allom som detta vårt öppna salubrev förekommer, göres vetterligt det jag
Johannes Andersson i Gudmundstorp (Gunnestorp) av Forserums socken, gör
härmed i samråd med min kära hustrus beslut, uppdraget och försålt vårt ägande
1/4 mantal uti Krono Skatte hemmanet Åsen i Malmbäcks socken av Västra härad
och Jönköpings län, till Jonas Fagerlund i Sjöstorp, Svenarums socken, och hans
hustru Stina Catharina Petersdotter därstädes, för en oss emellan överenskommen
köpesumma stor Ett tusen Åtta hundrade Åttioåtta Rd 42 Sk 8 rst Banco, som å
denna dag är till fullo betalta, och härmed genom nöjaktig förskrivning kvitterad
varder. I grund härav avhänder vi oss som säljare till nämnde köpare all rätt till
besagde hemmansdel, att tillträda den 14 mars 1844, i det stånd det nu och då
befinnes, med hus, jord, åker och äng, torp och torpställe, med alla tillhörigheter
som till denna hemmansdel lyder och legat haver, och hädanefter med lag
tillvinnas kan, att oqvalt nyttja och behålla som sin välfångna egendom, och äger
vid vederbörlig domstol köparna förvara (förvärva) sig fasta och lagfart härå på
egen bekostnad. Säljarna lämnar laga åtkomsthandlingar.
Med förestående köp och avhandling förklarar vi oss å ömse sidor nöjda.
Som skedde i Åsen den 11 april 1843
Johannes Andersson, Britta Svensdotter i Gunnestorp, säljare
Jonas Fagerlund, Stina Catharina Petersdotter, köpare
Till vittnen: A Malmberg i Berg, Sven Nilsson i Åsen

DSCN4210
Vadstena 061006
§120
1/4 mtl Kronoskatte Åsen
1843 den 11 april
För allom som detta vårt öppna salubrev förekommer, göres vetterligt det jag
Johannes Andersson i Gudmundstorp (Gunnestorp) av Forserums socken, gör
härmed i samråd med min kära hustrus beslut, uppdraget och försålt vårt ägande
1/4 mantal uti Krono Skatte hemmanet Åsen i Malmbäcks socken av Västra härad
och Jönköpings län, till Carl Magnus Isacsson och hans hustru Lena Catharina
Nilsdotter i Snuddebo i Tofteryds socken, för en oss emellan överenskommen
köpesumma stor Ett tusen Åtta hundrade Åttioåtta Rd 42 Sk 8 rst Banco, som å
denna dag är till fullo betalt, och härmed genom nöjaktig förskrivning kvitterad
varder. I grund härav avhänder vi oss som säljare till nämnde köpare all rätt till
besagde hemmansdel, att tillträda den 14 mars 1844, i det stånd det nu och då
befinnes, med hus, jord, åker och äng, torp och torpställe, med alla tillhörigheter
som till denna hemmansdel lyder och legat haver, och hädanefter med lag
tillvinnas kan, att oqvalt nyttja och behålla som sin välfångna egendom, och äger
vid vederbörlig domstol köparna förvara (förvärva) sig fasta och lagfart härå på
egen bekostnad. Säljarna lämnar laga åtkomsthandlingar.
Med förestående köp och avhandling förklarar vi oss å ömse sidor nöjda.

Som skedde i Åsen den 11 april 1843
Johannes Andersson, Britta Svensdotter i Gunnestorp, säljare
Jonas Fagerlund, Stina Catharina Petersdotter, köpare
Till vittnen: A Malmberg i Berg, Sven Nilsson i Åsen

DSCN4208
Vadstena 061006
§119
1/4 mtl Kronoskatte Åsen
1843 den 11 nov
Till lagföljd inlämnades detta köpebrev Litt D
Som upplästes, och som säljarens åtkomst skrift med ett den 3 october 1825 till
dem utfärdat köpebrev å 1/2 mantal Krono Skatte Åsen, varå enligt åtecknade
bevis de erhållit 3ne laga uppbud, det sista den 4 october 1826. Alltså fann
Häradsrätten skäligt nu meddela Första uppbuder å 1/4 dels mantal av berörde
hemman, som Jonas Fagerlund och hans hustru Stina Catharina Petersdotter i
Sjöstorp inköpt av Johannes Andersson och Britta Svensdotter i Gunnestorp, mot
1888 Rd 42 Sk 8 rst Banco,

DSCN4208
Vadstena 061006
§120
1/4 mtl Kronoskatte Åsen
1843 den 11 nov
Till lagfarts erhållande ingavs ett så lydande köpebrev Litt E
Varjämte till bestyrkande av säljarnas åtkomst företeddes ett den 3 october 1825
till dem utfärdat köpebrev å 1/2 mantal Åsen, därå 3ne uppbud för dem meddelats,
det sista den 4 october 1826. Och fann i anledning härav Häradsrätten skäligt
bevilja Första uppbudet å 1/4 dels mantal i berörde hemman, som Carl Magnus
Isacsson och hans hustru Lena resten ej fotograferat

DSCN4217
Vadstena 061006
§72
1/4 mtl Kronoskatte Åsen
1844 den 2 febr
1/4 mtl Krono Skatte Åsen, som Jonas Fagerlund och hans hustru Stina Catharina
Petersdotter i Sjöstorp, inköpt av Johannes Andersson och Britta Svensdotter i
Gunnestorp, mot 1888 Rd 42 Sk 8 rst Banco, uppbjöds 2dra gången

DSCN4217
Vadstena 061006
§73
1/4 mtl Kronoskatte Åsen
1844 den 2 febr
1/4 mtl Krono Skatte Åsen, som Carl Magnus Isacsson och hans hustru Lena
Catharina Nilsdotter, inköpt av Johannes Andersson och Britta Svensdotter i
Gunnestorp, mot 1888 Rd 42 Sk 8 rst Banco, uppbjöds 2dra gången

DSCN4230
§40
1/4 mtl Kronoskatte Åsen

Vadstena 061006
1844 den 21 maj

1/4 mtl Krono Skatte Åsen, som Jonas Fagerlund och hans hustru Stina Catharina
Petersdotter i Sjöstorp, inköpt av Johannes Andersson och Britta Svensdotter i
Gunnestorp, mot 1888 Rd 42 Sk 8 rst Banco, uppbjöds 3dje gången

DSCN4231
Vadstena 061006
§41
1/4 mtl Kronoskatte Åsen
1844 den 21 maj
1/4 mtl Krono Skatte Åsen, som Carl Magnus Isacsson och hans hustru Lena
Catharina Nilsdotter i Snuddebo, inköpt av Johannes Andersson och Britta
Svensdotter i Gunnestorp, mot 1888 Rd 42 Sk 8 rst Banco, uppbjöds 2dra gången

DSCN0624
Vadstena 051111
§93
1/4 mtl Åsen kronoskatte
1845 den 8 okt
Med begäran om lagfart inlämnadesett så lydande köpebrev:
”För allom dem” etc. Litt Sidwall
Vilket upplästes; och som säljarnas åtkomst till försålda hemmanet styrktes med
denna Häradsrätt 4 okt 1844 för dem utfärdade fastebrev; alltså fann Häradsrätten
skäligt meddela uppbud första gången å 1/4 mantal Kr Sk Åsen, vilket Jonas
Fagerlund och hans hustru Stina Chatarina Petersdotter försålt till Johannes
Jonasson och dess hustru Annica Jonasdotter för 1922 Rd 10 Sk 8 Rst Banco.

DSCN9396-9397
Vadstena 100409
§119
1/4 mtl kronoskatte augment Åsen
1847 den 27 jan
Med begäran om lagfart inlämnades följande Gåvobrev:
”Vi undertecknade förära härigenom till vår kära Dotter Maja Stina
Johannesdotter 1/8 mtl samt vår nu tilltänkta måg Lars Johan Johansson från
Långserum 1/8 mtl uti det oss tillhöriga 1/4 mt Kr Sk Augmenthemmanet Åsen,
beläget i Malmbäcks socken av Västra Härad, Jönköpings län till ett uppskattat
värde av 596 Rd Banco, vilken egendom med allt vad därtill hör, av ålder lyder,
att tillträdas av förenämnde vår tilltänkta måg Lars Johan Johansson och vår kära
dotter Maja Stina Johannesdotter den 14 mars 1847, och med samma rätt som vi
den ägt densamma äga, bruka och okvalt behålla till vilken ända dem överlämnas
våra åtkomsthandlingar och förbehålla vi oss vara från hemul fria.
Gunnarsryd den 23 januari 1847
Johannes Johansson, Annica Jonasdotter, givare
Till vittne på en gång närvarande
Håkan Jansson i Gimmarp (I protokollet noterad som Johan Jansson, men hans
namn i Tofteryd hfl är noterat som Johannes Jonasson), Daniel Johansson i Hult,
Tofteryds socken” (I Tofteryd hfl Daniel Jonasson)
Vilket uppläste; och som Johannes Johanssons och Annica Jonasdotters agasurad
till ifrågavarande hemman styrktes med denna Häradsrätts för dem utfärdade
fastebrev den 29 september 1846; alltså fann Häradsrätten skäligt meddela 1a
uppbudet å 1/4 mantal Kr Sk Åsen, vilket Johannes Johansson och Annica
Jonasdotter såsom gåva överlåtit till deras dotter Maja Stina Johannesdotter och
hennes tilltänkta man Lars Johan Johansson.

§119

1/4 mtl kronoskatte augment Åsen
1847 den 27 jan
Med begäran om lagfart inlämnades följande gåvobrev.
Vi undertecknade förära härigenom till vår kära dotter Maja Stina Johannesdotter
1/8 mtl, samt vår nu tilltänkta måg Lars Johan Johansson från Långserum 1/8 mtl,
uti det av oss tillhöriga 1/4 mtl Krono Skatte Augements hemmanet Åsen, beläget
i Malmbäcks socken av Västra härad, Jönköpings län, till ett uppskattat värde av
596 Rd Banco, vilken egendom med allt vad därtill hör, av ålder lyder eller
framdeles tillvinnas kan, att tillträdas av förenämnde vår tilltänkta måg Lars Johan
Johansson och vår kära dotter Maja Stina Johannesdotter den 14 mars 1847, och
med samma rätt som vi den ägt, densamma äga, bruka och oqvalt behålla till
vilken ända dem överlämnar vår åtkomsthandlingar, och förbehålla vi oss vara
från hemul fria.
Gunnarsryd den 23 januari 1847
Johannes Johansson, Annika Jonasdotter, givare
Till vittne på en gång närvarande: Johan Jansson i Gimmarp, Daniel Johansson i
Hult, Tofteryd socken
Vilket upplästes. Och som Johannes Johansson och Annika Jonasdotters ägande
nu till ifrågavarande hemman styrktes med denne Häradsrätts för dem utfärdade
fastebrev den 29 september 1846, alltså fann Häradsrätten skäligt meddela 1sta
uppbudet å 1/4 mantal Krono Skatte Åsen, vilket Johannes Johansson och Annika
Jonasdotter såsom gåva överlåtit till deras dotter Maja Stina Johannesdotter och
hennes tilltänkta man Lars Johan Johansson

DSCN9407
Vadstena 100409
§61
1/4 mtl kronoskatte Åsen
1847 den 18 maj
1/4 mtl Kr Sk Åsen, vilket Johannes Johansson och Annica Jonasdotter såsom
gåva överlåtit till deras dotter Maja Stina Johannesdotter och hennes tilltänkta
man Lars Johan uppbjöds 2dra gången.

DSCN9426
Vadstena 100409l
§9
1/4 mtl kronoskatte Åsen
1847 den 21 sept
1/4 mtl Kr Sk Åsen, vilket Johannes Johansson och Annica Jonasdotter såsom
gåva överlåtit till deras dotter Maja Stina Johannesdotter och hennes tilltänkta
man Lars Johan Johansson, uppbjöds 3dje gången.

PICT0132
Vadstena 051227
No8
1/4 mtl Kronoskatte Åsen
1848 den 25 jan
--- en den 23 januari 1847 upprättad bevittnad Handling, enligt vilken Johannes
Johansson och Annika Jonasdotter såsom gåva öfverlåtit 1/4 Mtl. Kr.Sk. Åsen i
Malmbäcks Socken till deras dotter Maja Stina Johannesdotter och hennes
tilltänka man Lars Johan Johansson: Och som --- nämnligen den 28 januari den 18
Maj och den 21 september sistlidet år ---

DSCN3989
Vadstena 101228
No8
1/4 mtl kronoskatte Åsen
1848 den 25 jan
En den 23 januari 1847 upprättad bevittnad handling enligt vilken Johannes
Johansson och Annika Jonasdotter såsom gåva överlåtit 1/4 mtl Kr Sk Åsen i
Malmbäcks socken till deras dotter Maja Stina Johannesdotter och hennes
tilltänkta man Lars Johan Johansson; Och som == == nämnligen den 28 Januari,
den 18 Maj och den 21 September sistlidet år == == ==

DSCN4309
Vadstena 101228
§28
3/16 mtl kronoskatte augement Åsen
1856 den 30 juni
Köpebrev. Litt Åhl
För allom som detta vårt öppna Salu och Gåvobrev förekommer göres veterligt att
jag Sven Nilsson med min kära hustru Maja Abrahamsdotter ja och samtycke
upplåtit såsom gåva 1/16-dels mantal och sålt 1/8-dels mantal, tillsammans 3/16dels mantal, allt i kronoskatte augementshemmanet Åsen, beläget i Västra härad
och Malmbäcks socken, till vår son Johannes Svensson och hans tilltänkta hustru
för en oss emellan överenskommen köpesumma stor för den ena åttondelen Två
tusen Riksdaler Banco, vilka 2 000 Rd Banco äro genom särskild förskrivning till
fullo betalta och härmed vederbörligen kvitterade varder; och i följd härav
avhänder vi oss berörde 3/16-dels mantal i sagda hemman med allt vad därtill
lyder uti hus, jord, vatten och åbyggnader och allt vad hädanefter med lag
tillvinnas kan; och tillägnar förenämnde vår son Johannes Svensson och hans
tilltänkta hustru att tillträda den 14 mars 1857 i det stånd det nu och då befinns,
med det uttryckliga förbehåll att Sven Nilsson och Maja Abrahamsdotter bliver
bibehållna vid alla de förmåner som deras undantagsbrev av denna dag eller den
30 juni 1856 bestämmer. Till mera visshet hava vi detta gåvo och salubrev i
nedanstående vittnens närvaro underskrivit. Erkännes af Åsen den 30 juni 1856.
Sven Nilsson, Maja Abrahamsdotter (säljare med hand å pennan)
Till vittne: saknas

DSCN4312-4313
Vadstena 101228
§28
3/16 mtl kronoskatte Åsen
1857 den 2 febr
Med begäran om uppbud inlämnades följande köpebrev: För allom etc. Litt Åhl.
Och alldenstund säljarnas åtkomst till försålda hemmanet styrktes med denna
Häradsrätts den 4 juni 1831, för dem därå utfärdade fastebrev; alltså blev 3/16dels mantal Krono Skatte Åsen därav Sven Nilsson och Maja Abrahamsdotter
upplåtit 1/16-dels mantal såsom gåva till deras son Johannes Svensson och till
honom försålt 1/8-dels mantal för 2 000 Rd Banco och förbehåll om undantag,
uppbjudet 1a gången.

DSCN4343
Vadstena 101228
No22
3/16 mtl kronoskatte Åsen
3/16 mtl Åsen för Johannes Svensson

1857 den 12 maj

DSCN4363
Vadstena 101228
No23
3/16 mtl kronoskatte Åsen
3/16 mtl Åsen för Johannes Svensson

1857 den 16 sept

DSCN4372
Vadstena 101228
No23
3/16 mtl kronoskatte Åsen
1858 den 26 jan
Sven Nilsson och Maja Abrahamsdotter såsom gåva upplåtit 1/16 mtl Kr Sk Åsen
i Malmbäcks socken till deras son Johannes Svensson och till honom försålt 1/8
mtl i samma hemman för 2 000 Rd Banco. Och som … den 2 februari, den 12 maj
och den 16 september sistlidna år …

DSCN4430-4431
Vadstena 101228
§43
3/16 mtl kronoskatte Åsen
1858 den 22 okt
Söktes lagfart på grund av ett så lydande köpebrev:
För allom som detta vårt öppna Salu- och Köpebrev förekommer, göres veterligt
att jag Johannes Svensson upplåter och härmed försäljer mitt hittills ägande 3/16
mtl i Krono Skatte Augmentshemmanet Åsen, beläget i Västra härad och
Malmbäcks socken, till nämndemannen Lars Johan Johansson i Åsen för en oss
emellan överenskommen köpesumma stor Femtusen Rd Riksmynt, nu genom
nöjaktiga förskrivningar till fullo betalta och härmed vederbörligen kvitterade
varder, och i följe härav tillägnar Lars Johan Johansson att tillträda den 14
nästkommande mars med hus, jord, vatten och åbyggnader och allt vad därtill
lyder eller hädanefter med lag tillvinnas kan, med det förbehåll att Sven Nilsson
och hans hustru bibehålles vid de förmåner som deras undantagskontrakt av den
30de juni 1856 bestämmer; till mera visshet hava vi detta salu- och köpebrev i
nedanstående vittnes närvaro bekräfta låtit; som skedde i Åsen den 29 juni 1858.
Johannes Svensson, säljare
L J Johansson, köpare
På en gång närvarande vittne:
Anders Isaksson, Södra Hiarum, Claes Carlsson, Åsen
Och alldenstund säljarens åtkomst till försålda hemmanet styrktes med denna
Häradsrätts den 26 sistlidne januari för honom därå utfärdade fastebrev; alltså blev
3/16 mantal Krono Skatte Åsen som Johannes Svensson försålt till
nämndemannen Lars Johan Johansson för 5 000 Rd Riksmynt och andra villkor
uppbjudet 1a gången.

PICT0130
Vadstena 051111
No31
3/16 mtl Åsen kronoskatte
1859 den 4 okt
= = = Den 29 juni 1858= = = Johannes Svensson försålt 3/16 mtl Krono Skatte
Åsen i Malmbäcks socken till nämndemannen Lars Johan Johansson för 5 000 Rd
Rmt och under villkor; Och som = den 22 oktober sistlidne samt den 27 januari
och den 25 maj innevarande år = =

DSCN0474
Vadstena 051111
§32
1/4 mtl Åsen kronoskatte augements hemman
1859 den 10 okt
Köpebrev Litt Ida
För en vid offentlig och frivillig auktion, högstbjuden och härmed kvitterad och
genom nöjaktig förskrivning erhållen köpesumma stor Sju Tusen 7 000 Riksdaler
Riksmynt, hava vi undertecknade arvtagare efter avlidne Carl Isacksson i Åsen
upplåtit och försålt vårt gemensamt ägande i arv tillfallna 1/4-dels mantal i krono
skatte Augementshemmanet Åsen, beläget i Västra härad och Malmbäcks socken,
till nu arvingen Claes Carlsson i Åsen och hans tilltänkta hustru, att tillträda kan
den 14 nästkommande mars i det stånd det nu och då befinns med hus, jord, vatten
och åbyggnader och allt vad därtill lyder och hädanefter med lag tillvinnas kan,
och med det uttryckliga förbehåll att änkan Lena Kathrina Nilsdotter bibehålls vid
de förmåner som hennes undantagsbrev av den 25 juni 1859 bestämmer. Till mera
visshet är detta salubrev av oss i vittnens närvaro undertecknat. Erkännes och
försäkras av Åsen den 10 oktober 1859.
L J Johansson, auktionsman
Samuel Pettersson, förmyndare: Anders Johan Jonasson; Johanna Sofia
Carlsdotter; Lena Cathrina Nilsdotter, säljare
Till vittne: Swen Gabrielsson, Swän Nilsson med hand å penna

DSCN0477-0479
Vadstena 051111
§32
1/4 mtl Åsen
1860 den 27 okt
Under anhållan om lagfart inlämnades till Häradsrätten ett så lydande ”Köpebrev;
För en vid offentlig och frivillig auktion högstbjuden etc” Litt Ida.
Till åtkomstens styrkande företeddes:
1. Denna häradsrätts den 4 oktober 1844 för Carl Magnus Isacsson och hans
hustru Lena Katrina Nilsdotter utfärdade fastebrev å 1/4-dels mantal Åsen.
2. En den 30 juni 1854 efter Carl Magnus Isacsson hållen bouppteckning, varav
inhämtades att han såsom sterbhusdelägare efterlämnat änkan Lena Katrina
Nilsdotter och 6 barn, sönerna Per Johan, Claes, Johannes Malkolm, Carl Victor
och Gustaf samt dottren Johanna Sofia av vilka endast den förstnämnde då var
myndig; varande bland tillgångarna i boet upptaget 1/4-dels mantal Åsen.
3. Ett så lydande prästbevis: ”Att drängen Johan Peter Carlsson från Åsen av
Malmbäcks socken, som med döden avled den 18 febr 1857, var vid dödstillfället
skriven såsom hemmavarande son hos modren änkan Lena Katrina Nilsdotter
därstädes, och var inte gift eller efterlämnade några barn och bröstarvingar,
intygar Malmbäck den 29 oktober 1860. S Hagberg, xx
4. Ett den 4 juni innevarande år förrättat arvskifte emellan ovannämnda
sterbhusdelägare, nämligen änkan Katrina Nilsdotter, myndige sonen Claes,
omyndige Johannes Malkolm, Carl Victor och Gustaf samt dottren Johanna Sofia,
gift med Samuel Pettersson i Falla; Och inhämtades av denna handling att sedan
änkan, mot förbehåll om undantag och andra förmåner, avstått sin giftorätt såväl i
boets fasta som lösa egendom, så har köpeskillingen för boets redan försålda
fastighet 7 000 Rd Rmt, jämte lösöretillgångarna blivit liklottigt fördelad emellan
de fem barnen.
På grund härav och enär Häradsrätten vid § 34 i förmynderskapsprotokollet för
denna dag fastställt den skedda försäljningen så vitt den rörer de omyndigas
andelar uti ifrågavarande hemman, blev 1/4-dels mantal Krono Skatte Åsen, som

Claes Carlsson, inberäknat sin egen arvslott, för 7 000 Rd Rmt och skyldighet att
utgiva undantag, inköpt av övriga arvtagarna efter hans avlidne fader Carl
Isaksson, uppbjudet 1sta gången.

DSCN0505
Vadstena 051111
No22
1/4 mtl Åsen kronoskatte
1861 den 24 sept
= = = den 10 oktober 1859 = = =
Claes Carlsson för 7 000 Rd Rmt och skyldighet att utgiva undantag, inköpt med
inberäknande av sin egen arvslott, 1/4 mantal Krono Skatte Åsen i Malmbäcks
socken av övriga arvingarna efter hans avlidne fader Carl Isaksson; Och som = =
= den 27 oktober sistlidet samt den 7 (?) februari och den 23 maj innevarande år =

PICT0214
Vadstena 040319
§13
3/16 mtl Kronoskatte Augement Åsen
1863 den 12 sept
Emot en betingad och överenskommen genom skuldförbindelse erhållen och
härmed kvitterad köpesumma stor Femtusen Femhundra Rd Rmt, har vi
undertecknade denna dag försålt vårt ägande hemman 3/16 dels mantal efter helt
räknat i Krono Skatte Augement Åsen i Malmbäcks socken och Västra härad till
nämndemannen L J Johansson och dess hustru Maja Christina Johannesdotter
därstädes, varmedelst vi härigenom avhänder oss all vidare rätt till förenämnde
hemman, och det tillägnar förenämnde köpare, med allt vad därtill lyder i jord,
vatten och åbyggnader, att i befintligt stånd tillträda den 14 mars 1864, dock
förbehålles undantagsvillkor efter idag särskilt upprättat undantagsbrev.
Till mera säkerhet har vi detta salubrev i vittnens närvaro låtit underskriva.
Som skedde i Åsen den 12 september 1863
Sven Gabrielsson, Märtha Catharina Johannesdotter, säljare
På en gång närvarande vittnen: Sven Westberg i Ljungsberg, Gustaf Malmsten i
Berg

DSCN5444,5446
Vadstena 070202
§13
3/16 mtl Kronoskatte Åsen
1864 den 18 febr
För lagfarts vinnande inlämnades följande köpebrev:
”Emot en betingad etc. Litt Ås
Varvid fanns fogat behörigt taxeringsbevis, utvisande att 3/16 mantal Åsen blivit
uppskattade till 4 100 Rd Rmt.
Och som därjämte företeddes denna Häradsrätts den 29 september 1840 för
säljarna utfärdade fastebrev å ifrågavarande hemman; alltså fann Häradsrätten
skäligt att å 3/16 mtl krono skatte Åsen i Malmbäcks socken, vilket Sven
Gabrielsson och Märtha Catharina Johannesdotter försålt till Nämndemannen Lars
Johan Johansson och hans hustru Maja Christina Johannesdotter för 5 500 Rd Rmt
och förbehåll om undantag, meddela uppbud 1a gången.

DSCN6341
Vadstena 090904
No72
1/4 mtl Åsen
1871 den 18 jan
1/4 mantal Åsen för Anders Johan Spets och Maja Stina Gustafsdotter

DSCN6358
Vadstena 090904
No68
1/4 mtl kronoskatte Åsen
1871 den 20 sept
Västra = = = den 9 mars 1870 = = =
Klas Karlsson sålt 1/4 mantal Kronoskatte Åsen i Malmbäcks socken, till Anders
Johan Spets och hans hustru Maja Stina Gustafsdotter för 5.500 Rdr Rmt = = =
nämligen den 14 december sistlidet, samt den 18 januari och den 19 maj
innevarande år = = =

DSCN3739-3740
Vadstena 101228
§58
1/2 mtl kronoskatte Åsen
1894 den 1 okt
Under anhållan om lagfart å ½ mtl Åsen inlämnade Klas Johan Larsson i Hästeryd
följande avhandling: Salubrev etc. Litt B
Därjämte företeddes följande handlingar:
1. Ett av denna Häradsrätt den 1 februari 1842 utfärdat fastebrev å 1/8 mtl Åsen,
som Johannes Johansson och h h Anna Jonasdotter köpt av Magnus Johansson
och Brita Månsdotter.
2. Häradsrättens den 4 oktober 1859 utfärdat fastebrev å 3/16 mtl Åsen, som
nämndemannen Lars Johan Johansson köpt av Johannes Svensson.
3. Bouppteckning och arvskifte den 18 mars 1864 efter avlidne Johannes
Johansson från Åsen, av vilka handlingar inhämtades att bemälte avlidne såsom
sterbhusdelägare efterlämnat änkan Annika Jonasdotter och med henne
sammanavlade dotter Maja Stina, gift med nämndemannen L J Johansson,
ävensom ock i boet funnits 1/8 mtl Åsen, vilket vid arvskiftet tilldelats nämnda
dotter.
4. Fastebrev den 6 maj 1865 å 3/16 mtl Åsen som nämndemannen Lars Johan
Johansson och h h Maja Kristina Johannesdotter köpt av Sven Gabrielsson och
Märta Katarina Johannesdotter.
Efter anteckning härav fann Häradsrätten skäligt meddela lagfart å det i
Malmbäcks socken belägna 1/2 mtl Kr Sk Åsen, som Klas Johan Larsson, enligt
avhandling den 11 juni 1894, för 14 000 kronor köpt av sina föräldrar
Häradsdomaren Lars Johan Johansson och h h Maja Stina Johannesdotter; därom
bevis köpekontrakt åtecknades och särskilt lagfartsbevis utfärdades.

DSCN6160-6161
Vadstena 090904
§17
1/4 mtl Åsen
1897 den 18 jan
Genom nämndemannen Klas Andersson i Västanå lät Johannes August Petersson i
Åsen, anhålla om lagfart å 1/4 mantal Åsen, på grund af en så lydande afhandling.
Salubref:
Till min kära svåger och syster Johannes August Petersson och Augusta Cecilia
Larsdotter i Åsen försäljer jag undertecknad min ägande fastighet 1/4 mantal

Krono skatte augementshemmanet Åsen i Västra härad och Malmbäcks socken,
för en

DSCN1956
Vadstena 110930
Litt H
1/4 mtl Åsen
1901 den 23 mars
Köpebrev. Litt H.
Emot en överenskommen och genom skuldförbindelse erhållen och härmed
kvitterad köpesumma stor Sextusen Femhundra kronor har vi undertecknade
denna dag försålt vår ägande fastighet 1/4-dels mantal krono skatte Åsen beläget
i Västra Härad och Malmbäcks socken till vår Måg och dotter Johannes Oskar
Andersson och hans hustru Alma Maria Johannesdotter därstädes, varmedelst vi
härigenom avhänder oss all vidare rätt till förenämnda hemman och det tillägnar
förenämnde köpare med allt vad därtill lyder i jord, vatten och åbyggnader, att i
befintligt stånd tillträda från och med den 14 sistlidne mars 1901. Dock
förbehålles Undantagsvillkor efter idag särskilt upprättat undantagsbrev.
Till mera säkerhet har vi detta Salubrev i vittnens närvaro låtit underskriva; som
skedde i Åsen den 23 mars 1901.
Johannes Jonasson, Mathilda Svensdotter (m h å p), säljare
J O Andersson, Alma Johannesdotter, köpare
På en gång närvarande vittnen: C J Larsson i Åsen, Viktor Karlsson Bredstorp

DSCN1737-1738
Vadstena 110930
§119
1/4 mtl kronoskatte Åsen
1901 den 9 april
Med begäran om lagfart å 1/4 mtl Åsen lät Klas Johan Larsson därstädes genom
Nämndemannen Klas Andersson i Westanå inlämna ett så lydande
Köpebrev
Till vår broder och svåger Clas Johan Larsson och hans hustru Anna Matilda
Andersdotter härstädes försälja vi härigenom vår ägande fastighet 1/4 mantal
krono skatte augment Åsen i Malmbäcks socken och Västra Härad för en
överenskommen och betingad köpesumma stor (6 700) Sextusen Sjuhundra
kronor, vilken köpeskilling genom likvid och särskilda förskrivningar blivit
tillfullo betald och härmed kvitteras. Med anledning varav vi avhända oss berörda
hemman med allt vad därtill lyder och lagligen tillvinnas kan och tillägnar det
köparna att äga och besitta såsom deras välfångna egendom med tillträde från och
med den 14de i denna månad. Till visso härav ha vi detta salubrev i nedanskrivna
vittnens närvaro underskrivit, som bekräftas Åsen den 19 mars 1901.
J A Petersson, Augusta Cecilia Larsdotter, säljare
Claus Johan Larsson, Anna Mathilda Andersson, köpare
Bevittnas av C A Rundberg i Gatu, J A Nilsson Hiarum
Då härvid var fogat Häradsrättens den 18 januari 1892 för säljarna utfärdade
lagfartsbevis å försålda hemmansdelar meddelade Häradsrätten lagfart å det i
Malmbäcks socken belägna 1/4 mtl kr sk rusthåll Åsen, som Klas Johan Larsson
och h h Anna Matilda Andersson, enligt avhandling den 19 mars 1901, för
Sextusen Sjuhundra kronor köpt av J A Petersson och dennes hustru Augusta
Cecilia Larsdotter; därom bevis köpebrevet åtecknades och särskilt lagfartsbevis
utfärdades.

DSCN1957
Vadstena 110930
§56
1/4 mtl Åsen
1906 den 12 febr
… därstädes genom Nämndemannen Klas Andersson i Wästanå ingiva ett så
lydande köpebrev, etc Litt H.
Då därjämte fanns fogat ett av denna Häradsrätt den 14 sept 1882 för Johannes
Jonasson och h h Matilda Svensdotter utfärdat lagfartsbevis å 1/4 mtl Åsen
meddelade Häradsrätten lagfart å det i Malmbäcks socken belägna 1/4 mtl
kronoskatte Åsen, som Johannes Oskar Andersson och h h Alma Maria
Johannesdotter jämlikt avhandling den 23 mars 1901 för 6 500 kronor köpt av den
sistnämndas föräldrar Johannes Jonasson och h h Matilda Svensdotter; därom
köpebrevet försågs med bevis och särskilt lagfartsbevis utfärdades.

DSCN5714-5716
Vadstena 090904
§148
1/4 mtl kronoskatte Åsen
1911 den 10 april
Under anhållan om lagfart för änkan Maria Kristina Johannesdotter å 1/4 mantal
Åsen, ingaf nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö ett i tillhörande delar så
lydande arfskifte.
Arfskifte:
Förrättadt den 14 januari 1897 efter f.d. Häradsdomaren Lars Johan Johansson i
Åsen i Malmbäcks socken, som aflidit den 6 november 1896, hvilkens
sterbhusdelägare äro.
a. efterlefvande änkan Maria Christina Johannesdotter, samt
b. följande dessa makars 6 barn, nämligen
1. sonen Claes Johan Larsson i Åsen
2. dottern Anna Christina, gift med hemmansägaren Isak 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 Elis, gift med hemmansägaren Anders Malkolm Fornander i Falla
6. Augusta Cecilia, gift med hemmansägaren Johannes August Pettersson i Åsen
Alla myndiga och nu närvarande.
Bouppteckning förrättad i sterbhuset den 13 dennes företeddes, hvilken upptager
tillgångar, kronor 19.758:34, skulder 275:00, behållning 19.483:34, och var bland
tillgångarna upptaget boets fastigheter, 1/4 mantal Kronoskatte Åsen, makarnas
gemensamma egendom, bevillnings taxerad till 7.700 kronor
Som änkan Maria Christina Johannesdotter anhöll att i hennes tillkommande
giftorätts lott måtte ingå hela gemensamma boets förut berörde fastighet 1/4
mantal Åsen, och att barnens andelar måtte utgår af behållningen af lösören och
kontante penningar, beslutades efter öfverläggning därom att bifalla denna hennes
begäran, med anledning hvaraf nämnde fastighet efter åsatt bevillningsvärde
kommer att tilldelas änkan.
Boets delningssumma är alltså förutnämnde behållning efter bouppteckningen Kr.
19.483.34
Häraf tillkommer änkan Maria Christina Johannesdotter, som afstår från vidare
fördel än änkesäng m. m. som hon erhållit i giftorätt 1/2 till med 1/4 dels mantal
Åsen, i värde tillKr. 7.700:00
Vidare var ej att iakttaga. Tid och ort som ofvan.
P. A. Rundberg i Gatu, J. A. Nilsson i Södra Hiarum, skiftesmän

Ofvanstående arfskifte godkännes och underskrifves af oss undertecknade
sterbhusdelägare och arfvingar.
Maria Christina Johannesdotter m. h. p.
Claes Johan Larsson
J. Svensson, Anna Christina Larsdotter
C. J. Andersson, Helena Maria Larsdotter
Karl Johannesson, Mathilda Larsdotter
A. M. Fornader, Amanda Larsdotter
J. A. Pettersson, Augusta Larsdotter
Arfvingarnas underskrifter bevittnas:
P. A. Rundberg, J. A. Nilsson
Härvid fanns fogad en den 13 januari 1897 upprättad vid sagde års lagtima vårting
under Nö.1 vid Häradsrätten inregisrerad bouppteckning efter aflidne
Häradsdomaren L. J. Johansson från Åsen, utvisande att han efterlämnat de i
ofvan intaga arfskiftet omförmälda sterbhusdelägarne, samt att bland boets
tillgångar upptagits såsom fastighet 1/4 mantal Åsen, taxeradt till 7.700 kronor.
Till åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens fastebref den 25 januari 1848
för Lars Johan Johansson och hans tilltänkta hustru Maja Stina Johannesdotter å
1/4 mantal Kronoskatte Åsen, som änkan Maria Kristina Johannesdotter jämlikt
arfskifte den 14 januari 1897, bekommit i giftorätt efter sin aflidne man Lars
Johan Johansson, därom fångeshandlingen försågs med bevis och särskildt
lagfartsbevis utfärdades.

DSCN5716-5717
Vadstena 090904
§149
1/4 mtl kronoskatte Åsen
1911 den 10 april
Under anhållan om lagfart ingaf nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö, ett så
lydande köpebref.
Köpebref:
Till min son Claes Johan Larsson och hans hustru Anna Mathilda Andersdotter i
Åsen, försäljer jag härigenom min ägande fastighet 1/4 mantal Kronoskatte
augement Åsen i Malmbäcks socken och Västra härad, för en öfverenskommen
och betingad köpesumma stor /7.000/ Sju tusen Kronor, hvilken köpeskilling är
genom särskilda förskrifvningar blifvna till fullo betald och härmed kvitteras. Med
anledning hvaraf jag afhänder mig berörde hemman med allt hvad därtill lyder
och lagligen tillvinnas kan, och tillägnar det köparne att äga och besitta såsom
dess välfångna egendom, med tillträde den 14 innevarande mars.
Till visso härav ha vi detta salubrev i nedanskrivne vittnens närvaro underskrivit,
Som bekräftas Åsen den 13 mars 1911
Maja Stina Johannesdotter m. h. å. p., säljare
Claes Johan Larsson, Anna Mathilda Johannesdotter, köpare
Bevittnas af: J. A. Nilsson i Södra Hiarum, C. A. Andersson i Röd
Till åtkomstens styrkande åberopades Häradsrättens lagfartsbevis denna dag,
§.148, för änkan Maria Kristina Johannesdotter å 1/4 mantal Kronoskatte Åsen i
Malmbäcks socken.
På grund af hvad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å i
Malmbäcks socken belägna 1/4 mantal Kronoskatte Åsen, som Claes Johan
Larsson och hans hustru Anna Mathilda Andersdotter jämlikt köpebref den 13

mars 1911, för Sju tusen kronor köpt af den förstnämndes moder, änkan Maria
Kristina Johannesdotter, därom = = = se §.148 = = = utfärdades.
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Vadstena 130308
3/8 mtl krono skatte Åsen
1917 den 29 november
Under anhållan om lagfart ingav nämndemannen F O Thelander i Tubbarp en så
lydande handling:
Köpebrev: Emot en överenskommen och härmed kvitterad köpesumma stor
Tjugotvåtusen (22 000) kronor och vissa villkor om undantag enligt särskilt
kontrakt ha vi härmed försålt 3/8 mtl Åsen i Malmbäcks socken, Västra Härad och
Jönköpings län till lantbrukaren Axel Rydh och hans tilltänkta hustru Syster
Larsson härstädes att av dem genast tillträdas. På grund härav avhända vi oss
berörda fastighet med vad därtill lyder och må köparna sig därå på egen bekostnad
lagfart förvärva. Åsen den 14 mars 1917.
C J Larsson, Matilda Larsson, säljare
Bevittnas av: A J Andersson i Kansjö, Oskar Andersson i Åsen
Till åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens lagfartsbevis:
1. Den 1 oktober 1894, § 58, för Klas Johan Larsson å 1/2 mtl Kr Sk Åsen i
Malmbäcks socken, varifrån sedemera försålts och för annan person lagfarits 1/4
mtl;
2. Den 9 april 1901, § 119, för Klas Johan Larsson och h h Anna Matilda
Andersson å 1/4 mtl samma hemman; och
3. Den 1 april 1911, § 149, för Klas Johan Larsson och h h Anna Matilda
Andersdotter å 1/4 mtl samma hemman.
På grund av vad sålunda förekommit meddelar Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks
socken belägna 3/8 mtl Kr Sk Åsen och 1/2 mt 1-2 och 1/4 mtl 1-3, som Axel
Rydh och h h Syster Larsson jämlikt köpebrev den 14 mars 1917 för tjugotvåtusen
kronor och villkor om undantag köpt av Klas Johan Larsson och h h Anna Matilda
Andersdotter; därom etc = = = se § 135 = = = utfärdades.

Vadstena 130308
3/8 mtl kronoskatte Åsen
1917 den 29 november
Under anhållan om lagfart ingav nämndemannen F O Thelander i Tubbarp en så
lydande handling:
”Köpebrev. Emot en överenskommen och härmed kvitterad köpesumma, stor
tjugotvåtusen (22 000) kronor och vissa villkor om undantag enligt särskilt
kontrakt, ha vi undertecknade härmed försålt 3/8 mtl Åsen i Malmbäcks socken,
Västra härad och Jönköpings län till vår son Bror Larsson härstädes att av honom
genast i befintligt skick tillträdas. På grund härav avhända vi oss berörda fastighet
med vad därtill lyder och må köparen sig härå på egen bekostnad lagfart förvärva.
Åsen den 14 mars 1917.
C J Larsson, Matilda Larsson, säljare
Bevittnas av: A J Andersson i Kansjö, Oskar Andersson i Åsen.
Till åtkomstens etc = = = se § 143 = 1., 2., 3. = = samma hemman.
På grund av vad sålunda förekommit meddelar Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks
socken belägna 3/8 mtl Kr Sk Åsen af 1/2 mtl 1-2 och 1-4 mtl 1-3, som Bror

Larsson jämlikt köpebrev den 14 mars 1917 för tjugotvåtusen kronor och villkor
om undantag köpt av sina föräldrar Klas Johan Larsson och h h Anna Matilda
Andersdotter; därom = = = se § 135 = = = utfärdades

