BERG
DSCN5222 -5224
Vadstena 141007
§77
1/4 Rusthållet Berg
1764 den 22 mars
Inlämnades ett salubrev av innehåll som följer.
Jag undertecknad gör härmed vitterligit att jag av ett väl betänkt mod och fri vilja,
samt med min hustrus råd och samtycke, nu hava försålt en tredjedel uti en
fjärding, min kära hustrus arveliga rätt uti Skatte Rusthållet Berg i Västra härad
och Malmbäcks socken beläget, till min kära svåger Sven Pehrsson i Berg för
överenskommen köpesumma 90 Daler Smt, vilka 90 Daler Smt vid påfodran och
igenom riktig obligation riktigt betala skall, och som vi nu sålunda äro överens, så
avhänder jag mig, min kära hustru och barns arfteliga rätt, och densamma tillägnar
min kära svåger Sven Pehrsson, dess kära hustru Annika Larsdotter, barn och
arvingar, med hus, jord, åker, äng, skog och mark, qvarn och qvarnställe, torp och
torpställen, intet undantagande, som av ålder lydt och legat, eller lagligen
hädanefter tillvinnas kan, och tillåtes min kära svåger härå laga uppbud och fasta,
utan klander. Sålunda äro vi överens, samt anmodas goda män, som jämte oss sina
namn till vittne underskriva.
Som skedde i Kansjö den 13 januari 1762
Sven Larsson och Catharina Pehrsdotter i Kansjö Norrgård, säljare
Barnens fader Pehr Pehrsson i Berg
Till vittne: Jon Jönsson och Jöns Jonsson i Kansjö Södergård
Och blev i anledning av föregående salubrev emot köpesumman 90 Daler Smt, en
tredjedel i en fjärding Skatte Rusthållet Berg, Sven Pehrsson tillhanda, upbuden
1sta gången.

DSCN5451
Vadstena 141007
No 32
1/4 mtl Berg
1764 den 16 maj
1/3 uti 1/4 Skatte Rusthållet Berg uppböds för Sven Pehrsson, 2dra gången

DSCN5476
Vadstena 141007
Nr 20
1/5 mtl rusthållet Berg
1764 den 10 okt
1/3 uti 1/4 Skatte Rusthållet Berg uppböds för Sven Pehrsson, 3dje gången

DSCN5479 -5480
Vadstena 141007
§73
Berg
1764 den 5 nov
Undertecknade, som äro till en hög ålder komna, och står i Herrens mäktiga hand
ehuru bägge vår livstid, anser haver vi oss emellan av sundt förnuft slutat
testamentera varann den vilken som efterlever all den lilla lösa egendom, som nu
finns och hädanefter förvärvas kan, så att om den stora Guden behagar Kalla mig
först, som mannen är, ifrån denna världen, är min yttersta vilja, att min kära hustru
Kierstin Jönsdotter får tillfalla och behålla all den lösa egendom, som efter mig
finns, utan påtalan av barn och släkt. Ävenledes ock på lika sätt om den Nådiga
Guden täcks kalla mig för än min kära man och make, så testamenterar jag min

kära man Anders Andersson uti Berg, all den lösa egendom som efter mig finns,
och det utan klander av någon annan. Jämväl ock haver vi nu på det bägge båda
att efter vår död, så skall så mycket lös egendom som då finns efter oss vara våra
barn tillhörig, varav de skola taga och behålla därav hälften vardera, så att den ena
icke skall hava mer, än den andra, vilket vi allt detta å ömse sidor vilja oryggeligt
och giltigt förbliva skall.
Som skedde uti ombuden vittnens närvaro, av Berg den 19 september 1764
Anders A.A.S. Andersson, Kierstin K.I.O. Jönsdotter, uti Berg, Malmbäcks
socken
Till vittne: Bengt Pontén, Sven Olofsson uti Västra Hult
Vilket testamente till framdeles säkerhet, samt den kraft och värkan lag förmår, i
protokollet infördes, åliggandes innehavaren därav, efter givarens död, härmed
förfara på sätt. Som X8III Cap. Ärvdabalken föreskriver.

DSCN0678-0680
Vadstena 070731
§32
1/8 mtl Kronoskatte Rusthåll Berg
1772 den 5 febr
Till Häradsrätten inlämnades en så lydande Bytes avhandling.
Igenom byte haver vi undertecknade överenskommit och av fri vilja och moget
betänkande, allt upplåtit våra ägande Fastigheter, som är en åtting uti Skatte Krono
Rusthållet Berg, belägit uti Jönköpings län, Västra härad och Malmbäcks socken,
emot en sextonde del uti en fjärding Röd, beläget uti Jönköpings län, Västra härad
och Malmbäcks socken, samt Ett hundrade Daler Smt i mellangift, till
dannemannen Nils Olofsson i Röd, som i vittnens närvaro levererad är, och
härmed vederbörligen kvitterad varder. För den skull avhänder vi denna åttondel i
Berg, benämte Nils Olofsson i Röd, nästkommande midfasta 1772, få tillflytta och
sedan i framtiden bebo, nyttja och behålla, såsom hus, jord, åker, äng, skog och
mark, fiske och fiskevatten, qvarn och qvarnställe, torp och torpställe, intet
undantagande av allt vad som därtill lyder, eller hädanefter med lag tillvinnas kan
efter eget godtycke, för sig och sin hustru, barn och arvingar, så födda som ofödda,
som sin välfångna egendom. Härjämte anhålla vi undertecknade ödmukast hos den
Högt ärade och loflige Västra härads Tingsrätt, att detta byte och köpesbrev för
Nils Olofsson måtte fastställas, till yttermera visso haver vi, med våra egenhändiga
namn och bomärken uti tillkallade vittnens närvaro underskrivit.
Som skedde i Röd den 30 oktober 1771
Sven Pehrsson S.P.S., Annika Larsdotter A.L.D. i Berg
Till vittne: Jonas Andersson, Jonas Thomasson, Anders Thomasson i Södra
Hiarum, Måns Pehrsson i Berg, Sven Pehrsson och Sven Håkansson i Röd
Vilken bytesavhandling på begäran ord från ord i protokollet infördes, till
framdeles säkerhet, samt den kraft och värkan som med lag enlig är.

DSCN0722-0723
Vadstena 070731
§60
1/8 Kronoskatte Rusthåll Berg
1774 den 7 febr
För Häradsrätten uppvistes ett bytesbrev av följande innehåll.
Igenom byte haver vi undertecknade överenskommit, och av fri vilja och moget
betänkande upplåtit våra ägande fastigheter, som är 1/8 uti Skatte Krono
Rusthållet Berg, beläget uti Jönköpings län, Västra härad och Malmbäcks socken,
emot en sextonde del uti Skatte Krono hemmanet Röd, beläget uti Jönköpings län,

Västra härad och Malmbäcks socken, samt Ett hundrade Daler Smt i mellangift,
till dannemannen Nils Olofsson i Röd, som i vittnens närvaro levererad är, och
härmed vederbörligen kvitterad varder. För den skull avhänder vi denna åttondel i
Berg, benämnte Nils Olofsson i Röd, oss med den första penningen med den sista
riktigt bekommit haver, och härmed vederbörligen kvitterat. Varder för den skull
avhänder vi denna sextondel uti Röd till Sven Pehrsson i Berg att nästkommande
midfasta 1772, få tillflytta och sedan i framtiden bebo, nyttja och behålla, såsom
hus, jord, åker och äng, skog och mark, fiske och fiskevatten, qvarn och
qvarnställe, torp och torpställe, intet undantagande av allt vad som därtill lyder,
och hädanefter med lag tillvinnas kan efter eget godtycke, för sig och sin hustru,
barn och arvingar, så födda som ofödda, som sin välfångna egendom. Härjämte
anhåller vi undertecknade ödmukast hos Västra härads Högt ärade och loflige
Tingsrätt, att detta byte och köpesbrev för Sven Pehrsson måtte fastställas, till
yttermera visso haver vi detta med våra egenhändiga namn och bomärken uti
tillkallade vittnens närvaro underskrivit.
Som skedde i Röd den 30 oktober 1771
Nils Olofsson N.O.S., Catharina Andersdotter K.A.D., uti Röd
Till vittne: Jonas Andersson i Södra Hiarum, Jöns Pehrsson, Anders Jonasson i
Byden, Sven Pehrsson i Röd, Matthes Pehrsson i Berg, Sven Håkansson i Röd
Vilket bytesbrev efter uppläsande på anhållan alltså ord från ord i protokollet
infördes, till framdeles säkerhet, samt den kraft och värkan som med lag enlig är.
Dishvar över till bevis utdrag av Protokollet beviljades.

DSCN6296-6298
Vadstena 150818
§40
1/8 mtl rusthållet Berg
1775 den 29 sept
Inlämnades ett salubrev av följande innehåll.
För alla goda herrar och män, som detta mitt öppna brev händer förekomma, läser,
eller för sig läsa låter, tillstår och bekänner Jacob Gabrielsson i Gummestorp, det
jag av moget betänkande, och med min kära hustrus, Maria Svensdotters goda
samråd, ja och bifall, upplåter och försäljer min välfångna skattejord, 1/8 del uti
Rusthållet Nö.1 Berg i Jönköpings län, Västra härad och Malmbäcks socken
belägit, till vår kära måg Hindrick Assarsson och dess kära hustru Stina
Jacobsdotter, för en riktig och överenskommen köpesumma, nämligen 650 Daler
Smt, vilka 650 Daler, jag riktigt och till fullo nöje, den sista penningen med den
första bekommit och anammat haver. Allt dörföre avhänder jag ovan nämnde
Åttondel, uti Rusthållet Berg, med alla tillhörigheter, både i rustning och
augement, samt hus, jord, åker, äng, skog och mark, fiske och fiskevatten, qvarn
och qvarnställe, torp och torpställe, intet undantagandes av allt, i våto och torro,
närby och fjärran, lydt och legat haver, eller hädanefter med Lag tillvinnas kan,
mig och barn och arvingar, så födda som ofödda, och tillägnar den min kära måg
Hindrick Assarsson och hans kära hustru Stina Jacobsdotter, deras barn och
arvingar, så födda som ofödda, att nyttja, bruka och bebo, nu och i tillkommande
tider, till en everderlig egendom, för sig och sina efterkommande, att behålla. Och
äger min kära måg frihet att hos Högloflige Tingsrätten söka fasta och Tingssköte,
när honom tyckas, som vi med våra namns underskrivande betyga, av
Gummestorp, den 24 februari 1772
Jacob Gabrielsson, Maria Svensdotter, säljare
Såsom närvarande vittnen: Sven Bengtsson, Peter Nilsson i Fagerberg

I anledning varav, på anhållan, 1/8ting uti Skatte Krono Rusthållet Berg, för
köparne Hindrick Assarsson och Stina Jacobsdotter, samt deras barn och arvingar,
emot köpeskillingen 650 Daler, uppbudes 1sta gången.

DSCN6300-6303
Vadstena 150818
§55
1/8 mtl kronoskatte rusthållet Berg
1775 den 6 okt
Inlämnades till häradsrätten ett salubrev som uppläses, så lydande.
För allom dem som detta vårt öppna salubrev händer förekomma, göres vitterligit,
det vi av moget betänkande upplåter och försäljer vår välfångna ärfteliga
egendom, som är 1/8 del uti Skatte Krono Rustållet Berg, med mundering, belägit
i Jönköpings län, Västra härad och Malmbäcks socken, till dannemannen Petter
Andersson uti Floderyd, för en viss summa penningar 685 Daler Smt, vilka
penningar 685 Daler Smt, vi den första penningen med den sista, uti underskrivne
vittnens närvaro bekommit hava, avhända för den skull ovannämnde Rusthålls
Åttondedel, med hus, jord, åker och äng, skog, mark, fiske och fiskevatten, qvarn
och qvarnställe, torp och torpställe, närby och fjärran, i våto och torro, med alla
tillhörigheter, som nu är, och hädanefter med Lag tillvinnas kan, ifrån oss och
våra barn och arvingar, så födda som ofödda, och tillägnar förenämnde Peter
Andersson, hans hustru, barn och arvingar, så födda som ofödda, till en everderlig
egendom, att nyttja, bruka och behålla, nu och i tillkommande tider, dock
förbehåller jag och min hustru oss, i vår livstid, den åkerlycka i Norrahage, och
Arenne Änga Kärr i Sörehagen, såsom ett undantag.
Som skedde i Berg den 3 mars 1773
Gabriel Andersson, Marit Nilsdotter, säljare
Peter Andersson, Catharina Svensdotter, köpare
Tillkallade vittnen: Jonas Bergström på Bergs torp, Jöns Thomasson i Södra
Hiarum, Sven Håkansson i Röd
Detta förestående på under sidan stående köp är nu bördat av säljarens broder
Jacob Anderssons måg och dotter Jöns Johannesson och Maria Jacobsdotter,
såsom rätta bördemannen Jacob Andersson i Kansjö nu tillägnar, sin måg och
dotter denna Åttondedel, återigenbörda, och frikännas ifrån de andra hans barn
och syskon, nu och i tillkommande tider. Vilket Högloflige Tingsrätten tillkänna
give. Och anhålles om uppbud och fasta, enär därom ansökning göres, såsom detta
köp är igenbördat av Jöns Johannesson i Kålkulla och Maria Jacobsdotter, av
Peter Andersson i Berg, för en summa penningar, nämligen 693 Daler Smt, vilka
693 Daler Smt jag Peter Andersson i Berg har riktigt bekommit, och finner mig
alldeles nöjd, att frilämna förenämnde 1/8 ting i Berg till förenämnde Bördeman
Jöns Johannesson, att tillträda nästkommande Vårfrudag år 1776.
Som skedde i vittnens när och övervaro, av Berg den 3 april 1775
Peter Andersson – Jöns Johannesson, Maria Jacobsdotter, Bördare
Till vittne: Anders Svensson i Bredstorp, Sven Pehrsson i Röd
I anledning varav, på anhållan, 1/8 ting uti Skatte Krono Rusthållet Berg,
uppbjudes för Jöns Johanness i Kålkulla och dess hustru Maria Jacobsdotter, samt
deras barn och arvingar, emot köpeskillingen 693 Daler Smt, nu 1sta gången.

DSCN0533-0535
Vadstena 070731
§55
1/8 mtl Kronoskatte Rusthåll Berg
1776 den 3 febr
Till Häradsrätten inlämnades ett bytesbrev som upplästes, av följande innehåll.

Igenom byte haver vi undertecknade överenskommit, och av fri vilja och moget
betänkande, och upplåtit våra ägande fastigheter, som är 1/8 uti Skatte Krono
Rusthållet Berg, belägit uti Jönköpings län, Västra härad och Malmbäcks socken,
emot En Sextonde del uti Skatte Krono hemmanet Röd, beläget uti Jönköpings
län, Västra härad och Malmbäcks socken, samt 100 Daler Smt i mellangift, till
dannemannen Nils Olofsson i Röd, och vi den första penningen med den sista
riktigt bekommit haver, och härmed vederbörligen kvitterat. Varder för den skull
avhänder vi denna 1/16 del uti Röd till Sven Pehrsson i Berg att nästkommande
midfasta 1772, få tillflytta och sedan i framtiden bebo, nyttja och behålla, såsom
hus, jord, åker och äng, skog och mark, fiske och fiskevatten, qvarn och
qvarnställe, torp och torpställe, intet undantagande av allt vad som därtill lyder
eller lydt, och hädanefter med lag tillvinnas kan efter eget godtycke, för sig och
sin hustru, barn och arvingar, så födda som ofödda, som sin välfångna egendom.
Härjämte anhåller vi undertecknade ödmukast hos Västra härads Högt ärade och
loflige Tingsrätt, att detta byte och köpesbrev för Sven Pehrsson måtte fastställas,
till yttermera visso haver vi detta med våra egenhändiga namn och bomärken uti
tillkallade vittnens närvaro underskrivit.
Som skedde i Röd den 30 oktober 1771
Nils Olofsson N.O.S., Catharina Andersdotter K.A.D., uti Röd
Till vittne: Jonas Andersson i Södra Hiarum, Jöns Pehrsson, Anders Jonasson i
Byden, Sven Pehrsson i Röd, Matthes Pehrsson i Berg, Sven Håkansson i Röd
Varandes i anledning därav på anhållan 1/16 del uti Krono Skatte hemmanet Röd,
emot en bortbytt Åtting uti Krono Skatte Rusthållet Berg, och 100 Daler Smt i
mellangift, för Sven Pehrsson i Berg, dess hustru, barn och arvingar, uppbuden nu
1sta gången.

DSCN0552
Vadstena 070731
§81
1/8 mtl Kronoskatte Rusthåll Berg
1776 den 20 febr
1/8 uti Skatte Krono Rusthållet Berg, blev för köparna Hindrick Assarsson och
Stina Jacobsdotter, samt deras barn och arvingar, emot köpeskillingen 650 Daler
Smt, uppbuden 2dra gången.

DSCN0554
Vadstena 070731
§56
1/8 mtl Kronoskatte Rusthåll Berg
1776 den 9 maj
En Åtting uti Krono Skatte Rusthållet Berg uppböds för Hindrick Assarsson och
Stina Jacobsdotter, samt deras barn och arvingar, emot köpeskillingen 650 Daler
Smt, 3dje gången.

DSCN0560
Vadstena 070731
§61
1/8 mtl Kronoskatte Rusthåll Berg
1776 den 4 okt
1/8 uti Skatte Krono Rusthållet Berg, uppbjudes för Jöns Johannesson i Kålkulla
och dess hustru Maria Jacobsdotter, samt deras barn och arvingar, emot
köpeskillingen 693 Daler Smt, 2dra gången.

DSCN0581

Vadstena 070731

§53

1/8 mtl Kronoskatte Rusthåll Berg
1777 den 10 febr
Emot köpesumman 693 Daler Smt, blev 1/8 del Skatte Krono Rusthållet Berg, för
Jöns Johannesson i Kålkulla och dess hustru Maria Jacobsdotter, samt deras barn
och arvingar, emot köpeskillingen 693 Daler Smt, uppbuden nu 3dje gången.

DSCN0607-0609
Vadstena 070731
§1
1/8mtl Kronoskatte Rusthåll Berg
1777 den 1 okt
Inlämnades till Häradsrätten följande bytesavhandling.
Igenom byte hava vi underskrivne upplåtit våra ärfteliga ägande fastigheter. Jag
Gabriel Arvidsson tillika med min kära hustru Maria Jonsdotter i Älgaryd upplåter
En åtting Skatte Krono uti Kansjö Norrgård, belägit i Jönköpings län, Tveta härad
och Forserums socken, min kära hustrus fäders arfvejord och 33 Rd och 16 Sk,
eller 200 Daler Smt mellangift, min kära hustrus fädernes lösöron, till
dannemannen Jöns Johannesson och hans kära hustru Maria Jacobsdotter i Berg,
varemot jag Jöns Johannesson och min kära hustru Maria Jacobsdotter upplåter
En åtting uti Skatte Krono Rusthållet Berg, belägit uti Jönköpings län, Västra
härad och Malmbäcks socken, med alla tillhörigheter som därtill med rätta lyda
bör, med hus, jord, åker och äng, skog och mark, qvarn och qvarnställe, torp och
torpställe, fiske och fiskevatten, närby och fjärran, som nu är eller hädanefter med
Lag tillvinnas kan, till en everderlig egendom, nu och i tillkommande tider, att
nyttja bruka och behålla, och som jag Jöns Johannesson uti tillkallade vittnens
närvaro förenämnde mellangift riktigt bekommit, och härmed vederbörligen
kvitteras, anhåller för den skull ödmjukast hos Loflige Västra härads domstol, att
detta byte och salubrev, måtte för Gästgivaren Gabriel Arvidsson och dess kära
hustru Maria Jönsdotter, deras barn och arvingar, så födda som ofödda, till
framdeles säkerhet fastställt bliva, till yttermera hava vi denna avhandling med
våra namn och bomärken uti vittnens närvaro underskrivit.
Som skedde i Älgaryd Gästgivaregård den 20 maj 1777
Gabriel Arvidsson & Maria Jönsdotter – Jöns Johannesson & Maria Jacobsdotter
Jacob Andersson
En åtting uti Skatte Krono Rusthållet Berg, anses i värde vid detta tillfälle till 500
Daler Smt, eller 83 Rd och 1/3 Riksgäldssedlar
Såsom vittnen underskrivit: Jonas Bergström, Nils Olofsson i Berg, Sven
Håkansson i Röd
I anledning härav blev En åtting uti Skatte Krono Rusthållet Berg, emot en
bortbytt åtting uti Skatte Krono hemmanet Kansjö Norrgård, jämte 33 Rd 16
Riksgäldssedlar mellangift, för Gästgivaren Gabriel Arvidsson i Älgaryd och dess
hustru Maria Jönsdotter, uppbud 1sta gången.

DSCN0612-0613
Vadstena 070731
§15
1/8 mtl Kronoskatte Rusthåll Berg
1778 den 4 febr
1/8 uti Skatte Krono Rusthållet Berg, blev emot en bortbytt 1/8 uti Krono Skatte
hemmanet Kansjö Norrgård, jämte 33 Rd 16 Riksgäldssedlar mellangift, för
Gästgivaren Gabriel Arvidsson och dess hustru, barn och arvingar, uppbuden nu
2dra gången.

DSCN0617
Vadstena 070731
§1
1/8 mtl Kronoskatte Rusthåll Berg
1778 den 13 maj
Emot en bortbytt åtting uti Krono Skatte hemmanet Kansjö Norrgård och 33 Rd
16 Riksgäldssedlar mellangift, blev En åttondedel Krono Skatte Rusthållet Berg
för Gästgivaren Gabriel Arvidsson, dess hustru, barn och arvingar, uppbuden 3dje
gången.

DSCN3534-3537
Vadstena 101228
§35
1/8 mtl kronoskatte rusthåll Berg
1780 den 3 febr
För Häradsrätten uppvistes ett Köpebrev, som upplästes så lydande.
För allom som detta öppna brev i händer förekommer, gör vi undertecknade
vitterligit, att vi hava av fri vilja och moget betänkande försålt vår ägande 1/8 del
uti Skatte Krono Rusthållet Berg, belägit uti Västra härad och Malmbäcks socken
i Jönköpings län, till vår tillkommande måg, välbeskedlige Carl Larsson från
Gullåkra, samt vår kära dotter och styvdotter Stina Svensdotter, emot en
överenskommen köpesumma av 100 Daler. Vilka penningar vi den första med
den sista haver till fullo bekommit, och varder härmed vederbörligen kvitterade,
alltså överlämna vi merbemälta våra kära barn Carl Larsson och Stina Svensdotter
ovannämnde 1/8-ting efter helt räknat uti Skatte Krono Rusthållet Berg, med häst
och mundering, som det nu befinnes, till att nyttja efter lag, till sin everderliga
egendom som lag likmätigt är uti alla tillhörigheter. Vad namn det vara må, uti
våto och torro, som med skog och mark, torp och torpställe, fiske och fiskevatten,
intet undantagande som till bemälte 1/8-ting legat haver, eller hädanefter Lagligen
tillvinnas kan, alltså tillåta vi ovannämnde våra kära barn, att vid vederbörlig
domstol, taga Laga fasta och skiöte på ovanberörde fasta egendom, som uti
vittnens närvaro bestyrkas.
Berg den 31 januari 1780
Nils Olofsson & Catharina Andersdotter, säljare
Såsom vittnen underskriver: Lars Larsson i Sjöafall, Sven Andersson i Berg
Emedan såsom jag Nils Olofsson i Berg hava upplåtit och försålt vår ägande
fastighet, som är 1/8-del uti Krono Skatte Rusthållet Berg, till min kära måg Carl
Larsson och vår kära dotter och styvdotter Stina Svensdotter, så förbehålla vi oss
ett undantag av samma 1/8 del till vår försörjning uti vår livstid, som består av två
kappeland åker i vaet gärdet, som gör tillsammans ett tunneland, och sedan till 2
kor, och en kålgärds säng, samt nödig huserum, men efter bägges vår död, så skall
samma undantag tillfalla våra kära barn, för samma köpesumma som i föregivne
köpebrev utsatt är, och vad lösegendom, som efter vår död uti vårt lilla
bohagfinnes av vad namn det vara må, så skall det höra dessa våra kära barn till,
utan någon utafling eller någon annan i min släkt, som ej med våra namn på båda
sidor, uti vittnens närvaro bestyrka av
Berg den 31 januari 1780
Nils Olofsson & Catharina Andersdotter, säljare
Carl Larsson & Stina Svensdotter, köpare
Såsom vittnen underskriver: Lars Larsson i Sjöafall, Sven Andersson i Berg
Blivandes i anledning härav, på anhållan 1/8 del efter helt räknat i Skatte Krono
Rusthållet Berg, emot 100 Daler köpesumma och de särskilt gjorda förbehåll, nu
för Carl Larsson och hustru Stina Svensdotter samt deras arvingar, uppbuden
första gången.

DSCN3568
Vadstena 101228
§84
1/8 mtl kronoskatte rusthåll Berg
1781 den 21 febr
För Carl Larsson, dess hustru och deras arvingar, emot 100 Daler köpeskilling och
de särskilt betingade förbehåll, uppbuds 1/8 del efter helt räknat i Krono Skatte
Rusthållet Berg, 2dra gången.

PICT0383-0385
Vadstena 041228
§46
1/8 mtl Kronoskatte Rusthåll Berg
1785 den 22 febr
För allom dem som detta mitt öppna salubrev händer förekomma, gör jag
undertecknad kännigt och vetterligt, det jag, efter moget betänkande, med sunt
förnuft och fri vilja, upplåtit och försålt, som jag ock i kraft härav upplåter och
försäljer min nu ägande och tillhöriga en åtting uti Krono Skatte Rusthållet Berg
Nö.1 vid Kungl. Smålands Cavallerie Regemente och Jönköpings Compagnie uti
Västra Härad och Malmbäck socken, med häst och mundering, samt tillhöriga
Augementer, till Volonteuren vid berörda Compagnie Anders Bergström, mot en
överenskommen fastställd köpeskilling Tu Hundrade Rd Specie, och alldenstund
köparen Volonteuren Anders Bergström dessa 200 Rd Specie, nu till mig uti
gångbart mynt, den första penningen med den sista riktigt och tillfullo betalt
haver, som härmedelst vederhörigen qvitterade varder. Alltså avhänder mig mina
barn och arvingar förenämnde en åtting uti Krono Skatte Rusthållet Berg, med
tillhörande andel uti häst och mundering med mera, och samma uppdrager och
tillägnar Volonteuren Anders Bergström, dess arvingar och rätts iträdare, med hus,
jord, åker, äng, skog och mark, fiske och fiskevatten, qvarn och qvarnställe, torp
och torpställe, med mera som till denna åtting nu lyder, av ålder lytt och legat
haver, eller hädanefter lagligen tillvinnas kan, att nästa vårfrudag 1785 få tillträda,
uti sådant stånd samma nu befinnes, och den samma såsom annor sin välfångna
egendom få nyttja och disponera. Jag förbinder mig även till Hemull efter lag.
Till yttermera visso haver jag detta med mitt namn och bomärke uti underskrivna
vittnes när och övervaro underteckna låtit, som skedde i Berg den 1 November
1784.
Olof Olofsson i Berg
Såsom närvarande vittnen underskriver, Joh. Bomgren, Johan Fried. Lundén,
Jacob J. G. S. Gabrielsson i Gummestorp, Hindrick Assarsson i Spjervälling, Nils
N. O. S. Olofsson i Berg.
I anledning varav samt till följe av I och IV cap. Jordabalken, varder 1/8 del uti
Krono Skatte Rusthållet Berg mot köpesumman 200 Rd Specie uppbudet för
Volonteuren Anders Bergström, nu 1:a gången.

PICT0398-0401
Vadstena 041228
§46
1/8 mtl Kronoskatte Rusthåll Berg
1785 den 21 maj
Inlämnades till Häradsrätten en så lydande bytesavhandling.
Igenom byte haver vi underskrivna upplåtit vår ägande arvelaga andelar uti
underskrivna fastigheter och det med våra kära hustrurs och anhörigas goda
samråd, jag Gabriel Arvidsson tillika med min kära hustru Maria Jönsdotter i
Älgaryd upplåter 1/8 del uti Krono Skatte Rusthållet Berg efter helt räknat, belägit
uti Jönköpings län, Västra Härad och Malmbäck socken, till vår kära son Elias
Gabrielsson och dess tillämnade kära hustru Catharina Svensdotter, att få tillträda
nästkommande år 1786, avhänder för den skull ovan nämnda Rusthålls åttondel,

med hus, jord, åker och äng, skog och mark, torp och torpställe, qvarn och
qvarnställe, fiske och fiskevatten, närby och fjärran, intet undantagandes av vad
som därtill lyder och med rätta lyda bör eller med lag tillvinnas kan, med alla
förmånder som förenämnda Rusthålls åttondel tillhöra, till evärderlig egendom, nu
och i tillkommande tider, att få behålla för sig och tillämnade hustru, barn och
arvingar, så födda som ofödda.
Varemot jag Elias Gabrielsson upplåter mina tillfallande ärfvtliga andelar efter
min moderfader Lars Ericsson (Eliasson) i Älgaryd, som bestiger sig till en
sextondel uti en fjärding Krono Skatte Gästgivaregård Älgaryd, och uti en fjärding
Skatte Frälse hemmanet Pustanäs, dessa bägge mina ärfteliga andelar gör
tillsammans 1/16 del efter helt räknat, och anses i värde till 83 Riksdaler 16
skilling Specie, och i mellangift 83 Riksdaler 16 skilling Specie. Älgaryd och
Pustanäs äro belägna uti Jönköpings län, Västra Härad och Malmbäck socken,
avhänder för den skull ovanskrivna andelar och nämnda mellangift och tillägnar
densamma min kära fader Gabriel Arvidsson och min styvmoder Maria
Jönsdotter, med hus, jord, åker och äng, skog och mark, torp och torpställe, qvarn
och qvarnställe, fiske och fiskevatten, närby och fjärran, intet undantagande av
vad det vara månde till en evärderlig egendom, nu och i tillkommande tider, och
som nämnda mellangift riktigt erlagd och betalad är och härmed vederbörligen
qvitteras, men skola Elias Gabrielsson eller dess hustru finna sig befogad nu
nämnde lotter bliva arffalne att byta om skall det stå honom fritt, behållandes för
den skull det täcktes Vällovliga Västra Härads Domstol detta byte och salubrev
med fasta och Tings-skjötne stadfästa, till yttermera visso hava vi detta uti
tillkallade vittnens närvaro med våra namn och bomärken underskrivit, som
skedde uti Älgaryd den 27 April 1785.
Gabriel G. A. S. Arvidsson, Maria M. J. D. Jönsdotter, Elias E. G. S. Gabrielsson,
Catharina C. S. D. Svensdotter.
Såsom vittnen underskriver: Sven Pehrsson och Sven Håkansson uti Röd
Med anhållan av Elias Gabrielsson, att å 1/8 del i Krono Skatte Rusthållet Berg
erhålla upbud. Dess medan Häradsrätten fann skäligt härtill bifall lämna, ty och
till följe av I och IV cap. Jordabalken varder 1/8 del Krono Skatte Rusthållet Berg
mot de uti bytesbrevet utsatta fastigheter samt erlagda mellangifter Åttio Tre
Riksdaler 16 skilling Specie, för Elias Gabrielsson dess hustru Catharina
Svensdotter, samt barn och arvingar, upbuden nu 1.a gången.

PICT0406
Vadstena 041228
§43
2/8 mtl Kronoskatte Rusthåll Berg
1785 den 22 okt
1/8 uti Krono Skatte Rusthållet Berg i Malmbäck socken, som volontairen Anders
Bergström för 200 Riksdaler Specie, sig tillhandlat av Olof Olofsson därstädes,
upböds nu uppå anhållan för hemmets köpare emot 200 Riksdaler Specie, 3.e
gången.
Dock skall detta köp som skett utom börd, Kungliga befallningshavaren i länet
kunggöras.

PICT0406
Vadstena 041228
§44
1/8 mtl Kronoskatte Rusthåll Berg
1785 den 24 okt
Upböds 1/8 Skatte Rusthåll Berg, emot de i bytesbrevet nämnda fastigheter samt
mellangiften 83 Riksdaler 16 skilling Specie, för Elias Gabrielsson och dess
arvingar, nu 2.a gången.

PICT0410
Vadstena 041228
§8
1/8 mtl Kronoskatte Rusthåll Berg
1786 den 1 febr
1/8 Berg. Uppå gjord anhållan , samt till följe av I och IV cap. Jordabalken,
upbudes 1/8 del uti Krono Skatte Rusthållet Berg för Elias Gabrielsson emot 1/16
del uti Älgaryd Gästgivaregård, och en lika andel uti Skatte Frälse hemmanet
Pustanäs, samt given mellangift 83 Riksdaler Specie, nu 3.e gången.

PICT0414
Vadstena 041228
§43
Kronoskatte Rusthåll Berg
1786 den 10 febr
Hemmanet Spjervälling, för Hindrick Assarsson och dess arvingar emot en lika
stor hemmansdel uti Krono Skatte Rusthållet Berg, samt mellangiften 28
Riksdaler 16 skilling Specie, upbuden 2.a gången.

PICT0447-0450
Vadstena 041228
§30
1/8 mtl Kronoskatte Rusthåll Berg
1787 den 1 febr
Överlämnades till Häradsrätten en köpeavhandling, ord från ord så lydande.
Jag Ingemar Andersson gör härmedelst kunnigt och vitterliget, det jag av fri vilja
och moget övervägande, samt med min kära hustru Kierstin Ingemarsdotters goda
minne och samråd, haver upplåtit och försålt, som jag ock i kraft härav upplåter
och försäljer 1/8 del efter helt räknat uti Skatte Rusthållet Berg Nö.1 av Kongl.
Smålands Cavalleri Regemente och Jönköpings Compagnie, med därtill hörande
äng uti allmänningen Rommen, samt Hemmans och Augements räntan, jämte alla
därtill lydande monderings persedlar, belägit i Västra härad och Malmbäcks
socken, till vår tilltänkta måg Arvid Andersson i Bredstorp och vår kära dotter, dess
tilltänkta hustru Catharina Ingemarsdotter, för en betingad och redan betalt, samt
härigenom kvitterad köpesumma stor 183 Rd 16 Sk Specie. Allt därföre avhända vi
oss å egna och våra arvingars vägnar ovannämnde 1/8 efter helt räknat uti
Rusthållet Berg, och den samma tillägnar bemälte köpare Arvid Andersson och
Catharina Ingemarsdotter samt dess arvingar, att få emottaga och tillträda
vårfrudagen år 1787, i det stånd det då befinnes, med hus, jord, åker, äng, skog,
mark, torp, torpställe, qvarn, qvarnställe, samt alla andra tillägor i våto och torro,
av vad namn det hava kan och därtill nu lyder, av ålder lytt och med rätta ligga bör,
eller hädanefter lagligen tillvinnas kan, att nyttja, bruka och behålla till everderlig
ägo, med alla ovannämnde därtill lydande förmåner, intet undantagande, mer än det
förbehåll är betingat, att enär jag och min kära hustru, antingen vi förmår själva
tänka eller eljest för gott finna, till något av våra övriga barn våra ännu ägande
hemmansdelar avstå. Så skola jämte köparne vara förbundne att lämna mig och min
hustru Kierstin Ingemarsdotter i vår livstid av denna nu försålda hemmansdel 1/2
tunneland utsäde och 3 stackar hö årligen uti undantag, samt Romma torpet.
Varemot köparne Arvid Andersson och Catharina Ingemarsdotter skola få
disponera övre torpet Stenfällan, så väl för den 1/8-ting jag ännu äger, som den han

sig tillhandlat, till dess jag till någon annan avstår min ännu innehavande 1/8-ting i
benämnde Rusthåll. Men då och till den samma bliver ägare, skall desse köpare
eller rätto iträdare hälften av sist nämnda torp avstå, dock efter min och min hustrus
död, skall så väl Norra Torpet som undantaget i gården, hemfalla hemmanet utan
lösen.
Och som vår tilltänkta måg Arvid Andersson försålt sin arfvlinga jord i Bredstorp
för 91 Rd 32 Sk Specie, och uti ovannämnde köpeskilling inlagt dessa 91 Rd 32 Sk
Specie, så bör så stor andel av denna nu försålda åtting i Berg, som emot benämnde
summa är svarande, såsom surrogat anses.
Vi tillåta köparne härå sig laga skiöte förvärva, samt hos vederbörande anmäla och
till Rusthållare inskriva låta, och jämväl förbina vi oss till Hemul efter Lag, vilket
allt bekräftas med våra namns undersättande
Som skedde uti Berg den 9 november 1786
Ingemar Andersson & Kierstin Ingemarsdotter, säljare
Även underskriva på den på den grund, att jag därmedelst min bördsrätt avträda,
Anders Ingemarsson
Såsom närvarande vittnen underskriva: Håkan Malmberg i Åsen, Elias Gabrielsson
i Berg
Att förenämnde hemmansdel är enligt Jordeboken Skatte, Intygar Komstad den 1
februari 1787, A. Lindergren.
I anledning varav och uppå anhållan, samt till följe av 1 och 4 Cap. Jordabalken,
1/8 efter helt räknat uti Krono Skatte Rusthållet Berg, för Arvid Andersson, dess
hustru, barn och arvingar, emot köpeskillingen183 Rd 16 Sk samt det gjorda
förbehåll om undantag blev uppbuden 1sta gången.

PICT0461-0463
Vadstena 041228
§32
1/8 mtl Kronoskatte Rusthåll Berg
1787 den 2 maj
Inlämnades till Härads rätten, en så lydande bytes avhandling.
Undertecknade äro överenskomna, att göra byte mod våra fasta egendomar av
hemmanen Skatte Krono Rusthållet 1/8-ting Berg och Malmbäcks socken med
Rust och Mondering, som Carl Larsson i Gullåkra nu är ägare över, samt 1/4-ding
Frälse uti Kärrabo och Almesåkra socken, som nu Nils Johansson i Hyltena,
Barnarps socken och Jonas Svensson i Gullåkra äro ägare över. Alltså är bytet på
detta sättet gjordt, att hädan efter skola ovan nämnde Rusthåll Berg, samt hava av
marken nämnde mellangift 44 Rd 32 Sk Specie. Den övriga nedan nämnda
mellangift 308 Rd 16 Sk Specie, kommer Nils Johansson i Hyltena att varda ägare
över, och Carl Larsson i Gullåkra vara ägare till ¼-ding uti Frälse hemmanet
Kärrabo i Almesåkra socken, emot den mellangift som Carl Larsson nu givit till
bemälte Nils Johansson och Jonas Svensson, består av 350 Rd Specie. Och får
ombytet ske framdeles år 1787 midfasto flytte tid, och överlämnas var sin
hemmansdel, med de förmåner och villkor som vardera hemmansdel tillhöra, och
bör vara efter lag. Och sedan må var göra och handla med sina egendomar som bäst
synes, som icke skrider mot Lag och Kongl. Förordningar, ävenledes är
överenskommelse mellan ovan nämnde bytesmän, att de transportera sina åt
köpebreven, på vardera, att de åtnjuter på var sin hemmansdel efter brevens
innehåll, vilket bytes män hava försäkrat varandra, som vid göras i vittnens närvaro
uti Gullåkra den 15 oktober 1785
Carl Larsson i Gullåkra, Nils Johansson i Hyltena, Jonas Svensson i Gullåkra

Vad våra män hava över omrörde byten avslutat, hava vi samtyckt, vid känna, Stina
Svensdotter i Gullåkra, Elisabeth Svensdotter i Gullåkra, Anna Bengtsdotter i
Hyltena
Vittnen: Pehr Davidsson, Gabriel Andersson i Gullåkra, Jonas Ingemarsson i
Hyltena.
Att Berg 1 mtl är enligt Jordeboken Skatte, det varder uppå begäran intygat, S.
Moberg
Med anhållan om Lagfart, i anledning varav samt till följe av I och IV Cap.
Jordabalken blev 1/8 efter helt räknat uti Skatte Krono Rusthållet Berg för Jonas
Svensson i Gullåkra och dess hustru Elisabeth Svensdotter samt deras arvingar,
emot Frälse hemmanet 1/4 Kärrabo och erhållen mellangift 44 Rd 32 Sk Specie,
uppbudes nu 1sta gången.

PICT0464
Vadstena 041228
§18
1/8 mtl Kronoskatte Rusthåll Berg
1787 den 3 okt
Uppböds 1/8 efter helt räknat uti Krono Skatte Rusthållet Berg, emot en
bortbytt
1/4 av Frälse hemmanet Stora Kärrabo och erhållen mellangift 41 Rd 32 Sk Specie,
för Jonas Svensson, dess hustru Elisabeth Svensdotter och deras arvingar, 2dra
gången.

PICT0464
Vadstena 041228
§20
1/8 mtl Kronoskatte Rusthåll Berg
1787 den 3 okt
Blev 1/8 uti Krono Skatte Rusthållet Berg, för Arvid Andersson och dess hustru
Catharina Ingemarsdotter, och deras arvingar, emot köpesumman 183 Rd 16 Sk
Specie, samt övriga betingade villkor, uppbuden nu 3dje gången.

PICT0303
Vadstena 041228
§54
Kronoskatte Rusthåll Berg
1789 den 27 okt
Under anhållan om lagfart inlämnades till Häradsrätten följande.
Sedan vi undertecknade ålderstigna äkta personer haver haft vår sonson Adam
Fredrick Jonasson ifrån dess späda barndom under vår vård och uppfostran intill
denna varande stund, och han under all den tid varit oss lydig och än vara sedan
han begynte (ej mer filmat, se under)

DSCN9109-9112
Vadstena 100409
§54
1/2 mtl Berg
1789 den 27 okt
Under anhållan om lagfart inlämnades till Häradsrätten följande.
Sedan vi undertecknade ålderstigna äkta personer haver haft vår sonson Adam
Fredrick Jonasson ifrån dess späda barndom under vår vård och uppfostran intill
denna varande stund, och han under all den tid varit oss lydig och än vara sedan
han begynte komma till de år, då han kunde något godt både för sig och oss
utmärkt visat sig att om rätt skaffens barn barn emot oss. Och där han hädan efter
lika dygder låter påskina och oss väl vårdar och tillhanda går, hava vi bägge man
och hustru med moget betänkande och sundt förnuft härmed till känna giva velat,
att denna vår sonason skall efter bägges vår död då finnes, så i löst som fast
egendom, varemot denna vår sonason skall till sina föräldrar eller syskon giva

ifrån sig Ett hundrade Rd Specie, samt där han detta Testamente ograverat åtnjuta
vill, ej haver att bekomma något arv emot sina syskon efter dess och sina
föräldrar, varken uti löst eller fast egendom. Till all säkerhet skall detta vårt
Testamente som är vår yttersta vilja oryggeligen hållas och efterlevas. Till
yttermera visso varder detta vårt utgivna Testamente uti vittnens närvaro med
bägges våra namn stadfästat
Som skedde uti Hulsjöberg den 5 maj 1778
S. Frisk, Maria Dufva
Som vittnen: Pehr Knapp, Jonas Kallström
Fastigheten Hulsjöberg består av en halv Krono Skatte gård. Ut supra
Pehr Knapp

DSCN3906
Vadstena 101228
§25
1/8 mtl kronoskatte rusthåll Berg
1791 den 4 febr
Samma datum, Emot köpesumman 207 Rd 46 Sk 9 rst Specie, samt i salubrevet
utsatta villkor, uppböds 1/8 uti Krono Skatte Rusthållet Berg, för Anders
Bengtsson därstädes, dess hustru Britta Pehrsdotter och deras barn samt arvingar,
nu 2dra gången.

PICT0323
Vadstena 041228
§74
1/8 mtl Kronoskatte Rusthåll Berg
1791 den 16 maj
Samma datum, Upböds 1/8 uti Krono Skatte Rusthållet Berg, för Anders
Bengtsson, dess hustru Britta Pettersdotter samt deras arvingar, emot
köpesumman 247 Riksdaler 46 penningar Specie, samt de i salubrevet utsatta
villkor, nu 3.e gången.

DSCN3925
Vadstena 101228
§74
1/8 mtl kronoskatte rusthåll Berg
1791 den 16 maj
Samma datum, Upböds 1/8 uti Krono Skatte Rusthållet Berg, för Anders
Bengtsson, dess hustru Britta Pettersdotter samt deras arvingar, emot
köpesumman 247 Riksdaler 46 penningar Specie, samt de i salubrevet utsatta
villkor, nu 3.e gången.

PICT0355-0356
Vadstena 041228
§96
1/8 mtl Skatte Rusthåll Berg
1792 den 24 maj
Med anhållan om lagfart inlämnades till Häradsrätten ett så lydande köpebrev.
Jag Jonas Svensson i Gullåkra, tillika med min kära hustru Elisabeth Svensdotter,
göra härmed vitterligt, som vi ock i kraft av detta vårt öppna köpebrev,
transportera och försälja vår ägande 1/8 uti Skatte Rusthållet Berg, beläget uti
Västra Härad och Malmbäck socken, till Olof Andersson i Röd för en
överenskommen köpesumma 272 Riksdaler 32 skilling Specie, eller 1640 Daler
Smt., vilken penning den siste med den förste riktigt äro betalta, avhända för den
skull samma 1/8 del uti Rusthållet Berg så mig som min hustru och barn, och
tillägnar densamma Olof Andersson och dess hustru Catharina Gabrielsdotter i
Röd, dess barn och arvingar, så födda som ofödda, sådant som det nu befinnes och
vad därtill lyder, torp och torpställe, qvarn och qvarnställe, med vad som därtill

lagligen tillvinnas kan, kommandes således köparen Olof Andersson förbemälte
1/8 tings del uti Rusthållet Berg, att tillträda nästkommande vårfrudag 1793. Med
detta köp förklara vi oss å båda sidor vara förnöjda, som skedde i vittnens närvaro,
med våra namns undersättande uti Gullåkra den 10 Maj 1792.
Jonas Svensson, Elisabeth Svensdotter i Gullåkra, säljare
Olof Andersson, köpare
Till vittnen: Carl Fredrik Lindeberg, Anders Nilsson, Anders Pehrsson i Gullåkra
I anledning härav samt till följe av 1 och 1V cap. Jordabalken, bliver 1/8 uti Skatte
Rusthållet Berg, för Olof Andersson i Röd, dess hustru Catharina Gabrielsdotter,
samt deras barn och arvingar, emot köpesumman 272 Riksdaler 32 skilling Specie
upbuden nu 1.a gången.
Dock skall det åligga Olof Andersson att behörigt bevis Häradsrätten förete det
nämnda hemmansdel 1/8 Berg är av Skatte natur innan 2.a upbudet beviljas kan.

DSCN3977-3978
Vadstena 101228
§96
1/8 mtl kronoskatte rusthåll Berg
1792 den 24 maj
Med anhållan om Lagfart inlämnades till Häradsrätten ett så lydande köpebrev.
Jag Jonas Svensson i Gullåkra, tillika med min kära hustru Elisabeth Svensdotter,
göra härmed vitterligit, som vi och i kraft av detta vårt öppna köpebrev
Transportera och försälja vår ägande 1/8 uti Skatte Rusthållet Berg, belägit uti
Västra härad och Malmbäcks socken, till Olov (Olof) Andersson i Röd, för en
överenskommen köpesumma 272 Rd 32 Sk Specie, eller 1640 Daler Smt, vilken
penning den sista med den första riktigt äro betalte. Avhänder för den skull
samma 1/8 del uti Rusthållet Berg, så mig som min hustru och barn, och tillägna
den samma Olov (Olof) Andersson, dess hustru Catharina Gabrielsdotter i Röd,
dess barn och arvingar, så födda som ofödda, sådant som det nu befinnes och vad
därtill lyder, torp och torpställe, qvarn och qvarnställe, med vad som härtill
Lagligen tillvinnas kan. Kommer då således köparen Olov Andersson förbemälte
1/8-tings del uti Rusthållet Berg, att tillträda nästkommande vårfrudag 1793. Med
detta köp förklara vi oss å båda sidor vara förnöjda, som skedde i vittnens närvaro
med våra namns undersättande uti Gullåkra den 10 maj 1792
Jonas Svensson & Elisabeth Svensdotter i Gullåkra, säljare
Olov Andersson, köpare
Till vittne: Carl Fredrik Lindeberg, Anders Nilsson, Anders Pehrsson i Gullåkra
I anledning härav, samt till följe av I och IV Cap. Jordabalken, bliver 1/8 uti
Skatte Rusthållet Berg för Olov Andersson i Röd, dess hustru Catharina
Gabrielsdotter, samt deras barn och arvingar emot köpesumman 272 Rd 32 Sk,
uppbuden nu första gången.
Dock skall det åligga Olov Andersson att behörigt bevis Härads rätten förete, det
nämnde hemmansdel 1/8 Berg är av Skatte natur innan 2dra uppbudet härå
beviljas kan.

DSCN265
Vadstena 070731
§40
1/8 mtl Skatta Rusthållet Berg
1793 den 8 febr
1/8 uti Skatte Rusthållet Berg uppböds för Olof Andersson i Röd, dess hustru
Catharina Gabrielsdotter, samt deras barn och arvingar, emot köpesumman 272
Rd 32 Sk, 2dra gången, sedan nu behörigen visades, att ovan nämnde hemman
verkligen är av Skatte natur.

DSCN0273
Vadstena 070731
§68
1/8 mtl Skatta krono rusthåll Berg
1793 den 11 maj
För Olov Andersson i Röd, dess hustru och arvingar, uppböds 18 uti Skatte
Rusthållet Berg emot köpesumman 272 Rd 32 Sk, nu 3dje gången

DSCN0314-0317
Vadstena 070731
§75
1/8 mtl Kronoskatte Rusthåll Berg
1794 den 10 febr
Med anhållan om Lagfart inlämnades till Häradsrätten ett så lydande köpebrev.
Jag Elias Gabrielsson gör härmedelst vitterligit, det jag av fri vilja och moget
betänkande upplåtit och försålt, som jag i kraft härav, samt med min kära hustrus
bifall försäljer vår ägande åtting uti Krono Skatte Rusthållet Nö.1 Berg, med
därtill hörande äng uti Allmänningen Rommen, samt hemmans och Augements
Räntan, jämte häst och mundering i Jönköpings län, Västra härad och Malmbäcks
socken beläget, till dannemannen Johannes Jonasson i Lycke och dess hustru
Annika Andersdotter för en betingad redan betalt och härigenom kvitterad
köpesumma stor Två hundrade Fyratio En Riksdaler 32 Sk Specie. För den skull
avhänder vi oss och våra arvingar ovannämnde Rusthålls åtting i Berg Nö.1 av
Jönköpings Compagnie och Kongl. Smålands Cavalleri Regemente, och den
samma tillägnar förberörde köpare Johannes Jonasson och dess hustru Annika
Andersdotter, samt deras arvingar, att i det stånd det nu befinnes, genast få
tillträda uti hus, jord, skog, mark, torp och torpställen, qvarn och qvarnställe, fiske
och fiskevatten, intet undantagandes av vad namn det vara må, som till detta
hemman med rätta lyda bör, nu tillfinnandes är, eller hädanefter lagligen tillvinnas
kan, dock förbehålles att Gabriel Andersson i Spinkabo uti sin återstående livstid
skall åtnjuta det undantag som han nu innehaver till bergning, men sedan återfalla
utan lösen till den nu här ovan försålda hemmansdelen, försäkrandes liväl jag
såsom säljare att han Gabriel Andersson hos köparna aldrig skall i grund av detta
förbehåll äga rättighet att fodra husarum till sig själv, kreatur eller foder. Ägandes
köparna alltså rättighet att i anledning härav, hos domstolen i orten sig Laga
säkerhet förvärva, samt hos höga vederbörande på egen bekostnad till Rusthållare
låta inskriva. Vilket allt med våra namns undersättande bekräftas, jämte det vi ock
förbinda i hemul stånda efter Lag, som uti nedanskrivne vittnens närvaro skedde i
Malmbäck den 11 juni 1792
Elias Gabrielsson & Catharina Svensdotter i Kansjö, säljare
Vittnen: Olof Olofsson, Pehr Jonsson i Slätteryd
Och blev i anledning härav, samt med stöd av 1 och 4 Cap. Jordabalken, En åtting
uti Krono Skatte Rusthållet Berg, upbuden för köparne Johannes Jonasson och
dess hustru Annika Andersdotter, samt deras arvingar, emot Två hundrade Fyratio
En Riksdaler 32 Sk köpesumma, jämte betingade undantags villkor, nu första
gången.
Dock bör innan vidare Lagfart härå beviljas kan, behörigen visas att den försålda
hemmansdelen är av Skatte natur.

DSCN0333-0334
Vadstena 070731
§88
1/8 mtl Kronosktte Rusthåll Berg
1794 den 19 maj
Uppböds En åtting uti Krono Skatte Rusthållet Berg för köparen Johannes
Jonasson, dess hustru Annika Andersdotter, samt deras arvingar, emot
köpesumman 241 Rd 32 Sk och betingade undantags villkor, nu andra gången.

DSCN4121
Vadstena 101228
§66
1/8 mtl kronoskatte rusthåll Berg
1794 den 13 okt
1/8 uti Krono Skatte Rusthållet Berg för köparne Johannes Jonasson, dess hustru
Annika Andersdotter, samt deras arvingar, emot köpesumman 241 Rd 32 Sk och
betingade undantags villkor, uppbuden nu 3dje gången.

DSCN0363-0365
Vadstena 070731
§57
1/8 mtl Kronoskatte Rusthåll Berg
1795 den 22 maj
Inlämnades till Häradsrätten ett så lydande köpebrev.
Jag Johannes Jonasson gör härmedelst vetterligit det jag av fri vilja och moget
betänkande upplåter och försålt, som jag i kraft härav, samt med min kära hustrus
bifall, försäljer vår ägande åtting uti Krono Skatte Rusthållet Nö.1 Berg, med
därtill hörande äng uti allmänningen Rommen, samt hemmans och augements
Ränta, jämte häst och mundering, i Jönköpings län, Västra härad och Malmbäcks
socken belägit, till dannemannen Abraham Jonsson i Korpebo och dess hustru
Lena Jonsdotter, för en betingad, redan betalt och härigenom kvitterad
köpesumma stor Tre hundrade Sextiosex Riksdaler Trettio Två Skillingar Specie,
för den skull avhänder vi oss, våra arvingar ovan nämnde Rusthålls åtting i Berg
Nö.1 av Jönköpings Compagnie och Kongl. Smålands Cavallerie Regemente, och
den samma tillägnar förberörde köpare Abraham Jonsson och dess hustru Lena
Jonsdotter, samt deras arvingar, att i det stånd det nu befinnes få tillträda näst
kommande den 14 mars, uti hus, jord, skog, mark, torp och torpställen, qvarn och
qvarnställen, fiske och fiskevatten, intet undantagandes av vad namn det vara må,
som till denna hemman med Ränta lyda bör, nu tillfinnandes är, eller hädanefter
Lagligen tillvinnas akn, dock förbehållas att Gabriel Andersson i Spinkabo uti sin
återstående livstid skall åtnjuta det undantag som han nu innehaver till bärgning,
mensedan återfalla utan lösen till den nu här ovan försålda hemmansdelen,
försäkrandes likväl jag såsom säljare, att han Gabriel Andersson hos köparen
aldrig skall i grund av detta förbehåll äga rättighet att fordra husrum till sig själv,
kreatur eller foder, ägandes köparen att få rättighet att i anledning härav, hos
domstolen i orten sig Laga säkerhet förvärva, samt hos Höga vederbörande på
egen bekostnad till Rusthållare låta inskriva, vilket allt med våra namns
undersättande bekräftas, som uti nedanskrivne vittnens närvaro, skedde i Lycke
den 4 april 1795
Johannes Jonasson & Annika Andersdotter i Lycke, säljare
Vittnen härunder: Isak Malmberg, Sven Carlsson i Grishult
Och blev i anledning härav 1/8 uti Rusthållet Berg, för Abraham Jonsson, dess
hustru Lena Jönsdotter, och deras arvingar, emot 366 Rd 32 Sk köpesumma och
betingade villkor, uppböds nu 1sta gången.
Dock bör vederbörligt bevis, att denna hemmansdel är Skatte, företes innan vidare
Lagfart meddelas kan.

DSCN0397
Vadstena 070731
§96
1/8 mtl Kronoskatte Rusthåll Berg
1796 den 27 febr
Som det nu med bevis styrktes att 1/8 uti Rusthållet Berg är Skatte, så blev samma
1/8-ting nu uppbuden för Abraham Jonsson, dess hustru och arvingar emot 366
Rd 32 Sk, och betingade villkor, andra gången.

DSCN0398
Vadstena 070731
§75
1/8 mtl kronoskatte rusthåll Berg
1796 den 17 maj
Blev 1/8 uti Rusthållet Berg, uppbuden för Abraham Jonsson, dess hustru och
arvingar emot köpesumman 366 Rd 32 Sk, och betingade villkor, nu 3dje gången.

DSCN0775
Vadstena 070731
§17
1/8 mtl Berg
1799 den 9 maj
Å En åttondel i Krono Skatte Rusthållet Berg, meddeltes uppbud för köparne Lars
Nilsson och dess hustru Kierstin Svensdotter, och deras arvingar, emot kvitterade
köpeskillingen 250 Rd Specie, nu 2dra gången.

DSCN0780
Vadstena 070731
§23
1/8 mtl Berg
1799 den 11 okt
Blev 1/8-ting i Krono Skatte Rusthållet Berg, emot 250 Rd, för Lars Nilsson och
dess hustru Kierstin Svensdotter, uppbuden 3dje gången.

DSCN5796
Vadstena 070202
§89
3/8 mtl Kronoskatte Rusthåll No 1 Berg
1803 den 19 okt
Jag Anders Svensson och jag Stina Andersdotter i Grishult, göra härmed
vetterligt, det vi av fri vilja upplåtit och försålt den oss arfteliga tillfallna fastighet
uti Krono Skatte Rusthållet, under Kongl. Smålands Lätta Gragon Regemente och
Jönköpings Compagnie Nö.1 Berg, beläget i Västra härad och Malmbäcks socken,
till våra bröder och svågrar, Bengt Andersson och hustru Britta Petersdotter i
Berg, och drängen Johannes Andersson därstädes, samt Peter Andersson och dess
hustru Stina Arvidsdotter i Axlarp, nämligen 1/12 av 3/8 delar efter helt räknat till
dem vardera, för en oss emellan överenskommen köpesumma 183 Rd 16 Sk
sammanlagd, eller 60 Rd 21 Sk 14 Rst särskilt för varje lott i Riksgälds mynt, och
som föreskrivne köpesumma är oss till fullo nöje betald, alltsp varder den
härigenom behörigen kvitterad.
Alltså avhänder jag mig, min hustru, barn och arvingar all rätt till mera nämnde
försålda hemman Berg, och de samma tillägnar förut nämnde köpare, deras
hustrur, barn och arvingar, emot redan erlagd köpesumma, tillhopa räknadt 183
Rd 16 Sk, med hus och jord, häst mundering och augements Ränta, samt alla de
övriga förmåner som därtill lyda, av ålder lydt och legat, eller hädanefter Lagligen
tillvinnas kan, att i befinnande stånd tillträda den 14 mars 1804, och äger köpare
rättighet härå vid Vällovlige Västra härads domstol Lagfart sig förvärva, som med
sina egna arvelotter är ägare till Ett åttondels mantal vardera.
Att sålunda är avslutat, varder med våra frivilliga namns underskrift bekräftat,
vilket skedde uti tillkallade vittnens närvaro, uti Grishult den 19 oktober 1803
Anders Svensson & Stina Andersdotter, säljare
Till vittnen: Isac Pettersson, Sven Malmqvist
Att förestående avskrift är med originalet lika lydande intygar
Nils Nystrand, Olof Ahlander organist i Malmbäck S.m. Adj.

DSCN5797
Vadstena 070202
§89
3/8 mtl Kronoskatte Rusthåll Berg
1804 den 20 febr
Med anhållan om uppbud och Lagfart ingavs ett så lydande köpebrev.
Litt D. Och prövade Tingsrätten skäligt i anledning av förestående, samt med till
lämpning av 1 och 4 Cap. Jordabalken, bevilja köparne Bengt Andersson och dess
hustru Britta Pehrsdotter i Berg, och drängen Johannes Andersson därstädes, samt
Petter Andersson och dess hustru Stina Arvidsdotter i Axlarp, Laga uppbud å 3/8
delar efter helt räknat uti Krono Skatte Rusthållet Berg Nö.1, dels som arv och
dels emot köpesumman 183 Rd 16 Sk, uppbuds nu för 1sta gången.

DSCN5806
Vadstena 070202
§75
3/8 mtl Kronoskatte Rusthållet No 1 Berg
1804 den 7 maj
Å 3/8 efter helt hemman räknat i Krono Skatte Rusthållet Nö.1 Berg, dels som arv
och dels emot 183 Rd 16 Sk, meddelas Bengt Andersson och dess hustru Britta
Pehrsdotter, Johannes Andersson, Petter Andersson och dennes hustru Stina
Arvidsdotter, Laga uppbud 2dra gången.

DSCN5820
Vadstena 070202
§26
3/8 mtl Kronoskatte Rusthåll No 1 Berg
1804 den 9 okt
Å 3/8 efter helt hemman räknat i Krono Skatte Rusthållet Nö.1 Berg, dels som arv
och dels emot 183 Rd 16 Sk, meddelas Bengt Andersson och dess hustru Britta
Pehrsdotter, Johannes Andersson, Petter Andersson och dennes hustru Stina
Arvidsdotter, Laga uppbud 3dje gången.

DSCN4879
Vadstena 061228
§56
1/4 mtl Kronoskatte Augment Berg
1814 den 9 maj
1/4 Berg Krono Skatte Augement, som Johannes Mattisson i Ljusnarsberg
bortbytt till Johan Björnlund i Hiarum, som densamma bortsålt till sonen Fredric,
dottern Johanna och hennes tilltänkta man Johannes Petersson från Hulu, emot
777 Rd 32 Sk 4 Rst Banco.

DSCN4880
Vadstena 061228
§55
1/8 mtl Kronoskatte Rusthåll Berg
1814 den 22 okt
Följande köpebrev framlämnades till Häradsrätten Litt:F
I anledning varav, samt med stöd av 1 och 4 Cap. Jordabalken, Häradsrätten fann
skäligt bevilja första Laga uppbudet å 1/8 i Krono Skatte Rusthållet Berg, för
Bengt Andersson och hans hustru Britta Pehrsdotter i Övre Lycke emot kvitterade
888 Rd 42 Sk 8 Rst Banco. Skolandes dock säljarnas åtkomsthandlingar företes
domstolen innan Lagfarten till ända går.

DSCN427
Vadstena 070731
§25
1/8 mtl Kronoskatte Berg
1815 den 9 febr
1/8 Berg Krono Skatte Rusthåll, som Bengt Andersson och dess hustru Britta
Pettersdotter köpt av Johannes Andersson och Britta Svensdotter i Gunnesorp,
mot en kvitterad köpeskilling 888 Rd 42 Sk 8 Rst Banco

DSCN0438
Vadstena 070731
§9
1/8 mtl Kronoskatte Rusthåll Berg
1815 den 8 maj
1/8 Berg Krono Skatte Rusthåll, som Bengt Andersson och dess hustru Britta
Pettersdotter köpt av Johannes Andersson och Britta Svensdotter i Gunnesorp,
mot en kvitterad köpeskilling 888 Rd 42 Sk 8 Rst Banco

DSCN0820
Vadstena 070731
§90
1/8 mtl Berg
1819 den 5 febr
Till Tingsrätten ingavs följande köpebrev Litt:L
Som upplästes. I anledning varav Härads rätten till följd av 1 och 4 Cap.
Jordabalken, fann skäligt att för Anders Abrahamsson och hans hustru Stina
Gabrielsdotter, meddela första Laga uppbudet å ovanberörde 1/8 del uti Krono
Skatte Rusthållet Berg, såsom av dem till 1/24 ärvt, och till 1/12 del köpt, emot
köpesumman 637 Rd Banco, och övriga villkor. Dock böra förre ägarnes
åtkomsthandlingar till denna hemmansdel, innan Lagfartstiden tilländalupit,
företes Domstolen.

DSCN0912
Vadstena 070731
§75
1/4 mtl Rusthåll No 1 Berg
1819 den 8 mars
1/4 Berg. För allom dem som detta vårt öppna bytes och salubrev förekommes,
gör jag Bengt Andersson i Lycke med min hustrus ja och samtycke veterligt, det
jag med fri vilja och sunt övervägande, bortbytt min ägande 1/4 dels mantal efter
helt räknat uti Rusthållet Nö.1 Berg, beläget i Jönköpings län, Västra härad och
Malmbäcks socken, till Rusthållaren Anders Jonasson i Bäckafall och Nässjö
socken, för 1/8 dels mantal efter helt räknat Krono Skatte Röd i samma härad och
socken, och givit i mellangift 222 Rd 10 Sk 8 Rst Banco, och som nämnde
summa222 Rd 10 Sk 8 Rst är redan betalta och rättvist kvitterade varde. I grund
därav händer jag mig all rätt till 1/4 dels Berg med Romängen, och den samma
tillägnar Anders Jonasson i Bäckafall och dess hustru, barn och efterkommande
med alla de förmåner, som därtill lyder och av ålder legat haver, samt hädanefter
Lagligen tillvinnas kan, intet undantag av vad namn det vara må, att tillträda den
14 mars 1819 i det stånd det nu befinnes, och förbinder vi oss Laga hemul stånda,
tillika med egen medel vid Välloflige domstolen söka Laga fasta härå, samt till
Rusthållare sig inskriva låta. Till mera säkerhet att detta byte skall vara fast och
oryggeligt, hava vi detta med våra egenhändiga namn uti tillkallade vittnens
närvaro underskrivit, som skedde uti Berg den 8 mars 1819
Bengt Andersson & Britta Petersdotter i Lycke, Malmbäcks socken
Anders Jonasson & Anna Stina Andersdotter i Bäckafall
Till vittne: Olof Andersson
Såsom jag sig själv känner min stil i köpebrevet, så erkänner jag likheten,
Johannes Petersson

DSCN0831
Vadstena 070731
§76
1/8 mtl Berg
1819 den 6 maj
1/8 Berg Krono Skatte Rusthåll, som Pehr Johan Björnlund försålt till Anders
Abrahamsson och hans hustru emot 637 Rd 1 Sk 10 Rst Banco

DSCN0911
Vadstena 070731
§75
1/4 mtl Berg
1821 den 8 maj
Uppvisades för Domstolen ett Bytesbrev så lydande Litt:C
Som upplästes, och som med behörigt Utdrag av taxerings längden för år 1818,
styrktes att 1/4 Berg blivit i värde uppskattat till 510 Rd Banco, samt Bytesbrevet
befanns vara efter denna summa med behörigt stämplat papper försedt. Alltså och
till följd av 1 och 3 Cap. Jordabalken, fann Härads rätten skäligt att för Anders
Jonasson i Bäckafall och dess hustru Anna Stina Andersdotter meddela Laga
uppbud första gången å 1/4 del uti Krono Skatte Rusthållet Berg, emot 1/8 del ut
Krono Skatte hemmanet Röd och kvitterad mellangift 222 Rd 10 Sk 8 Rst. Dock
skola förra ägarens åtkomsthandlingar till nu uppbjudna hemmansdelen innan
Lagfartens slut, företes Domstolen.

DSCN0923
Vadstena 070731
§23
1/4 mtl Berg
1821 den 10 okt
1/4 Berg Skatte Krono Rusthåll, som Anders Jonasson och hans hustru Anna Stina
Andersdotter sig tillskiftat emot 1/8 uti Krono Skatte hemmanet Röd och
mellangift 222 Rd 10 Sk 8 Rst Banco

DSCN2460
Vadstena 080314
§37
1/4 mtl Kronoskatte Berg
1821 den 10 okt
1/4 Berg Skatte Krono Rusthåll, som Anders Jonasson och hans hustru Anna Stina
Andersdotter sig tillskiftat emot 1/8 uti Krono Skatte hemmanet Röd och
mellangift 222 Rd 10 Sk 8 Rst Banco

DSCN2474
Vadstena 080314
§3
1/4 mtl Kronoskatte Berg
1822 den 6 febr
1/4 Berg Skatte Krono Rusthåll, som Anders Jonasson och hans hustru Anna Stina
Andersdotter sig tillskiftat emot 1/8 uti Krono Skatte hemmanet Röd och
mellangift 222 Rd 10 Sk 8 Rst Banco

DSCN9544-9545
Vadstena 100409
§116
1/8 mtl rusthåll no 1 Berg
1825 den 26 mars
För allom dem som detta vårt öppna köpe och salubrev förekommer, gör vi
undertecknade härigenom vetterligt, det vi av fri vilja och sunt förnuft denna dag
igenom auction försålt våra ägande arvs fastighets andelar efter vår avlidne broder
Jöns Jönsson i Berg, tillsammans Ett åttondels mantal efter helt räknat uti
Rusthållet Nö.1 Berg, beläget uti Västra härad och Malmbäcks socken, till vår
broder och svåger Eric Jönsson i Svenstorp av Järsnäs socken, med dess ärvda lott
inberäknad, för å auction stadgat pris Nio hundrade Trettio Sex Rd 32 Sk Banco
mynt, vilken summa 936 Rd 32 Sk Banco, kommer att gottgöras och betalas enligt
särskilt undertecknat auctions protocoll av denna dag, varför köpesumman härmed
kvitterad varder, i grund härav avhänder vi oss all rätt till ovan nämnde 1/8 dels
mantal, och detsamma tillägnar köparen, dess hustru barn och arvingar, att
tillträda nästkommande 14 mars, i det stånd det nu och då befinnes med Rustning
och augement, och all den rätt vi det innehaft, intet undantagande mer än berörde

auctions protocoll innehåller. Tillika förbinder vi oss Laga hemul stånda, och äger
köparen med egen medel söka laga fasta härå, att detta köp hädanefter skall vara
fast och oryggeligt, stadfästes med våra namn i vittnenns närvaro,
av Berg den 21 januari 1825
Anders Arvidsson & Margaretha Jönsdotter, Daniel Pehrsson & Annika
Jönsdotter, Jonas Jönsson genom Anders Niclasson i Hylte enligt fullmakt, säljare
Föregående köpeavhandling transporteras på Anders Niclasson i Hylte och dess
hustru Inga Danielsdotter, som mig nämnde summa contant denna dag betalt med
936 Rd 32 Sk Banco, och äger Anders Niclasson denna dag tillträda 1/8 dels
mantal Berg, med de förmåner auctions protocoll av den 21 januari sistlidne
innehåller, försäkras med våra namn i vittnens närvaro av Hylte den 26 mars 1825
Eric Jönsson i Svenstorp, säljare
Till vittne: Sven Magnus Rydberg, Gabriel Johansson i Barkansjö
Likheten med originalet intygar, Sven Magnus Rydberg, Johannes Rydberg

DSCN9543
Vadstena 100409
§115
1/4 mtl kronoskatte Berg
1825 den 14 maj
Till Domstolen inlämnades ett köpebrev, med en å andra sidan tecknad Transport
så lydande Litt: K.K.
2. Ett arvskifte efter avlidne Jöns Jönsson, varav upplyses att 1/8 Krono Skatte
hemmanet Berg i arv tillfallit ovanstående säljare Anders Arvidsson, Margaretha
Jönsdotter, Daniel Petersson, Annika Jönsdotter och Anders Niclasson i Hylte. I
anledning varav Häradsrätten fann skäligt, för Anders Niclasson i Hylte och dess
hustru Inga Danielsdotter meddela första laga uppbudet å 1/8 Krono Skatte
Rusthållet Berg, emot en kvitterad köpesumma 936 Rd 32 Sk Banco

DSCN9568
Vadstena 100409
No35
1/8 mtl kronoskatte rusthåll Berg
1826 den 2 febr
1/8 dels mantal Krono Skatte Rusthåll Berg, som Anders Niclasson i Hylte och
hans hustru Inga Danielsdotter, genom transport erhållit av Eric Jönsson i
Svenstorp mot 936 Rd 32 Sk Banco, sedan den senare för en lika summa köpt
samma hemman av Anders Arvidsson och Margaretha Jönsdotter, Daniel
Pehrsson och Annika Jönsdotter, samt Jonas Jönsson

PICT0023
Vadstena 040319
§99
1/8 mtl Kronoskatte Rusthåll Berg
1829 den 15 sept
litt. H
För allom dem som detta vårt öppna köpe och salubrev förekommer, göres
härmed veterligt, det jag Johan Johansson i Berg i samråd med min kära hustru
Catharina Andersdotters goda jag och samtycke, med fri vilja och moget
betänkande, upplåtit och försålt vårt ägande 1/8 mantal efter helt räknat, uti
kronoskatte rusthållet Berg. Beläget i Västra Härad å Malmbäck socken, till
dannemannen Sven Israelsson i Fällsbo, och hans hustru, Stina, Catharina
Johansdotter, för en oss emellan överenskommen köpesumma stor, Etttusen
åttiotre, 1083 Rd 16 Sk Banco. Vilken summa1083 Rd 16 Sk Banco vi till fullo
bekommit hava, och härigenom rättvist kvitterade varder. Igrund härav avhänder
vi oss såsom säljare till nämnde köpare all rätt till besagde 1/8 dels berg, att få

tillträda den 14 mars 1830, i det stånd det nu befinnes, med hus, åker och äng,
skog och mark, torp å torpställe, qvarn och qvarnställe, med mera som till denna
hemmansdel lyder och av ålder legat haver, intet undantagande av vad nam och
beskaffenhet det vara kan, och vad som hädanefter med lag tillvinnas kan, tillika
förbindes laga hemmull stånda, och äger nämnde köpare frihet att vid vederbörlig
Domstol söka förvärva sig fasta och lagfart härå. Samt hos höga vederbörande till
rusthållare sig inskriva, låta allt med egen kostnad till mera säkerhet hava vi detta
salubrev i vittnens närvaro egenhändigt underskrivet, som skedde i Berg den 15
September 1829.
J. Johansson i Berg och hustru, säljare
Sven Israelsson i Fällsbo och hustru, köpare
Till vittnen: Anders Abrahamsson, Johannes Pettersson i Berg

DSCN3368
Vadstena 101228
§48
1/8 mtl kronoskatte rusthåll Berg
1829 den 1 okt
1/8 Berg Krono Skatte Rusthåll, som Catharina Gabrielsdotter försålt till Gabriel
Olofsson och dess hustru Maria Pettersdotter i Berg, emot kvitterade köpesumman
133 Rd 16 Sk Banco, under vissa villkor

PICT0044
Vadstena 040319
§47
1/8 mtl Kronoskatte Rusthåll Berg
1830 den 5 okt
1/8 kronoskatte rusthåll Berg, som Sven Israelsson och hans hustru Stina
Catharina Johannesdotter köpt för 1083 Rd 16 Sk Banco.

PICT0090
Vadstena 040319
§57
1/4 mtl Kronoskatte rusthåll Berg
1831 den 3 maj
1/4 kronoskatte rusthåll Berg, därav Jonas Andersson, Anders Andersson, Anna
Stina Andersdotter och förmyndaren Sven Jonasson i Rya försålt hälften, eller 1/8
del till Anders Svensson och hans hustru för 1001 Rd Banco, och andra hälften till
Pehr Johan Björnlund och hans hustru för en liknande summa, uppbjöds 2.a
gången.

PICT0076-0077
Vadstena 051111
§125
1/8 mtl Berg rusthåll
1835 den 7 febr
Vi undertecknade äkta makar har genom fri vilja och välbetänkt mod upplåtit och
försålt vår ägande 1/72 del efter helt räknat uti Rusthållet Berg, vilket min hustru
både ärvt och köpt, och är beläget i Jönköpings län, Västra härad och Malmbäcks
socken, vilket förmyndarne har överenskommit enligt Välloflige Häradsrättens
tillåtelse, att inköpa till sina myndlingar, Gossen Anders Gabrielsson och flickan
Malena Gabrielsdotter, som förut äro ägare till 1/9 del i förenämnde Rusthåll, för
en oss emellan överenskommen köpesumma stor 166 Rd 32 Sk Riksgäld, och som
förenämnde köpesumma är genom särskilt förskrivning Betalt, varder härigenom
kvitterad, och avhänder oss all vidare Rätt till denna hemmansdel, och tillägnar
förenämnde köpare, att som sin Laga och välfångne egendom fritt äga och
disponera, med hus, jord, åker, äng, skog och mark, och allt vad därtill lytt och
lyder, och hädanefter med Lag tillvinnas kan, utom ett undantag som föreskrivit

till änkan Catharina Gabrielsdotter därstädes i hennes livstid, och får tillträdas den
14 mars detta år, och tillåtes förenämnde köpare att vid vederbörlig Domstol
Lagfart sig förvärva på egen bekostnad, och förbinder oss till hemul efter lag. Till
mera säkerhet har vi detta med våra namn underskrivit
som skedde i Berg den 7 februari 1835
Johannes Malmsten, Maria Pettersdotter, säljare
Frederick Björnlund, Arvid Nilsson, köpare på pupillens vägnar
Närvarande vittnen: P. J. Ahlander, Anders Malmberg i Berg

PICT0075
Vadstena 051111
§125
1/8 mtl Berg kronoskatte rusthåll
1835 den 6 mars
Med anhållan om Lagfart inlämnades följande köpebrev Litt:Berg
Såsom åtkomsthandlingar företeddes 1. denne Härads Rätt för Gabriel Olofsson
och hans hustru Maria Petersdotter den 2 juni 1830 utfärdade fastebrev å 1/24 dels
mantal Berg, innehållande tillika att Gabriel Olofsson ärvt 1/12 mantal i samma
hemman, och 2. Ett den 25 oktober 1832 efter avlidne Gabriel Olofsson i Berg
förrättat arvskifte, utvisande att av hans efterlämnade fastighet 1/8 mantal Berg,
änkan Maria Petersdotter erhållit 1/12 dels mtl, samt de omyndige barnen
tillsammans 1/9 dels mtl. Och fann med anledning härav Härads Rätten skäligt
meddela uppbud första gången å 1/72 dels mantal Krono Skatte Rusthåll Berg,
som förmyndarne för avlidne Gabriel Olofsson (bör vara mer, ej filmat)

DSCN5095
Vadstena 061228
§108
1/8 mtl Kronoskatte Rusthåll Berg
1838 den 15 febr
Med anhållan om Lagfart ingavs ett så lydande köpebrev Litt: Berg
Som upplästes. Och som Anders Svensson och hans hustru Catharina
Johansdotters åtkomst till försålda hemmansdelen styrktes med denne Häradsrätts
den 8 mars 1832 för dem därå meddelade fastebrev. Alltså och i stöd av 1 och 4
Cap. Jordabalken och Kongl, Förordningen den 13 juni 1800, fann Härads Rätten
skäligt meddela uppbud första gången å 1/8 mtl Krono Skatte Rusthåll Berg, som
Anders Svensson och hans hustru försålt till drängen Johannes Svensson och hans
tilltänkta hustru Stina Håkansdotter, för 1287 Rd 37 Sk 4 Rst Banco

DSCN5112-5113
Vadstena 061228
§53
1/8 mtl Kronoskatte Rusthåll Berg
1838 den 21 maj
1/8 mantal Krono Skatte Rusthåll Berg, som Anders Svensson och hans hustru på
auction försålt till drängen Johannes Svensson i Norra Hiarum och dess tilltänkta
hustru Stina Håkansdotter, för 1287 Rd 37 Sk 4 Rst Banco, uppbjöds 2dra gången

DSCN5159
Vadstena 061228
§104
1/8 mtl Kronoskatte Rusthåll Berg
1838 den 5 sept
För allom som detta vårt öppna köpe och salubrev förekommer, göres vetterligt
det jag Sven Israelsson med min kära hustru Stina Catharina Johansdotters bifall,
denna dag å offentlig auction, denna dag försålt vårt ägande Ett åttondels mantal
uti Krono Skatte Rusthållet Berg, beläget i Jönköpings län, Västra härad och
Malmbäcks socken, för högsta å auctionen bjudne Ett tusen Tre hundrade Trettio

Tre Rd 16 Sk Banco mynt, till dannemannen Anders Andersson i Hallhult och
dess hustru Maria Svensdotter, för å auctionen stadgad köpesumma 1333 Rd 16
Sk Banco, som genom förskrivning är till fullo betalt och här kvitteras, i grund
härav avhänder vi oss all rätt till nämnde 1/8 dels mantal i Rusthållet Berg, och
detsamma tillägnar köparne, dess barn och arvingar till everderlig ägo, för att
tillträda den 14 mars 1839, i det stånd det nu och då befinnes, samt med de villkor
utrops protokollet av denna dag innehåller, i övrigt förbindandes vi oss Laga
hemul stånda, och äger köparen utan vårt vidare hörande vid vederbörlig Domstol
söka Laga fasta med egen bekostnad, försäkras och stadfästes
av Berg den 5 september 1838
Sven Israelsson & Stina Catharina Johannesdotter, säljare
Till vittne: Anders Johannesson i Stuntamålen, Johannes Svensson i Älgaryd

DSCN5142
Vadstena 061228
§8
1/8 mtl Kronoskatte Rusthåll Berg
1838 den 2 okt
1/8 mtl Krono Skatte Rusthåll Berg, som Anders Svensson och hans hustru på
auction försålt till drängen Johannes Svensson i Norra Hiarum och dess tilltänkta
hustru Stina Håkansdotter, för 1287 Rd 37 Sk 4 Rst Banco, uppbjöds 3dje gången

DSCN5160-5161
Vadstena 061228
§104
1/8 mtl Kronoskatte Rusthåll Berg
1839 den 2 febr
Till Häradsrätten inlämnades ett så lydande köpebrev Litt: N
Vilket upplästes, och som därefter företeddes Härads Rätten för säljarne utfärdade
Fastebrev av den 4 juni 1831 å nu försålda hemmansdelen, fann Härads Rätten
med stöd av I och IV Cap. Jordabalken samt Kongl. Förordningen den 13 juni
1800, skäligt meddela första uppbudet å 1/8 mtl Krono Skatte Rusthåll Berg,
vilket Sven Israelsson och hans hustru Stina Catharina Johannesdotter å auction
försålt till Anders Andersson och dess hustru Maria Svensdotter för erlagde 1333
Rd 16 Sk Banco

DSCN5172
Vadstena 061228
§56
1/8 mtl Kronoskatte Rusthåll Berg
1839 den 3 maj
1/8 mtl Krono Skatte Rusthåll Berg, vilket Sven Israelsson och hans hustru Stina
Catharina Johannesdotter å auction försålt till Anders Andersson och dess hustru
Maria Svensdotter för erlagde 1333 Rd 16 Sk Banco, uppbjöds 2dra gången

DSCN5208-5209
Vadstena 061228
§18
1/8 mtl Kronoskatte Rusthåll Berg
1839 den 8 okt
1/8 mtl Krono Skatte Rusthåll Berg, vilket Sven Israelsson och hans hustru Stina
Catharina Johannesdotter å auction försålt till Anders Andersson och dess hustru
Maria Svensdotter för erlagde 1333 Rd 16 Sk Banco, uppbjöds 3dje gången

DSCN9383
Vadstena 100409
§112
1/8 mtl kronoskatte Rusthåll Berg
1846 den 1 febr
Emot en överenskommen köpesumma stor på Ett tusende Fyra hundrade Åttiotvå
– 1482 Riksdaler 37 Sk 4 Rst Banco, hava vi undertecknade denna dag försålt vårt
i arv tillfallne Ett åttondels mantal i Krono Skatte Rusthållet Berg i Västra härad
och Malmbäcks socken till hustrun Christina Pettersdotter därstädes, och sedan
detta köp skett med hennes mans vetskap och bifall, samt hon genom nöjaktig
skuldförbindelse sagde köpesumma betalt, varder den samma härmedelst
kvitterad, för den skull avhänder vi oss berörde hemmansdel, och tillägnar den
samma Christina Pettersdotter, med allt vad därtill lyder, i jord, vatten och
åbyggnader, att nu genast i befintligt stånd tillträda, och ägande hon att Lagfart på
egen bekostnad söka, även som henne åligger att ensam betala av tillträdes
avgifter, till mera visshet är detta salubrev av oss i vittnens närvaro undertecknat.
Erkännes av Berg den 1 februari 1846
Anders Andersson-Bäck, Petter Arvidsson, Johannes Arvidsson, Anders Jonasson,
Stina Arvidsdotter, Anders Christoffersson och Maria Arvidsdotter, alla med hand
i pennan, säljare
Till vittne: Anders Abrahamsson i Hult, Gustaf Berggren i Forserum

DSCN0640
Vadstena 051111
§111
1/12 mtl Berg rusthåll
1846 den 12 maj
Jag undertecknad gör härigenom vetterligt, det jag av fri vilja och moget
betänkande härigenom upplåtit och försålt min dels ärvda och dels inköpta
fastighet 1/12 dels mantal efter helt räknat uti Rusthållet Berg. Bäläget uti
Jönköpings län, Västra härad och Malmbäcks socken, till min svåger och syster
Gustaf Malmsten och dess hustru Maja Lena Gabrielsdotter i Berg, för en oss
emellan överenskommen köpesumma stor 555 Rd 26 Sk 8 Rst Banco. Och som
förenämnde köpesumma Fem hundrade Femtio Fem Riksdaler Tjugosex
Skillingar Åtta Rst Banco är genom särskilt förskrivning betalt, så varder den
härigenom vederbörligen kvitterad, och avhänder mig all vidare rätt till
förenämnde hemmansdel, och den tillägnar förenämnde köpare, barn och
arvingar, att som sin laga och välfångne egendom fritt äga och disponera, med allt
vad därtill lytt och lyder, och hädanefter med Lag tillvinnas akn, utom ett
undantag till Änkan Catharina Gabrielsdotter därstädes efter hennes undantags
brev. Och är hemmansdelen nu redan tillträdd i befintligt stånd, och förbinder mig
till hemul efter Lag, och tillåter köparen vd vederbörlig Domstol Lagfart sig
förvärva på egen bekostnad. Till mera säkerhet har jag detta i vittnens närvaro låtit
mitt namn underskriva, som skedde i Fallnafors den 12 maj 1846
Anders Gabrielsson, säljare
Gustaf Malmsten & Maja Lena Gabrielsdotter, köpare
Till vittnen: Hans Svensson, Arvid Gudmundsson i Fallnafors Södergård

DSCN9305
Vadstena 100409
§4
1/16 mtl kronoskatte rusthåll Berg
1846 den 19 maj
1/16 mantal Krono Skatte Rusthåll Berg, som Anders Andersson och hans hustru
Maria Svensdotter försålt till Johannes Svensson och Stina Håkansdotter, mot 666
Rd 32 Sk Banco, uppbjöds 3dje gången

DSCN9306
Vadstena 100409
§5
1/16 mtl kronoskatte rusthåll Berg
1846 den 19 maj
1/16 mantal Krono Skatte Rusthåll Berg, vilket Anders Andersson och hans hustru
Maria Svensdotter försålt till Jonas Samuelsson och hans hustru Sara Lena
Gabrielsdotter, för 666 Rd 32 Sk Banco, uppbjöds 3dje gången

DSCN9336-9337
Vadstena 100409
§111
1/12 mtl kronoskatte Berg
1846 den 2 okt
Under anhållan om Lagfart inlämnades till Härads Rätten följande köpebrev
Jag undertecknad etc. Litt: F
Varförutan, till åtomstens bestyrkande företeddes
1. Ett den 25 oktober 1832 förrättat arvskifte efter Gabriel Olofsson, som
efterlämnat änkan Maria Pettersdotter, samt 2ne omyndiga barn, sonen Anders
och dottern Malena. Och har sterbhusets fastighet 1/8 mantal Berg blivit så
fördelat, att änkan därav erhållit 1/72 och barnen tillsammans 1/9 mantal
2. Denne Härads Rätts den 2 februari 1836 för Anders Gabrielsson och Malena
Gabrielsdotter meddelade fastebrev å 1/72 mantal Berg, som de inköpt av deras
moder Maria Petersdotter och hennes då varande man Johannes Malmsten, och
med anledning härav, fann Härads Rätten skäligt meddela 1sta uppbudet å 1/12
dels mantal Krono Skatte Rusthåll Berg, vilket Ander Gabrielsson försålt till dess
svåger och syster Gustaf Malmsten och Maja Lena Gabrielsdotter mot 555 Rd 26
Sk 8 Rst Banco, och med förbehåll att köparna här utgör undantag till änkan
Catharina Gabrielsdotter

DSCN9337-9338
Vadstena 100409
§112
1/8 mtl kronoskatte Berg
1846 den 2 okt
För Lagfarts vinnande inlämnades ett så lydande köpebrev
Emot en överenskommen etc. Litt: G
Och företeddes tillika ett den 1 december 1845 efter Arvid Andersson upprättat
arvskifte, varav inhämtas att han efterlämnat 1/8 dels Berg, och såsom arvingar
därtill sönerna Anders Bäck, Petter Arvidsson, samt döttrarna Stina och Maria
Arvidsdöttrar, gifta, den förra med Anders Jonasson och den senare med Anders
Christoffersson, varförutan åberopades Härads Rättens Dombok för denna dag vid
§.58 utvisande att 2ne vittnen, förre nämndemannenSven Malmsten i Fallnafors
och Anders Malmberg i Berg, som blivit för dödsfall efter avlagd Ed avhörde,
samstämmigt intygat, att avlidne Arvid Andersson i Berg, mer än 50 år oqvalt
innehaft och ansetts ägare tll 1/8 dels mantal därstädes.
På grund härav fann Härads Rätten skäligt meddela 1sta uppbudet å 1/8 dels
mantal Krono Skatte Rusthåll Berg, vilket hustru Christina Pettersdotter med
åtecknadt tillstånd av hennes man inköpt av samtliga arvingarne efter avlidne
Arvid Andersson för 1482 Rd 37 Sk 4 Rst Banco

DSCN9391
Vadstena 100409
§63
1/12 mtl kronoskatte rusthåll Berg
1847 den 26 jan
1/12 mtl Krono Skatte Rusthåll Berg, vilket Anders Gabrielsson försålt till dess
svåger och syster Gustaf Malmsten och Maja Lena Gabrielsdotter mot 555 Rd 26

Sk 8 Rst Banco, och med förbehåll att köparne bör utgöra undantag till änkan
Catharina Gabrielsdotter, uppbjöds 2dra gången

DSCN9391
Vadstena 100409
§64
1/8 mtl kronoskatte rusthåll Berg
1847 den 26 jan
1/8 mtl Krono Skatte Rusthåll Berg, vilket hustru Catharina Petersdotter med
åberopat tillstånd av hennes man inköpt av samtlige arvingarne efter avlidne
Arvid Andersson för 1482 Rd 37 Sk 4 Rst Banco, uppbjöds 2dra gången

DSCN9405
Vadstena 100409
§6
1/12 mtl kronoskatte rusthåll Berg
1847 den 18 maj
1/12 mtl Krono Skatte Rusthåll Berg, vilket Anders Gabrielsson försålt till dess
svåger och syster Gustaf Malmsten och Maja Lena Gabrielsdotter mot 555 Rd 26
Sk 8 Rst Banco, och med förbehåll att köparne bör utgöra undantag till änkan
Catharina Gabrielsdotter, uppbjöds 3dje gången

DSCN9405
Vadstena 100409
§7
1/8 mtl kronoskatte rusthåll Berg
1847 den 18 maj
1/8 mtl Krono Skatte Rusthåll Berg, vilket hustru Christina Petersdotter med
åberopat tillstånd av hennes man inköpt av samtlige arvingarne efter avlidne
Arvid Andersson för 1482 Rd 37 Sk 4 Rst Banco, uppbjöds 3dje gången

DSCN9424
Vadstena 100409
No5
1/12 mtl kronoskatte rusthåll Berg
1847 den 21 sept
Nö.5 = = = en den 12 maj 1846 upprättad bevittnad handling, enligt vilken Anders
Gabrielsson försålt 1/12 mtl Krono Skatte Rushåll Berg i Malmbäcks socken, till
dess svåger och syster Gustaf Malmsten och Maja Lena Gabrielsdotter mot 555
Rd 26 Sk 8 Rst Banco, och med förbehåll att köparna bör utgöra undantag till
änkan Catharina Gabrielsdotter. Och som = = nämligen den 2 october 1846, den
26 januari och den 18 maj innevarande år = = =

DSCN9425
Vadstena 100409
No6
1/8 mtl kronoskatte rusthåll Berg
1847 den 21 sept
Nö.6 = = = en den 1 februari 1846 upprättad bevittnad handling, enligt vilken
hustrun Christina Petersdotter, med åberopat tillstånd av hennes man inköpt av
samtlige arvingarne efter avlidne Arvid Andersson 1/8 mtl Krono Skatte Rusthåll
Berg i Malmbäcks socken för 1482 Rd 37 Sk 4 Rst Banco. Och som = = nämligen
den 2 october 1846, den 26 januari och 18 maj innevarande år = = =

DSCN0791 (Dåligt foto, går ej att läsa)
§115
Berg

Vadstena 051111
1850 den 27 dec

PICT0287
Vadstena 051227
§12
1/24 mtl Kronoskatte Rusthåll Berg
1852 den 3 febr
1/24 mtl. Kr. sk. Rusthåll Berg som Per Johan Fredriksson Björnlund och hans
hustru Maria Jonasdotter sålt till Per Johan Björnlund och hans hustru Sara
Abrahamsdotter mot 592 Rd 21 sk 4 r banco och wisse wilkor;
Uppbjöds --- 3dje gången.

DSCN9226
Vadstena 100409
No11
1/24 mtl kronoskatte rusthåll Berg
1852 den 4 maj
Nö.11 = = = en den 22 november 1850 = = enligt vilken Pehr Johan FredrikssonBjörnlund och hans hustru Maria Jonasdotter försålt 1/24 mtl Krono Skatte
Rusthåll Berg i Malmbäcks socken till Pehr Johan Björnlund och hans hustru Sara
Abrahamsdotter mot 592 Rd 21 Sk 4 Rst Banco och vissa villkor. Och som = =
nämligen den 23 maj och 1 october sistlidet, samt den 3 februari innevarande år =

DSCN1446
Vadstena 051227
§150
7/48 mtl Berg
1853 den 2 juni
För winnande af uppbud inlemnades följande köpebref:
”Jag Johannes etc. Litt Berg. Härjämte företeddes
1:o denna Härads Rätts den 4de mars 1815 för Fredric Björnlund samt Johanna
Björnlund och hennes tilltänkte man Johannes Petersson utfärdade fastebref å 1/4
mantal Berg hälften till dem hwardera.
2:o Härads Rättens den 29 september 1846 för Jonas Samuelsson och hans hustru
Sara Lena Gabrielsdotter meddelade fastebref å 1/16 mantal Berg.
3:o Ett den 8 februari 1847 efter afl. Jonas Samuelsson från Berg förrättad
behörigen underskrivit underskrifwet arfskifte, hwaraf inhämtas att han
efterlemnat Enkan Sara Gabrielsdotter och en dotter Maja Jonasdotter, gift med
Pehr Johan Fredriksson i Berg
På grund häraf fann Härads Rätten warande säljarne icke med bouppteckning och
arfskifte eller annorledes styrktes för åtkomst till försålda hemmansdelen så kunde
ansökningen om uppbud derå icke af Härads Rätten bifallas.

DSCN4221
Vadstena 101228
No55
1/8 mtl kronoskatte rusthåll Berg
1856 den 25 jan
1/8 mtl Krono Skatte Rusthåll Berg, för Anders Andersson och Maria Helena
Fredriksdotter

DSCN4281
Vadstena 101228
§51
1/24 mtl kronoskatte rusthåll Berg
1856 den 8 april
Emot en betingad och överenskommen genom skuldförbindelser erhållen och
härmed kvitterad köpesumma stor 1333 Rd 16 Sk, Ett tusen Tre hundra Trettiotre
Riksdaler Sexton Skillingar Banco, har vi undertecknade denna dag försålt våra i
giftorätt och arv tillfallna hemmans lotter, tillsammans 1/12 dels mantal efter helt
räknat uti Krono Skatte Rusthållet Berg i Västra härad och Malmbäcks socken, till
vår son och broder Anders Johan Malmberg och dess hustru Maria Andersdotter
därstädes, och som han förut ärvt 1/24 dels mantal i förenämnde hemman, så

bliver förenämnde köpare härigenom ägare av 1/8 dels mantal efter helt räknat
därstädes, varmedelst vi härigenom avhänder oss all vidare rätt till förenämnde
hemmansdel, och den tillägnar förenämnde köpare, med allt vad därtill lyder, i
jord, vatten och åbyggnader, utom ett litet undantags förbehåll efter förut
upprättad särskilt förskrivning, och har köparne redan tillträtt hemmansdelen i
befintligt stånd. Till mera säkerhet har vi detta salubrev i vittnens närvaro
underskrivit, som skedde i Berg den 8 april 1856
Stina Catharina Gabrielsdotter i Berg, J. Malmberg i Gålleryd, säljare
På en gång närvarande vittnen: Gustaf Malmsten, J. A. Sjöberg, båda i Berg

DSCN4242
Vadstena 101228
No55
1/8 mtl kronoskatte rusthåll Berg
1856 den 14 maj
Nö.55 = = den 4 juli 1855 = = Fredrik Björnlund försålt 1/8 mantal Krono Skatte
Rusthåll Berg i Malmbäcks socken, till sin måg och dotter, Anders Andersson och
Maria Helena Fredriksdotter för 1333 Rd 16 Sk Banco. Och som = = den 9 juli
och den 25 september sistlidet, samt den 25 januari innevarande år = =

DSCN9293-9294
Vadstena 100409
§51
1/8 mtl kronoskatte Berg
1856 den 10 okt
För lagfarts vinnande inlämnades följande köpebrev
Emot en betingad etc. Litt: Sten
Och företeddes därjämte
1. Härads Rättens den 13 mars 1820 för Anders Abrahamsson och hans hustru
Stina Gabrielsdotter utfärdade fastebrev å 1/8 dels mantal Berg
2. Bouppteckning och arvskifte av den 18de och 22 oktober 1851, efter avlidne
Nämndemannen Anders Malmberg från Berg, vilken efterlämnat änkan Stina
Gabrielsdotter, samt sönerna Johannes Malmberg och Anders Johan Malmberg,
och i fastighet 1/8 mantal Berg, därav änkan erhållit 1/24 mantal i giftorätt, samt
vardera av sönerna likaledes 1/24 mantal
På grund härav blev 1/8 mantal Krono Skatte Rusthåll Berg, därav Anders Johan
Malmberg ärvt 1/24 mantal, samt gemensamt med sin hustru Maria Andersdotter
inköpt återstoden av den förstnämndes moder Stina Catharina Gabrielsdotter och
broder J. Malmberg för 1333 Rd 16 Sk Banco, uppbjudet 1sta gången

DSCN4303
Vadstena 101228
No37
1/8 mtl kronoskatte rusthåll Berg
1857 den 27 jan
1/8 mantal Berg för Johan Malmberg och Maria Andersdotter

DSCN4340
Vadstena 101228
No37
1/8 mtl kronoskatte rusthåll Berg
1857 den 12 maj
1/8 mantal Berg för Anders Johan Malmberg och Maria Andersdotter

DSCN4360
Vadstena 101228
No35
1/8 mtl kronoskatte rusthåll Berg

1857 den 16 sept

Nö.35 = = den 8 april 1856 = = Anders Johan Malmberg, som ärvt 1/24 mantal
Krono Skatte Rusthåll Berg i Malmbäcks socken, och gemensamt med sin hustru
Maria Andersdotter inköpt 1/12 mantal i samma hemman av sin moder Stina
Catharina Gabrielsdotter och broder Johannes Malmberg för 1333 Rd 16 Sk
Banco. Och som = = den 10 oktober sistlidet, samt den 27 januari och den 12 maj
innevarande år = =

DSCN4400
Vadstena 101228
§13
1/8 mtl kronoskatte rusthåll Berg
1857 den 21 nov
Jag Pehr Johan Björnlund i Berg och min hustru Sara Abrahamsdotter gör
härigenom vetterligt att vi upplåter och försäljer vår ägande fastighet 1/8 dels
mantal uti Skatte Krono Rusthållet Berg i Malmbäcks socken, Västra härad,
Jönköpings län, till Anders Svensson och hans hustru Catharina Johansdotter i
Berg, emot en oss emellan överenskommen köpesumma stor 2888 Rd 42 sk 8 rst
Banco sedlar, som är av köparen betalt på följande sätt, att köparen Anders
Svensson och hans hustru får övertaga 866 Rd 32 Sk Banco uti Smålands med
flera provinsers Hypteks förening denna dag, som denne hemmansdel häftar för i
nämnde hypotek, att köparen Anders Svensson är fullt förbunden att hålla nämnde
summa i full ordning i hypoteket efter Reglementet, till summan bliver fullt
inbetalter, och återstoden 2022 Rd 10 Sk Banco, som är betalt med nöjaktiger
Revers, som därföre köpesumman till fullo kvitterader varder, och för den skull
avhänder vi som säljare nämnde fastighet till nämnde köpare, med hus och jord,
åker och äng, skog och mark, torp och qvarnställe, och allt som till denna
hemmansdel lyder och ligger, och hädanefter Lagligen tillvinnas kan, nu och
everderligen, och nämnde hemmansdel får av köparen tillträdas den 14 mars 1858,
enligt efter särskilt upprättat köpe kontrakt, i det stånd det då befinns, och köparen
får söka Lagfart och fasta vid vederlig Domstol på egen medel. Med förestående
köp och handel förklarar vi oss å ömse sidor nöjde, som skedde i Berg i vittnens
närvaro den 21 november 1857
Pehr Johan Björnlund och hustru, säljare
Anders Svensson och hans hustru, köpare
Till vittnen: Gustaf Malmsten, J. A. Sjöberg i Berg

DSCN4399,4403
Vadstena 101228
§13
1/8 mtl kronoskatte rusthåll Berg
1858 den 31 maj
Med begäran om lagfart inlämnades följande handling
Jag Pehr Johan etc. Litt: Björn
Efter vars uppläsande företeddes denne Härads Rätts den 25 september 1855 för
säljarne utfärdade Faste brev å 3/16 mantal uti ifrågavarande hemman, varjämte
på efterfrågan upplystes och intygades, att säljarne äga 5/48 dels mantal kvar uti
berörde fastighet, men då icke med vederbörligt undersökning blivit styrkt och
intygat att dessa 5/48 medför besuttenhet i enlighet med föreskriften uti Kongl.
Förordningen den 13 juli 1853, så kunde den begärda lagfarten för närvarande
icke av Härads Rätten bifallas.

DSCN4434
Vadstena 101228
§48
1/8 mtl kronoskatte Berg
1858 den 22 okt
För fullföljd av ärendet, som under §.13 i Lagfarts protokollet för sista ting
förevarit, rörande sökt uppbud å 1/8 mantal Berg, vilket Pehr Johan Björnlund och
Sara Abrahamsdotter enligt avhandlad 21 november 1857 emot 2888 Rd 42 Sk 8
Rst Banco, försålt till Anders Svensson och hans hustru Catharina Johansdotter,
läto desse senare ingiva de förut i ärendet företedde och anmärkte handlingar,
jämte ett den 4 maj 1852 för Pehr Johan Björnlund och Sara Abrahamsdotter
utfärdat fastebrev å 1/24 mantal Berg
Genom det nu företedda fastebrevet, har väl den vid sista Ting lämnade uppgift,
att säljarne ännu äga 5/48 dels mtl i hemmanet Berg, blivit behörigen styrkt, men
som det då förefunna händer för lagfartens beviljande, härigenom ingalunda blivit
undanröjt, så och innan sökanderna ställt sig Härads Rättens förut meddelade
föreskrift till efterrättelse, kan ansökningen om uppbud icke bifallas

PICT0102-0103
Vadstena 051111
§13
1/8 mtl Berg kronoskatte rusthåll
1859 den 28 jan
Till fullföljd av ärendet, som under §.48 i lagfarts protokollet för sistlidet
Hösteting senast förevarit, angående sökt uppbud å 1/8 mantal Baerg, vilket Pehr
Johan Björnlund och Sara Abrahamsdotter, enligt avhandling den 21 november
1857 mot 2888 Rd 42 Sk 8 Rst Banco, försålt till Anders Svensson och Catharina
Johansdotter, inlämnades de förut i ärendet anmärkte handlingar. Och som Kongl.
Förordningen av den 13 juli 1853 angående besuttenhet, som förut lagt hinder i
vägen för lagfartens beslutande, numera upphört att vara gällande, så blev
ifrågavarande 1/8 dels mantal Krono Skatte Rusthåll Berg, vilket Pehr Johan
Björnlund och Sara Abrahamsdotter försålt till Anders Svensson och hans hustru
Catharina Johansdotter för 2888 Riksdaler 42 Sk 8 Rst Banco, uppbjudet 1sta
gången

PICT0145
Vadstena 051111
§37
5/48 mtl Berg rusthåll
1859 den 29 dec
För allom som detta vårt öppna salu och köpebrev förekommer, göres härmed
vetterligt, att jag Pehr Johan Björnlund med min kära hustru Sara
Abrahamsdotters bifall, upplåter och härmed försäljer 5/48 dels mantal i Krono
Skatte Rusthållet Berg, belägit i Malmbäcks socken och Västra härad, till vår son
Abraham Björnlund och hans hustru Anna Lena Svensdotter i Berg, för en oss
emellan överenskommen och härmed kvitterad köpesumma stor Två tusen Fyra
hundra Sexton Riksdaler 66 öre Riksmynt, och utav förestående köpeskilling
avgår Sex hundra Femtio Riksdaler Riksmynt, som köparen fått övertaga det lån
som hemmanet häftar för till Smålands med flere provinsers Hypoteks förening i
Växjö, och i följd härav avhänder vi oss berörde 5/48 dels mantal i sagde
hemman, och tillägnar Abraham Björnlund och hans hustru Anna Lena
Svensdotter, att tillträda den 14 mars 1860, i det stånd det befinns, med hus, jord,
qvarn och torp, lagen heter och vad som hädanefter med Lag tillvinnas kan, med
det uttryckliga förbehåll att Petter Nilsson på Björkholmen bibehålles vid de
förmåner som hans Contrakt bestämmer. Till mera visshet hava vi detta salu och
köpebrev i tillkallade vittnens närvaro bekräfta låtit, och äger köparne på egen
bekostnad vid vederbörlig Domstol sig Lagfart och fasta förvärva

Berg den 29 december 1859
Pehr Johan Björnlund & Sara Abrahamsdotter, säljare
Abraham Björnlund & Anna Lena Svensdotter, köpare
Till vittnen: Sven August Andersson, Anders Svensson, båda i Berg

PICT0144
Vadstena 051111
§37
5/48 mtl Berg rusthåll
1860 den 19 mars
Söktes uppbud, på grund av ett så lydande köpebrev
För allom som detta vårt etc. Litt: Björn
Härjämte företeddes ett av denne Häradsrätt den 4 maj 1852 för säljarne utfärdat
Fastebrev å 1/24 dels mantal av Rusthållet Berg, vilken handling likväl, enligt
därå befintlig anteckning, blivit vid annat lagfarts ärende till Häradsrätten
inlämnad den 22 oktober 1858, och som ägande rätten till försålda hemmanet
således icke blivit på minsta sätt ådagalagd, så kunde Häradsrätten ej heller
meddela den nu sökta lagfarten.

DSCN0477
Vadstena 051111
§31
5/48 mtl Berg kronoskatte rusthåll
1860 den 27 okt
För fullföljd av ärendet, som under §.37 i lagfarts protokollet för den 19 mars
innevarande år förvarit, rörande sökt uppbud å 5/48 dels mantal Krono Skatte
Rusthåll Berg, vilket Pehr Johan Björnlund och Sara Abrahamsdotter enligt
avhandling den 29 december 1859, upplåtit till deras son Abraham Björnlund och
hans hustru Anna Lena Svensdotter för 2416 Riksdaler 66 öre Rmt och andra
villkor, läto sökanderne inlämna de förut i ärendet företedde handlingar, tillika
med ett av denne Härads Rätt den 25 september 1855 för Pehr Johan Björnlund
och Sara Abrahamsdotter utfärdat fastebrev å 3/16 dels mantal Berg
På grund av vad sålunda och förut i detta ärende förekommit, fann Härads Rätten
skäligt, att å 5/48 dels mantal Krono Skatte Rusthåll Berg, vilket Pehr Johan
Björnlund och Sara Abrahamsdotter upplåtit till deras son Abraham Björnlund
och hans hustru Anna Lena Svensdotter 2416 Riksdaler 66 öre Riksmynt och
andre villkor, meddela uppud 1sta gången

DSCN0505
Vadstena 051111
No21
5/48 mtl Berg kronoskatte rusthåll
1861 den 24 sept
Nö.21 = = den 29 december 1859 = =
Pehr Johan Björnlund och Sara Abrahamsdotter 2416 Riksdaler 66 öre Rmt, och
andra villkor försålt 5/48 dels mantal Krono Skatte Rusthåll Berg i Malmbäcks
socken, till deras son Abraham Björnlund och hans hustru Anna Lena Svensdotter
Och som = = den 27 oktober sistlidet, samt den 1 februari och den 23 maj
innevarande år = =

PICT0143
Vadstena 040319
§86
1/24 mtl Kronoskatte rusthåll Berg
1862 den 25 sept
Jag Pehr Johan Björnlund i Berg enligt 1862 års arvskifte mig tillhörigt och
ägande 1/24 dels mantal efter helt räknat uti Skatte Krono Rusthållet Berg vid
Smålands Grenadiär Bataljon, Jönköpings Kompani, Malmbäcks socken, Västra

härad, Jönköpings län, upplåter och försäljer nämnde Ett tjugofjärdendels mantal
Berg till min son Johannes Björnlund i Tapplarp, för en oss emellan
överenskommen köpesumma stor Ett tusen Tre hundrade Trettio Tre Riksdaler 16
Sk, att köparen får övertaga, som avgår på köpesumman 433 Riksdaler 16 Sk
Riksgäld i Smålands med flere provinsers hypotek i Växjö, som detta hemman
häftar för, som köparen förbinder att helt amotera in i hypoteket, och 350
Riksdaler Riksgäld får köparen i arv av mig som säljare, och återstoden 550 Rd
som är kontant betalt, att hela köpeskillingen 1333 Rd 16 Sk nu härmed
vederbörligen kvitterader, och för den skull avhänder jag som säljare nämnde
hemmansdel till nämnde köpare, med hus och jord, åker och äng, och Romängen,
och skog och mark, torp och qvarn, och allt vad som till detta hemman lyder och
ligger, och hädanefter tillvinnas kan, till nämnde köpare som deras välfångna
egendom, nu och everderligen, och nämnde hemmansdel får av köparen tillträdas
den 1 oktober 1862 i det stånd det nu befinnes, och lite undantags förmåner har
jag som säljare förbehållit mig på min återstående livstid, som särskilt skrift
utvisar. Lagfart och fastebrev får köparen sig förvärva vid vederbörlig Domstol på
egen medel, med förestående köpebrev förklarar vi oss å ömse sidor nöjde, som
skedde uti Berg i tillkallade vittnens närvaro den 25 september 1862
Pehr Johan Björnlund, säljare
Till vittne: Sven August Andersson, Johan Klein, båda i Berg

PICT0144
Vadstena 040319
§87
1/24 mtl Kronoskatte rusthåll Berg
1862 den 25 sept
Jag Pehr Johan Björnlund i Berg enligt 1862 års arvskifte mig tillhörigt och
ägande 1/24 dels mantal uti Skatte Krono Rusthållet Berg vid Smålands Grenadiär
Bataljon, Jönköpings Kompani, Malmbäcks socken, Västra härad, Jönköpings län,
upplåter och försäljer nämnde Ett tjugofjärdendels mantal Berg till min son Sven
Magnus Björnlund i Tapplarp och hans hustru Maria Andersdotter, för en oss
emellan överenskommen köpesumma stor Ett tusen Tre hundrade Trettio Tre
Riksdaler 16 Skilling Riksgäld, som är betalt på följande sätt, att köparen får
övertaga, som avgår på köpesumman 433 Riksdaler 16 Sk Riksgäld i Smålands
med flere provinsers hypotek i Växjö, som detta hemman häftar för, som köparen
förbinder att helt amotera in i hypoteket, och 350 Riksdaler Riksdäld får köparen i
arv av mig som säljare, och återstoden 550 Rd som är kontant betalt, att hela
köpeskillingen 1333 Rd 16 Sk nu härmed vederbörligen kvitterader, och för den
skull avhänder jag som säljare nämnde hemmansdel till nämnde köpare, med hus
och jord, åker och äng, och Romängen, och skog och mark, torp och qvarn, och
allt vad som till detta hemman lyder och ligger, och hädanefter tillvinnas kan, till
nämnde köpare som deras välfångna egendom, nu och everderligen, och nämnde
hemmansdel får av köparen tillträdas den 1 oktober 1862 i det stånd det nu
befinnes, och lite undantags förmåner har jag som säljare förbehållit mig på min
återstående livstid, som särskilt skrift utvisar. Lagfart och fastebrev får köparen
sig förvärva vid vederbörlig Domstol på egen medel, med förestående köpebrev
förklarar vi oss å ömse sidor nöjde, som skedde uti Berg i tillkallade vittnens
närvaro den 25 september 1862
Pehr Johan Björnlund, säljare
Sven Björnlund & Maria Andersdotter, köpare
Till vittne: Sven August Andersson, Johan Klein, båda i Berg

PICT0145
Vadstena 040319
§88
4/120 mtl Kronoskatte rusthåll Berg
1862 den 25 sept
Vi undertecknade upplåter och härigenom försäljer våra i arv enligt arvskifte
tillfallne hemmanslotter 4/120 dels mantal efter helt räknat uti Krono Skatte
Rusthållet Berg i Malmbäcks socken och Vätra härad, till vår svåger och syster
Carl Gustaf Johannesson och dess hustru Lena Stina PehrJohansdotter därstädes,
för en oss emellan överenskommen köpesumma stor Ett tusen Sextio Sex
Riksdaler 67 öre Riksmynt, och som förenämnde köpesumma är betalt på det sätt,
att köparen i avräkning därpå övertager den skuld som denna hemmansdelar har
till Smålands med flere provinsers Hypoteks förening, stor Tre hundrade Fyratio
Sex Rd 67 öre Rmt, och återstoden av köpesumman äro genom särskilta
förskrivningar betalte, alltså varder den härigenom vederbörligen kvitterad,
varmedelst vi härigenom avhänder oss bemälte hemmansdel med allt vad därtill
lyder, i jord, vatten och åbyggnader, och tillägnar det köparna, vilket tillsammans
med dess egen ärvda lott utgör 1/24 dels mantal, att nu genast i befinteligt stånd
utan allt undantag tillträda.
Till mera visshet är detta salubrev av oss i vittnens närvaro undertecknat
Erkännes av Berg den 25 september 1862
Johannes Björnlund i Tapplarp säljare av 1/120 del, Sven Magnus Björnlund i
Tapplarp säljare av 1/120 del, Abram Björnlund i Berg säljare av 1/120 del,
Magnus Johansson i Norra Hiarum förmyndare och säljare av 1/120 del
Närvarande vittnen: Gustaf Malmsten, Sven August Andersson, båda i Berg

DSCN0604
Vadstena 051111
§59
1/8 mtl Berg kronoskatte rusthåll
1862 den 20 okt
Till min dotter, änkan Anna Stina Johannesdotter härstädes, försäljer jag
härigenom med min kära mans här nedan tecknade bifall, mitt ägande i Västra
härad och Malmbäcks socken belägna Ett åttondels mantal Krono Skatte Rusthåll
Berg, emot en köpesumma stor Två tusen Tre hundra Tretiotre /2333/ Riksdaler
33 öre Riksmynt, vilken summa är sålunda betalt, att köparen gottgör det lån, stort
Ett tusen Fem hundra Riksdaler, varföre hemmanet är intecknat till Smålands med
flere Läns Hypoteks förening, samt återstoden Åtta hundra Trettiotre Riksdaler 33
öre det Riksmynt, är genom skuldsedel erlagd, vadan hela köpesumman kvitterad,
med anledning varav jag avhänder mig berörde hemmansdel med allt vad därtill
lyder, i jord, vatten och åbyggnader, och tillgnar det köparen till välfången
egendom. Dock med det uttryckliga villkor, att hemmansdelen icke av köparen får
tillträdas för än, och med min inträffade dödsdag, vilket sålunda bör beräknas att
tillträdet sker den 14 mars som näst följer, efter sedan jag avlidit, och skall
köparen icke dess förinnan förränta om berörde Hypoteks lån.
Till mera visso är detta salubrev av mig i vittnes närvaro undertecknat
Erkännes av Berg den 20 oktober 1862
Stina Pettersdotter, säljare
Den av min hustru här ovan vidtagna handel godkännes av mig, Berg som ovan
Fredrik Björnlund
Till vittne: Gustaf Malmsten, Sven August Andersson, båda i Berg

DSCN0601
Vadstena 051111
§59
1/8 mtl Berg kronoskatte rusthåll
1862 den 21 okt
Nämndemannen Lars Johan Johansson i Åsen företrädde och anhöll om lagfart på
grund av följande köpebrev
Till min dotter etc. Litt: Sten
Och som säljande hustruns åtkomst till försålda hemmanet styrktes med denne
Härads Rätts den 21 september 1847 för henne därå utfärdade fastebrev. Alltså
fann Härads Rätten skäligt att å 1/8 dels mantal Krono Skatte Rusthåll Berg i
Malmbäcks socken, som hustrun Stina Petersdotter i samråd med sin man Fredrik
Björnlund försålt till den förstnämndas dotter, änkan Anna Stina Johannesdotter
för 2333 Rd 33 öre Rmt, och övrige villkor, meddela uppbud 1sta gången

PICT0146
Vadstena 040319
§86
1/24 mtl Kronoskatte rusthåll Berg
1863 den 16 mars
Med begäran om lagfart ingavs ett så lydande köpebrev
Jag Pehr Johan Björnlund i Berg etc. Litt: Johannes
Till åtkomstens styrkande företeddes
1. Denne Härads Rätts den 8 mars 1832 för Pehr Johan Björnlund och Sara
Abrahamsdotter utfärdade fastebrev å 1/8 mantal Krono Skatte Rusthåll Berg i
Malmbäcks socken
2. Ett den 21 januari 1862 efter Sara Abrahamsdotter från Berg upprättat godkänt
arvskifte mellan hennes sterbhus delägare, änkomannen Pehr Johan Björnlund,
sönerna Johannes Björnlund, Sven Magnus Björnlund och Abraham Björnlund, de
2 först nämnde i Tapplarp och den siste i Berg, dottern Lena Stina gift med Carl
Gustaf Johannesson i Berg, och en avliden dotter Anna Saras efterlämnade barn,
sonen Sven August Johannesson och dottern Anna Christina Johannesdotter, förr i
Björkeryd nu i Berg, varvid sterbusets fastighet 1/8 mantal Berg så fördelats, att
änkomannen därav bekommit 1/12 mantal, samt vardera av barnen och avlidna
dottern Anna Saras båda barn tillsammans erhållit 1/120 mantal, och
3. Vederbörligt bevis att taxeringsvärdet å 1/8 mantal Berg är 3100 Rd Rmt
Men enär den efter avlidna Sara Abrahamsdotter från Berg upprättade
bouppteckning icke företeddes, kunde den sökta lagfarten icke för närvarande av
Härads Rätten beviljas

PICT0147
Vadstena 040319
§87
1/24 mtl Kronoskatte rusthåll Berg
1863 den 16 mars
Under anhållan om lagfart ingavs följande köpebrev
Jag Pehr Johan Björnlund i Berg etc. Litt: Swen
Härjämte företeddes
1. Denne Härads Rätts den etc. se §.86
2. Ett den 21 januari etc. se §.86
3. Vederbörligt bevis etc. se §.86
Men som sökanden icke företedde den efter Sara Abrahamsdotter upprättade
bouppteckning, kunde den sökta lagfarten icke för närvarande av Härads Rätten
beviljas

PICT0147
Vadstena 040319
§88
1/24 mtl Kronoskatte rusthåll Berg
1863 den 16 mars
Med begäran om lagfart ingavs ett så lydande köpebrev
Vi undertecknade upplåter etc. Litt: Många
Till åtkomstens bestyrkande företeddes
1. Denne Härads Rätts den etc. se §.86
2. Ett den 21 januari etc. se §.86
3. Vederbörligt bevis etc. se §.86
Här skulle dessutom antecknas att Härads Rätten detta ting under §.196 i
domboken förklarat sig vilja låta bero vid den av Magnus Johansson i Norra
Hiarum, såsom förmyndare för Sara Abrahamsdotters tvenne ovan nämnde
barnbarn, genom ifrågavarande köpebrev verkställda försäljning av
myndlingarnas ägda andelar i hemmanet Berg, men som den efter Sara
Abrahamsdotter upprättade bouppteckning icke blivit företedd, kunde den sökta
lagfarten icke för närvarande av Härads Rätten beviljas

PICT0165-0166
Vadstena 040319
§6
1/24 mtl Kronoskatte rusthåll Berg
1863 den 3 juni
För fullföljd av ärendet, som under §.86 i Lagfarts protokollet för sistlidet ting
förevarit rörande sökt uppbud å 1/24 mantal Berg, vilket Pehr Johan Björnlund,
enligt avhandling den 25 september 1862, upplåtit till sin son Johannes Björnlund
för 1333 Rd 16 Sk Riksgäldsedlar och förbehåll om undantag, lät den sistnämnde
genom Nämndemannen Johannes Rydell i Stensjö qvarn inlämna utav de förut i
ärendet anmärkte handlingar, en den 15 april 1861 efter hustrun Sara
Abrahamsdotter från Berg upprättad bouppteckning, varav inhämtades att hon
såsom sterbhusdelägare efterlämnat änkomannen Pehr Johan Björnlund och 4 med
honom sammanavlade barn, myndiga sönerna Johannes, Sven Magnus och
Abraham, samt dottern Lena Stina gift med Carl Gustaf Johannesson, och en
avliden dotters, Anna Saras efterlämnade barn, sonen Sven August Johannesson
och dottern Anna Christina Johannesdotter, samt att bland tillgångarna i boet
blivit upptaget 1/8 dels mantal Berg, Krono Skatte Rusthåll
På grund av vad sålunda nu och förut i ärendet förekommit, fann Härads Rätten
skäligt, att å 1/24 mantal Krono Skatte Rusthåll Berg i Malmbäcks socken, vilket
Pehr Johan Björnlund försålt till sin son Johannes Björnlund mot 1333 Rd 16 Sk
Riksgäldsedlar, eller 1333 Rd 33 1/3 öre Rmt, och förbehåll om undantag,
meddela uppbud 1sta gången

PICT0166-0167
Vadstena 040319
§7
1/24 mtl Kronoskatte rusthåll Berg
1863 den 3 juni
För fullföljd av ärendet, som vid §.87 i Lagfarts protokollet för sista ting förvarit
rörande sökt uppbud å 1/24 mantal Krono Skatte Rusthåll Berg, vilket Pehr Johan
Björnlund enligt avhandling den 25 september 1862, upplåtit till sin son Sven
Magnus Björnlund och hans hustru Maria Andersdotter för 1333 Rd 16 Sk
Riksgäldsedlar och förbehåll om undantag, läto sökanderne genom
Nämndemannen Johannes Rydell i Stensjö qvarn inlämna en den 15 april 1861
efter hustrun Sara Abrahamsdotter från Berg hållen bouppteckning, varav
inhämtades att hon såsom sterbhusdelägare efterlämnat änkomannen Pehr Johan
Björnlund och sönerna Johannes, Sven Magnus och Abraham, samt dottern Lena

Stina gift med Carl Gustaf Johannesson i Berg, jämte avlidna dottern Anna Saras
efterlämnade två barn, sonen Sven August Johannesson och dottern Anna
Christina Johannesdotter, varande bland tillgångarna i boet upptaget 1/8 dels
mantal Berg, Krono Skatte Rusthåll
Med anledning härav och på grund av vad förut i ärendet förekommit, fann
Häradsrätten lagligt, att å 1/24 dels mantal Krono Skatte Rusthåll Berg i
Malmbäcks socken, som Pehr Johan Björnlund försålt till sin son Sven Magnus
Björnlund och hans hustru Maria Andersdotter för 1333 Rd 16 Sk Riksgäldsedlar,
eller 1333 Rd 33 1/3 öre Rmt, och förbehåll om undantag, meddela uppbud 1sta
gången

PICT0167
Vadstena 040319
§8
1/24 mtl Kronoskatte rusthåll Berg
1863 den 3 juni
För fullföljd av ärendet, som under §.88 i Lagfarts protokollet för sistlidet ting
förvarit rörande sökt uppbud å 1/24 mantal Berg, därav Sara Stina
PehrJohansdotter ärvt 1/120 dels mantal och enligt avhandling den 25 september
1862, gemensamt med sin man Carl Gustaf Johannesson inköpt 4/120 dels mantal
av samtlige övrige arvingarna efter den förstnämndas avlidna moder Sara
Abrahamsdotter för 1066 67 öre Rmt, läto sökanderne genom Nämndemannen
Johannes Rydell i Stensjö qvarn inlämna de förut i ärendet företedde handlingar,
samt dessutom en den 15 april 1861 efter hustrun Sara Abrahamsdotter från Berg
hållen bouppteckning, varav inhämtades att hon såsom sterbhusdelägare
efterlämnat änkomannen Pehr Johan Björnlund, sönerna Johannes, Sven Magnus
och Abraham, samt dottern Lena Stina gift med Carl Gustaf Johannesson i Berg,
jämte avlidna dottern Anna Saras efterlämnade två barn, sonen Sven August
Johannesson och dottern Anna Christina (resten ej filmat)

PICT0197
Vadstena 040319
No39
1/8 mtl Kronoskatte Rusthåll Berg
1863 den 29 sept
Nö.39 = = den 20 oktober 1862 = =
Hustrun Stina Petersdotter i samråd med sin man Fredrik Björnlund försålt 1/8
mantal Krono Skatte Rusthåll Berg i Malmbäcks socken, till den förstnämndas
dotter, änkan Anna Stina Johannesdotter för 2333 Rd 33 öre, och andra villkor
Och som = = den 21 oktober sistlidne, samt den 29 januari och 2 juni innevarande
år = =

PICT0242-0243
Vadstena 040319
No2
1/24 mtl Kronoskatte Rusthåll Berg
1864 den 2 aug
Nö.2 = = den 25 september 1862 = =
Pehr Johan Björnlund försålt 1/24 mantal Krono Skatte Rusthåll Berg i
Malmbäcks socken, till sin son Johannes Björnlund för 1333 Rd 33 öre Rmt, och
förbehåll om undantag
Och som = = den 3 juni och 29 september sistlidet, samt den 26 januari
innevarande år = =

PICT0243
Vadstena 040319
No3
1/24 mtl Kronoskatte Rusthåll Berg
1864 den 2 aug
Nö.3 = = den 25 september 1862 = =
Pehr Johan Björnlund försålt 1/24 mantal Krono Skatte Rusthåll Berg i
Malmbäcks socken, till sin son Sven Magnus Björnlund och hans hustru Maria
Andersdotter för 1333 Rd 33 öre Rmt, och förbehåll om undantag
Och som = = den 3 juni och 29 september sistlidet, samt den 26 januari
innevarande år = =

PICT0243
Vadstena 040319
No4
1/24 mtl Kronoskatte Rusthåll Berg
1864 den 2 aug
Nö.4 = = den 25 september 1862 = =
Lena Stina PehrJohansdotter ärvt 1/120 mantal Krono Skatte Rusthåll Berg i
Malmbäcks socken, och gemensamt med sin man Carl Gustaf Johannesson för
1066 Rd 67 öre Rmt, inköpt 4/120 mantal i samma hemman av övriga sterbhus
delägare efter den förstnämndas avlidna moder Sara Abrahamsdotter
Och som = = den 3 juni och 29 september sistlidet, samt den 26 januari
innevarande år = =

DSCN2377-2378
Vadstena 110930
§65
1/24 mtl rusthåll Berg
1867 den 10 maj
Auctions protokoll uppå 1/24 mantal uti Rusthållet Berg, beläget i Malmbäcks
socken, Västra härad, Jönköpings län. Hemmansdelen får av den blivande köparen
emottagas i det stånd det nu befinnes, med hus och jord, samt allt vad därtill lyder,
och tillträdas nu genast, köparen får övertaga det vid nämnde hemman till
Smålands med flere provinsers hypoteksförening varande hypotekslån, Fyra
hundra Trettio Tre Rd 33 öre Riksmynt, som går i avräkning på den blivande
köpesumman, och förbinder sig säljarna att nödiga åtkomsthandlingar avlämna,
och stannade Gustaf Larsson i Sjöafall för högsta anbud, för tredje och sista
gången, varvid klubban fälldes för Ett tusen Fyra hundra Åttio Rd /1480 Rd/
Och såsom köpare förklaras, som skedde i Berg den 10 maj 1867, varigenom
köpesumman denna dag är till fullo betalt, och kvitterad genom särskildt
förskrivning
Carl Gustaf Johannesson & Lena Stina PehrJohansdotter, säljare
Gustaf Larsson och Anna Gretha Abrahamsdotter i Sjöafall av Barkeryds socken,
köpare
Till vittnen: Anders Hall i Göstorp
Sålunda tillgått, intygar Pustanäs den 10 maj 1867
Sven Andersson, auctionsman
Anstående köp överlåtes och transporteras till hela sitt innehåll på Johan Klein
och hans hustru Sara Lisa Johannesdotter i Berg
Erkännes och försäkras av Sjöafall den 30 november 1867
Gustaf Larsson & Anna Gretha Abrahamsdotter, transportgivare
Bevittnas av: L. J. Johansson i Åsen, N. Isaksson i Malmbäck

DSCN2379
Vadstena 110930
§65
1/24 mtl Berg
1867 den 30 dec
Under anhållan om lagfart ingavs genom Nämndemannen L. J. Johansson i Åsen,
en så lydande handling
Auctions protokoll på 1/24 mantal etc. Litt: Auktion
Härjämte företeddes denne Härads Rätts den 2 augusti 1864 för Carl Gustaf
Johannesson och Lena Stina PehrJohansdotter utfärdade fastebrev å 1/24 mtl
Krono Skatte Rusthåll Berg i Malmbäcks socken
Med anledning av vad sålunda i ärendet förekommit, fann Härads Rätten skäligt
att å 1/24 mantal Krono Skatte Rusthåll Berg i Malmbäcks socken, som Carl
Gustaf Johannesson och Lena Stina PehrJohansdotter, för 1480 Rd Rmt sålt till
Gustaf Larsson och Anna Gretha Abrahamsdotter, vilka därefter på samma villkor
överlåtet hemmanet till Johan Klein och Sara Lisa Johansdotter, för dessa
sistnämnde meddelas uppbud 1sta gången

DSCN2386
Vadstena 110930
No44
1/24 mtl Berg
1/24 Berg för Johan Klein och Sara Lisa Johansdotter

1868 den 22 jan

DSCN2411
Vadstena 110930
No44
1/24 mtl Berg
1/24 Berg för Johan Klein och Sara Lisa Johansdotter

1868 den 22 maj

DSCN6264-6265
Vadstena 090904
§65
5/48 mtl Berg
1868 den 6 juni
Köpebref:
Emot en öfverenskommen och härmed qvitterad köpesumma stor Två tusen Åtta
hundra trettiotre Riksdaler 33 öre Riksmynt hafva vi undertecknade upplåtit och
försålt vårt ägande 5/48 dels mantal Rusthållet Berg, beläget i Västra härad och
Malmbäcks socken till Johannes Sundling och hans hustru Klara Kristina
Petersdotter i Berg, att genast i befintligt skick tillträda, med hus, jord, vatten och
åbyggnader och allt hvad därtill lyder och hädanefter med lag tillvinnas kan. I
följd häraf afhänder vi oss berörde 5/48 dels mantal i sagde hemman och tillägnar
ofvannämnde köpare till välfången egendom samt med rättighet att öfvertaga det
lån, som hemmansdelen häftar för, till Smålands med flera provinsers
Hypoteksförening. Till mera visshet hafva vi detta salu och köpebref i tillkallade
vittnens närvaro undertecknadt, och äger köparna på egen bekostnad vid
vederbörlig Domstol sig lagfart och fasta förvärfva, hvartill lämnas erforderliga
åtkomsthandlingar.
Erkännes och försäkras af Berg den 6 juni 1868
Abraham Björnlund, Anna Lena Svensdotter, säljare med hand i pennan
Johannes Sundling, Clara Christina Pettersdotter, köpare
Vittnen: Carl Arvidsson, A. J. Johannesson, båda i Berg

PICT0277
Vadstena 040319
No44
1/24 mtl Kronoskatte Rusthåll Berg
1868 den 30 dec
Nö.44 = = Rätten en den 10 maj 1867 upprättad = = Karl Gustaf Johannesson och
Lena Stina PehrJohansdotter för Ett tusen Fyra hundra Åttio Rd Rmt, sålt Ett
tjugofjärdedels mtl Krono Skatte Rusthåll Berg i Malmbäcks socken till Gustaf
Larsson och Anna Gretha Abrahamsdotter, varefter dessa på lika villkor överlåtit
hemmansdelen till Johan Klein och hans hustru Sara Lisa Johansdotter = =
nämligen den 30 december sistlidet, samt den 22 januari och den 22 maj
innevarande år = = tillägnas Johan Klein och Sara Lisa Johansdotter = =

DSCN6263
Vadstena 090904
§35
1/8 mtl Kronoskatte Rusthåll Berg 1869 den 16 febr
Jämlikt beslut vid sistlidne ting antecknadt under §.90 i då förda protokoll,
företages nu åter det ärende som innefattar Karl Arvidsson i Sniparp ansökan om
lagfart å Ett åttondels mantal Kronoskatte rusthåll Berg, som han jämte sin
tilltänkta hustru Kristina Maria Johannesdotter genom köpebref af den 20 mars
1868 köpt af A. J. Malmberg och Maria Andersdotter för Tre tusen Etthundra
trettiotre Rd. Rmt., och härvid låter sökanden genom Nämndemannen Lars Johan
Johansson i Åsen inlämna följande handlingar.
1. det i köpebrefvet omförmälda köpekontrakt, i hvilket, bland andra villkor,
Änkan Stina Ahlander förbehållits de förmåner af hemmansdelen, som hennes
undantagsbref innehåller, men några mot Kungliga Förordningen den 1 maj 1810
stridande villkor finnes icke i köpekontraktet stadgade, och
2. kronodebetsedel för sistlidet år, utvisande att Ett åttondels mantal Berg blifvit
för bevillning värderadt till Tre tusen Ett hundra Rd. Rmt.
Med anledning af hvad sålunda och förut i ärendet förekommit, finner
Häradsrätten skäligt nu meddela första uppbudet å Ett åttondels mantal
Kronoskatte rusthåll Berg i Malmbäcks socken, hvilket Anders Johan Malmberg
och Maria Andersdotter sålt till Karl Arvidsson och hans tilltänkta hustru Kristina
Maria Johannesdotter för Tre tusen Ett hundra trettiotre Rd. Rmt.

DSCN6267
Vadstena 090904
§65
5/48 mtl Kronoskatte Rusthåll Berg
1869 den 8 mars
Nämndeman Johannes Wernström i Komstad inlämnar med begäran om lagfart ett
köpebref, så lydande.
Köpebref:
Emot en öfverenskommen etc. litt.Am
Tillika företes ett den 24 september 1861 för Abraham Björnlund och Anna Lena
Svensdotter utfärdadt fastebref å Fem fyratioåttondedels mantal Kronoskatte
rusthåll Berg, som de köpt af Pehr Johan Björnlund och Sara Abrahamsdotter.
Med anledning af hvad sålunda förekommit, finner Häradsrätten skäligt meddela
första uppbudet å Femfyratioåttondedels mantal Kronoskatte rusthåll Berg i
Malmbäcks socken, hvilket Abraham Björnlund och Anna Lena Svensdotter sålt
till Johannes Sundling och hans hustru Klara Kristina Petersdotter för Tvåtusen
Åttahundratrettiotre Rd. 33 öre

DSCN6280
Vadstena 090904
§4
1/8 mtl Berg
1869 den 10 april
Köpekontrakt:
Jag Anna Stina Johannesdotter försäljer härmed till min måg Sven Magnus
Svensson mitt ägande hemman 1/8 mantal Berg i Malmbäcks socken, samt all min
befintliga lösegendom af kreatur och lösören af hvad det vara må, mot en
öfverenskommen och betingad köpesumma stor Tre tusen Riksdaler Riksmynt
/3.000 / rmt, mot följande villkor, nämligen hemmansdelen får tillträdas i det
skick det nu befinnes, med åbyggnader, jord och vatten.
Köpesumman är genom nöjaktig skuldförbindelse till fullo betald och härmed
qvitterad.
Undantagsförmåner är genom skriftlig förbindelse af min måg till mig
öfverlämnad.
Köparen får på egen bekostnad vid vederbörlig Domstol söka laga uppbud och
fasta.
På ofvannämnde villkor afhänder jag mig sålunda min ägande fastighet, och
sålunda öfverenskommit och beslutat, och till mera visshet är detta salubref i
vittnens närvaro undertecknadt.
Som skedde i Jönköping den 10 april 1869
Anna Stina Johannesdotter, säljare
S. M. Svensson, köpare
På en gång närvarande vittnen: M. Andersson, G. Nilsson

DSCN6276
Vadstena 090904
No22
1/8 mtl Kronoskatte Rusthåll Berg
1869 den 20 maj
1/8 mantal Kronoskatte rusthåll Berg, som Anders Johan Malmberg och Maria
Andersdotter sålt till Karl Arvidsson och hans tilltänkta hustru Kristina Maria
Johannesdotter för 3.130 Rd rmt.

DSCN6277
Vadstena 090904
No41
5/48 mtl kronoskatte rusthåll Berg
1869 den 20 maj
5/48 mantal Kronoskatte rusthåll Berg, som Abraham Björnlund och Anna Lena
Svensdotter sålt till Johannes Sundling och hans hustru Klara Kristina Petersdotter
för 2.833 Rd 33 öre.

DSCN6278
Vadstena 090904
§4
1/8 mtl Kronoskatte Rusthåll Berg
1869 den 20 maj
Med begäran om lagfart inlämnar nämndemannen Lars Johan Johansson i Åsen en
så lydande handling.
Köpekontrakt:
Jag Anna Stina etc. litt.A
Tillika företes följande handlingar:
1. ett den 29 september 1863 för änkan Anna Stina Johannesdotter utfärdadt
fastebref å Ett åttondels mantal Kronoskatte rusthåll Berg i Malmbäcks socken,
hvilket hon köpt af sin moder Stian Petersdotter, och
2. kronodebetsedel för sistlidet år, utvisandeatt försålda hemmansdelen blifvit för
bevillning värderad till Tre tusen Ett hundra Rd rmt.

Med anledning af hvad sålunda förekommit, finner Häradsrätten skäligt meddela
uppbud första gången å Ett åttondels mantal Kronoskatte ruståll Berg i
Malmbäcks socken, hvilket änkan Anna Stina Johannesdotter med förbehåll om
undantag genom köpeafhandling den 10 sistlidne april, sålt till sin måg Sven
Magnus Svensson för Tre tusen Rd rmt.

DSCN6285
Vadstena 090904
No22
1/8 mtl kronoskatte rusthåll Berg
1869 den 21 sept
Som Anders Johan Malmberg och Maria Andersdotter sålt till Karl Arvidsson och
hans tilltänkta hustru Kristina Maria Johannesdotetr för 3.130 Rd Rmt.

DSCN6286
Vadstena 090904
No41
5/48 mtl kronoskatte rusthåll Berg
1869 den 21 sept
Som Abraham Björnlund och Anna Lena Svensdotter sålt till Johannes Sundling
och hans hustru Klara Kristina Petersdotter för 2.833 Rd Rmt.

DSCN6338
Vadstena 090904
§95
1/8 mtl kronoskatte rusthåll Berg
1870 den 14 dec
Med begäran om lagfart inlämnade Nämndemannen L. J. Johansson i Åsen
följande köpebrev
Emot en betingad och överenskommen etc. Litt: B.T.
Tillika företes ett den 14 februari 1860 för Anders Svensson och Catharina
Johansdotter utfärdade fastebrev å Ett åttondels mantal Krono Skatte Rusthåll
Berg, som de köpt av Pehr Johan Björnlund och Sara Abrahamsdotter
Med anledning av vad sålunda i ärendet förekommit, finner Härads Rätten skäligt
meddela uppbud första gången å Ett åttondels mtl Krono Skatte Rusthåll Berg i
Malmbäcks socken, vilket Anders Svensson och Catharina Johansdotter genom
avhandling den 18 sistlidne april, för 333 Rd 33 öre och villkor om undantag till
Johannes Andersson och hans hustru Kristina Andersdotter, åliggandes emellertid
Johannes Andersson att vid vite Fem Rd Rmt, å nästa Tings sjunde rättegångsdag
till Rätten inkomma med vederbörande Härads Rätt, även bevis om det
hemmansdelen för bevillning sistosatta värde

DSCN6341
Vadstena 090904
No78
1/8 mtl Berg
1871 den 18 jan
1/8 Berg för Johannes Andersson och Kristina Andersdotter

DSCN6342
Vadstena 090904
119
1/8 mtl Berg
1871 den 14 febr
Vid upprop av uppskjutna och under §.95 i ststa tingets protokoll antecknade
ärendet, vari Härads Rätten den 14 sistlidne december meddelat 1sta uppbudet på
1/8 mtl Krono Skatte Rusthåll Berg i Malmbäcks socken, vilket Anders Svensson
och Catharina Johansdotter sålt till Johannes Andersson och Kristina
Andersdotter för 2333 Rd 33 öre och förbehåll om undantag, med föreläggande
för köparen att styrka det hemmanet för bevillning sist åsatta värde, inlämnade

Nämndemannen L.J. Johansson i Åsen en debetsedel för nästlidet år, upptagande
nämnda hemmansdels taxeringsvärde till 2900 Rd, varvid och enär köpebrevet
blivit belagdt med stämpelpapper endast till belopp av 13 Rd 80 öre, ytterliggare
kortering av samma köpeavhandling skall äga rum med 3 Rd 60 öre.

DSCN6348
Vadstena 090904
No75
1/8 mtl Berg
1871 den 19 maj
1/8 mtl Berg för Johannes Andersson och Kristina Andersdotter

DSCN2593-2594
Vadstena 080314
§90
1/8 mtl Kronoskatte Rusthåll Berg
1876 den 6 juni
Under anhållan om lagfart inlämnade Nämndeman Lars Johan Johansson i Åsen
en så lydande handling
Köpebrev:
Härigenom vi undertecknade försäljer vårt ägande och genom arvsförening
erhållna 1/8 dels mantal Krono Skatte Rusthåll Berg i Västra härad och
Malmbäcks socken, till Anders Johan Johannesson och hans hustru Maja Lena
Carlsdotter därstädes, emot en genom skuldförbindelse erhållen och härmed
kvitterad köpesumma stor Två tusen Nio hundra kronor. I anledning härav vi
avhänder oss berörde hemmansdel med alla dess tillhörigheter, i jord, vatten och
åbyggnader, och tillägnar detsamma köparne till välfången egendom.
Till mera visso är detta salubrev av oss i vittnens närvaro undertecknat.
Erkännes av Berg den 14 mars 1876
Anders Andersson, Maria Helena Fredriksdotter, säljare
Bevittnas av: Carl Arvidsson i Berg, som Gustaf Andersson i Vallstorp
Och som därjämte företeddes Härads Rättens den 14 maj 1856 för säljarne
utfärdade fastebrev å försålda hemmansdelen, fann Härads Rätten skäligt meddela
Anders Johan Johannesson och hans hustru Maja Lena Karlsdotter, lagfart å 1/8
mantal Krono Skatte Rusthåll Berg i Malmbäcks socken, vilken för bevillning till
2900 kronor uppskattade hemmansdel, de för en lika summa köpt av Anders
Andersson och Maria Helena Fredriksdotter

DSCN6360
Vadstena 090904
No74
1/8 mtl kronoskatte rusthåll Berg
1871 den 20 sept
Västra = = den 18 april 1870 = =
Anders Svensson och Catharina Johansdotter för 2333 Rd 33 öre och villkor om
undantag, sålt 1/8 mtl Krono Skatte Rusthåll Berg i Malmbäcks socken till
Johannes Andersson och hans hustru Kristina Andersdotter = = nämligen den 14
december sistlidet, samt den 18 januari och den 19 maj innevaeande år = =

DSCN2614-2616
Vadstena 080314
§56
1/48 mtl Berg
1877 den 29 okt
Under anhållan om lagfart å 1/48 mtl Berg, inlämnar Nämndemannen Lars Johan
Johansson i Åsen en handling, varav här skall intagas följande
Arvskifte: År 1877 den 30 april förrättades arvskifte efter avlidne hemmansägaren
Johannes Björnlund i Berg, som med döden avled den 15 juni 1874, och som

arvtagare lämnade efter sig änkan Johanna Sofia Andersdotter, samt deras under
äktenskapet sammanavlade 2ne barn, sonen Carl Johannesson, dottern Sara
Helena, samt deras under föriga äktenskapet havda barn, sonen Johan August och
sonen Anders, sonen Gustaf, desse myndiga, döttrarna Ädla Christina och
Johanna omyndiga, vilkeens rätt bevakades av deras förmyndare Abraham
Bengtsson i Hudaryd, och var närvarande vid denna delning, lades till grund
boförteckningen av den 29 juni 1874, vari inhämtades att den avlidne ensam före
äktenskapet ägde 1/48 mantal i Rusthållet Berg, vari efterlevande änkan icke ägde
giftorätt, men som hon till boet infört sin arvmedel enligt bevisning, så träffades
dem emellan överenskommelse att all så lösa som fasta egendomen skulle fördelas
till hälften, som änkan skulle erhålla, och barnen gemensamt bekomma hälften,
och kommer således änkan av fastigheten att erhålla såsom arv 1/96 del
Sonen Carl bekommer av fastigheten 1/672 del
Dottern Sara bekommer av fastigheten 1/672 del
Sonen Johan August bekommer av fastigheten 1/672 del
Sonen Anders bekommer av fastigheten 1/672 del
Sonen Gustaf bekommer av fastigheten 1/672 del
Dottern Ädla Christina bekommer av fastigheten 1/672 del
Dottern Johanna bekommer av fastigheten 1/672 del
Sammanräknat 1/48 mantal
Sålunda ärvt och delat, år och dag som ovan: Sven Andersson, P. J. Svensson
Härefter företeddes bouppteckning av den 29 juni 1874 efter Johannes Björnlund
från Berg, av vilken handling inhämtades, att han såsom sterbhusdelägare
efterlämnat änkan Johanna Sofia Andersdotter och med henne sammanavlade
sonen Karl och dottern Sara Helena, samt i ett föregående äktenskap förde sönerna
Johan August, Anders och Gustaf, samt döttrarna Ädla Kristina och Johanna,
varande såsom fastighet i boet antecknat 1/48 mantal Berg
Utslag: Enär ingivna arvskiftet inte blivit av Johannes Björnlunds sterbhus
delägare dem deras laga målsmän undertecknat, kan avseende vid detsamma icke
fästas, varder den gjorda ansökningen om lagfart av Härads Rätten avslås

DSCN9434
Vadstena 100409
§16
1/48 mtl kronoskatte rusthåll Berg
1878 den 11 febr
Under förnyad anhållan om lagfart inlämnade Nämndemannen Lars Johan
Johansson i Åsen det under §.56 i lagfartsprotokollet ordinarie nästlidne års
hösteting intagna arvskifte av den 30 april 1877 efter Johannes Björnlund från
Berg, emedan hans sterbhusdelägare, änkan Johanna Sofia Andersdotter och med
henne sammanavlade barnen, sonen Karl och dottern Sara Helena, samt i ett
föregående äktenskap, sönerna Johan August, Anders och Gustaf, samt döttrarna
Ädla Kristina och Johanna, å arvskifteshandlingen tecknadt följande
För ovanstående arvskifte förklarar vi oss nöjda, tid och ort som ovan, Anders
Björnlund, Gustaf Björnlund, Johan August Björnlund, Ädla Kristina Björnlund,
Abraham Bengtsson förmyndare
Därjämte företeddes Härads Rättens den 10 april 1876 för Abraham Bengtsson i
Hudaryd utfärdade förordnande att vara förmyndare för Johanna Björnlunds från
Berg omyndiga barn, sonen Karl samt döttrarna Johanna och Sara Helena
Utslag: Som Johannes Björnlunds åtkomst till 1/48 mtl Berg icke blivit visad, kan
den gjorda ansökningen icke heller nu av Härads Rätten bifallas

DSCN9439-9440
Vadstena 100409
§78
1/8 mtl kronoskatte rusthåll Berg
1878 den 6 maj
Under förnyad anhållan om lagfart å 1/48 mtl Berg, inlämnade Nämndemannen
Lars Johan Johansson i Åsen, den under §.56 i lagfartsprotokollet vid nästlidne års
hösteting intagna och under §.18 här ovan i protokollet senast anmärkta arvskifte
av den 30 april 1877 efter Johannes Björnlund från Berg, emellan hans
sterbhusdelägare, änkan Johanna Sofia Andersdotter och med henne
sammanavlade barnen, sonen Karl och dottern Sara Helena, samt i ett föregående
äktenskap förer sönerna Johan August, Anders och Gustaf, samt döttrarna Edla
Kristina och Johanna, och företeddes nu, under åberopande av förut i ärendet
ingivne handlingar, Härads Rättens den 2 augusti 1864 för Johannes Björnlund
utfärdade fastebrev å 1/24 mtl Berg
Med anledning av vad sålunda och förut i ärendet förekommit, fann Härads Rätten
skäligt meddela lagfart å 1/48 mtl Krono Skatte Rusthåll Berg i Malmbäck
socken, därav änkan Johanna Sofia Andersdotter bekommit i giftorätt efter sin
avlidne man Johannes Björnlund 1/96 mtl Berg, samt vardera av bemälde avlidnes
barn, sönerna karl, Johan August, Anders och Gustaf, samt döttrarna Sara Helena,
Edla Kristina och Johanna 1/672 mtl i fäderne arv

DCN9478-9479
Vadstena 100409
§2
1/48 mtl kronoskatte rusthåll Berg
1879 den 1 sept
Under anhållan om lagfart å 1/48 mtl Berg i Malmbäcks socken, inlämnade
Nämndemannen Lars Johan Johansson i Åsen ett så lydande köpebrev
Emot en å offentlig auktion etc. Bil. Litt: B
Efter uppläsande härav företeddes
1. Härads Rättens den 6 maj 1875 för säljarna utfärdat lagfartsbevis å 1/48 mtl
Berg
2. Utdrag av domboken för den 1 september 187. Nö.1, varav inhämtades att
Härads Rätten på ansökan av Abraham Bengtsson i Hudaryd, såsom förmyndare
för avlidne Johannes Björnlunds från Berg omyndige barn, sonen Karl och
döttrarna Johanna och Sara Helena, tillåtit sökanden att å offentlig auktion till den
högstbjudande försälja sina bemälde mydlingars andelar uti 1/48 mtl Berg, med
villkor likväl att de myndige delägarna på samma gång låte sina andelar gå till
sam, samt att ett blivande köpe anbud, i var det avsåge de omyndigas
hemmansdel, underställdes Härads Rättens prövning och godkännande, innan
salubrev utfärdades, och
3. Auktionsprotokoll av den 7 nästlidne januari vid försäljning av 1/48 mtl Berg,
vilken handling visade att Pehr Johan Modell stannar för högsta anbudet med
1030 kronor
Utslag: Enär ej visat blivit av Härads Rätten godkänt ifrågavarande försäljning i
vad den rörer de omyndigas andel i hemmanet, kan den gjorda ansökningen, för
närvarande icke av Härads Rätten bifallas

DSCN9499
Vadstena 100409
§29
5/48 del kronoskatte rusthåll Berg
1880 den 16 febr
Under anhållan om lagfart inlämnade Nämndemannen Lars Johan Johansson i
Åsen till Domstolen ett så lydande etc.
Köpebrev:

Emot en överenskommen och härmed kvitterad köpesumma stor Två tusen Fem
hundra etc. se = = Litt §1
Härjämte företeddes ett av denne Härads Rätts den 30 december 1834 för säljarne
utfärdat fastebrev å försålda hemmansdelen
Med anledning av vad sålunda i ärendet förekommit, prövar Härads Rätten nu
skäligt meddela lagfart å 5/48 mtl Krono Skatte Rusthåll Berg i Malmbäcks
socken, vilken hemmansdel Karl Andersson och hans hustru Charlotta
Bengtsdotter för 2500 kronor köpt av Anders Petersson och hans hustru Anna
Helena Ågren, varom etc.

DSCN6099
Vadstena 090904
§54
5/96 mtl kronoskatte rusthåll Berg
1883 den 5 sept
Västra häradsrätt gör vetterligt, att lagfart jämlikt Kongl, Förordningen den 16
juni 1875, denna dag under ovanstående § i protokollet blivit beviljad å 5/96 mtl
Krono Skatte Rusthåll Berg i Malmbäcks socken, vilken hemmansdel änkan
Charlotta Bengtsdotter bekommit i giftorätt efter sin avlidne man Karl Andersson,
enligt arvskifte den 17 oktober 1883
Komstad den 29 oktober 1883

DSCN6099
Vadstena 090904
§55
5/576 mtl kronoskatte rusthåll Berg
1883 den 5 sept
Västra häradsrätt gör vetterligt, = = å 5/576 mtl Krono Skatte Rusthåll Berg i
Malmbäcks socken, vilken hemmansdel August Wilhelm Karlsson bekommit i arv
efter sin avlidne fader Karl Andersson, enligt arvskifte den 17 oktober 1883
Komstad den 29 oktober 1883

DSCN6099
Vadstena 090904
§56
5/576 mtl kronoskatte rusthåll Berg
1883 den 5 sept
Västra häradsrätt gör vetterligt, = = å 5/576 mtl Krono Skatte Rusthåll Berg i
Malmbäcks socken, vilken hemmansdel Anders Johan Karlsson bekommit i arv
efter sin avlidne fader Karl Andersson, enligt arvskifte den 17 oktober 1883
Komstad den 29 oktober 1883

DSCN6099
Vadstena 090904
§57
5/576 mtl kronoskatte rusthåll Berg
1883 den 5 sept
Västra häradsrätt gör vetterligt, = = å 5/576 mtl Krono Skatte Rusthåll Berg i
Malmbäcks socken, vilken hemmansdel Anna Martha Karlsdotter bekommit i arv
efter sin avlidne fader Karl Andersson, enligt arvskifte den 17 oktober 1883
Komstad den 29 oktober 1883

DSCN6100
Vadstena 090904
§58
5/576 mtl kronoskatte rusthåll Berg
1883 den 5 sept
Västra häradsrätt gör vetterligt, = = å 5/576 mtl Krono Skatte Rusthåll Berg i
Malmbäcks socken, vilken hemmansdel Thilda Sofia Karlsdotter bekommit i arv
efter sin avlidne fader Karl Andersson, enligt arvskifte den 17 oktober 1883

Komstad den 29 oktober 1883

DSCN6100
Vadstena 090904
§59
5/576 mtl kronoskatte rusthåll Berg
1883 den 5 sept
Västra häradsrätt gör vetterligt, = = å 5/576 mtl Krono Skatte Rusthåll Berg i
Malmbäcks socken, vilken hemmansdel Ida Kristina Karlsdotter bekommit i arv
efter sin avlidne fader Karl Andersson, enligt arvskifte den 17 oktober 1883
Komstad den 29 oktober 1883

DSCN6100
Vadstena 090904
§60
5/576 mtl kronoskatte rusthåll Berg
1883 den 5 sept
Västra häradsrätt gör vetterligt, = = å 5/576 mtl Krono Skatte Rusthåll Berg i
Malmbäcks socken, vilken hemmansdel Hanna Italia Karlsdotter bekommit i arv
efter sin avlidne fader Karl Andersson, enligt arvskifte den 17 oktober 1883
Komstad den 29 oktober 1883

DSCN3884-3885
Vadstena 061006
§151
5/48 mtl Berg
1886 den 7 juni
Med begäran om lagfart å 5/48 mtl Berg, lät Soldaten Anders Wilhelm Gren
genom Häradsdomaren L. J. Johansson i Åsen inlämna följande Köpebrev
För en vid öppen och frivillig auktion högstbjeden och härmed kvitterad
köpesumma Tre tusen Nio hundra Femtio kronor, haver vi undertecknade enligt
Häradsrättens bifall och godkännande upplåtit och försålt 5/48 dels mantal i
Rusthållet Berg, beläget i Västra härad och Malmbäcks socken, till Soldaten
Anders Wilhelm Gren och hans hustru Edla Lovisa Johannesdotter i Hallhult. I
följd härav avhänder vi oss berörde 5/48 dels mantal i sagde hemman, med hus,
vatten och åbyggnader, och allt vad därtill lyder, eller hädanefter med Lag
tillvinnas akn, och tillängnar ovannämnde köpare som välfången egendom, att i
befintligt skick genast tillträda, och äger köparen på egen bekostnad vid
vederbörlig domstol sig lagfart och fasta förvärva, vartill lämnas nödiga
åtkomsthandlingar. Till mera visso är detta salubrev av oss i vittnens närvaro
undertecknat, erkännes och försäkras, Berg den 24 maj 1886
Charlotta Bengtsdotter, August Wilhelm Carlsson, Johan Klang förmyndare
På en gång närvarande vittnen: L. J. Johansson, Claes Henning Malm
Därvid voro fogade följande handlingar
1. Utdrag av Härads Rättens Fb. För den 10 maj 1880, §.49, innefattande
förordnande för Johan Klang i Ön, att vara förmyndare för avlidne Carl
Anderssons från Berg omyndige barn August Wilhelm, Anders Johan, Thilda
Sofia, Anna Maria, Ida Kristina och Hanna Italia, av vilka August Wilhelm dock
numera uppnått myndig ålder
2. Sju av denne Härads Rätt den 29 oktober 1883 utfärdade lagfartsbevis, ett för
änkan Charlotta Bengtsdotter å 5/96 mtl Berg, och sex vardera å 5/576 mtl i
samma hemman för en var av avlidne Carl Anderssons från Berg ovan
uppräknade barn, och
3. Utdrag av Härads Rättens dombok för den 15 sistlidne mars, Nö.15C, utvisande
att Härads Rätten, uppå ansökan av Johan Klang godkänt ifrågavarande
försäljning, i vad densamma angingo Klangs myndlingars andelar 1 5/48 mtl Berg

Med anledning av vad sålunda i ärendet förekommit, meddelade Härads Rätten
lagfart å det i Malmbäcks socken belägna 5/48 mtl Krono Skatte Rusthåll Berg,
som Soldaten Anders Wilhelm Gren och hans hustru Edla Lovisa Johannesdotter,
enligt avhandling den 24 maj 1886, för 3950 kronor köpt av änkan Charlotta
Bengtsdotter, August Wilhelm Carlsson, samt avlidne Carl Anderssons omyndige
barn Anders Johan, Thilda Sofia, Anna Maria, Ida Kristina och Hanna Italia,
genom deras förmyndare Johan Klang. Därom bevis köpeavhandlingen
åtecknades och särskilt lagfartsbevis utfärdades

DSCN3854-3856
Vadstena 061006
§86
1/24 mtl Berg
1890 den 24 nov
Genom Häradsdomaren L. J. Johansson i Åsen, lät Snickaremästaren A. A.
Malmqvist i Jönköping anhålla om lagfart å 1/24 mtl Berg, på grund av ett
arvskifte så lydande
År 1890 den 8 september inställde sig undertecknade efter vederbörandes begäran
i Berg, Malmbäcks socken, att förrätta afvittring och arvskifte i sterbhuset efter
avlidne makarne Pehr Johan Modell och Lena Katarina Hansdotter därstädes, som
arvtagare inställde sig dessa makars sammanavlade 5 st barn och laga
bröstarvingar, alla myndiga och närvarande, nämligen sönerna Johannes Pehrsson
i Nässjö, Snickarmästaren A. A. Malmqvist, Carl Johan Pehrsson, Pehr Adolf
Fritiof Pehrsson, samt dottern Emma Christina Pehrsdotter, alla dessa 4
sistnämnde boende i Jönköping
Först efterfrågades alla de handlingar som kunde lämna nödig upplysning om
boets tillstånd, varpå framlämnades bouppteckningar hållna i sterbhuset efter
fadern Pehr Johan Modell den 14 oktober 1889, och efter modern Lena Katarina
Hansdotter denna dag den 8 september 1890, varav inhämtas att dessa båda
bouppteckningar bland annat upptager ett och samma hemman, nämligen 1/24
dels mantal i Rusthållet Berg, vilket de avlidne makarne under deras äktenskap
och livstid gemensamt inköpt i tvenne poster enligt för skiftesmännen uppvisade
fastebrev
Arvtagarna stannade i ordväxling om och huru denna ringa fastighet skulle
fördelas, särskilt som den ej kan klyvas eller av arvtagarne bebos, och för övrigt är
besvärad med en skuld av icke mindre än 1675 kronor 26 öre. Men efter en stunds
noggrann överläggning träffades den förening, att ovannämnde fastighet skulle
tillkännas sonen A. A. Malmqvist i Jönköping, nämligen 1/24 dels mantal i
Rusthållet Berg, med skyldighet för denne att betala sterbhusets skulder till de
personer som bouppteckningarna upptager till ett sammanräknat belopp av 1675
kronor 26 öre, och dessutom till vardera av arvtagarna erlägga 64 kronor 95 öre,
och den lösegendom som sagde bouppteckningar upptager, har ännu icke hemmet
rialiseras eller försäljas, i följd därav omfattar detta skifte endast förenämnde
fastighet, och som arvtagarne med denna förening fann sig särdeles nöjda och
belåtna, så ansågo skiftesmännen någon vidare likvid dem emellan överflödig,
utan lät härvid bero
Förrättningsstället Berg som ovan
L. J. Johansson på Åsen, Otto Jonasson i Hiarum, skiftesmän
Med förestående förening och delning förklarar vi oss tacksamt nöjda och
förbinder oss till efterlevnad
Tid och ort som ovan

J. A. Pehrsson, A. A. Malmqvist, C. J. Pehrsson, Pehr Adolf Fritiof Pehrsson,
Emma Christina Pehrsdotter
Arvtagarnas egenhändiga underskrifter bevittnas av på en gång närvarande vittnen
Anders Johannesson, Johan Klein i Berg
Tillika företedde sökande ombudet följande handlingar
1. Härads Rättens den 30 december 1874 utfärdade fastebrev å 1/48 mtl Berg, som
Pehr Johan Modell och Lena Katarina Hansdotter köpt av Johannes Björnlund
2. Ett den 27 oktober 1879 av denna Härads Rätt utfärdat lagfartsbevis, likaledes å
1/48 mtl Berg, som Pehr Johan Modell och hans hustru Lena Katarina Hansdotter
köpt av sterbhusdelägarne efter Johannes Björnlund, hans änka Johanna Sofia
Andersdotter och hans med henne sammanavlade barn
3. En den 14 oktober 1889 efter avlidne Pehr Johan Modell från Berg hållen
bouppteckning, utvisande att han efterlämnat, förutom änkan Lena Katarina
Hansdotter, de i arvskiftesinstrumentet omnämnde sterhusdelägarne, och att
såsom fastighet i boet antecknats 1/24 mtl Berg
4. En den 8 september 1890 efter avlidna änkan Lena Katarina Hansdotter från
Berg hållen bouppteckning, varav inhämtades, att hon efterlämnat de i förestående
arvskifte upptagne sterbhusdelägarne, ävensom att i boet funnits 1/24 mtl Berg
På grund av vad sålunda i ärendet förekommit, fann Härads Rätten skäligt
meddela lagfart å det i Malmbäcks socken belägna 1/24 Krono Skatte Rusthåll
Berg, som Snickaremästaren A. A. Malmqvist, enligt arvskifte den 8 september
1890 bekommit vid bodelning efter sina avlidne föräldrar Pehr Johan Modell och
Lena Katarina Hansdotter, därom arvskiftet åtecknades bevis och särskilt
lagfartsbevis utfärdades

DSCN0980-0981
Vadstena 070731
§54
1/8 mtl Berg
1893 den 31 okt
Genom Häradsdomaren L. J. Johansson i Åsen lät Carl Anders Andersson i
Kulebo anhålla om lagfart å 1/8 mtl Berg, på grund af följande köpebref:
Emot en betingad och öfveresnkommen, genom skuldförbindelse bekommen och
härmed qvitterad köpesumma stor tre tusen två hundra kronor har vi
undertecknade försålt vårt ägande hemmansdel 1/8dels mantal efter helt räknat uti
kronoskatte rutsthållet Berg i Westra härad och Malmbäcks socken till Karl
Anders Andersson från Kulebo i Barkeryds socken. Hvarmedelst vi härigenom
afhender oss bemälte hemmansdel medallt hvad dertill lyder i jord vatten och
åbyggnader och tillegnar det köparen, hvilket är af den nu redan tillträdt, och
ansvarar köpare för och har öfvertaget den skuld jemte ränta som denna
hemmansdel häftar för till Smålands med flere provinsers Hypoteksförening.
Till mera visshet är detta salubref af oss i vittnens närvaro undertecknadt.
Erkännes Berg den 24 augusti 1893.
Johannes Andersson, Christina Andersdotter, säljare
Carl Anders Andersson, köpare
På en gång närvarande vittnen: Joh. Augu. Gustafsson, Carl Anders Johannesson,
båda i Berg
Enär derjemte företeddes HRttns den 20 september 1871 utfärade fastebref å 1/8
mtl Berg, som Johannes Andersson och h. h. Christina Andersdotter köpt af
Anders Svensson och Katrina Johansdotter, fann HRttn skäligt meddela lagfart å
det i Malmbäcks socken belägna 1/8 mtl krsk. rusthåll Berg, som Carl Anders
Andersson enligt afhandling den 24 augusti 1893, för 3.200 kronor köpt af

Johannes Andersson och Kristina Andersdotter derom bevis köpebrefvet
åtecknades och särskildt lagfartsbevis utfärades.

DSCN2350-2352
Vadstena 080314
§155
1/24 mtl Berg
1894 den 8 maj
Genom Nämndemannen P. A. Rundberg i Gatu, lät Frans Magnusson i Skallarp
anhålla om lagfart å 1/24 mtl Berg för avlidna hustrun Maria Kristina
Andersdotter i Berg sterbhusdelägare, på grund av en bouppteckning, varav här
skulle intagas följande
År 1893 den 28 februari inställde sig undertecknade på begäran i sterbhuset efter
avlidna änkan Maria Christina Andersdotter i Berg, Malmbäcks socken, att
förrätta laga bouppteckning efter nämnda Maria Christina, som med döden avled
den 19 dennes, och efterlämnar såsom arvtagare mannen, numera änkomannen
Sven Magnus Björnlund, och med honom sammanavlade barn, nämligen sönerna
Sven August Svensson från Tapplarp i Barkeryd socken, samt Adolf Svensson
från Nässjö, samt dottern Maria Christina Svensdotter gift med Carl August
Magnusson från Tapplarp i Barkeryds socken, vilka voro närvarande och myndiga
och sin rätt bevakade. Änkomannen Sven Björnlund uppmanades om sin
själviskhet att uppgiva boet sådant det vid dödstimman befanns.
Bouppteckningen företogs i följande ordning, nämligen
Fastigheter: 1/24 mantal Berg, vid sista taxerings comtiter (commiten) åsatta
värde 1100 Rd
Att ingenting med vett och vilja blivit undandolt kan jag med lovlig Ed styrka om
så fodras – Sven Björnlund, boets uppgivare, med hand å pennan
Sålunda antecknat och värderat, ort och tid som ovan står
O. Jansson i Södra Hiarum, C. A. Johansson i Berg, upptecknings och
värderingsmän
Närvarande arvingar: Sven August Svensson i Tapplarp, Adolf Svensson i Nässjö,
Carl August Magnusson i Tapplarp
Nö.74. År 1893 vid femte allmänna sammanträdet under lagtima vårtinget med
Västra härad i Komstad, blev denna bouppteckning till domstolen ingiven i två
exemplar, därav det ena lades till förvar bland Rättens handlingar, betygar på
Häradsrättens vägnar A. F. Eliasson
Enär därvid var fogat ett av denne Härads Rätts den 21 augusti 1864 utfärdat
fastebrev å 1/24 mtl Berg, som Sven Magnus Björnlund och hans hustru Maria
Andersdotter köpt av Pehr Johan Björnlund, fann Härads Rätten skäligt meddela
lagfart å det i Malmbäcks socken belägna 1/24 mantal Krono Skatte Rusthåll
Berg, som avlidna Maria Kristina Andersdotters efterlämnade man Sven Magnus
Björnlund, samt barn Sven August Svensson, Adolf Svensson, och Carl August
Magnussons hustru Maria Kristina Svensdotter, enligt bouppteckning den 28
februari 1893, bekommit i giftorätt och arv efter bemälda avlidna, därom bevis
bouppteckningen åtecknades och särskilt lagfartsbevis utfärdades

DSCN2352-2354
Vadstena 080314
§156
1/24 mtl Berg
1894 den 8 maj
Genom Nämndemannen P. A. Rundberg i Gatu, lät Frans Magnusson i Skallarp
anhålla om lagfart å 1/24 mtl Berg, på grund av följande köpebrev
Köpebrev:

Till hemmansägaren Frans Magnusson i Skallarp och hans hustru Klara Mathilda
Bergsten försälja vi härigen vår i giftorätt och arv tillfallna fastighet /1/24/ Ett
tjugofjärdedels mantal uti Rusthålls hemmanet Berg i Västra härad och
Malmbäcks socken, emot en köpeskilling stor /1250/ Ett tusen Två hundra Femtio
kronor, och som denna köpeskilling genom likvid och godkänd förskrivning blivit
betalt, samt alltså härmed kvitteras, så avhända vi oss berörda fastighet och
tillägnar densamma köparne med allt vad därtill lyder och lagligen tillvinnas kan,
att äga och besitta såsom deras välfångna egendom, att nu genast i befintligt skick
tillträda. Till visso härav ha vi detta salubrev i vittnens närvaro underskrivit, som
bekräftas Berg den 21 mars 1894
Sven Björnlund med hand å pennan, Sven August Svensson i Tapplarp, Adolf
Svensson i Nässjö, Carl Magnusson i Tapplarp, säljare
Frans Magnusson & Mathilda Bergsten med hand å pennan, köpare
Bevittnas: C. A. Johansson d.ä i Berg, Johan Klein i Berg
Efter föredragning härav åberopade sökandeombudet näst föregående § i detta
protokoll, varav inhämtades, att Härads Rätten denna dag meddelat lagfart å 1/24
mtl Berg, som avlidna Marai Kristina Andersdotter efterlämnade man Sven
Magnus Björnlund, samt barn Sven August Svensson, Adolf Svensson och Carl
August Magnussons hustru Maria Kristina Svensdotter, bekommit i arv och
giftorätt efter bemälda avlidna
Utslag:
Enär Carl August Magnussons hustru Maria Kristina Svensdotter ej underskrivit
ovan intagna köpebrev, och ej heller, så vidt visat blivit, på annat sätt givit sitt
samtycke till försäljningen av hennes andel i omförmälda 1/24 mtl Berg, aktar
Härads Rätten nödigt uppskjuta ärendet till 1sta rgsdagen (riksdagen) av första
allmänna sammanträdet under innevarande års Hösteting, måndagen den 3 nästa
september, då sökanden vid äventyr av ansökningens förfall skall komma
tillstädes och styrka, att han tidigt före nämnda dag delgivit detta utslag bemälda
Maria Kristina Svensdotter, vilken det därefter åligger att över ansökningen sig
förklara, vid äventyr att eljest anses hava densamma medgivit

DSCN2381-2382
Vadstena 080314
§22
1/24 mtl Berg
1894 den 3 sept
Vid upprop av det till denna dag uppskjutna rek under §.156 i detta års vårtings
lagfartsprotokoll senast antecknade ärende angående Frans Magnusson i Skallarp
ansökan om lagfart å 1/24 mtl Berg, på grund av ett den 21 mars utfärdat
köpebrev, varigenom Sven Björnlund, Sven August Svensson, Adolf Svensson
och Carl Magnusson till sökanden och hans hustru Klara Mathilda Bergsten sålt
nämnde hemmansdel, lät sökanden genom Alfred Dahl inlämna, förutom
anmärkta skuldebrevet, Härads Rättens förut i ärendet meddelade protokollutdrag,
varå fanns tecknade följande bevis
Av förestående Häradsrättens protokoll och besked, har jag denna dag erhållit del,
erkännes, Tapplarp den 2 augusti 1894 Maria Kristina Svensdotter
Bevittnas av G. Malmsten, J. A. Gustafsson, båda i Berg
Med anledning av vad sålunda och förut i ärendet förekommit, fann Härads Rätten
skäligt meddela lagfart å det i Malmbäcks socken belägna 1/24 mtl Krono Skatte
Rusthåll Berg, som Frans Magnusson och hans hustru Klara Mathilda Bergsten,
enligt avhandling den 21 mars 1894, för 1250 kronor köpt av Sven Björnlund,
Sven August Svensson, Adolf Svensson, samt Carl Magnusson och hans hustru

Maria Kristina Svensdotter, därom bevis köpebrevet åtecknades och särskilt
lagfartsbevis utfärdades

DSCN2408-2411
Vadstena 080314
§129
7/96 mtl Berg
1894 den 26 nov
Besvärshänvisning:
Änkan Charlotta Johannesdotter i Berg lät genom Nämndemannen Klas
Andersson i Västanå anhålla om lagfart å 7/96 mtl Berg, på grund av följande
arvskifte
År 1894, den 23 november, inställde sig undetecknade i Berg av Malmbäcks
socken, att efter begäran förrätta afvittring och arvskifte i sterbhuset efter avlidne
hemmansägaren Anders Johan Johannesson D.Å. i Berg av Malmbäcks socken.
Dennes arvingar kommo nu tillstädes, nämligen efterlevande makan Charlotta
Johannesdotter (Pettersdotter), och med henne sammanavlade barnen, sönerna
Carl Alfred, Claes Edvard, Johannes Oskar myndiga, samt Hanna Maria och
Theodor samt Augusta. Att bevaka deras rätt och bästa inställde sig deras laga
tillförordnade förmyndare A. J. Lundberg i Älgaryd av Malmbäcks socken. Först
efterfrågades alla handlingar som kunde lämna nödig upplysning om boets
tillstånd, och företeddes bouppteckning hållen i sterbhuset den 20 juli 1891, som
bland annat upptager i tillgångar 7/48 dels mantal Rusthållet Berg i Malmbäcks
socken. Och detta skifte kommer endast att omfatta sagde fastighet, emedan
sterbhusets lösa egendom ej ännu blivit realiserad. I följd därav kommer
nedanstående delning att äga rum, nämligen 7/48 dels mantal Berg äro
tillgångarne och kommer det att fördelas på följande sätt
Änkefru Charlotta Johannesdotter (Pettersdotter) bekommer 7/96 dels mtl Berg
Sonen Carl Alfred 7/576 dels mantal Berg
Sonen Claes Edvard 7/576 dels mantal Berg
Sonen Johannes Oskar 7/576 dels mantal Berg
Dottern Hanna Maria 7/576 dels mantal Berg
Sonen Theodor 7/576 dels mantal Berg
Dottern Augusta 7/576 dels mantal Berg
Sålunda fördelat och skiftat, år och dag som ovan
J. G. Lundberg i Fallnafprs, P. J. Lundberg i Älgaryd, skiftesmän
Med förestående skifte och delning förklarar vi oss till alla delar nöjda och
förbinder oss till orygglig efterlevnad
Tid och ort som ovan
Charlotta Johannesdotter (Pettersdotter) med hand å pennan, Carl Alfred
Andersson, Claes Edvard Andersson, Johannes Oskar Andersson, å de omyndigas
vägnar A. J. Lundberg
Egenhändiga underskriften bevittnas av J. G. Lundberg i Fallnafors, P. J.
Lundberg i Älgaryd
Därjämte företeddes dels Härads Rättens den 2 maj 1854 utfärdade fastebrev å
7/48 mtl Berg, som Anders Johan Johannesson och hans tilltänkta hustru Charlotta
Petersdotter köpt av Johannes Petersson och Johanna Johannesdotter samt änkan
Sara Gabrielsdotter, dels och en den 20 juli 1891 efter avlidne Anders Johan
Johannesson från Berg hållen bouppteckning, utvisande att han efterlämnat de i
arvskiftesinstrumentet nämnde sterbhusdelägare, ävensom att i boet funnits 7/48
mtl Berg

Efter anteckning härav och sedan av Rättens förmyndarskapsförteckningar
inhämtats, att A. J. Lundberg i Älgaryd den 11 juni 1891 förordnats till
förmyndare för avlidne Anders Johan Anderssons från Berg och hans efterlevande
hustru Charlotta Johannesdotters omyndiga barn Hanna Maria, Theodor och
Augusta, meddelade Härads Rätten lagfart å det i Malmbäcks socken belägna 7/96
mtl Krono Skatte Rusthåll Berg, som änkan Charlotta eller Pettersdotter, enligt
arvskifte den 23 november 1894, bekommit i giftorätt efter sin avlidne man
Anders Johan Johannesson, därom bevis arvskiftesinstrumentet åtecknades och
särskilt lagfartsbevis utfärdades

DSCN2411
Vadstena 080314
§130
7/576 mtl Berg
1894 den 26 nov
Carl Alfred Andersson i Berg lät genom Nämndemannen Klas Andersson i
Västanå anhålla om lagfart å 7/576 dels mantal Berg, på grund av etc. = = se
nästföregående § = = meddelade Härads Rätten lagfart å det i Malmbäcks socken
belägna 7/576 mtl Krono Skatte Rusthåll Berg, som Carl Alfred Andersson enligt
arvskifte den 23 november 1894, bekommit i arv efter sin avlidne fader Anders
Johan Johannesson, därom bevis arvskiftesinstrumentet åtecknades och särskilt
lagfartsbevis utfärdades

DSCN2411
Vadstena 080314
§131
7/576 mtl Berg
1894 den 26 nov
Klas Edvard Andersson i Berg lät genom Nämndemannen Klas Andersson i
Västanå anhålla om lagfart å 7/576 dels mantal Berg, på grund av etc. = = se
§.129 = = meddelade Härads Rätten lagfart å det i Malmbäcks socken
belägna 7/576 mtl Krono Skatte Rusthåll Berg, som Klas Edvard Andersson enligt
arvskifte den 23 november 1894, bekommit i arv efter sin avlidne fader Anders
Johan Johannesson, därom bevis arvskiftesinstrumentet åtecknades och särskilt
lagfartsbevis utfärdades

DSCN2411
Vadstena 080314
§132
7/756 mtl Berg
1894 den 26 nov
Johannes Oskar Andersson i Berg lät genom Nämndemannen Klas Andersson i
Västanå anhålla om lagfart å 7/576 dels mantal Berg, på grund av etc. = = se
§.129 = = meddelade Härads Rätten lagfart å det i Malmbäcks socken
belägna 7/576 mtl Krono Skatte Rusthåll Berg, som Johannes Oskar Andersson
enligt arvskifte den 23 november 1894, bekommit i arv efter sin avlidne fader
Anders Johan Johannesson, därom bevis arvskiftesinstrumentet åtecknades och
särskilt lagfartsbevis utfärdades

DSCN2412
Vadstena 080314
§133
7/576 mtl Berg
1894 den 26 nov
A. J. Lundberg i Älgaryd lät genom nämndemannen Klas Andersson i Västanå
anhålla om lagfart å 7/576 dels mantal Berg, för sin myndling Hanna Maria
Andersdotter, på grund av etc. = = se §.129 = = meddelade Härads Rätten lagfart å
det i Malmbäcks socken belägna 7/576 mtl Krono Skatte Rusthåll Berg, som

Hanna Maria Andersdotter enligt arvskifte den 23 november 1894, bekommit i arv
efter sin avlidne fader Anders Johan Johannesson, därom bevis
arvskiftesinstrumentet åtecknades och särskilt lagfartsbevis utfärdades

DSCN2412
Vadstena 080314
§134
7/576 mtl Berg
1894 den 26 nov
A. J. Lundberg i Älgaryd lät genom nämndemannen Klas Andersson i Västanå
anhålla om lagfart å 7/576 dels mantal Berg, för sin myndling Theodor
Andersson, på grund av etc. = = se §.129 = = meddelade Härads Rätten lagfart å
det i Malmbäcks socken belägna 7/576 mtl Krono Skatte Rusthåll Berg, som
Theodor Andersson enligt arvskifte den 23 november 1894, bekommit i arv efter
sin avlidne fader Anders Johan Johannesson, därom bevis arvskiftesinstrumentet
åtecknades och särskilt lagfartsbevis utfärdades

DSCN2412
Vadstena 080314
§135
7/756 mtl Berg
1894 den 26 nov
A. J. Lundberg i Älgaryd lät genom nämndemannen Klas Andersson i Västanå
anhålla om lagfart å 7/576 dels mantal Berg, för sin myndling Augusta
Andersdotter, på grund av etc. = = se §.129 = = meddelade Härads Rätten lagfart å
det i Malmbäcks socken belägna 7/576 mtl Krono Skatte Rusthåll Berg, som
Augusta Andersdotter enligt arvskifte den 23 november 1894, bekommit i arv
efter sin avlidne fader Anders Johan Johannesson, därom bevis
arvskiftesinstrumentet åtecknades och särskilt lagfartsbevis utfärdades

DSCN3796-3797
Vadstena 101228
§40
5/48 mtl kronoskatte rusthåll Berg
1895 den 11 mars
Besvärshänvisning:
Genom Nämndemannen Klas Andersson i Västanå lät Carl August Johansson i
Berg anhålla om lagfart å 5/48 mantal Berg, på grund av följande avhandling
Köpebrev:
Emot en överenskommen och härmed kvitterad köpesumma stor Tre tsen kronor
haver jag undertecknade upplåtit och försålt mitt ägande 5/48 dels mantal i
Rusthållet Berg, beläget i Västra härad och Malmbäcks socken, till Karl August
Johannesson och hans hustru Helena Sophia Andersdotter i Södra Hiarum, och i
följd härav avhänder jag mig berörde 5/48 dels mantal i sagde hemman, med hus,
jord, vatten och åbyggnader, och allt vad därtill lyder eller hädanefter med Lag
tillvinnas kan, att i befintligt skick, som välfången egendom tillträda den 14 nästa
mars innevarande år, och äger ovan nämnde köpare vid vederbörlig Domstol sig
lagfart tillägna på egen bekostnad, vartill lämnas nödiga åtkomsthandlingar
Till mera visshet är detta salu och köpebrev av mig i vittnens närvaro
undertecknat, erkännes och försäkras - Berg den 5 januari 1891
Anders W. Gren, säljare – Carl August Johansson, köpare
På en gång närvarande vittnen: A. O. Andersson, J. A. Nilsson i Södra Hiarum
Enär därvid var fogat ett av Härads Rätten för Anders Wilhelm Gren den 1
september 1890 utfärdat lagfartsbevis å försåla hemmansdelen, som han
bekommit vid bodelning efter sin avlidna hustru Edla Lovisa Johannesdotter, fann
Härads Rätten skäligt meddela lagfart å det i Malmbäcks socken belägna 5/48 mtl

Krono Skatte Rusthåll Berg, som Carl August Johansson och hans hustru Helena
Sofia Andersdotter enligt avhandling den 15 januari 1891 för 3000 kronor köpt av
Anders Wilhelm Gren, därom bevis köpebrevet åtecknades och särskilt
lagfartsbevis utfärdades

DSCN6201
Vadstena 090904
§160
1/8 mtl Berg
1898 den 6 juni
Med begäran om lagfart å 1/8 mtl Berg, lät Anders Malkolm Larsson genom
Nämndemannen Clas Andersson i Västanå inlämna detta Köpekontrakt:
Genom en denna dag överenskommen betalt och kvitterad köpeskilling stor,
försäljer jag Carl Anders Andersson mitt ägande Ett åttondels mantal Krono
Skatte Berg, beläget i Malmbäcks socken, Västra härad och Jönköpings län, för en
summa av Tre tusen Fyra hundra kronor /3400/ till Anders Malkolm Larsson och
Johanna Petersdotter i Jonsbo, att som sin everderliga egendom tillträda
nästkommande 14 mars 1898, i det skick det nu och då befinnes, och äger köparen
sig härå lagfart tillägna, vartill jag förbinder mig lämna nödiga åtkomsthandlingar
och gravitationsbevis, och tillägnas köparne nämde 1/8 med allt vad därtill lyder
och hädanefter tillvinnas kan
Sålunda avhandlat, som skedde i Berg den 25 september 1897
C. A. Andersson, säljare
A. M. Larsson & Johanna Petersdotter, köpare
I tillkallade vittnens närvaro: O. Jonsson, K. Robert Jonsson, båda i Hiarum
Då härvid var fogat Häradsrättens den 31 oktober 1893 för säljaren utfärdat
lagfartsbevis å försålda fastigheten, som han köpt av Johannes Andersson och
Kristina Andersdotter, beviljade Häradsrätten lagfart å det i Malmbäcks socken
belägna 1/8 mtl Krono Skatte Rusthåll Berg, som Anders Malkolm Larsson och
Johanna Petersdotter enligt avhandling den 25 september 1897 för 3400 kronor
köpt av Carl Anders Andersson därom köpekontraktet försågs med bevis och
särskilt lagfartsbevis utfärdades

DSCN1739-1740
Vadstena 110930
§154
1/8 mtl kronoskatte rusthåll Berg
1901 den 7 maj
Genom Nämndemannen Claes Andersson i Västanå lät förre Korporalen Carl
August Qvick anhålla om lagfart för Peter Magnus Karlsson och hans hustru Inga
Catharina Svensdotter, på grund av ett så lydande Köpebrev:
Emot en oss emellan överenskommen och härmed kvitterad köpesumma stor Tre
tusen Nio hundra /3900/ kronor, har vi undertecknade försålt vår ägande
hemmansdel 1/8 dels mantal i Krono Skatte Rusthållet Berg i Västra härad och
Malmbäcks socken, till Peter Magnus Karlsson och hans hustru Inga Catharina
Svensdotter från Hättebo av Nydala församling, varmedelst vi härigenom avhända
oss bemälte hemmansdel, med allt vad därtill lyder, i jord, vatten och åbyggnader,
och tillägnar det köparna, vilket är av dem redan tillträtt, och ansvarar köparna
för, och har övertaget den skuld jämte ränta som denna hemmansdel häftar för till
Smålands med flera privinsers hypoteksförening, jämte den inteckning som
innehaves av Nässjö Sparbank, samt att utgiva och fullgöra de undantagsvillkor
som enligt undantagskontrakt ur bemälda hemmansdel skall utgå till änkan Maja
Lena Gabrielsdotter
Till mera visshet är detta salubrev av oss i vittnens närvaro undertecknat

Erkännes Berg den 2 september 1900
A. J. Pettersson, Karolina Karlsdotter
På en gång närvarande vittnen:
Karl Johannesson i Norra Hiarum, J. W. Först i Berg
Då härvid var fogat Härads Rättens den 12 april 1897 för säljarne utfärdade
lagfartsbevis å försålda fastigheten, meddelade Härads Rätten lagfart å det i
Malmbäcks socken belägna 1/8 mantal Krono Skatte Rusthåll Berg, som Petter
Magnus Karlsson och hans hustru Inga Catharina Svensdotter, enligt avhandling
den 2 september 1900, för Tre tusen Nio hundra kronor köpt av A. J. Pettersson
och hans hustru Karolina Karlsdotter, därom bevis köpebrevet åtecknades och
särskilt lagfartsbevis utfärdades

DSCN1740
Vadstena 110930
§155
1/8 mtl kronoskatte rusthåll Berg
1901 den 7 maj
Genom Nämndemannen Claes Andersson i Västanå lät förre Korporalen Carl
August Qvick anhålla om lagfart å 1/8 mtl Krono Skatte Rusthåll Berg, på grund
av ett så lydande köpebrev
Emot en betingad och överenskommen, genom särskild förbindelse bekommen
och härmed kvitterad köpesumma stor Tre tusen Fem hundra /3500/ kronor, har vi
undertecknade denna dag försålt vår ägande hemmansdel 1/8 dels mantal Krono
Skatte Rusthållet Berg i Västra härad och Malmbäcks socken, till f.d. Korpral Carl
August Qvick från Gränna socken, varmedelst vi härigenom avhänder oss
bemälde hemmansdel med allt vad därtill lyder, i jord, skog, vatten och
åbyggnader, av vad namn det vara må, och tillägnar köparen. Intet förbehålles mer
än förut upprättat undantagskontrakt till änkan Maja Lena Gabrielsdotter, som
skall av köparen fullgöras varje år så länge det varar
Hemmanet får tillträdas av köparen den 15 februari detta år, i det stånd det nu och
då befinnes, förbinande vi oss till hemul efter lag
Till mera visshet är detta salubrev av oss i vittnens närvaro undertecknat
Erkännes Berg den 26 januari 1901
Petter Carlsson & Inga Catharina Svensdotter, säljare
På en gång närvarande vittnen: A. J. Johannesson, Karl Arvidsson, båda från Berg
Sedan från nästföregående § i protokollet antecknats att säljarne förut idag erhållit
lagfart å försålda fastigheten, meddelade Härads Rätten lagfart å det i Malmbäcks
socken belägna Ett åttondels mantal Krono Skatte Rusthåll Berg, som förre
Korporalen Carl August Qvick, enligt avhandling den 26 januari 1901, för Tre
tusen Fem hundra kronor köpt av Petter Carlsson och hans hustru Inga Catharina
Svensdotter, därom bevis köpebrevet åtecknades och särskilt lagfartsbevis
utfärdades

DSCN1809
Vadstena 110930
§17
1/8 mtl kronoskatte rusthåll Berg
1902 den 15 jan
Genom Nämndemannen Klas Andersson i Västanå lät Klas Andersson i Berg
anhålla om lagfart å 1/8 mtl Krono Skatte Rusthåll Berg, på grund av följande
Köpebrev: Till Klas Andersson i Berg upplåter och försäljer jag mig tillhöriga 1/8
mantal Rusthåll Berg Nö.1, beläget i Malmbäcks socken, Västra härad,
Jönköpings län, mot en överenskommen köpesumma stor Tre tusen Fem hundra
kronor /3500/, som denna dag dels genom revers och resten kontant betala, som

härmed kvitteras, alltså avhänder jag mig bemälda fastighet med allt vad därtill
hörer eller framdeles lagligen tillvinnas kan, och tillägnar köparen att genast
tillträda och såsom sin välfångna egendom bruka och besitta
Jönköping den 14 mars 1895
S. M. Svensson, Vakt konstapel
På en gång närvarande vittnen: Johan August Ljung, E. Hultman
Då härvid fanns fogat ett den 18 maj 1870 utfärdat fastebrev för Sven Magnus
Svensson å försålda fastigheten, meddelade Härads Rätten lagfart å 1/8 mtl Krono
Skatte Rusthåll Berg i Malmbäcks socken, vilken fastighet Klas Andersson,
jämlikt köpebrev den 14 mars 1895, för Tre tusen Fem hundra kronor köpt av
Vaktkonstapeln Sven Magnus Svensson, därom bevis åtecknades köpebrevet och
särskilt lagfartsbevis utfärdades

DSCN2219
Vadstena 110930
§3
1/16 mt kronoskatte rusthåll Berg
1903 den 19 jan
(Början saknas, ej fotograferad)
Dels bouppteckning den 27 september 1902 efter avlidne hemmansägaren Carl
Arvidsson från Berg, av vilken handling inhämtades, att den avlidne efterlämnat
de i ovanintagne arvskifte antecknade sterbhusdelägarne, samt att boets fastighet
utgjorts av 1/8 mtl Berg, och dels denna fullmakt
Fullmakt: Jag Anna Maria Arvidsdotter från Mora, Kanabee county, Minnesota
Härmedelst bemyndigar, berättigar och befullmäktigas min brorson C. H.
Andersson från Röd, Malmbäcks socken, Jönköpings län, Konungariket Sverige,
att för mig och mitt namn och ställe, realisera all lös och fast egendom efter min
avlidna broder Carl Arvidsson från Berg av Malmbäcks socken, samt uppbära och
indriva alla mig efter sagde broder tillkommande arvsmedel, samt i mitt namn
underetckna alla nödiga handlingar och dokumenter vid sagde arvsrealisering till
kontanta medel, samt därpå alla mig tillkommande arvsmedel genom växel till
mig översända, varpå denna handling ävensom kvitto skola vara gällande för alla
medel, som sålunda till mig avsändas. Hållande jag för gillt, allt det min sagde
ombudsman lagligen gör och låter ovanberörde sak
Mora, Kanabee county, Minnesota
Augusti 13 1902, Anna Maria Arvidsdotter
S. M. Andersson, J. C. King - State of Minnesota, county of Kanabee
On this 13 day of august år 1902, before me a Notary Public within and for said
county personaly appeared Anna Maria Arvidsdotter to me known to be the
person deseribed in and who exeented the fougoing power of attorney and
acknovledged that she executer the same or her fan act and soul. J. C. King Notary
Public, Kanobee, Minnesota (stämpel)
St. Paul Minnesota den 19 augusti 1902. Att Herr J. C. King är Notarius Publicus
för Kanabee county, Minnesota, och att av honom bestyrkta handlingar äga
gällande kraft enligt amerikansk lag, intygas härmed på embetets vägnar: Carsten
Hanson, svensk-norsk vice konsul pro tem (stämpel)
Härefter meddelade Härads Rätten lagfart å 1/16 mtl Krono Skatte Rusthåll Berg i
Malmbäcks socken, vilken fastighet änkan Christina Maria Johannesdotter,
jämlikt arvskifte den 27 september 1902, i giftorätt bekommit efter sin avlidne
man Carl Arvidsson, därom arvskifte etc.

DSCN2219
Vadstena 110930
§4
1/80 mtl Berg
1903 den 19 jan
För vinnande av lagfart å 1/80 mtl Berg lät Märtha Catharina Arvidsdotter genom
Nämndemannen Klas Andersson i Västanå ingiva = = §.3 = = å 1/80 mtl Krono
Skatte Rusthåll Berg i Malmbäcks socken, vilken fastighet Märtha Catharina
Arvidsdotter, jämlikt arvskifte den 27 september 1902, i arv bekommit efter sin
avlidne broder Carl Arvidsson, därom arvskifte etc.

DSCN2219
Vadstena 110930
§5
1/80 mtl Berg
1903 den 19 jan
För vinnande av lagfart för Anna Maria Arvidsdotter å 1/80 mtl Berg lät C. H.
Andersson i Röd genom Nämndemannen Klas Andersson i Västanå ingiva = = §.3
= = å 1/80 mtl Krono Skatte Rusthåll Berg i Malmbäcks socken, vilken fastighet
Anna Maria Arvidsdotter, jämlikt arvskifte den 27 september 1902, i arv
bekommit efter sin avlidne broder Carl Arvidsson, därom arvskifte etc.

DSCN2219-2220
Vadstena 110930
§6
1/80 mtl Berg
1903 den 19 jan
Med begäran om lagfart å 1/80 mtl Berg lät Johanna Arvidsdotter genom
Nämndemannen Klas Andersson i Västanå ingiva = = §.3 = = å 1/80 mtl Krono
Skatte Rusthåll Berg i Malmbäcks socken, vilken fastighet Johanna
Arvidsdotter, jämlikt arvskifte den 27 september 1902, i arv bekommit efter sin
avlidne broder Carl Arvidsson, därom arvskifte etc.

DSCN2220
Vadstena 110930
§7
1/80 mtl Berg
1903 den 19 jan
Under anhållan om lagfart å 1/80 mtl Berg läto Sven August Andersson, Claes
Henning Andersson, Carl Oskar Edvard Andersson och Ida Christina
Andersdotter, alla i Röd, genom Nämndemannen Klas Andersson i Västanå ingiva
= = §.3 = = å 1/80 mtl Krono Skatte Rusthåll Berg i Malmbäcks socken,
vilken fastighet Sven August Andersson, Claes Henning Andersson, Carl Oskar
Edvard Andersson och Ida Christina Andersdotter, jämlikt arvskifte den 27
september 1902, ärvt efter sin avlidne faderbroder Carl Arvidsson, därom
arvskifte etc.

DSCN2220
Vadstena 110930
§8
1/80 mtl Berg
1903 den 19 jan
Under anhållan om lagfart å 1/80 mtl Berg läto Carl August Gottfrid Svensson i
Malmö och J. G. Lundberg i Fallnafors, genom Nämndemannen Klas Andersson i
Västanå ingiva = = §.3 = = å 1/80 mtl Krono Skatte Rusthåll Berg i Malmbäcks
socken, vilken fastighet Carl August Gottfrid Svensson och J. G. Lundbergs
hustru Hilda Sofia Svensdotter, jämlikt arvskifte den 27 september 1902, ärvt
efter sin avlidne faderbroder Carl Arvidsson, därom arvskifte etc.

DSCN2235-2236
Vadstena 110930
§139
1/8 mtl Berg
1903 den 22 jan
Genom Nämndemannen Klas Andersson i Västanå lät Carl August Pehrsson
anhålla om lagfart för sig och sin hustru å 1/8 mtl Berg, på grund av detta
Köpebrev:
För en vid offentlig auktions högstbjuden och härmed kvitterad köpesumma stor
Sex tusen Femhundra /6500/ kronor, hava vi undertecknade försålt 1/8 dels mantal
Krono Skatte Rusthåll Berg, beläget i Västra härad och Malmbäcks socken, till
arrendatorn Carl August Pehrsson och hans hustru Maria Christina Jacobsdotter
från Broholm av Hakarps socken, att genast i befintligt skick tillträdas, med hus,
jord, vatten och åbyggnader, och allt vad därtill nu lyder eller hädanefter med lag
tillvinnas kan, emot de villkor som särskilt av oss till herr Albert Ohlsson i Nässjö
och Th Andersson i Malmbäck utfärdat köpekontrakt bestämmer, samt
undantagsförmåner enligt särskilt upprättat undantagsbrev, nämnde köpekontrakt
är av herr Ohlsson och Andersson transporterat på förenämnde Carl August
Pehrsson, och äger köparen på egen bekostnad sig vid vederbörlig domstol lagfart
förvärva. Erkännes och försäkras av Berg den 18 mars 1903
Christina Maria Johannesdotter, Märtha Catharina Arvidsdotter, Anna Maria
Arvidsdotter, S. A. Andersson, C. H. Andersson, C. O. E. Andersson, Ida
Christina Andersson, C. A. G. Svensson, Hilda Sofia Svensdotter gift med J. G.
Lundberg, säljare
På en gång närvarande vittnen:
C. A. Lönn adr. Malmbäck, Andreas Petersson i Kärrabo
Härjämte företeddes dels följande Köpekontrakt = = Litt: A = = dels och sex av
denne Häradsrätt den 19 sistlidne januari utfärdade lagfartsbevis, ett på 1/16 mtl
Berg för änkan Kristina Maria Johannesdotter, tre vardera å 1/80 mtl Berg för
envar av Anna Maria Arvidsdotter, Märtha Catharina Arvidsdotter och Johannes
Arvidsson, ett å 1/80 mtl Berg för Sven August Andersson, Klas Henning
Andersson, Carl Oskar Edvard Andersson och Ida Kristina Andersdotter, samt ett
likaledes å 1/80 mtl Berg för Carl August Gottfrid Svensson och J. G. Lundbergs
hustru Hilda Sofia Svensdotter
På grund av vad sålunda i ärendet förekommit meddelade Härads Rätten lagfart å
det i Malmbäcks socken belägna 1/8 mtl Krono Skatte Rusthåll Berg, som Carl
August Pehrsson och hans hustru Maria Kristina Jacobsdotter, enligt avhandling
den 14 mars 1903, för Sex tusen Fem hundra kronor och villkor om undantag köpt
av änkan Kristina Maria Johannesdotter, Anna Maria Arvidsdotter, Märtha
Catharina Arvidsdotter, Johanna Arvidsdotter, S. A. Andersson, C. H. Andersson,
C. O. E. Andersson, Ida Kristina Andersson, C. A. G. Svensson, samt Hilda Sofia
Svensdotter och hennes man J. G. Lundberg, därom bevis köpebrevet åtecknades
och särskilt lagfartsbevis utfärdades

DSCN2235-2236
Vadstena 110930
§139
1/8 mtl Berg
1903 den 17 mars
Köpekontrakt på 1/8 dels mantal Rusthåll Berg av Malmbäcks socken, tillhörigt
sterbhusdelägarne efter avlidne Carl Arvidsson därstädes. Hemmansdelen
kommer att försäljas under nedanstående villkor
1. Hemmansdelen får av blivande köpare tillträdas den 14 mars 1903 i det skick
det nu och då befinns med förrättat höstbruk och rågutsäde, som skall verkställas
av den nuvarande arrendatorn enligt arrendekontraktet

2. Änkan Maria Kristina Johannesdotter i Berg förbehåller sig under sin
återstående livstid vissa förmåner enligt särskilt upprättat undantagsbrev. Härför
får av en blivande köpeskilling räntefritt innestå mot säkerhet av undantagsbrevet
kronor Ett tusen /1000/
3. Köparen övertager det Hypotekslån till Smålands med flere provinsers
Hypoteksförening som Graverar hemmanet, och erlägger ränta till
Hypoteksföreningen å samma från den 4 december 1902. Härför avräknas å en
blivande köpeskilling kronor Fyra hundra Tjugofem /425/
5. Då förestående villkor blivit uppfyllda utfärdas köpebrev samt lämnas nödiga
åtkomsthandlingar, varefter köparen äger rätt att på egen bekostnad sig lagfart
förvärva
6. Det Grenadiärtorp som finnes å 1 mantal Bergs ägor och från hemmanet försålt,
vadan den andel som tillhört denna hemmansdel ej ingår i detta köp, och skall en
blivande köpare lämna ägaren av torpet åtkomsthandlingar då han sådant fodrar
7. All fälld skog i hemmanet förbehålles
Vid utrop med förestående villkor stannade för högsta och sista anbudet /6500/
Sex tusen Fem hundra kronor, Herr Albert Ohlsson i Nässjö och Th Andersson i
Malmbäck, och i följe därav som köpare antogs
Av detta kontrakt är 2ne ex. upprättade, ett för köparne och ett för säljarne
Sålunda handlat och överenskommit, och förbinder vi oss till ömsesidig
uppfyllelse av förestående kontrakt
Berg den 23 augsti 1902
Christina Maria Johannesdotter, Anna Maria Arvidsdotter, Märtha Catharina
Arvidsdotter, Johanna Arvidsdotter, C. H. Andersson, S. A. Andersson, C. O.
Andersson, Ida Christina Andersdotter, J. G. Lundberg, C. A. G. Svensson, alla
säljare
Albert Olsson i Nässjö, köpare – Th Andersson i Malmbäck, köpare
Albert Olsson, Th Andersson, Christina Maria Johannesdotters, C. H. Anderssons,
S. A. Anderssons, C. O. Anderssons, Ida Christina Andersdotters, J. G.
Lundbergs, C. A. G. Svenssons, namnteckningar bevittnas av på en gång
närvarande vittnen
P. A. Pettersson i Göstorp, Carl Johansson i Berg
Förestående köp med alla dess rättigheter och skyldigheter, överlåter och
transporterar vi härmed mot enahanda köpeskilling på arrendatorn Carl PehrssonBroholm i Huskvarna
Erkännes Nässjö den 22 januari 1903 – Albert Olsson, Th Andersson
Bevittnas: Carl Lundén, Elma Nilsson

DSCN1988-1989
Vadstena 110930
Arfskifte Johan Klein, Berg
1904 den 18 maj
Genom Nämndemannen Klas Andersson i Västanå anhöllo arvingarna efter
avlidne Johan Klein från Berg om lagfart å 1/24 mtl Berg på grund av ett så
lydande arvskifte
År 1904 etc. = = Litt: X
Härjämte företeddes följande handlingar, nämligen
År 1904 den 18 maj förrättades Laga arvskifte och afvittring i sterbhuset efter
avlidne Johan Klein i Berg och Malmbäcks socken, som avled här i Berg den 24
november 1903, och efterlämnat som arvtagare änkan Sara Lisa Johannesdotter
samt sonen A. J. Johansson-Grek, samt dottern Anna Maria Johansdotter från Hok

och Svenarums socken, myndig och närvarande, sonen A. J. Grek genom fullmakt
till O. Jonsson i Hiarum, Malmbäck, denna delning omfattar endast den i
bouppteckningen den 5 december 1903 då i sterbhuset upptagna fastigheten 1/24
mtl Berg i Malmbäcks socken, därav änkan Sara Lisa Johannesdotter i giftorätt
bekommer 1/48 mtl
Sonen A. J. Grek 1/96 mtl
Dottern Anna Maria Johansdotter 1/96 mtl
År och dag som ovan: Sara Lisa Johannesdotter med hand å pennan, Anna Maria
Johansdotter med hand å pennan, O. Jonsson genom fullmakt för Anders Johan
Johansson-Grek, närvarande arvingar
Dag som ovan: Robert Jansson i Hallhult, C. A. Johansson i Berg, Malmbäck,
skiftesmän

DSCN1989
Vadstena 110930
§206
1/24 mtl Berg
1905 den 9 maj
Genom Nämndemannen Klas Andersson i Västanå lät Ferdinand Broman anhålla
om lagfart å 1/24 mtl Berg på grund av följande avhandling
Enligt etc. = = Litt: Y
Efter läsningen härav företeddes följande fullmakt
Avskrift fullmakt (se mom 3 §.205)
Sedan från nästföregående § i detta protokoll inhämtats, att Härads Rätten förut
idag beviljat säljarne lagfart å försålda fastigheten, avsades
Utslag: Enär den i ärendet företedda fullmakten för O. Jonsson i Hiarum icke
innefattar behörighet för denne att försälja A. J. Grek tillhörig fastighet, kan
ansökningen icke nu bifallas, utan förklaras densamma vilande i avbidan på
anmärkta hindrets undanrödjande

DSCN2609 -2610
Vadstena 131011
§182
5/48 mtl kronoskatte Berg
1907 den 6 maj
Under anhållan om lagfart ingav Nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö ett så
lydande Köpebrev:
Undertecknad, Kronofogde i Västra härad av Jönköpings län, gör veterligt, att
som vid den exekutiva auktion, vilken förrättats å tingsstället Komstad den 24 juli
1906, för försäljning av den Karl August Johannesson tillhöriga fastigheten 5/48
mantal Krono Skatte Rusthåll Berg i Malmbäcks socken, Jonas Andersson i
Hafrida stannat för högsta anbudet Ett tusen Nio hundra Femtio /1950/ kronor,
därvid Jonas Andersson anmält, att inropet skett för honom och Karl Johan
Andersson i Ekefall gemensamt, alltså och då denna köpeskilling blivit gulden,
tillägnas ifrågavarande fastighet bemälde Jonas Andersson i Hafrida och Karl
Johan Andersson i Ekefall, med allt vad därtill lagligen hörer, av ålder lytt eller
tillvinnas kan, att i laga ordning tillträda, äga och besitta, varande till yttermera
visso detta köpebrev av mig undertecknat samt med Kronofogdekontorets sigill
försett, dock med förbehåll om befrielse från all hemuls skyldighet
Sävsjö i Västra härads Kronofogde kontor den 25 september 1906
U. M. Lindeblad (sigill)
Härvid fanns fogat i behörig avskrift Härads Rättens den 11 mars 1895, §.40, för
Carl August Johansson och hans hustru Helena Sofia Andersdotter utfärdade
lagfartsbevis å 5/48 mtl Krono Skatte Berg i Malmbäcks socken

På grund av vad sålunda uti ärendet förekommit, meddelade Härads Rätten lagfart
å i Malmbäcks socken belägna 5/48 mtl Krono Skatte Berg, som Jonas Andersson
och Karl Johan Andersson, för Ett tusen Nio hundra Femtio kronor å exekutiv
auktion frånköpt Carl August Johansson och hans hustru Helena Sofia
Andersdotter enligt köpebrev den 25 september 1906, därom etc. = = se §.181 = =
utfärdades

DSCN2618
Vadstena 131011
§80
1/8 mtl kronoskatte Berg
1907 den 28 okt
Under anhållan om lagfart ingav Nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö ett så
lydande Köpebrev:
Genom en idag överenskommen köpesumma stor Tre tusen Fem hundra /3500/
kronor, försäljer jag Anton Abelson mitt ägande 1/8 mtl Berg i Malmbäcks
socken, Västra härad å Jönköpings län, till lantbrukaren Johan A. AnderssonBerglund och dennes hustru Adelina Andersdotter från Ålaryd av Åker socken, att
som sin välfångna egendom tillträda 14 mars 1907, med hus, jord, skog och allt
vad till hemmansdelen lyder, med förbehåll om undantagsförmåner till Anders
Johan Johannesson enligt undantagskontrakt
Samt förbehålles den sålda skog enligt kontrakt mellan säljaren och J. A. Runbäck
i Jönköping
Köparen får i likviden övertaga den inteckning hemmansdelen häftar för till
Smålands Hypoteksförening med oguldna beloppet, återstoden av likviden är till
fullo gulden
Gravitations bevis med nödiga åtkomsthandlingar avlämnas av säljaren till
köparen, som äger att vid vederbörlig domstol på egen bekostnad å detta köp sig
lagfart tillägna
Sålunda handlat och överenskommit, som skedde i Berg den 29 december år 1906
Anton Abelson, säljare
Johan Adolf Andersson-Berglund & Adelina Andersdotter, köpare
Bevittnas av: O. Jonsson i Hiarum, C. A. Klausson i Hiarum

DSCN2299
Vadstena 110930
§78
1/24 mtl kronoskatte Berg
1908 den 9 mars
Sedan Härads Rätten genom utslag den 9 maj 1905 §.206, på anfördt skäl förklarat
vilande Ferdinand Bromans ansökan om lagfart å 1/24 mtl Krono Skatte Berg i
Malmbäck, ingav nu Nämndemannen Carl Felix Sjöberg i Nordanskog för
fullföljd av ansökningen, ej minder Härads Rätten i ärendet meddelade
protokollsutdrag och det till grund för ansökningen liggande köpebrevet i
huvudskrift, en även så lydande fullmakt
Fullmakt: Härmed etc. = = se Bil. §.78 Litt: A
På grund av vad sålunda uti ärendet förekommit, meddelade Härads Rätten lagfart
å i Malmbäcks socken belägna 1/24 mtl Krono Skatte Berg, som Ferdinand
Broman, enligt köpebrev den 14 mars 1905, för Ett tusen Fem hundra kronor köpt
av änkan Sara Lisa Johannesdotter, samt A. J. Johansson-Grek och Anna Maria
Johansdotter
Därom etc. = = se §.75 = = utfärdades

DSCN2320-2321
Vadstena 110930
§9
1/84 mtl kronoskatte Berg
1908 den 7 sept
Under anhållan om lagfart ingav Nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö ett i
hithörande delar så lydande arvskifte
År 1906 den 25 augusti förrättades laga arvskifte och afvittring efter avlidne
hemmansägaren Carl Johan Ferdinad Broman i Berg av Malmbäcks socken,
dennes arvingar som alla äro myndiga voro kallade och en del närvarande,
nämligen änkan Kathrina Abrahamsdotter-Broman, bor i Gransäng av Barkeryds
socken, Frans Emil Broman bor i Jönköping, döttrarna Ida Sophia bor i Gransäng,
Hulda Maria gift med hemmansägaren Jonas Jönsson i Hafsvik i Norrland, Anna
Mathilda gift med Axel Adolfsson i Rumperyd av Solberga socken, Emma
Alfrida, alla Bromans döttrar
Först efterfrågades de handlingar som rör sterbhuset, och framlades
Bouppteckning hållen i sterbhuset den 23 oktober år 1905
Som upptar i fastighet 1/24 mtl Berg i Malmbäcks socken
Därav änkan Kathrina Abrahamsdotter bekommit i giftorätt 1/48 mtl
Sonen Johan August Broman 1/288 mtl
Sonen Frans Emil Broman 1/288 mtl
Dottern Ida Sophia Broman 1/288 mtl
Dottern Hulda Maria Broman 1/288 mtl
Dottern Anna Mathilda Broman 1/288 mtl
Dottern Emma Alfrida Broman 1/288 mtl
Vilket utgör tillsammans 1/24 mtl
Sålunda skiftat och delat, år och dag som före står
O. Jonsson i Hiarum Malmbäck, Rob. Jonsson i Hallhult Fredriksdal, skiftesmän
Med förestående skifte och delning förklarar vi oss nöjde
Katarina Abrahamsdotter med hand å pennan, Johan Broman, Emil Broman, Ida
Broman, Anna Broman, Hulda Broman, Frida Broman
Härvid fanns fogad en den 23 oktober 1905 upprättad vid 1906 års lagtima vårting
under Nö.35 vid Härads Rätten inregistrerad bouppteckning efter avlidne Carl
Johan Ferdinand Broman från Berg, utvisande att han efterlämnat de i
ovanintagne arvskiftet upptagna dödsbodelägarna, samt att såsom fastighet i boet
upptagits 1/24 mtl Berg, taxerat till 1200 kronor
Till åtkomstens styrkande företeddes Härads Rättens lagfartsbevis den 9 mars
1908 §.78 för Ferdinand Broman å 1/24 mtl Krono Skatte Berg i Malmbäcks
socken
På grund av vad sålunda förekommit, meddelade Härads Rätten lagfart å i
Malmbäcks socken belägna 1/24 mtl Krono Skatte Berg, som änkan Katarina
Abrahamsdotter, Johan August Broman, Frans Emil Broman, Ida Sofia Broman,
Jonas Jonssons hustru Hulda Maria Broman, Axel Adolfssons hustru Anna
Mathilda Broman, och Emma Alfrida Broman, jämlikt arvskifte den 25 augusti
1906 erhållit, den förstnämnda i giftorätt, och de senare i arv efter avlidne Carl
Johan Ferdinand Broman, därom etc, = = se §.2 = = utfärdades

DSCN2321-2322
Vadstena 110930
§10
1/24 mtl kronoskatte Berg
1908 den 7 sept
Under anhållan om lagfart ingav Nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö ett så
lydande Köpebrev:

Emot en överenskommen och härmed kvitterad köpesumma, stor Ett tusen Sex
hundra /1600/ kronor, har vi undertecknade härmed försålt vårt gemensamt
ägande hemman 1/24 dels mantal Krono Skatte Berg i Malmbäcks socken av
Västra härad, Jönköpings län, till Herrar K. J. Andersson i Ekefall och Jonas
Andersson i Hafrida, att av dem genast i befintligt skick tillträdas, och avhända vi
oss på grund härav berörde hemman med allt vad därtill lyder, i jord, vatten och
åbyggnader, och må köparna sig härå på egen bekostnad lagfart förvärva
Berg den 2 juli 1908
Katarina Abrahamsdotter säljare av 1/48 mtl
Johan August Broman säljare av 1/288 mtl
Frans Emil Broman säljare av 1/288 mtl
Ida Sofia Broman säljare av 1/288 mtl
Hulda Maria Broman och Jonas Jonsson säljare av 1/288 mtl
Anna Mathilda Broman och Axel Emil Adolfsson säljare av 1/288 mtl
Emma Alfrida Broman säljare av 1/288 mtl
Bevittnas av: Sven Risling adress Nässjö, G. A. Ekberg adress Nässjö
Till åtkomstens styrkande åberopades Härads Rättens lagfartsbevis denna dag §.9
för änkan Katarina Abrahamsdotter, Johan August Broman, Frans Emil Broman,
Ida Sofia Broman, Jonas Jonssons hustru Hulda Maria Broman, Axel Adolfssons
hustru Anna Mathilda Broman och Emma Alfrida Broman å 1/24 mtl Krono
Skatte Berg i Malmbäcks socken
På grund av vad sålunda förekommit, meddelade Härads Rätten lagfart å i
Malmbäcks socken belägna 1/24 mtl Krono Skatte Berg, som K. J. Andersson och
Jonas Andersson jämlikt köpebrev den 2 juli 1908 för Ett tusen Sex hundra kronor
köpt av änkan Katarina Abrahamsdotter, Johan August Broman, Frans Emil
Broman, Ida Sofia Broman, Jonas Jonssons och hans hustru Hulda Maria Broman,
Axel Adolfssons och hans hustru Anna Mathilda Broman samt Emma Alfrida
Broman, därom etc. = = se §.2 = = utfärdades

DSCN2211-2212
Vadstena 080314
§157
1/8 mtl Kronoskatte Berg
1910 den 28 nov
Under anhållan om lagfart ingav nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö ett så
lydande Köpebrev:
Genom en denna dag överenskommen och genom särskild förskrivning betalt
köpeskilling stor Tre tusen Fyra hunda /3400/ kronor, upplåter jag Anders
Malkolm Larsson med min hustrus ja och samtycke, vårt ägande 1/8 mtl Berg i
Malmbäcks socken av Västra härad och Jönköpings län, till vår son Carl Ernst
Andersson och hans hustru Hulda Josefina Johansdotter, att som sin välfångna
egendom nu genast tillträda i det skick det nu befinnes, med hus, jord, skog, och
allt vad som till hemmansdelen lyder, men förbehålles oss undantagsförmåner
som särskilt upprättat kontrakt avhandlar, och äger köparen sig härå lagfart
tillägna, vartill vi förbinder oss lämna nödiga åtkomsthandlingar
Sålunda avhandlat i tillkallade vittnens närvaro
Som skedde i Berg den 29 augusti 1904
Malkolm Larsson & Johanna Pettersdotter, säljare
Carl Andersson & Hulda Johansdotter, köpare
Namnteckningen bevittnas av O. Jonsson i Hiarum, C. A. Johansson i Berg

Till åtkomstens styrkande företeddes Härads Rättens lagfartsbevis den 6 juni
1898, §.160, för Anders Malkolm Larsson och Johanna Petersdotter å 7/8 mtl
Krono Skatte Berg i Malmbäcks socken
På grund av vad sålunda förekommit meddelade Härads Rätten Lagfart å i
Malmbäcks socken belägna 1/8 mtl Krono Skatte Berg, som Carl Ernst Andersson
och hans hustru Hulda Josefina Johansdotter jämlikt köpebrev den 29 augusti
1904, för Tre tusen Fyra hundra kronor, jämte förbehållan om undantag, köpt av
den förstnämndes föräldrar Anders Malkolm Larsson och Johanna Petersdotter
Därom = = se §.157 = = utfärdades

DSCN2212-2213
Vadstena 080314
§158
7/96 mtl Kronoskatte Berg
1910 den 28 nov
Under anhållan om lagfart ingav Nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö ett så
lydande Köpebrev:
Emot en överenskommen och härmed kvitterad köpesumma stor Två tusen Tre
hundra Trettiosju kronor och 50 öre /2337,50/ har jag härmed försålt mina ägande
hemmansandelar 5/96 dels och 1/48 del, eller 7/96 dels mantal Berg i Malmbäcks
socken, Västra härad och Jönköpings län, till Karl Persson därstädes, att av honom
genast tillträdas i befintligt skick, i följe varav jag avhänder mig berörde
hemmansdelar med allt vad därtill lyder, i jord, vatten och åbyggnader, och må
han sig härå lagfart förvärva, vartill jag lämnar nödiga åtkomsthandlingar
Hafrida den 30 september 1909
Jonas Andersson, säljare
Bevittnas av: A. J. Andersson i Kansjö, K. J. Andersson i Ekefall
Till åtkomstens styrkande företeddes två av Härads Rätten för Jonas Andersson
och Karl Johan Andersson utfärdade lagfartsbevis, det ena den 6 maj 1907 §.182,
å 5/48 mtl Krono Skatte Berg i Malmbäcks socken, och det andra den 7 september
1908 §.10, å 1/24 mtl i samma hemman
På grund av vad sålunda förekommit meddelade Härads Rätten lagfart å i
Malmbäcks socken belägna 7/96 mtl Krono Skatte Berg, som Karl Persson jämlikt
köpebrev den 30 september 1909 för Två tusen Tre hundra Trettiosju kronor 50
öre köpt av Jonas Andersson
Därom = = se §.157 = = utfärdades

DSCN2214-2215
Vadstena 080314
§169
1/8 mtl Kronoskatte Berg
1910 den 28 nov
Under anhållan om lagfart ingav Nämndemannen Edv. Samuelsson i Älgabäck ett
så lydande Köpebrev:
Genom en idag överenskommen köpesumma stor Fem tusen Åtta hundra /5800/
kronor, har undertecknad denna dag till Simon Alfred Ljungsten i Kulebo,
Barkeryds socken, försålt mitt ägande hemman 1/8 mantal Berg i Malmbäcks
socken, Västra härad och Jönköpings län, mot följande villkor
1. Tillträdet skall ske den 14 mars 1910, med hus, jord, skog och allt vad till
hemmansdelen hörer i då befintligt skick, med förbehåll om undantagsförmåner
till Anders Johan Johannesson enligt undantagskontrakt
2. Skatter och ornera bestrider köparen för hela året 1910

3. Köpare får i likvid övertaga den inteckning hemmansdelen häftar för till
Smålands med fleras Hypoteksförening, med oguldna beloppet, återstoden av
likviden är till fullo gulden
4. Åtkomster bestrides av säljaren och lagfartskostnader av köparen
Sålunda överemskommit, som skeddei Berg den 19 augusti 1909
J. A. Berglund & Adelina Andersson, säljare
Simon Alfred Ljungsten, köpare
På en gång närvarande vittnen: J. E. Giss, J. L. Trofast
Till åtkomstens styrkande företeddes Härads Rättens lagfartsbevis den 28 oktober
1907 §.80, för Johan Adolf Andersson-Berglund och hans hustru Adelina
Andersdotter å 1/8 mtl Krono Skatte Berg i Malmbäcks socken
På grund av vad sålunda förekommit meddelade Härads Rätten lagfart å i
Malmbäcks socken belägna 1/8 mtl Krono Skatte Berg, som Simon Alfred
Ljungsten jämlikt köpebrev den 19 augusti 1909 för Fem tusen Åtta hundra
kronor köpt av Johan Adolf Andersson-Berglund och hans hustru Adelina
Andersdotter
Därom fångeshandlingen försågs med bevis och särskilt lagfartsbevis utfärdades

DSCN2215-2216
Vadstena 080314
§170
1/8 mtl Kronoskatte Berg
1910 den 28 nov
Under anhållan om lagfart ingav Nämndemannen Edv. Samuelsson i Älgabäck ett
så lydande Köpebrev:
Till J. E. Fält i Källäng, försäljer jag härigenom mitt ägande hemman 1/8 mtl
Krono Skatte Rusthåll Berg i Malmbäcks socken, för en köpesumma av Sex tusen
Tre hundra /6300/ kronor, med tillträdesrätt den 14 mars 1910, sådant det nu och
då befinnes med förrättat höstbruk
Köpeskillingen betalas sålunda. Köparen övertager i hemmanet befintligt
Hypotekslån å 1000 kronor, betalar denna dag 400 kronor, samt resternade Fyra
tusen Nio hundra kronor tillträdesdagen den 14 nästa mars
Sälaren förbehåller rummet i norra ändan av boningshuset för Anders Johan
Johannesson och hans hustru under hela deras livstid, enligt hans
undantagskontrakt av den 3/12 1904, samt fyra famnar hastved årligen som
undantagstagarne själva efter köparens utsyningskola hugga och hemköra
Alla skatter och utgifter för hemmanet skola betalas av säljaren till tillträdesdagen,
då nödiga åtkomsthandlingar tillhandahålles köparen
På grund härav tillägnar jag köparen ovannämnda hemman med allt vad därtill
hörer och lagligen tillvinnas kan, att för all framtid äga och besitta, och äger han
att på egen bekostnad söka lagfart å detta köp
Sävsjö den 18 oktober 1909
Simon Alfred Ljungsten
Godkännes: J. E. Fälth
På en gång närvarande vittnen: Edv. Zander, Harald Zander
Förestående Sex tusen Tre hundra /6300/ kvitteras, Nässjö den 14 mars 1910
Simon Alfred Ljungsten
Bevittnas: J. E. Giss, J. L. Tofast
Till åtkomstens styrkande åberopades Härads Rättens lagfartsbevis denna dag,
§.169, för Simon Alfred Ljungsten å 1/8 mtl Krono Skatte Berg i Malmbäcks
socken

På grund av vad sålunda förekommit meddelade Härads Rätten lagfart å i
Malmbäcks socken belägna 1/8 mtl Krono Skatte Berg, som J. E. Fälth jämlikt
köpebrev den 18 oktober 1909 för Sex tusen Tre hundra kronor och villkor i
övrigt köpt av Simon Alfred Ljungsten
Därom = = se §.169 = = utfärdades

DSCN5805-5806
Vadstena 090904
§126
1/24 mtl kronoskatte Berg
1912 den 28 okt
Under anhållan om lagfart inlämnade hemmansägaren Frans Lönnqvist i
Gådeberg ett så lydande.
Köpebref:
Emot en öfverenskommen och härmed kviiterad köpesumma af Femtonhundra
/1.500/ kronor, ha vi undertecknade härmed till skräddaremästaren Karl Palmér
och hans hustru Nanny Elisabeth Palmér härstädes, försålt vårt ägande 1/24
mantal Berg i Malmbäcks socken och Västra härad, Jönköpings län, att af dem
genast i befintligt skick och med allt hvad därtill lyder, i jord, vatten och
åbyggnader, tillträdas och ägas, hvardan köparne må sig härå på egen bekostnad
lagfart förvärfva.
Berg den 20 maj 1912
Frans Magnusson, Klara Mathilda Bergsten med hand å pennan, säljare
Bevittnas af: Ernst Johansson, Hanna Klasson, båda adress Kansjö, Nässjö
Till åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens lagfartsbevis den 3 september
1894, §.22, för Frans Magnusson och hans hustru Klara Mathilda Bergsten å 1/24
mantal Kronoskatte Berg i Malmbäcks socken.
På grund af hvad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å i
Malmbäcks socken belägna 1/24 mantal Kronoskatte Berg, som Karl Palmér och
hans hustru Nanny Elisabeth Palmér, jämlikt köpebref den 20 maj 1912, för
Etttusen Femhundra kronor köpt af Frans Magnusson och hans hustru Klara
Mathilda Bergsten.
Därom etc. = = = (se §.122) = = = utfärdades.

DSCN5806-5807
Vadstena 090904
§127
1/24 mtl kronoskatte Berg
1912 den 28 okt
Under anhållan om lagfart inlämnade hemmansägaren Frans Lönnqvist i
Gådeberg ett så lydande.
Köpebref:
Emot en öfverenskommen och härmed kviiterad köpesumma af Femtonhundra
/1.500/ kronor, ha vi undertecknade härmed till Otto Svensson och hans hustru
Jenny Sofia Svensson från Björka i Höreda försålt vårt ägande 1/24 mantal Berg i
Malmbäcks socken af Jönköpings län, Västra härad, att af ofvannämnda köpare i
nuvarande befintligt skick tillträda, med allt hvad därtill lyder, samt för framtiden
tillvinnas kan, samt tillägna hans hustru, barn och arfvingar att äga, bruka och
besitta såsom all dess den 1 oktober 1912, och äger köparne sig på egen bekostnad
sig lagfart söka, hvartill nödiga åtkomsthandlingar lämnas.
Berg den 2 oktober 1912
Carl Palmér, Nanny Palmér
Bevittnas af: Carl Flink i Tapplarp, Carl Johansson i Älgaryd, Malmbäck

Till åtkomstens styrkande åberopades Häradsrättens lagfartsbevis denna dag,
§.126, för Karl Palmér och hans hustru Nanny Elisabeth Palmér å 1/24 mantal
Kronoskatte Berg i Malmbäcks socken.
På grund af hvad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å i
Malmbäcks socken belägna 1/24 mantal Kronoskatte Berg, som Otto Svensson
och hans hustru Jenny Sofia Svensson, jämlikt köpebref den 2 oktober 1912, för
Ettusen Femhundra kronor köpt af Karl Palmér och hans hustru Nanny Elisabeth
Palmér.
Därom etc. = = = (se §.122) = = = utfärdades.

DSCN2437
Vadstena 110930
§72
1/16 mtl kronoskatte Berg
1914 den 16 mars
Under anhållan om lagfart för änkan Edla Kristina Johannesdotter å 1/16 mtl Berg
inlämnade Nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö, ett så lydande Köpebrev.
Emot en överenskommen och härmed kvitterad köpesumma stor Åtta tusen /8000/
kronor, har jag härmed försålt mitt ägande 1/8 mtl Krono Skatte Rusthåll Berg i
Malmbäcks socken, Västra härad och Jönköpings län, därav 1/16 mtl till änkan
Edla Kristina Johannesdotter och 1/16 mtl till hennes barn, nämligen Ruth
Rebecka, Karl Georg, Elof Johannes, Anders Filip, Oskar Werner, Josef Victor,
Bertil Mattias och Helge Engelbrekt Anderssöner, alla från N. Hiarum, och
sistnämnda genom deras förmyndare, hemmansägaren K. A. Persson i Berg, att av
dem genast i befintligt skick tillträdas, och avhänder jag mig på grund härav
berörde fastighet med vad därtill hörer, i jord, vatten och åbyggnader, och må av
sig härå på egen bekostnad lagfart förvärva
Berg den 14 mars 1913
Carl August Qvick
Bevittnas av: Josef Carlsson, Emil Fälth, båda från Berg
Till åtkomstens styrkande freteddes Häradsrättens lagfartsbevis den 7 maj 1901,
§.155, för förre Korporalen Carl August Qvick å 1/8 mtl Krono Skatte Berg i
Malmbäcks socken
På grund av vad sålunda förekommit meddelade Häradsrätten lagfart å i
Malmbäcks socken belägna 1/16 mtl Krono Skatte Berg, som änkan Edla Kristina
Johannesdotter jämlikt köpebrev den 14 mars 1913, för Fyra tusen kronor köpt av
förre Korporalen Carl August Qvick
Därom etc. = = se §.63 = = utfärdades

DSCN2437-2438
Vadstena 110930
§73
1/16 mtl kronoskatte Berg
1914 den 16 mars
Under anhållan om lagfart för Ruth Rebecka Andersson, Karl Georg Andersson,
Elof Johannes Andersson, Anders Filip Andersson, Oskar Werner Andersson,
Josef Victor Andersson, Bertil Mattias Andersson och Helge Engelbrekt
Andersson å 1/16 mtl Berg, inlämnade Nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö,
ett så lydande Köpebrev:
Emot en överenskommen etc. = = se §.73 = = bevittnas av
Josef Carlsson, Emil Fälth, båda från Berg
Till åkomstens styrkande etc. = = se §.72 = = socken
På grund av vad sålunda förekommit meddelade Häradsrätten lagfart å i
Malmbäcks socken belägna 1/16 mtl Krono Skatte Berg, som Ruth Rebecka

Andersson, Karl Georg Andersson, Elof Johannes Andersson, Anders Filip
Andersson, Oskar Werner Andersson, Josef Victor Andersson, Bertil Mattias
Andersson och Helge Engelbrekt Andersson jämlikt köpebrev den 14 mars 1913,
för Fyra tusen kronor köpt av förre Korporalen Carl August Qvick
Därom etc. = = se §.63 = = utfärdades

DSCN5278 -5279
Vadstena 141007
§238
7/576 mtl Berg
1921 den 6 juni
Under anhållan om lagfart för Karl Alfred Andersson å 7/576 mtl Berg ingav
Nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö, ett så lydande Arvskifte och afvittring
förrättat den 21 mars 1921 efter änkan Charlotta Johannesdotter i Berg av
Malmbäcks socken, vilkas arvingar nu äro närvarande, nämligen
1. Sonen Karl Alfred Andersson i Berg
2. Sonen Klas Edvard Andersson i Berg
3. Sonen Theodor Andersson i Berg
4. Oskar Andersson i Åsen gift med Alma Johannesdotter
5. Dottern Augusta Andersson gift med Alfred Andersson i Holmen
Dessa myndiga och närvande
6. Hanna Maria Andersson död den 14 juni 1920, och vilkas arvingar äro de
ovannämnde
Av handlingar till gund för detta skifte framlades fastebrev å den avlidna änkan
Charlotta Johannesdotters ägande 7/96 mantal Berg, samt bouppteckning efter
densamma av den 21 juni 1918, som upptager ovannämnda arvingar och
omskrivan 7/96 mtl Berg, och å vilken fastighet skifte här nedan skall förrättas.
Således upptages till delning Berg 7/96 mtl. Därav ärver:
Karl Alfred Andersson 7/576 mtl
Klas Edvard Andersson 7/576 mtl
Theodor Andersson 7/576 mtl
Oskar Andersson och hustru 7/576 mtl
Augusta Andersson och man 7/576 mtl
Hanna Andersson 7/576 mtl
Summa: 7/96 mtl
Vidare förekom ej. Tid och ort som ovan Emil Fälth
A. J. Andersson i Kansjö, skiftesförrättare
Förestående skifte antages till efterrättelse
Karl Alfred Andersson, Klas Edvard Andersson, Theodor Andersson, Oskar
Andersson, Alma Johannesdotter, Alfred Andersson, Augusta Andersson
Underskrifterna bevittnas av:
A. J. Andersson i Kansjö, Emil Fälth i Berg
Härjämte företeddes.
1. En den 21 juni 1918 upprättad vid samma års lagtima höstting under nö.13
inregistrerad bouppteckning efter avlidna änkan Charlotta Johannesdotter från
Berg i Malmbäcks socken, utvisande att hon som dödsbodelägare efterlämnat i
ovan intagna arvskifte omnämnda personer, och att bland tillgångarna i boet
upptagits fastigheten 7/96 mtl Berg, numera taxerings värderad till 7500 kronor,
och
2. Härads Rättens lagfartsbevis den 26 november 1894, §.129, för änkan Charlotta
Johannesdotter eller Pettersdotter å i Malmbäcks socken belägna 7/96 mtl Krono
Skatte Rusthåll Berg

På grund av vad sålunda förekommit meddelade Härads Rätten lagfart å i
Malmbäcks socken belägna 7/576 mtl Krono Skatte Rusthåll Berg, av 7/48 mtl.
Rev. 17 som Karl Alfred Andersson jämlikt arvskifte den 21 mars 1921 bekommit
i arv efter sin avlidna moder Charlotta Johannesdotter, därom etc.

DSCN5279 -5280
Vadstena 141007
§239
7/756 mtl Berg
1921 den 6 juni
Under anhållan om lagfart för Theodor Andersson å 7/576 mtl Berg ingav etc. = =
se §.238 = = 7/96 mtl Krono Skatte Rusthåll Berg
På grund av vad sålunda förekommit meddelade Härads Rätten lagfart å i
Malmbäcks socken belägna 7/576 mtl Krono Skatte Rusthåll Berg, av 7/48 mtl.
Rev. 17 som Theodor Andersson jämlikt arvskifte den 21 mars 1921 bekommit
i arv efter sin avlidna moder Charlotta Johannesdotter, därom etc.

DSCN5280
Vadstena 141007
§240
7/576 mtl Berg
1921 den 6 juni
Under anhållan om lagfart för Hanna Maria Andersson å 7/576 mtl Berg ingav
etc. = = se §.238 = = 7/96 mtl Krono Skatte Rusthåll Berg
På grund av vad sålunda förekommit meddelade Härads Rätten lagfart å i
Malmbäcks socken belägna 7/576 mtl Krono Skatte Rusthåll Berg, av 7/48 mtl.
Rev. 17 som Hanna Maria Andersson jämlikt arvskifte den 21 mars 1921
bekommit i arv efter sin avlidna moder Charlotta Johannesdotter, därom etc.

DSCN5280 -5282
Vadstena 141007
§241
7/756 mtl Berg
1921 den 6 juni
Under anhållan om gemensam lagfart för Klas Edvard Andersson, Oskar
Andersson och Alfred Anderssons hustru Augusta Andersson å 21/576 mtl Berg
ingav etc. = = se §.238 = = 7/96 mtl Krono Skatte Rusthåll Berg
På grund av vad sålunda förekommit meddelade Härads Rätten lagfart å i
Malmbäcks socken belägna 21/576 mtl Krono Skatte Rusthåll Berg, av 7/48 mtl.
Rev. 17 varav Klas Edvard Andersson, Oskar Andersson och Alfred Anderssons
hustru Augusta Andersson jämlikt arvskifte den 21 mars 1921 vardera bekommit
7/576 mtl i arv efter sin avlidna moder Charlotta Johannesdotter, därom etc.

DSCN5282 -5283
Vadstena 141007
§242
7/1440 mtl Berg
1921 den 6 juni
Under anhållan om lagfart för Karl Alfred Andersson å 7/1440 mtl Berg ingav
Nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö, ett så lydande Arvskifte och afvittring
förrättat den 21 mars 1921 efter avlidna hemmadottern Hanna Maria Andersson
från Berg i Malmbäcks socken, vilkens arvingar nu äro närvarande, som följer
1. Brodern Karl Alfred Andersson i Berg
2. Brodern Klas Edvard Andersson i Berg
3. Brodern Theodor Andersson i Berg
4. Brodern Oskar Andersson i Åsen och dennes hustru Alma Johannesdotter
5. Systern Augusta Andersson gift med hemmansägaren Alfred Andersson i
Holmen

Av handlingar till gund för detta skifte framlades bouppteckning efter den avlidna
av den 20 november 1920, som upptager ovanskrivna arvingar, och av egendomen
7/228 mtl Berg i Malmbäcks socken, och därå skifte här skall ske
Alltså upptages till delning Berg 7/228 mtl. Härav bekommer i arv:
Karl Alfred Andersson 7/1440 mtl
Klas Edvard Andersson 7/1440 mtl
Theodor Andersson 7/1440 mtl
Oskar Andersson och hustru 7/1440 mtl
Augusta Andersson och man 7/1440 mtl
Summa: 7/288 mtl
Vidare förekom ej. Dag som ovan
A. J. Andersson, Emil Fälth, skiftesförrättare
Härvid ha vi närvarit, och gilla ovanstående till efterrättelse, som ovan:
Karl Alfred Andersson, Klas Edvard Andersson, Theodor Andersson, Oskar
Andersson, Alma Johannesdotter, Alfred Andersson, Augusta Andersson
Underskrifterna bevittnas av:
A. J. Andersson i Kansjö, Emil Fälth i Berg
Härjämte företeddes.
1. En den 20 november 1920 upprättad vid samma års lagtima höstting under
nö.13 inregistrerad bouppteckning efter avlidna Hanna Maria Andersson från
Berg i Malmbäcks socken, utvisande att hon som dödsbodelägare efterlämnat i
ovan intagna arvskifte omnämnda personer, och att bland tillgångarna i boet
upptagits fastigheten 7/288 mtl Berg, taxerings värderad till 2500 kronor, och
2. Härads Rättens lagfartsbevis den 26 november 1894, §.133, för Hanna Maria
Andersdotter å i Malmbäcks socken belägna 7/576 mtl Krono Skatte Rusthåll
Berg
Från §.240 härovan i protokollet antecknades att Hanna Maria Andersdotter denna
dag erhållet lagfart å i Malmbäcks soken belägna 7/576 mtl Krono Skatte Rusthåll
Berg, av 7/48 mtl Rev. 17
På grund av vad sålunda förekommit meddelade Härads Rätten lagfart å i
Malmbäcks socken belägna 7/1440 mtl Krono Skatte Rusthåll Berg, av 7/48 mtl.
Rev. 17 som Karl Alfred Andersson jämlikt arvskifte den 21 mars 1921 bekommit
i arv efter sin avlidna syster Hanna Maria Andersson, därom etc.

DSCN5284
Vadstena 141007
§243
7/1440 mtl Berg
1921 den 6 juni
Under anhållan om lagfart för Theodor Andersson å 7/1440 mtl Berg ingav etc. =
= se §.242 = = Berg, av 7/48 mtl Rvt. 17
På grund av vad sålunda förekommit meddelade Härads Rätten lagfart å i
Malmbäcks socken belägna 7/1440 mtl Krono Skatte Rusthåll Berg, av 7/48 mtl.
Rvt. 17 som Theodor Andersson jämlikt arvskifte den 21 mars 1921 bekommit
i arv efter sin avlidna syster Hanna Maria Andersson, därom etc.

DSCN5284
Vadstena 141007
§244
7/480 mtl Berg
1921 den 6 juni
Under anhållan om lagfart för Klas Edvard Andersson, Oskar Andersson och
Alfred Anderssons hustru Augusta Andersson å 7/480 mtl Berg ingav etc. = = se
§.242 = = Berg, av 7/48 mtl Rvt. 17

På grund av vad sålunda förekommit meddelade Härads Rätten lagfart å i
Malmbäcks socken belägna 7/480 mtl Krono Skatte Rusthåll Berg, av 7/48 mtl.
Rvt. 17 varav Klas Edvard Andersson, Oskar Andersson och Alfred Anderssons
hustru Augusta Andersson jämlikt arvskifte den 21 mars 1921 vardera bekommit
7/1440 mtl i arv efter sin avlidna syster Hanna Maria Andersson, därom etc.

DSCN5284 -5286
Vadstena 141007
§245
7/160 mtl Berg
1921 den 6 juni
Under anhållan om lagfart gav Nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö, ett så
lydande Köpebrev.
Emot en överenskommen och härmed kvitterad köpesumma stor Fyra tusen Åtta
hundra /4800/ kronor, och med förbehåll av den av Skogvaktaren Karl Nestor år
1920 å hemmanet utstämplad skog, jämte 5 års avverkningsrätt, och fria vägar
samt upplagsplatser, därför har vi härmed till Lantbrukaren Karl Alfred Andersson
härstädes, sålt av våra ägande andelar tillhopa 63/1440 mantal Berg i Malmbäcks
socken av Jönköpings län, att av honom genast i befintligt skick tillträdas, och
därå han må sig på egen bekostnad lagfart förvärva
Berg den 21 mars 1921
Klas Edvard Andersson, Oskar Andersson, Alma Johannesdotter, Alfred
Andersson, Augusta Andersson
Bevittnas av: A. J. Andersson i Kansjö, Emil Fälth i Berg
Till åtkomstens styrkande företeddes Härads Rättens lagfartsbevis den 26
november 1894, under §.131 för Klas Edvard Andersson, under §.132 för
Johannes Oskar Andersson, och under §.135 för Augusta Andersson, vartdera å i
Malmbäcks socken belägna 7/576 mtl Krono Skatte Ruståll Berg, som de jämlikt
arvskifte den 23 november 1894 bekommit i arv efter sin avlidne fader
Från §.241 härovan antecknades, att Klas Edvard Andersson, Oskar Andersson
och Alfred Anderssons hustru Augusta Andersson denna dag erhållit lagfart å i
Malmbäcks socken belägna 21/576 mtl Krono Skatte Rusthåll Berg, av 7/48 mtl
Rvt. 17 varav jämlikt arvskifte den 21 mars 1921 vardera bekommit 7/576 mtl i
arv efter sin avlidna moder
Från §.244 härovan antecknades att Klas Edvard Andersson, Oskar Andersson och
Alfred Anderssons hustru Augusta Andersson denna dag erhållit lagfart å i
Malmbäcks socken belägna 7/480 mtl Krono Skatte Rusthåll Berg, av 7/48 mtl
Rvt. 17 varav jämlikt arvskifte den 21 mars 1921 vardera bekommit 7/1440 mtl i
arv efter sin avlidna syster
På grund av vad sålunda förekommit meddelade Härads Rätten lagfart å i
Malmbäcks socken belägna 7/160 mtl Krono Skatte Rusthåll Berg, av 7/48 mtl.
Rvt. 17 som Karl Alfred Andersson enligt köpebrev den 21 mars 1921 för 4800
kronor, och villkor i övrigt, köpt av sina syskon Klas Edvard Andersson, Oskar
Andersson och Alfred Anderssons hustru Augusta Andersson, därom etc.

DSCN5286 -5287
Vadstena 141007
§246
7/160 mtl Berg
1921 den 6 juni
Under anhållan om lagfart gav Nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö, ett så
lydande Köpebrev.
Emot en överenskommen och härmed kvitterad köpesumma stor Fyra tusen Åtta
hundra /4800/ kronor, och med förbehåll av den av Skogvaktaren Karl Nestor år

1920 å hemmanet utstämplad skog, jämte 5 års avverkningsrätt, och fria vägar
samt upplagsplatser, därför har vi härmed till Lantbrukaren Theodor Andersson
härstädes, sålt av våra ägande andelar tillhopa 63/1440 mantal Berg i Malmbäcks
socken av Jönköpings län, att av honom genast i befintligt skick tillträdas, och
därå han må sig på egen bekostnad lagfart förvärva
Berg den 21 mars 1921
Klas Edvard Andersson, Oskar Andersson, Alma Johannesdotter, Alfred
Andersson, Augusta Andersson
Bevittnas av: A. J. Andersson i Kansjö, Emil Fälth i Berg
Till åtkomstens styrkande etc. = = se §.245 = = i arv efter sin avlidna syster
På grund av vad sålunda förekommit meddelade Härads Rätten lagfart å i
Malmbäcks socken belägna 7/160 mtl Krono Skatte Rusthåll Berg, av 7/48 mtl.
Rvt. 17 som Ttheodor Andersson enligt köpebrev den 21 mars 1921 för 4800
kronor och villkor i övrigt, köpt av sina syskon Klas Edvard Andersson, Oskar
Andersson och Alfred Anderssons hustru Augusta Andersson, därom etc.

DSCN5317 -5319
Vadstena 141007
§43
7/48 mtl Berg
1921 den 6 sept
Under anhållan om lagfart ingav förre Riksdagsmannen A. R. Rosenqvist i
Hornaryd ett så lydande Köpebrev.
Emot en överenskommen betalt och härmed kvitterad köpesumma stor /4675/
Fyra tusen Sex hundra Sjuttiofem kronor, försälja vi undertecknade härmed vårt
ägande 5/48 dels och 1/24 dels mantal Berg i Malmbäcks socken och Västra
härad, till Lantbrukaren Carl August Johannesson och hans hustru Helena Sofia
Andersdotter i Berg, att tillträda denna dag i det skick det nu befinnes, med
undantag av därifrån gjorda avsöndringar samt med förbehåll av den på 1/24
mantal belägna stugubyggnaden, dock avsäga vi oss allt ansvar för nämnda
byggnads bortförande, och de personers avflyttning som nu bebo densamma, men
åtaga vi oss lämna köparne nödiga åtkomsthandlingar, att de å egendomen på egen
bekostnad må söka lagfart
Sålunda överenskommit i Nässjö den 7 december 1915
K. J. Andersson i Ekefall Nässjö, K. A. Persson i Berg Malmbäck, säljare
C. A. Johannesson & Helena Sophia Andersson, köpare
Nemnteckningarna bevittnas av:
Karl Pettersson i Ekefall Nässjö, Sven Resling i Nässjö
Till åtkomstens styrkande åberopades och företeddes
1. Avskrift av Härads Rättens lagfartsbevis den 6 maj 1907, §.182, för Jonas
Andersson och Karl Johan Andersson å i Malmbäcks socken belägna 5/48 mtl
Krono Skatte Berg, varav enligt Härads Rättens lagfartsböcker försålts och för
annan lagfarts Jonas Andersson 5/96 mtl
2. Häradsrättens lagfartsbevis den 7 september 1908, §.10, för K. J. Andersson
och Jonas Andersson å 1/24 mtl Krono Skatte Berg, varav enligt Härads Rättens
lagfartsböcker försålts och för anna lagfarts Jonas Andersson 1/48 mtl, samt
3. Härads Rättens lagfartsbevis den 28 november 1910, §.158, för Karl Persson å i
Malmbäcks socken belägna 7/96 mtl Krono Skatte Berg
På grund av vad sålunda förekommit meddelade Härads Rätten lagfart å i
Malmbäcks socken belägna 7/48 mtl Krono Skatte Berg, bestående av 1/24 mtl
Rvt. 14 och 5/48 mtl Rvt. 15 som Carl August Johannesson och hans hustru Helena

Sofia Andersdotter enligt köpebrev den 7 december 1915 för 4675 kronor och
villkor i övrigt, köpt av Karl Johan Andersson och Karl Person, därom etc.

DSCN5407 -5408
Vadstena 141007
§84
Berg läg Wilhelmsro
1922 den 2 okt
Under anhållan om lagfart ingav Nämndemannen Frans Lagerqvist i Klappa ett så
lydande Köpebrev.
Emot en överenskommen köpesumma Fyra tusen Tre hundra /4300/ kronor har vi
undertecknade denna dag till Herr Oskar Karlsson i Berg försålt vår ägande
fastighet, den från 1 mantal Krono Skatte Rusthåll Berg avsöndrade lägenheten
Wilhelmsro Nö.1, om 22, 4786 hektar, med därå växande gröda å såväl åker och
äng som betesmark, och är beläget i Malmbäcks socken, Västra härad, mot
följande villkor
1. Att ovanskrivna köpeskilling betalas sålund
a. Ett tusen /1000/ nu erlagda i handpenning och således kvitterade
b. Tre hundra /300/ kronor betalas kontant den 1 september detta år 2021
c. Hemmanets intecknade skuld Ett tusen Två hundra /1200/ kronor övertages av
köparen den 14 nästa mars 1922, och ingår som köpeskillings likvid
d. Återstoden Ett tusen Åtta hundra /1800/ kronor betalas kontant den 14 mars
1922
2. Att köparen då köpeskillingen guldits får tillträda hemmanet den 14 nästa mars
1922 i det skick det nu och då befinnes, i hus, jord, skog, vatten och åbyggnader
enligt karta och skifteshandlingar. Den växande grödan får av köparen genast
tillträdas, med det undantag att säljaren förbehåller sig för sommaren de båda
insådda åkrarnas gräsvallsskörd höger och vänster om byggningen, samt de å
hemmanet utsatta potatis och nödigt plockbränsle till avträdesdagen vad som
fordras, jämte nödigt bete till båda korna för sommaren
3. Alla skatter som för hemmanet förfaller till betalning före tillträdet, betalas av
säljaren men därefter av köparen
4. Då köparen fullgjort sin betalningsskyldighet enligt ovanskrivne bestämmelser,
lämnade honom köpebrev och lagliga åtkomsthandlingar, varå han vid vederbörlig
domstol må sig lagfart och fasta själv förvärva
Sålunda avhandlat, som skedde i Berg den 22 juni 1921
2 exemplar härav upprättade och köpare och säljare tagit varsitt
W. Malmberg, Karolina Malmber
Med förestående kontrakt förklarar jag mig nöjd och förbinder mig till orubblig
efterlevnad
Berg dag etc. = = se tid §.84 Litt. A
Till åtkomstens styrkande företeddes Härads Rättens lagfartsbevis
1. Den 19 januari 1903 §.1 för W. Malmberg å 11/12 do den från 1 mantal Krono
Skatte Rusthållet Berg i Malmbäcks socken avsöndrade lägenheten Wilhelmsro
Nö.1
2. Den 19 januari 1903 §.2 för W. Malmberg å 1/12 av ifrågavarande lägenhet
På grund av vad i ärendet förekommit meddelad Härads Rätten lagfart å den från
1 mantal Krono Skatte Rusthåll Berg i Malmbäcks socken avsöndrade lägenheten
Wilhelmsro Nö.1, 112 om 22,5783 hektar, som Oskar karlsson enligt köpekontrakt
den 22 juni 1921 för 4300 kronor köpt av W. Malmberg, därom etc.

DSCN5411
Vadstena 141007
§84-85
Fullmakt
1922 den 14 mars
Bil. 84 Litt. A
Berg dag som ovan
Oscar Carlsson
Namnteckningen bevittnas av Fr. A. Lagerqvist i Klappa
Ivar Lundberg i Malmbäck
Ovanstående kontrakt till fullo betalt
Berg och Malmbäck den 14 mars 1922
Kvitteras av Karolina Malmberg, kvitteras Wilh. Malmberg
Bevittnas av Emil Fälth
Bil. §.85 Litt. A
Närvarande vid bouppteckningen
Hildur Bengtsson, Amandus Bengtsson, Nanny Thunander, Hans Thunander, Th
Andersson för Adele Henriksson

DSCN5428 -5429
Vadstena 141007
§167
Berg, lägenhet Wilhelmsro
1922 den 27 nov
Under anhållan om lagfart ingav Nämndemannen Fr. A. Lagerqvist i Klappa ett så
lydande Köpebrev.
Emot en överenskommen och härigenom kvitterad köpesumma Fyra tusen Fem
hundra /4500/ kronor har jag denna dag till Herr Frans Johansson och hans hustru
Ida Johansson försålt mitt ägande, det från 1 mantal Krono Skatte Rusthåll Berg
avsöndrade lägenheten Wilhelmsro Nö.1, 112 om 22,4783 hektar, belägen i
Malmbäcks socken och Västra härad, att av sagde köpare denna dag i befintligt
skick tillträdas
Till följe härav avhänder jag mig berörda lägenhet, och härmed förklarar
ovanstående köpare vara rätte ägare av densamma sådan jag den ägt och innehaft,
i hus, jord och skog, vatten och åbyggnader, enligt karta och skifteshandlingar, att
de må den äga och besitta såsom välfången egendom, och vid vederbörlig domstol
sig lagfart och fasta själva förvärva
Sålunda avhandlat, som skedde i Berg den 15 november 1922
Oscar Carlsson
Bevittnas av: Fr. A. Lagerqvist i Klappa, C. A. Lagerqvist i Malmbäck
Härjämte företeddes:
1. Ett av pastorsämbetet i Malmbäcks församling den 26 i denna månad utfärdat
bevis, att Oskar Emil Karlsson vore ogift, och
2. Härads Rättens lagfartsbevis den 2 oktober 1922, §.84, för Oskar Karlsson å
den från 1 mantal Krono Skatte Rusthåll Berg i Malmbäcks socken avsöndrade
lägenheten Wilhelmsro Nö.1, Rvt 112 om 22,4783 hektar
På grund av vad sålunda förekommit meddelade Härads Rätten lagfart å den från
1 mantal Krono Skatte Rusthåll Berg i Malmbäcks socken avsöndrade lägenheten
Wilhelmsro Nö.1, Rvt 112 om 22,4783 hektar, som Frans Johansson och hans
hustru Ida Johansdotter enligt köpebrev den 15 november 1922 för 4500 kronor
köpt av Oskar Karlsson, därom etc.

