Lagfarter
Berg den 28 oktober 1912
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.

Berg den 28 oktober 1912
Under anhållan om lagfart inlämnade hemmansägaren Frans Lönnqvist i Gådeberg ett så
lydande.
Köpebref:
Emot en öfverenskommen och härmed kvitterad 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.

Berg den 6 juni 1898
Med begäran om lagfart å 1/8 mantal Berg, lät Anders Malkolm Larsson, genom
nämndemannen Claes Andersson i Västanå inlämna detta
Köpekontrakt:
Genom en denna dag öfverenskommen betalt och qvitterad köpeskilling stor, försäljer jag
Carl Anders Andersson mitt ägande Ett åttondels mantal Kronoskatte Berg, beläget i
Malmbäcks socken, Västra härad och Jönköpings län, för en summa af Tre tusen Fyrahundra
kronor /3.400/, 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, hvartill jag förbinder mig lämna nödiga
åtkomsthandlingar och gravationsbevis, och tillägnar köparen nämnde 1/8 med allt hvad
därtill lyder och hädanefter tillvinnas kan.
Sålunda afhandlat, 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 fogadt Häradsrättens den 31 oktober 1893 för säljaren utfärdade lagfartsbevis
å försålda fastigheten, som han köpt af Johannes Andersson och Kristina Andersdotter,
beviljad Häradsrätten lagfart å det i Malmbäcks socken belägna 1/8 mantal Kronoskatte
rusthåll Berg, som Anders Malkolm Larsson och Johanna Petersdotter enligt afhandling den
25 september 1897, för 3.400 kronor köpt af Carl Anders Andersson, därom köpekontraktet
försågs med bevis och särskildt lagfartsbevis utfärdades.

Berg den 14 februari 1871
Vid upprop af uppskjutna och under §.95 i sista tingets protokoll antecknade ärendet, hvari
Häradsrätten den 14 sistlidne december meddelat 1sta uppbudet på 1/8 mantal Kronoskatte
rusthåll Berg i Malmbäcks socken, hvilket Anders Svensson och Katrina Johansdotter sålt till
Johannes Andersson och Kristina Andersdotter, för 2.333 Rdr 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 2.900 Rdr, hvarvid och enär
köpebrefvet blifvit belagdt med stämpelpapper endast till belopp af 13 Rdr 80 öre,
ytterliggare kontering af samma köpeafhandling, skall äga rum med 3 Rdr 60 öre.

Berg den 14 december 1870
Med begäran om lagfart inlämnade nämndemannen L. J. Johansson i Åsen följande
köpebref:
Emot en betingad och öfverenskommen etc. Litt. BT
Tillika företes ett den 14 februari 1860 för Anders Svensson och Katrina Johansdotter
utfärdade fastebref å Ett åttondels mantal Kronoskatte rusthåll Berg, som de köpt af Pehr
Johan Björnlund och Sara Abrahamsdotter.
Med anledning af hvad sålunda i ärendet förekommit finner Häradsrätten skäligt meddela
uppbud första gången å Ett åttondels mantal Kronoskatte rusthåll Berg i Malmbäcks socken,
hvilket Anders Svensson och Katarina Johansdotter genom afhandling den 18 sistlidne april,
för 2.333 Rdr 33 öre, och villkor om undantag, sålt till Johannes Andersson och hans hustru
Kristina Andersdotter, åliggandes emellertid Johannes Andersson att vid vite Fem Rdr Rmt,
å nästa tings rättegångsdag till rätten inkomma med vederbörande Härads skrifvande bevis
om det hemmansdelen för bevillning sist åsatta värde.

Berg den 16 februari 1869
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.

Berg den 24 mars 1869
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

Berg den 10 april 1869
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

Berg den 20 maj 1869
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.

Berg den 6 juni 1868

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

Bredstorp den 13 januari 1913
Under anhållan om lagfart inlämnade nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö ett så
lydande.
Salubref:
Emot en öfverenskommen och härmed qvitterad köpesumma af Sjutusen Femhundra /7.500/
kronor hafver vi undertecknade, jag Johannes Abrahamsson med min kära hustru Charlotta
Katarina Bengtsdotter samtycke, upplåtit och försåldt vårt ägande 1/4 dels mantal Bredstorp i
Malmbäcks socken och Västra härad, till vår son Klaes Algot Johannesson härstädes.
I följe däraf afhänder vi oss berörde hemman och tillägnar förenämnde köpare att tillträda
den 14 mars 1906 i det stånd det nu och då befinns, med hus, jord, vatten och åbyggnader
och allt hvad därtill lyder eller hädanefter med lag tillvinnas kan, blott med det förbehåll som
särskildt undantagsbref af denna dag bestämmer.
Till mera visso hafva vi detta salubref af oss i tillkallade vittnens närvaro undertecknadt.
Erkännes och försäkras af Bredstorp den 4 januari 1906
J. Abrahamsson, Charlotta Katrina Bengtsdotter, säljare
Algot Johannesson, köpare
Bevittnas af: C. J. Larsson i Åsen, J. G. Johannesson i Bredstorp
Till åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens fastebref.
1. Den 2 maj 1864 å 1/8 mantal

Bredstorp den 13 februari 1911
Under anhållan om lagfart, ingaf nämndemannen P. A. Mejenqvist i Mejensjö, en så lydande
afhandling.
Köpebref:

Emot en öfverenskommen genom likvid erhållen och härmed kvitterad köpesumma stor
Tiotusen /10.000/ kronor, för hvilken köpesumma jag undertecknad denna dag till Karl
Pehrsson och hans hustru Elin Pehrsson från Örsboholm, försålt mitt ägande 1/4 mantal
Bredstorp i Malmbäcks socken, att i befintligt skick tillträdas den 14 mars 1911, hvadan
hemmanet tillägnas köparne som välfången egendom, och äger köparne därå erhålla lagfart,
vartillåtkomsthandlingar lämnas.
Sålunda afhandlat, som skedde i Bredstorp den 17 oktober 1910
Johannes Pettersson, Mathilda Pettersson, säljare
Vittnen: C. Andersson, Carl Malmqvist i Malmbäck
Till åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens lagfartsbevis för Johannes Petersson.
1. den 16 mars 1880, §.58, å 1/8 mantal Kronoskatte Bredstorp i Malmbäcks socken, och
2. den 18 januari 1886, §.4, å 1/8 mantal samma hemman
På grund af hvad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken
belägna 1/4 mantal Kronoskatte Bredstorp, som Karl Pehrsson och hans hustru Elin
Pehrsson, jämlikt köpebref den 17 oktober 1910, för Tiotusen kronor köpt af Johannes
Petersson, därom etc. = = = se §.76 = = = utfärdades.

Norra Elmhult den 3 september 1912
Under anhållan om lagfart ingaf nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö, en så lydande
handling.
Köpebref:
Emot en öfverenskommen och härmed kvitterad köpesumma Fyra tusen Två hundra Femtio
/4.250/ kronor, har jag denna dag till Karl Petersson och hans hustru Mathilda Josefina
Petersson, försålt mitt ägande 1/8 mantal Kronoskatte Elmhult, som är beläget i Malmbäcks
socken och Västra härad, att denna dag i befintligt skick tillträdas.
I följe häraf afhänder jag mig bemälde hemmansdel, och tillägnar den köparne i allt hvad
därtill af ålder lydt och lagligen tillvinnas kan, i hus, jord, skog, vatten och åbyggnader,
enligt karta och skifteshandlingar, att de må den äga och besitta såsom välfången egendom,
laglig åtkomsthandling lämnas här samtidigt köparne, hvarå de hvid vederbörlig domstol, på
egen bekostnad må sig lagfart och fasta förvärfva.
Sålunda afhandlat, som skedde i Elmhult den 14 mars 1912
Albert Karlsson, säljare
Bevittnas af: Frans A. Lagerqvist i Klappa, E. O. Karlsson i Klappa
Till åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens lagfartsbevis den 30 november 1903,
§.101, för Carl Albert Carlsson å 1/8 mantal Kronoskatte Elmhult i Malmbäcks socken.
På grund af hvad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken
belägna 1/8 mantal Kronoskatte Elmhult, som Karl Petersson och hans hustru Mathilda
Josefina Petersson, jämlikt köpebref den 14 mars 1912, för Fyra tusen Två hundra Femtio
kronor, köpt af Carl Albert Carlsson, därom etc. = = = §.47 = = = utfärdades.

Norra Elmhult den 17 januari 1898

Med begäran om lagfart för sig och sin moder, änkan Johanna Lovisa Nilsdotter, å 1/4
mantal Elmhult, inlämnade Claes Ahlstrand i Drageryd en bouppteckning, hvaraf här skulle
intagas följande. År 1896 den 18 april inställde sig undertecknade, på anmodan uti Klef i
Bringetofta socken, att förrätta laga bouppteckning efter hemmansägaren Pehr Adolf
Johannesson, som därstädes aflidit den 14 sitlidne februari, och efter sig lämnat hustrun,
numera änkan Johanna Lovisa Nilsdotter, samt en i äktenskapet född son, hemmansägaren
Klas Johan Ahlstrand, myndig och närvarande.
Som ingenting vidare var att anteckna, erinrades närvarande änkan att under edlig
förpliktelse uppgifva boets tillgångar och skulder, sådana de vid dödstillfället befanns,
hvarefter uppteckning och värderin företogs som följer.
Fastigheter:
En fjärdedels mantal Kronoskatte Elmhult i Malmbäcks socken, som makarne gemensamt
inköpt enligt köpebref den 16 augusti 1869, och fastebref den 21 september 1870.
Taxeringsvärdet ====== 6.000 kronor
Att boets tillgångar och skulder, sådana de befunnits vid dödstillfället, blifvit redeligen
uppgifvna, och ingenting med vett och vilja undandöljts, intygas under edlig förpliktelse,
som ofvan.
Johanna Lovisa Nilsdotter, hand å pennan, Claes Ahlstrand
Som upptecknings - värderingsmän och vittnen
S. M. Isaksson i Femtinge, C. J. Andersson i Bringetofta
Nö.74. År 1896 vid femte allmänna sammanträdet under vårtinget med Västra härad, blef
denna bouppteckning till domstolen ingifven i två exemplar, af hvilka det ena lades till
förvar bland rättens handlingar, betygar, på Häradsrättens vägnar, A. F. Eliasson
Då härjämte företeddes ett af Häradsrätten den 21 september 1870 utfärdadt fastebref å 1/4
mantal Elmhult, som Pehr Adolf Johannesson och hans hustru Johanna Lovisa Nilsdotter och
Claes Ahlstrand, köpt af Karl Petersson och Helena Sofia Jacobsdotter, genom A.
Abrahamsson i Sniparp och Sven Malmsten i Fällsbo, meddelade Häradsrätten lagfart å det i
Malmbäcks socken belägna 1/4 mantal Kronoskatte Elmhult, som Johanna Lovisa Nilsdotter
och Claes Ahlstrand, enligt bouppteckning den 18 april 1896, bekommit, den förra i giftorätt,
och den senare i arf, efter aflidne Pehr Adolf Johannesson, därom bevis bouppteckningen
åtecknades, och särskildt lagfartsbevis utfärdades.

Fallnafors Norrgård den 27 maj 1784
Uppbud för Jöns Eliasson, dess hustru och arvingar, 3(1)/8 Fallnafors mot 166 Rd 32 sk samt
1/8 för Catharina Eliasdotter och dess man Håkan Arvidsson samt arvingar i Borestorp.

Fallnafors Norrgård den 2 maj 1792
Blev 1/4 del uti Skatte Frälse hemmanet Fallnafors Norrgård, för Christopher Svensson med
dess arvingar emot en bortbytt sextondel uti Krono Skatte Augements hemmanet Lilla
Ekesås och utgiven mellangift 165 Riksdaler Specie, samt utsatta förbehåll, upbuden nu 3.e
gången.

Fallnafors Norrgård den 10 februari 1791
Till Tingsrätten inlämnades ett köpebrev så lydande.
Undertecknade göra härigenom vitterligt, det vi av fri vilja och moget betänkande uppdragit
och försålt vår ägande 1/8 ting efter helt räknat uti Skatte Frälse hemmanet Fallnafors
Norrgård, belägit i Jönköpings län, Västra Härad och Malmbäck socken, till vår kära broder
och svåger Nils Eliasson och dess hustru Stina Zachrisdotter i Västgötatorp, för en
överenskommen köpeskilling stor 90 Riksdaler Specie, eller Femhundra Fyrtio Daler Smt,
vilken summa, den första penningen med den sista, är riktigt betalta, varför de härigenom
vederbörligen qvitterade varda, avhänder för den skull oss och våra barn och arvingar
ovannämnda 1/8 del, och den samma tillägnar berörda köpare, att för sig och dess barn och
arvingar, nyttja bruka och behålla som annom sin välfångna egendom, bäst han kan och
gitter, och den samma, uti befinnande stånd, den 14 mars nästkommande få tillträda, med
alla de förmåner som därtill av ålder lytt och legat, hädanefter lagligen tillvinnas kan, intet
undantagandes av vad namn det vara må. Förbindande oss till hemul efter lag. Till mera
visshet, varder detta med våra namn uti tillkallade mäns och vittnens när och övervaro
bekräftat, som skedde uti Fallnafors Norrgård den 3 februari 1791.
Håkan Arvidsson, Catharina Eliasdotter, säljare
Nils Eliasson, Stina Zachrisdotter, köpare
Till vittnen: Bengt Pehrsson, Sven jacobsson i Fallnafors Södergård
I anledning varav, uppå anhållan samt till följe av I och IV cap. Jordabalken, 1/8 del uti
Skatte Frälse hemmanet Fallnafors Norrgård, för köparna Nils Eliasson, dess hustru Stina
Zachrisdotter och deras arvingar, emot köpesumman 90 Riksdaler Specie, upbuden nu 1.a
gången.

Fallnafors Norrgård den 5 maj 1791
1/8 efter helt räknat uti Skatte Frälse hemmanet Fallnafors Norrgård blev emot köpesumman
Nittio Riksdaler Specie, upbuden för Nils Eliasson, dess hustru barn och arvingar, nu 2.a
gången.

Fallnafors Norrgård den 12 oktober 1791
Framlämnades och efter uppbud ståndet infördes en så lydande bytesavhandling.
För allom dem som detta vårt öppna skiftesbrev förekommer, gör vi undertecknade härmed
veterligt, det jag Zachris Andersson, med min kära hustru Stina Jakobsdotter vilja och
samråd, upplåter och bortbyter 1/4 efter helt räknat uti Skatte Frälse hemmanet Fallnafors
Norrgård i Jönköpings län, Västra Härad och Malmbäck socken belägit, till Christopher
Svensson, emot dess ägande en åttondel, förmedlat till 1/16 uti Krono Skatte Augement
hemmanet Lilla Ekesås, i berörde län och Härad, samt Svenarums socken belägit, vilket
hemman ses i värde till 148 Rd 16 sk Specie, jämte 185 Rd Specie mellangift, vilka 185 Rd
jag till fullo nöjd riktigt bekommit haver och härmed qvitterar, avhänder för den skull mig,
min kära hustru, barn och övriga arvingar 1/4 uti ovan bemälte Skatte Frälse hemmanet

Fallnafors, och tillägnar det Christopher Svensson, dess barn och arvingar, med allt vad
därtill lyder och ligger, av ålder legat haver, eller lagligen tillvinnas kan, att nyttja, bruka och
behålla, såsom sin väl och lagfångna egendom, nu och i tillkommande tider, intet
undantagande i våtto eller torro, närby eller fjärran. På lika sätt avhänder jag Christopher
Svensson mig en sextondel i Lilla Ekesås, och tillägnar det Zachris Andersson, dess hustru,
barn och arvingar, dock med det kraftiga förbehåll, att därest Zachris Anderssons släktingar
skulle anställa bördesfråga om 1/4 Fallnafors, i anseende därtill

Fallnafors Norrgård den 14 maj 1788
1/8 Fallnafors Norrgård, 1788 inlämnades till Häradsrätten en köpe afhandling, ord från ord
så lydande.
För allom dem som detta mitt öppna salubrev händer förekommer, giva jag Nils Eliasson i
Ormestorp härmed kännigt och veterligt, det jag af fri vilja samt moget betänkande, upplåter
och försäljer min härtills ägande en åtting uti skattefrälse hemmanet Fallnafors Norrgård
efter helt räknat, som är beläget i Västra Härad, och Malmbäck socken, till min styfmåg
Johannes Nilsson och dess hustru, min styfdotter Stina Jonasdotter i Fallnafors Norrgård, för
en viss överenskommen penninga summa stor Ett Hundrade åtta Riks daler och 16 s Specie,
vilka penningar äro till fullo riktigt betalta, och varder således härmed vederbörligen
qvitterade, allt afhänder jag mig och mina efterkommande berörda åtting, och den
transporterar till köparen Johannes Nilsson och hans hustru Stina Jonasdotter, deras barn och
efterkommande, att nu tillträda i det stånd det nu befinnes, till hus, jord, åker och äng, skog
och mark, i vått och torrt, att nyttja och behålla som välfången egendom, intet undantagandes
af vad namn det vara må, dock förbehålles det undantag, som min kära moder Elin Nilsdotter
nu hafver, både i åker och äng, att hon får det åtnjuta efter den skrift som upprättades år
1787, den 2:dra februari, men sedan efter kära moders död, skall det åter tillfalla köparen,
utan vidare lösen, för övrigt gives jämväl lov, att vid vällovlig Västra Härads domstol
anhålla om lagfart, här å när köparen det åstunder, sålunda vara afhandlat som föreskrivet
finns, vilket jag med mitt namn i inbjuden vittnens närvaro bestyrka vill.
Som skedde i Fallnafors Norrgård den 18 september 1787, Nils Eliasson i Ormestorp,
säljare, Johannes Nilsson, köpare.
Till vittnen Carl Nilsson, Jöns Eriksson i Ormestorp.
Till förestående köpta åtting, hafva min kära hustru Stina Jonasdotter af sin fastighet i en
fjärding Ormestorp tillsläppt fyra tio …. Riksdaler 2 Specie, som till hennes nu och
framdeles meddelas, Fallnafors den 18 september 1787.
Johannes Nilsson i Fallnafors i anledning varav uppå anhållan samt till följe af 1 och 1V cap.
Jordabalken, Häradsrätten finna skäligt härigenom uppbjuda skatte och besittningsrätten å en
åtting efter helt räknat uti skattefrälse hemmanet Fallnafors Norrgård för köparen Johannes
Nilsson, dess hustru, barn och arvingar, mot köpesumman 108 Riksdaler 16 s Specie, och det
gjorda förbehåll om undantag för änkan Elin Nilsdotter, nu 1:a gången.

Fallnafors Norrgård den 4 februari 1789

1/8 Fallnafors Norrgård, Skatte och besittningsrätten av 1/8 del efter helt räknat uti Skatte
Frälse hemmanet Fallnafors Norrgård upböds, för köparen Johannes Nilsson, dess hustru och
deras arvingar, emot köpesumman 108 Riksdaler 16 skilling Specie, samt gjorda förbehållet
om undantag för änkan Elin Nilsdotter, nu 3.e gången.

Fallnafors Norrgård den 27 maj 1784
Upbud för Jöns Eliasson, dess hustru och arvingar, 1/4 Fallnafors emot 166 Riksdaler 32
skilling Specie, samt 1/8 för Catharina Eliasdotter och dess man Håkan Arvidsson, samt
arvingar i Svenstorp, 2.a gången.

Fallnafors Norrgård den 13 februari 1782
Inlämnades till Häradsrätten ett så lydande köpebrev.
För allom dem, som detta öppna salubrev händer och förekommer, görom vi undertecknade
veterligt, det jag Anders Andersson i Ettrarp, och jag Matthes Andersson i Eksås, och jag
Sven Andersson i Förhult, tillika med våra kära hustrurs vilja och samråd, av väl förnuft,
samt väl betänkt mod, i kraft härav upplååtit och försålt de, efter vår med döden avlidna kära
moder och svärmoder Maria Abrahamsdotter, i arv tillfallna 1/4 del efter helt räknat utav
besittningsrätten i 1/4 ding uti Skatte Frälse hemmanet Fallnafors Norrgård, beläget i Västra
Härad och Malmbäck socken, till vår kära broder och svåger, välförståndige dannemannen
Zachris Andersson i Fallnafors Norrgård, samt hans kära hustru Lena Andersdotter
därstädes, för en betingad och överenskommen köpesumma stor Sex hundrade Daler Smt,
eller Ett hundrade Riksdaler Specie, vilken köpesumma vi hava riktigt erhållit och bekommit
varsin tredjedel, som härmed till fullo vederbörligen qvitteras, avhänder för den skull vi oss,
våra hustrur, barn och efterkommande, förenämnde 1/4 del till bemälte köpare, deras barn
och arvingar, att dem tillika med sin i berörda 1/4 efter deras och vår moder och svärmoder
Maria Danielsdotter arv, fjärde fjärdedel till sammans är en hel fjärding i förenämnde
hemman Fallnafors Norrgård, med hus, jord, åker och äng, skog och mark, samt allt det som
därtill av ålder legat haver, och hädanefter lagligen tillvinnas kan, få oklandrat nyttja, bruka
och behålla som sin välfångna egendom, och för övrigt anhållas hos välborne herr
Häradshövdingen, samt vällovlige Västra Härads Tingsrätt om laga upbud och fasta, när så
åstundas vill, att sålunda vara avhandlat och beslutat som föreskrivet är, vilket vi med våra
namn i vittnens närvaro bestyrka, Svenarum den 20 januari 1782.
Mattias Andersson M. A. S., Anders Andersson A. A. S.
Till vittne: M. Bergström, Nicolaus Svanstedt
Till vittne: Johan Cederblad, Magnus Johansson i .enkås, Sven Andersson i Förhult
Föregående avhandling förklarar jag mig Anders Andersson i Förhult, allt till alla delar å
mina barns vägnar vara nöjd, Anders Andersson i Förhult.
Blivandes i anledning härav på anhållan 1/4 Fallnafors Norrgård Skatte Frälse, så som dels
arv och dels emot Ett hundrade Riksdaler köpeskilling av Zachris Andersson inlöst, för
bemälte köpare, , dess hustru, barn och arvingar, jämlikt 4 cap. Jordabalken, upbuden nu 1:a
gången.

Fallnafors Norrgård den 7 maj 1782
För Johan Andersson, dess hustru, barn och arvingar, upböds 1/4 del uti Skatte Frälse
hemmanet Fallnafors, emot köpesumman Ett hundrade Riksdaler Specie, nu 2.a gången.

Fallnafors Norrgård den 18 oktober 1782
Upböds 1/4 Skattefrälsehemmanet Fallnafors Norrgård för Zachris Andersson, dess hustru,
barn och arvingar, såsom dels ärvt och dels emot köpesumman 100 Riksdaler Specie, nu 3.e
gången.

Fallnafors Norrgård den 16 maj 1778
Följande salubrev blev till Häradsrätten, med anhållan om lagfart, ingivit.
För allom dem som detta vårt öppna salubrev ankommer och läsandes varda, göras härmed
vetterligit, det undertecknade av fri vilja och efter moget betänkande försålt, även som vi ock
i kraft härav försälja våra, efter vår saliga moder, ärvda andelar uti besittningsrätten av en
fjärding i Skatte Frälse hemmanet Fallnafors Norrgård, belägit i Västra Härad, Malmbäck
socken, till vår käre broder Zachris Andersson i Svenarum, och dess tilltänkta kära hustru
Lena Andersdotter därstädes, mot en betingad och överenskommen köpeskilling stor 400
Daler Smt., eller 66 Riksdaler 32 skilling Specie, och som den sista med den första
penningen av oss riktigt anammad är, så avhänder vi oss, våra hustrur, barn och
efterkommande, berörda våra andelar eller 2/3 delar uti 1/4 Fallnafors, och som fastställt
tillägnar bemälte vår käre broder och tilltänkta svägerska, samt deras arvingar, med allt vad
därtill nu höra, eller framdeles lagligen tillvinnas kan, av vad namn det vara må, att
everderligen som sin lag välfångna egendom oklandrad få nyttja och behålla.
Vilket allt vi med våra namns och bomärkens undersättande i underskrivna vittnens närvaro
bekräfta, av Svenarum den …. 1778.
Mattis M. A. S. Andersson, Stora Ekåsen, Anders A. A. S. Andersson, Ettrarp, säljare
Såsom vittnen underskriva: Håkan larsson, Måns Nilsson i Svenarum
Och blev i anledning härav två tredjedelar av en fjärding uti Skatte Frälse hemmanet
Fallnafors, emot köpesumman 66 Riksdaler 32 skilling Specie, för köparen Zachris
Andersson och dess tilltänkta hustru Lena Andersdotter, och deras arvingar, upbuden nu 1.a
gången.

Fallnafors Södergård den 29 oktober 1792
Med anhållan om lagfart på den försålda hemmansdelen 1/8 efter helt räknat, uti Skatte
Krono hemmanet Fallnafors Södergård, inlämnades till Häradsrätten ett köpebrev av följande
innehåll.
För allom som detta mitt öppna salubrev händer förekomma, gör jag undertecknad
härigenom kännigt och veterligt, det jag med sunt förnuft och fri vilja upplåtit och försålt,
som jag ock i kraft härav upplåter och försäljer till drängen, ärlige och välförståndige Sven
Jacobsson i Gummestorp, och dess tilltänkta kära hustru , pigan ärliga och gudfruktiga Stina

Jonsdotter i Fallnafors, min för detta ägande 1/8 efter helt räknat uti Krono Skatte hemmanet
Fallnafors Södergård, beläget uti Jönköpings län, Västra Härad och Malmbäck socken, mot
en betingad och fastställd köpeskilling 141 Rd 32 sk Specie, och all den stund köparen desse
141 Rd 32 sk Specie, nu till mig uti gångbart mynt, den första penning med sista till fullo
betalt haver, som härmedelst vederbörligen qvitterade varde, alltså avhänder mig och min
rätts iträdare förenämnda 1/8 efter helt räknat uti Krono Skatte hemmanet Fallnafors
Södergård, och samma uppdrages och tillägnar köparen, drängen Sven Jacobsson i
Gummestorp och pigan Stina Jönsdotter i Fallnafors Norrgård och deras rätts
efterkommande, att den 14 uti innevarande mars månad 1788 få tillträda uti det stånd samma
hemmansdel nu befinnes, med hus, jord, åker och äng, skog och mark, torp och torpställe,
qvarn och qvarnställe, fiske och fiskevatten med det mera, som till samma 1/8 nu lyder, av
ålder lytt och legat haver eller hädanefter lagligen tillvinnas kan, intet undantagit av namn
vara månde, att såsom annor deras välfångna egendom, nyttja och disponera på sätt de för sig
nyttigast finna, förbindandes mig till Hemul efter lag. Till säkerhet haver jag detta med mitt
namn och bomärke uti nedangivna vittnens när och övervaro bekräftat, som skedde uti
Fölhult den 10 mars 1788.
Sven S. A. S. Andersson i Fölhult
Såsom närvarande vittnen underskriva, Joh. Bomgren, Hans Nilsson i Norra Mörekull,
Johannes Andersson i Fölhult.
Att förenämnde försålda hemmansdel Fallnafors Södergård, är enligt jordaboken, Skatte,
intygar A. Lindgren
I anledning varav Häradsrätten fann skäligt uppbjuda 1/8 uti Krono Skatte hemmanet
Fallnafors Södergård för köparne Sven Jacobsson, dess tilltänkta hustru.

Fallnafors Södergård den 12 februari 1784
Inlämnades till Häradsrätten ett så lydande salubrev.
För allom dem som detta salubrev händer och förekommer, gör jag Petter Pehrsson i
Fallnafors Södergården härmed vetterligt, det jag av fri vilja och välbetänkt mod, upplåter
och försäljer, min här tills ägande en åtting efter helt räknat, uti Skatte Kronohemmanet
Fallnafors Södergård, som är belägit i Västra Härad och Malmbäck socken, till drängen
Johannes Nilsson i Ekhult, för en viss, och överenskommen penning summa stor, sju
hundrade femtio Banco Smt, eller 125 Rd Specie, vilka penningar äro till fullo riktigt betalt
och varda således härmed vederbörligen qvitterade. Alltså avhända jag mig för den skull,
förenämnde hemmansdel, och den transporterar till bemälte köpare Johannes Nilsson och
hans efterkommande, eller rätts innehavande, att nästkommande fardag år 1784 tillträda i det
stånd hemmet då befinnes, till hus, jord, åker och äng, skog och mark, i våto och torro, att
nyttja bruka och behålla som välfången egendom, intet undantagandes av vad namn det vara
må, dock förbehålles det hela undantag som min styfmoderfader Johannes Larsson av
berörda åtting nu innehaver både uti åker och äng, att han det hädanefter som härtills utnjuta
får, men när det, antingen genon död, eller på något annat sätt honom frånkomma kan, så
skall undantaget utan någon vidare ersättning, tillfalla bemälte köpta åtting, samt förbehåller

jag mig, att nästkommande år själv, få gagna af…sningen av den nu utsådda vintersäden,
men halmen skall bliva vid gården, dock ytterliggare och övrigt gives jämväl lov, att vid
vällovlig Västra Härads domstol, anhålla om lagfart härå, när köparen det åstunda vill,
sålunda vara avhandlat och beslutat, som föreskrivet finnes, vilket med våra namn i inbjudna
vittnes närvaro bestyrka, som skedde i Fallnafors Södergård den 18 november 1783
Petter Pehrsson i Fallnafors, säljare
Johannes Nilsson i Ekhult, köpare
Till vittne: Johan Cederblad, Zachris Andersson i Fallnafors
Som jag Johannes Nilsson uti Ekhult, enligt föregående köpebrev haver mig tillhandlat mig
en åtting uti Fallnafors Södergård, och som jag numera i Herrens namn tänker mig att ingå
uti äktenskap med pigan Stina Jonasdotter i Ormestorp, så haver hon på sin del uti
fastigheten ¼ Ormestorp av sina föräldrar bekommit 300 Banco Smt, eller 50 Rd Specie,
vilken penningsumma är uti min köpta fastighet, som är 1/8 uti Fallnafors Södergård erlagde
och betalte, vilket jag till min fästmö framdeles säkerhet meddelar och anhåller
ödmjukeligen att välborne herr Häradshövdingen och lovlige Tingsrätten täcktes min
fästmös namn även i detta köpebrev innehållande fastighets Lagfart införa.
Ormestorp den 30 januari 1784
Johannes Nilsson, Stina Jonasdotter
Till vittne: Carl Nilsson, Nils Larsson i Ormestorp
I anledning varav, och till följe av I och IV cap. Jordabalken, bliver uppå begäran 1/8 ting uti
Skatte Krono hemmanet Fallnafors Södergård mot 125 Rd Specie, och de i köpebrevet
utsatta villkor för Johannes Nilsson i Ekhult och dess hustru Stina Jonasdotter uppbuden, nu
1.a gång.

Fallnafors Södergård den 6 oktober 1784
1/8 uti Krono Skatte hemmanet Fallnafors Södergård i Malmbäck socken, vilken Johannes
Nilsson och dess hustru köpt av Petter Pehrsson i Fallnafors för 125 Riksdaler, upböds nu för
dessa köpare 3.e gången. Dock skall detta köp såsom utom börd Konungens
Befallningshavare i länet kunggöras.

Fallnafors Södergård den 3 juni 1782
Inlämnades till Häradsrätten med anhållan om lagfart, ett så lydande salubrev.
Som vår moder och svärmoder Elin Svensdotter i Fallnafors haver godvilligt upplåtit sin
ärvda jord, som är en fjärding efter helt räknat uti förenämnda Skatte Krono hemman
Fallnafors Södergård, belägit i Västra Härad och Malmbäck socken, till samtliga sina barn,
att sina andelar därav, sig mellan till nytto använda, som de bäst finna, vilket arv tillåtelse nu
skriftligt upprättadt, som är skedd den 7 April 1779, och vid vällovliga Västra Härads
Tingsrätt uppvist den 8 juni 1780. I anledning därav, gör jag Isak Reinholdsson tillika med
min kära hustru Catharina Danielsdotter i Flahult, härmed veterligit, det vi av fri vilja haver
upplåtit och försålt vår i arv tillfallande sjättedel av ovannämnda fjärding i Skatte Krono
hemmanet Fallnafors Södergård, till vår svåger och broder-dotter myndige, omyndiga pigan

Annika Hansdotter i Söndräng (Söräng), och emedan det är till henne after sin avlidne fader
Hans Danielsson i arv tillfallit två sjättedelar uti berörda fjärding, så haver på dess vägnar,
hennes laga förmyndare välförståndige kyrkovärden Sven Persson i Röd, med avhandling
gjort, så det att hans pupill Annika Hansdotter må bliva ägare av en hel åtting utav
förenämnda fjärding i Fallnafors Södergård, och blev beslutat om en viss köpesumma, om ett
hundrade Sjuttio Fem Daler Smt., eller Tjugo Nio Riksdaler 8 skilling Specie, vilka
penningar vi, den sista med den första, riktigt av förmyndaren Sven Persson på dess pupills
vägnar bekommit hava, och härmed vederbörligen qvittera.
Avhänder vi för den skull vi och våra barn och arvingar omnämnda sjättedel, och den
tillägnar köparen Annika Hansdotter, hennes barn och efterkommande, att den tillträda
nästkommande fardag 1782, tillika med sina ärvda andelar, med hus, jord, åker och äng,
skog och mark, samt allt som därtill hörer och hädanefter lagligen tillvinnas kan, och vidare
anhållas ödmjukeligen hos välbornr herr Häradshövdingen samt vällovlige Västra Härads
Tingsrätt härå upbud och fasta meddelas, när så åstundas vill.
Sålunda är avhandlat och beslutat, som föreskrivet är, vilket vi med våra namn i vittnens
närvaro underskrivit och bestyrkt, som skedde i Flahult den 14 Maj 1782.
Isac Reinholdsson I. R. S., Catharina Danielsdotter K. D. D., säljare
Till vittnen: Mattias Hedervall sergeant, Jöns Wetterberg bildhuggare,
Sven Persson i Röd, omyndiga pigan Annika Hansdotters förmyndare och köpare.
I anledning varav Häradsrätten till följe av 4 cap. Jordabalken, fann skäligt bevilja för
omyndiga pigan Annika Hansdotter 1/8 ting uti Skatte Krono hemmanet Fallnafors
Södergård, dels köpt och dels ärvd, emot köpesumman Tjugo Nio Riksdaler 8 skillingar
Specie, upbud nu 1.a gången.

Fallnafors Södergård den 5 oktober 1782
Upböds för omyndiga pigan Annika Hansdotter 1/8 ting uti Skatte Krono hemmanet
Fallnafors Södergård, såsom dels ärvd och dels köpt, mot köpesumman 29 Riksdaler 8
skilling Specie, nu 2.a gången.

Fallnafors Södergård den 5 februari 1783
Likmätigt 4 cap. Jordabalken, meddeltes omyndiga pigan Annika Hansdotter på 1/8 ting i
Skatte Krono hemmanet Fallnafors Södergård, såsom dels ärvd, dels emot 29 Riksdaler 8
skilling Specie förvärvd, nu upbud för 3.e gången.

Fallnafors Södergård den 12 maj 1780
Igenom nämndeman Johan Cederblad framgavs till Härads Rätten, ett köpebrev av följande
innehåll. För alla goda herrar och män, som detta vårt öppna brev händer förekommer läser
eller för sig läsa låta, tillstå och bekänner oss undertecknade, det vi utav fri vilja och moget
betänkande, samt vi med våra kära hustrus goda samråd och bifall, upplåta och försälja våra
tillfallna arvslotter uti 1/4 Fallnafors Södergård Skatte Krono i Jönköpings län, Västra Härad
och Malmbäck socken belägen, till vår broder och svåger Johan Pehrsson i Fallnafors, för en

riktig och överenskommen köpesumma, nämligen att jag Peter Pehrsson uti Lekeryd får för
min broderlott 200 Daler Smt, och jag Abraham Andersson i Lycke för min hustru Lena
Pehrsdotters systerlott 150 Daler Smt, vilka pengar oss riktigt och tillfullo nöje bekommit
och …….. haver, allt därför avhänder vi ovannämnda arvslotter uti förbenämnte 1/4 ding
Fallnafors Södergård, oss ock våra barn och arvingar, så födda som ofödda, med hus och
jord, åker och äng, skog och mark, fiske och fiskevatten, qvarn och qvarnställe, torp och
torpställe, intet undantagandes, av allt i våto och torro, närby och fjärran, som därtill lytt och
legat haver, eller hädanefter med lag tillvinnas kan, till everderlig ägo, att nyttja, bruka och
behålla nu och i tillkommande tider oklandrad, och där hos äger Johan Pehrsson frihet, att
hos S. T. Tingsrätten söka fasta och Tings Löta, när honom tänkas, som vi med våra namns
och bomärkens undersättande i närvarande vittnens närvaro, betygas av Lekeryd
Klockaregård den 12 september 1772.
Peter Pehrsson, Abraham Andersson i Nedre Lycke
Till vittne: Peter Törnwall i Munkebo, Jonas Åström, Organist, Nils Larsson i Lekeryd,
Johan Linberg i Grefvby
Anhållandes i anledning härav köparen om uppbud, å de, i ovanintagne köpebrev, nämnda
ärvda hemmans lotter, och all den stund Härads Rätten, med stöd av I och IV cap.
Jordabalken, finner skäligt sitt bifall härtill lämna, för den skull bliva berörda andelar uti
Krono Skatte hemmanet Fallnafors Södergård, för honom Johan Pehrsson, dess hustru och
arvingar, mot sammanräknade och qvitterade köpesumma 350 Daler Smt, eller 58 Rd 16 sk
Specie, nu upbuden 1:a gången.
Dock skall det åligga köparen Johan Pehrsson, att innan andra upbudet härå meddelas, för
Härads Rätten, uppgivna, huru stort hemmanstal, efter helt räknat, dessa köpta lotter utgöra.

Fallnafors Södergård den 20 oktober 1780
Med anhållan om laga uppbud å nedanstående bortbytta fastighet, inlämnades till Härads
rätten ett så lydande bytesbrev.
För allom dem, som detta vårt öppna bytesbrev, händer och förekommandes varder, gör nu
vi undertecknade härmed vitterligt av fri vilja och moget betänkande haver om upplåtit och
skiftat våra ograverade Skatte Krono hemman, en åtting Västgötatorp och en fjärding
Fallnafors på följande sätt, nämligen jag Johan Cederblad tillika med min kära hustru
Christina Johannesdotter haver igenom skifte bortbytt vår ägande, dels ärvda och dels köpta
åtting efter helt räknat uti Skatte Krono hemmanet Västgötatorp, för en fjärding uti Skatte
Krono hemmanet Fallnafors Södergård, utav Johan Persson och hans kära hustru Stina
Zachrisdotter, vilken fjärding är ock dels ärvd och dels köpt, samt givit såsom mellangift en
penningsumma stor Fyratio Riksdaler Trettio två skilling Specie, vilken penningsumma jag
Johan Persson och jag Stina Zachrisdotter riktigt och till fullo nöje bekommit haver, och dem
härmed vederbörligen qvitterade varda, alltså för den skull avhänder vi oss samt våra barn
och arvingar å ömse sidor förberörda hemman, vilka äro belägna uti Västra Härad och
Malmbäck socken, och dem transporterar till varandra likaledes våra barn och
efterkommande, till att nyttja bruka och behålla som välfången egendom, och nästkommande

fardag år 1781 skall vi tillträda varandras ovannämnda hemman, vare sig bättre eller sämre
och sedan disponera med vad som därtill i våto och torro, när och fjärran legat och tillhört
haver, samt allt det, som hädanefter rätteligen tillvinnas kan, och hemull efter lag. Jämväl
gives lov att vid vederbörlig domstol söka upbud och fasta, legitimus när så åstundas vill,
sålunda vara avsluttad som föreskrivit är, som med våra namns i vittnens närvaro bestyrktes,
som skedde i Fallnafors Södergård den 12 oktober 1780.
Jonas Persson, Stina Zachrisdotter i Fallnafors Södergård, Johan Cederblad, Christina
Johansdotter i Västgötatorp.
Till vittnen: Hans Abrahamsson i Gölstorp, Zachris Andersson i Fallnafors.
Och blev i anledning härav, samt till följe av 4 cap. Jordabalken, 1/4 del uti Skatte Krono
hemmanet Fallnafors Södergård, för Johan Cederblad samt dess hustru, deras barn och
arvingar, mot en bortbytt åtting uti Skatte Krono hemmanet Västgötatorp, samt en
mellangiven penningsumma 41 Rd 32 sk Specie, upbuden nu 1:a gången.
Samma datum blev i anledning av del i föregående S. intagna bytesbrev, även 1/8 uti Krono
Skatte Kronohemmet Västgötatorp för Johan Persson och dess hustru Stina Zachrisdotter,
samt deras barn och arvingar, mot de bortbytt 1/4 del uti Skatte Krono hemmet Fallnafors
Södergård, samt nu mellangift erhållen penningsumma 41 Rd 32 sk, upbuden nu 1:a gången.

Fallnafors Södergård den 7 februari 1781
För nämndemannen Johan Cederblad, dess hustru, barn och arvingar, upböds 1/4 uti Skatte
Krono hemmanet Fallnafors Södergård, emot en bortbytt åtting uti Skatte Krono hemmanet
Västgötatorp, samt en mellangiven penningsumma 41 Riksdaler 32 sk Specie, nu 2:a
gången.

Fallnafors Södergård den 10 maj 1781
Upbuds 1/4 uti Skatte Krono hemmanet Fallnafors Södergård för nämndemannen Johan
Cederblad, dess hustru och deras arvingar, mot bortbytt 1/8 ting uti Skatte Krono hemmanet
Västgötatorp, samt mellangift 41 Rd 32 sk Specie, nu 3.e gången.

Fallnafors Södergård den 12 oktober 1781
För Häradsrätten uppläses ett köpebrev av detta innehåll.
För allom dem, som detta öppna salubrev händer och förekommer, gör jag Lars Danielsson
härmed kännigt det jag av fri vilja, samt moget betänkande hava uppdragit och försålt, min
dels ärvda dels köpta åtting efter helt räknat uti Skattekronohemmanet Fallnafors Södergård,
belägit uti Västra Härad och Malmbäcks socken, till min styferson Peter Pehrsson i
Fallnafors, för en betingad och överenskommen köpesumma stor 600 Daler Smt, eller Ett
hundrade Riksdaler Specie, vilka penningar jag den sista med den första riktigt bekommit
haver och härmed qvitteras, avhändes för den skull berörde 1/8 ting mig och mina
efterkommande, och den transporterar på köparen Peter Pehrsson samt hans arvingar, att den
tillträda nästkommande fardag år 1782 i det stånd den då befinnes, med hus, jord, åker och
äng, skog och mark, samt vid det som därtill av ålder legat och lytt haver, eller hädanefter

lagligen tillvinnas kan, och gives jämväl lov att vid vällovliga Västra Härads Tingsrätt
anhålla om laga upbud och fasta, när som åstundas vill, men med det förbehåll att mina
föräldrar Johannes Larsson och Elin Svensdotter skall av besagda 1/8 ting i undantag hava ½
och 1/12 dels tunnland årligt utsäde, hälften råg och hälften havre, samt till äng det främsta
stycket uti Baggängen, och till huserum för föräldrarna skall vara den lilla stufvan söder på
gården, och även uti ladugården nödiga husrum för kreatur och foder, av dessa hus skall
köparen hälften vid matshålla, samt sin andel i nödvändigt vedbrand.
Sålunda vara i vittnens närvaro avhandlat och avslutat, som skedde i Fallnafors den 25
augusti 1781.
Lars Danielsson, säljare
Peter Pehrsson, köpare
Till vittne: Johan Cederblad, Isac Ericsson i Fallnafors
I anledning varav uppå anhållan, samt till följe av 4 cap. Jordabalken, 1/8 ting efter helt
räknat uti Skattekronohemmanet Fallnafors Södergård blev för Peter Pehrsson och dess
arvingar mot köpesumman Ett hundrade Riksdaler Specie, jämte gjorda förbehållet om
undantag, upbuden nu 1:a gången.

Fallnafors Södergård den 14 februari 1782
Blev 1/8 efter helt räknat uti Skatte Krono hemmanet Fallnafors Södergård, för Peter
Pehrsson och dess arvingar emot 100 Riksdaler Specie, jämte gjort undantags förbehåll, nu
upbuden 2:a gången.

Fallnafors Södergård den 7 maj 1782
Emot köpesumman Ett hundrarde Riksdaler Specie, blev 1/8 uti Skatte Krono hemmanet
Fallnafors, för Peter Pehrsson och dess arvingar, upbuden 3.e gången.

Grishult den 19 februari 1791
Inlämnades till Häradsrätten nu så lydande köpeavhandling.
jag Nils Svensson, gör härmedelst veterligt, det jag av fri vilja och moget betänkande,
härigenom försålt min arvslott uti Krono skatte hemmanet Grishult, bestående av 1/24 del
efter helt räknat i Västra Härad och Malmbäck socken belägit, till mina bröder, drängarna
Anders och Johannes Svenssöner i Grishult, för en betingad redan betalt, och härigenom
vederbörligen qvitterad köpesumma 91 Rd 32 s Specie, allt därföre avhänder mig och mina
arvingar ova berörda hemmansdel, och densamma tillägnar förenämnda köpare och deras
arvingar, med all den rätt jag därå äger, uti hus och jord, samt alla andra lägenheter, intet
undantagande av vad namn det vara må, varå tillträdet redan skett, dock göras det kraftigaste
förbehåll, att köparna utom förestående köpesumma, skall uti hela återstående livstiden, för
vår moder Maja Nilsdotter henne till allo tillhandahålla, dess försörjnings villkor, som
särskilt betingade och utsatta äro, och det så att hon i minsta måtto icke förorsakas klaga, i
övrigt förbinder mig laga Hemul stånda, vilket uti nedanstående vittnens närvaro med mitt
namns undersättande bekräftas, som skedde uti Malmbäck den 1 mars 1790.

Nils Svensson i Västanå, säljare
Till vittnen: Jacob Nilsson i Bredstorp, Petter Abrahamsson i Lycke
Och som tillika företeddes, att av kronobefallningsmannen högaktad herr N. Moberg den 26
oktober förlidet år, uthändigat bevis av innehåll att förenämnde hemman Grishult är Skatte,
ty och till följe av I och IV cap. jordabalken finner Häradsrätten skäligt härigenom 1/24 del
efter helt räknat uti Skatte Krono hemmanet Grishult för drängarna Anders och Johannes
Svenssöner, mot köpesumman 91 Rd 32 s Specie och övriga betingade villkor, uppbud 1:a
gången.

Grishult i maj 1791
För drängarna Anders och Johannes Svenssöner och deras arvingar, blev 1/24 uti Krono
Skatte hemmanet Grishult emot köpesumman 91 Riksdaler 32 skilling Specie, och övriga
betingade villkor, upbuden 2.a gången.

Grishult den 15 oktober 1791
1/24 del efter helt räknat uti Skatte Krono hemmanet Grishult, för drängarna Anders och
Johannes Svenssöner emot köpesumman 91 Riksdaler 32 skilling Specie, och övriga
betingade villkor, upbuden nu 3.e gången.

Grishult den 5 februari 1789
1/8 Grishult, upböds för Sven Carlsson i Grishult, dess hustru barn och arvingar, 1/8 uti
Krono Skatte Augement hemmanet Grishult, emot 135 Riksdaler 32 skilling Specie, nu 3.e
gången.

Grishult den 15 Februari 1781
Till Häradsrätten blev följande köpebrev inlämnat, som upplästes och var så lydande.
För allom dem som detta mitt öppna salubrev förekommer, gör jag med min kära hustru
kännigt och vitterligt, att jag av fri vilja och moget betänkande haver försålt, som jag i kraft
härav försäljer till drängen ärlige och beskedlige Nils Svensson i Grishult och dess förlovade
fästemö Lena Svensdotter i Söräng, En åtting uti Kronoskatte hemmanet Hylte i Västra
Härad och Bringetofta socken belägit, för en överenskommen köpesumma Ett tusende Två
hundrade Sexton Daler och 32 sk Specie, jag riktigt bekommit och ……. haver, och härmed
qvitterade varda. För den skull avhänder jag mig , min hustru och arvingar förenämnde åtting
uti Hylte, och tillägnar Nils Svensson och dess fästemö allt vad som till denna åtting nu lyder
och hädanefter lagligen tillvinnas kan, i våto och torro, närby och fjärran, hus, jord, tomt,
åker, äng, skog och mark, torp och torpställe, qvarn och qvarnställe, fiskevatten, kommandes
han Nils Svensson, denna åtting att tillträda nästkommande den 14 mars detta år.
Tilllåtandes honom härvid lagfara och fasta söka, vilket skedde uti nedanstående vittnens
närvaro. Nordanskog den 6 februari 1781.
Måns Svensson i Hylte, säljare, Annika Hansdotter i Hylte, säljare
Till vittnen: Mannerstedt, Johannes Jansson

Blivandes i anledning härutav, samt till följe av IV cap. Jordabalken, en åtting uti
Kronoskatte hemmanet Hylte för drängen Nils Svensson uti Grishult, dess tilltänkta hustru
Lena Svensdotter, barn och arvingar, emot köpesumman 216 Rd 32 sk Specie, uppå anhållan
upbuden 1:a gången.

Gunnarsryd den 12 februari 1791
Med anhållan om lagfart inlämnades följande köpeavhandling.
För alla goda herrar och män som detta vårt öppna salubrev händer förekomma, göras
härmed vitterligit det vi av fri vilja och sunt förnuft samt moget betänkande, härmedelst
uppdragit och försålt vår ägande en åtting, som i vår grund är börd köp, uti Krono Skatte
hemmanet Gunnarsryd, belägit uti Västra Härad och Svenarum socken, till vår käre son
Regement Trumslagaren manhaftige Johannes Westin i Bjuramålen, för en överenskommen
köpesumma, nämligen 116 Riksdaler 32 skilling Specie, varjämte vi även försälja en åtting i
förenämnde hemman, i vår hand ärvd, till bemälte vår käre son Johannes Westin för en
överenskommen köpesumma 16 Riksdaler 32 skilling Specie, som tillsammans gör 133
Riksdaler 16 skilling Specie, och som vi förenämnda köpesumma tillfullo riktigt och till fullt
nöje bekommit hava, som härmed vederbörligen qvitteras, så avhända vi oss ovannämnda en
fjärding efter helt räknat, uti ovannämnda hemman Gunnarsryd, och det tillägnar köparen vår
kära son Johannes Westin och dess kära hustru Lena Jonasdotter, med hus, jord, åker och
äng, skog och mark, torp och torpställe, qvarn och qvarnställe, intet undantagandes av allt
vad som därtill nu ligger och lyder eller hädanefter lagligen tillvinnas kan, utan som sin lag
och välfångna egendom bruka, nyttja och för evärderliga tider behålla för sig och sina
arvingar, kommandes köparen att tillträda förenämnde hemman det nästkommande vårfrudag
i det stånd det då befinnes.
Till yttermera visso haver vi detta med våra namns uti tillkallade vittnens när och övervaro
bekräftat , som skedde i Bjuramålen den 5 November 1790.
Magnus Westin, Christina Nilsdotter i Gunnarsryd, säljare
Johannes Westin och Helena Jonasdotter, köpare
Såsom tillkallade och närvarande vittnen underskriva: Johan Månsson i Holmåkra, Sven
Jonasson i Hagen.
Varföre och som tillika präntades Höglovlige Kunglige Kammarcollegie under den 10 mars
1768 utfärdade Skattebrev på 1/4 dels mantal Gunnarsryd, fann prövarna skäligt härigenom
upbjuda detta 1/4 uti Krono Skatte hemmanet Gunnarsryd för Trumslagaren Johannes
Westin i Bjuramålen och dess hustru samt deras arvingar, emot 133 Riksdaler 16 skilling
Specie, nu 1.a gången.

Gunnarsryd den 6 maj 1791
1/4-ding uti Krono Skatte hemmanet Gunnarsryd, upböds för Trumslagaren Johannes Westin
i Bjuramålen och dess hustru, samt deras barn och arvingar, emot köpesumman Ett hundrade
Trettio Tre Riksdaler 16 skilling Specie, nu 2.a gången.

Gunnarsryd den 17 oktober 1791
Upböds 1/4-ding uti Krono Skatte hemmanet Gunnarsryd för Trumslagaren Johannes Westin
i Bjuramålen och dess hustru Helena Jonasdotter, samt deras arvingar emot köpesumman
133 Riksdaler 16 skilling Specie, upbuden nu 3.e gången.

Gummarp den 1 september 1879
Under anhållan om lagfart inlämnade nämndeman Lars Johan Johansson i Åsen en så
lydande handling.
Köpebrev: För en överenskommen köpesomma stor Fyra tusen/4000/ kronor hava vi
underetcknade upplåtit och försålt 1/8 del mantal Krono Skatte hemman Gummarp, belägit i
Malmbäck socken och Västra Härad till Claes Borg i Stafsjö och hans hustru Eugenia
Wilhelmina Andersdotter, och som denna köpesumma dels kontant och dels genom
förbindelse är betald så avhända vi oss berörda 1/8 del mantal Gummarp, med jord, skog,
vatten och åbyggnader och allt vad därtill lyder i enlighet med köpekontrakt av den 20 juni
1878, och tillägnar vi detsamma ovannämnde köpare i nu befintligt skick att tillträda denna
dag. Och äger desse köpare på egen bekostnad vid vederbörlig domstol sig lagfart och fasta
förvärva vartill lämnats nödiga åtkomsthandlingar. Till yttermera visso haver vi detta salu
och köpebrev i vittnens närvaro undertecknat, erkännes och försäkras, Viresjö den 14 mars
1879.
L. O. Forsberg, Lars Nilsson, Johan Sonesson, N. Christersson
På en gång närvarande vittnen intygar: Jöns Pehrsson Kjelledal, N. Danielsson i Ousby
Och som därjämte företeddes Häradsrätten den 22 juli 1875 för säljarna utfärdade fastebrev
å, jämte annan fastighet, å ¼ mantal Gummarp, fann Häradsrätten skäligt meddela Claes
Borg och hans hustru Eugenia Wilhelmina Andersdotter lagfart å 1/8 del mantal …….
Gummarp i Malmbäck socken, vilken för bevisning till 2950 kronor uppskattade
hemmansdel, de för 4000 kronor köpt av L. O. Forsberg, Lars Nilsson, John Sonesson, och
N. Christersson.

Gummarp den 1 september 1879
Under anhållan om lagfart inlämnade nämndeman Lars Johan Johansson i Åsen en så
lydande handling.
Köpebrev: För en överenskommen köpesumma stor Fyra tusen/4000/ kronor hava vi
undertecknade upplåtit och försålt 1/8 dels mantal Krono Skatte hemman Gummarp, belägit i
Malmbäck socken, Västra Härad, till Pehr Adolf Ljung i Jönköping och hans hustru Emma
Andersdotter, och som denna köpesumma dels kontant och dels genom förbindelse är betald
så avhänder vi oss berörda 1/8 dels mantal Gummarp, med jord, skog, vatten och
åbyggnader, och allt vad därtill lyder i enlighet med köpekontrakt av den 20 juni 1878, och
tillägnar vi detsamma ovannämnde köpare i nu befintligt skick, att tillträda denna

Gummestorp den 15 november 1865
Emot en överenskommen , genom skuldebrev och likvid erhållen och härmed kvitterad

köpesumma stor femtusen riksdaler riksmynt har jag undertecknad med min hustrus bifall
och samtycke härigenom försålt vårt i Västra Härad och Malmbäck socken belägna 1/8
mantal kronoskatte Gummestorp till grenadiären Claes Magnus Säll och hans hustru Johanna
Sofia Larsdotter i Gummestorp. I anledning varav vi avhänder oss berörde hemmansdel med
allt vad därtill lyder i jord, vatten och åbyggnader och tillägnar det köparne till välfången
egendom att tillträda den 14 mars 1866 i befintligt stånd. Till mera visso äro detta salubrev
av i vittnens närvaro undertecknat, erkännes av Gummestorp den 15 november 1865.
Gustaf Lundblad, Maria Lundblad, säljare
Till vittnen: Johannes Malmqvist, Johannes Andersson, båda från Gummestorp

Gölstorp den 10 maj 1875
Under anhållan om lagfart inlämnade nämndeman Lars Johan Johansson i Åsen följande
handling.
Köpebrev. Varigenom A. Bil. litt.5, oss som därjämte företeddes dels Häradsrättens den 7
September 1872, på Johannes Jonasson och dess hustru Maria Katarina Hansdotter utfärdade
fastebrev å 1/8 dels mantal Gölstorp, och dels en den 4 November samma år efter bemälde
Johannes Jonasson förrättadt arvskifte, enligt vilket hans efterlämnade änka Maria Katarina
Hansdotter av boets fasta egendom 1/8 mantal Gölstorp bekommit 1/16 dels mantal, fann
Häradsrätten skäligt meddela Sven August Johannesson uppbud första gången å 1/32 mantal
Frälse Gölstorp i Malmbäck socken, vilken för bevillning till 1250 kronor uppskattade
hemmansdel han för 1100 kronor köpt av Maria Katarina Hansdotter.

Gölstorp den 10 maj 1875
Under anhållan om lagfart inlämnade nämndeman Lars Johan Johansson i Åsen följande
köpebrev.
Till åtkomstens styrkande åberopades dels Häradsrättens den 7 September 1872 för Johannes
Jonasson och hans hustru Maria Katarina Hansdotter utfärdade fastebrev å 1/8 dels mantal
Gölstorp, dels ock ett den 4 November samma år efter bemälde Johannes Jonasson upprättat
arvskifte enligt vilket boets fasta egenom 1/8 mantal Gölstorp såsom skiftats emellan hans
sterbhusdelägare änkan Maria Katarina Hansdotter och med henne sammanavlade sonen
Johannes Albert, att de vardera bekommit 1/16 dels mantal.
Från domboken för idag, Nö.286, skall här uppå ansökan av Anders Jonasson i Gransäng,
såsom förmyndare för ifrågavarande omyndige tecknas, att Häradsrätten godkänt
ifrågavarnde försäljningsåtgärd. Med anledning av vad sålunda förekommet, fann
Häradsrätten skäligt meddela Sven August Johansson, och hans hustru Maria Katarina
Hansdotter första uppbudet å 1/16 mantal Frälse Gölstorp i Malmbäck socken, hvilken för
bevillning till 2550 kronor uppskattade hemmansdel, de för 2200 kronor köpt av Anders
Jonasson i Gransäng, såsom förmyndare för Maria Katarina Hansdotters med afvlidne
mannen Johannes Jonasson sammanavlade omyndige son.

Gölstorp den 17 april 1875

Emot en vid frivillig auktion, högstbjuden och härmed qvitterad köpesumma stor Tvåtusen
Tvåhundra kronor, haver jag undertecknad i egenskap af förmyndare för gossen Johannes
Albert Johannesson i Gölstorp, försålt denna fastighetslott 1/16 dels mantal i
Frälsehemmanet Gölstorp, beläget i Wästra Härad och Malmbäcks socken, till Sven August
Johannesson och hans hustru Maria Katarina Hansdotter i Gölstorp. I följd häraf afhänder jag
min Myndlings ofvannämnde 1/16 dels mantal i sagde hemman, med hus, jord, vatten och
åbyggnader, och allt vad därtill lyder eller hädanefter med lag tillvinnas kan, och tillägnar
ofvannämnde köpare till välfången egendom, att i befintligt skick tillträda den 14 mars 1876.
Såvida välloflig Härads Rätten godkänner denna försäljnings åtgärd, och äger köparen på
egen bekostnad vid vederbörlig Domstol sig lagfart och fasta förvärva. Till mera visshet är
detta salu och köpebrev av mig i vittnes närvaro undertecknat.
Erkännes och försäkras av Gölstorp den 17 April 1875
L. J. Johansson på Åsen, auktionsförrättare
Anders Jonasson, förmyndare och säljare, egenhändigt
På en gång närvarande vittnen. Johannes Petersson, C. J. Larsson, båda i Fallnafors

Hageryd 1/4 mantal, år 1869 den 27 januari
Nämndeman Lars Johan Johansson i Åsen begär lagfart på grund af ett så lydande köpebref.
Litt:E Undertecknade enkeman och arfvingar efter aflidna hustrun Anna Stina Larsdotter gör
veterligt att vi genom detta salubref försäljer vårt i giftorätt och arf tillfallna Ett fjerdedels
mantal Kronoskatte Hageryd i Malmbäcks socken till Johannes Johannesson och hans hustru
Anna Karin Jonasdotter i Linneryd emot erhållen och qvitterad köpesumma stor Åtta tusen
Ett hundra /8.100/ Riksdaler riksmynt.
I anledning hvaraf vi afhänder oss berörde hemman med allt hvad därtill lyder, i Jord, vatten
och åbyggnader, och tillegnar detsamma köparne till välfången egendom, att nu genast i
befintligt stånd tillträda, allenast förbehållandes mig Petter Nilsson undantagsförmoner för
lifstiden på sätt Särskild handling derom bestämmer. Till mera visso är detta salubref af oss i
vittnens närvaro undertecknadt.
Erkännes af Hageryd den 1 juli 1868
Peter Nilsson enkoman, Johan August Petersson, Claes Petersson, Carl Wilhelm Petersson
genom fadern och laga förmyndaren ofvannämnde Petter Nilsson, Emma Christina
Petersdotter, S. Stille, Malkolm Larsson och Johanna Petersdotter, Mathilda Helena
Petersdotter, Anders Johan Andersson, alla säljare.
Bevittnas af A. Abrahamsson i Sniparp, Claes Peter Johannesson i Hageryd.
Tillika företes följande handlingar.
1. Ett den 28 januari 1851 för Peter Nilsson och Anna Stina Larsdotter utfärdatdt fastebref å
ett fjerdedels mantal Krono Skatte Hageryd, hvaraf Anna Stina Larsdotter ärft ett
adertondedels mantal och gemensamt med Peter Nilsson köpt återstoden af Lars Malmqvists
öfrige Sterbhusdelägare.
2. En den 23 mars 1860 efter hustrun Anna Stina Larsdotter från Hageryd förrättad
bouppteckning, som visar, att Anna Stina Larsdotter såsom Sterbhusdelägare efterlämnat

från ett föregående äktenskap dottern Anna Karin Jonasdotter, gift med Johannes
Johannesson i Linneryd, samt med efterlefvande mannen Peter Nilsson sammanaflade
sönerna August Petersson, Klas Petersson, och Karl Wilhelm Petersson, samt döttrarna
Johanna Sofia, gift med Malkolm Larsson, Emma Kristina och Mathilda Helena, varande
bland boets tillgångar upptaget ett fjerdedels mantal Hageryd.
3. Ett den 24 mars 1860 emellan förenämnde sterbhusdelägare förrättadt arfskifte, hvaraf
inhämtades, att Anna Katarina Jonasdotter redan erhållit godtgörelse för sin arfsrätt i
fastigheten, samt att enkemannen frivilligt afstått från den honom enligt lag tillkommande
större andel i fastigheten, hvilken till följd deraf sålunda fördelats, att enkemannen bekommit
ett åttondedels mantal, och hans sex barn gemensamt ett åttondels mantal, och
4. Kronodebetsedel för år 1867, utvisande att ett fjerdedels mantal Hageryd blifvit för
bevillning värderat till åtta tusen ett hundra riksdaler riksmynt. Från domboken för denna
dag antecknas, att Häradsrätten på ansökan af Peter Nilsson, såsom förmyndare för sin son
Karl Wilhelm, funnit skäligt godkänna ifrågavarande försäljning såvidt den rörer den
omyndige.
Slutligen antecknas, från härvarande jordeboks extrakt att försålda hemmansdelens rätta
namn är Hagseryd.
Med anledning af hvad sålunda förekommit, finner Häradsrätten skäligt meddela första
uppbudet å ett fjerdedels mantal Krono Skatte Hagseryd i Malmbäcks socken, hvilket Peter
Nilsson och hans med aflidna hustru Anna Stina Larsdotter sammanaflade barn såldt till
Johannes Johannesson och hans hustru Anna Karin Jonasdotter för åtta tusen ett hundra
riksdaler riksmynt, och förbehåll om undantag för Peter Nilsson.

Klappa den 13 februari 1912
År 1912 den 13 februari §.181 (Klappa Kronoskatte 7/256 mantal)
Under anhållan om lagfart för änkan Johanna Charlotta Johannesdotter å 7/256 mantal
Klappa, ingaf extra ordinarie landskanslisten Axel R. Svensson i Jönköping ett så lydande
arfskifte.
Arfskifte:
Förrättades den 9 juli 1907 i sterbhuset efter aflidne hemmansägaren Carl Johan Andersson i
Klappa, Malmbäcks socken. Bouppteckning företeddes som var hållen i sterbhuset den 2
augusti 1902, hvilken upptager arfvingarne, änkan Johanna Charlotta Johannesdotter,
sönerna Johannes August, Klaes Alfrid, och Anders Frithiof Karlssöner. Döttrane Emma
Kristina och Hulda Lovisa Karlsdöttrar, den senare gift med folkskolläraren S. J. Ekholm, nu
i Nydala. Johannes August och Klaes Alfred företräddes af brodern Anders Frithiof enligt
uppvisad fullmakt, samt Emma Kristina företräddes af folkskolläraren S. J. Ekholm enligt
även uppvisad fullmakt.
Bouppteckningen upptager sterbhusets ägande fastighet 7/128 dels mantal Klappa i
Malmbäcks socken, som nu emellan arfvingarne kommer att fördelas, och tillkommer
Änkan 7/256 mantal
Sonen Johannes August 7/1280 mantal

Sonen Klaes Alfred 7/1280 mantal
Sonen Anders Frithiof 7/1280 mantal
Dottern Emma Kristina 7/1280 mantal
Dottern Hulda Lovisa 7/1280 mantal
Med skifte af lösegendomen beslöt arfvingarne få anstå tills vidare.
Med förestående arfskifte och fördelning förklarar vi oss nöjde.
Dag som ovan
Johanna Charlotta Johannesdotter, Anders Frithiof Karlsson, S. J. Ekholm, Hulda Ekholm
Skiftesmän: C. Andersson Malmbäck, Oskar Lagerqvist
Underskrifterna bevittnas av: C. Andersson, Oskar Lagerqvist
För åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens fastebref den 18 juli 1874, Nö.86, för
Carl Johan Andersson och hans hustru Johanna Charlotta Johannesdotter å 7/128 mantal
Kronoskatte Klappa i Malmbäcks socken, som de köpt af den sistnämndas moder änkan Inga
Lisa Hansdotter.
Härjämte företeddes vederbörlig debetsedel, utvisande att det genom ofvanintagne arfskiftet
fördelade 7/128 mantal Klappa för nästlidet år bevillningstaxerats för 3.000 kronor.
Beslut:
Enär bouppteckning efter aflidne Carl Johan Andersson icke blifvit i ärendet företedd, samt
däri ej heller visats, att Johannes August Karlsson och Klaes Alfred Karlsson, bemyndigat
Anders Frithiof Karlsson att vid arfskiftesförrättningen efter bemälde aflidne bevaka deras
rätt, eller att S. J. Ekholm af Emma Kristina Karlsdotter erhållit motsvarande uppdrag, kan
förevarande lagfartsansökan icke bifallas, utan varder af Häradsrätten afslagen.

Klappa den 13 februari 1912
År 1912 den 13 februari §.182 (Klappa Kronoskatte 7/1280 mantal)
Under anhållan om lagfart för Johannes August Karlsson å 7/1280 mantal Klappa, ingaf
extra ordinarie landskanslisten Axel R. Svensson i Jönköping, ett så lydande arfskifte.
Arfskifte:
Förrättades den 9 juli 1907 = = = se §.181 = = =
Underskrifterna bevittnas af C. Andersson, Oskar Lagerqvist
Till åtkomstens = = = se §.181 = = =
Inga Lisa Hansdotter
Härjämte företeddes = = = se §.181 = = =
3.000 kronor
Beslut:
Enär bouppteckning = = = se §.181 = = = afslagen

Klappa den 13 februari 1912
År 1912 den 13 februari §.183 (Klappa Kronoskatte 7/1280 mantal)
Under anhållan om lagfart för Klaes Alfred Karlsson å 7/1280 mantal Klappa, ingaf extra

ordinarie landskanslisten Axel R. Svensson i Jönköping, ett så lydande arfskifte.
Arfskifte:
Förrättades den 9 juli 1907 = = = se §.181 = = =
Underskrifterna bevittnas af C. Andersson, Oskar Lagerqvist
Till åtkomstens = = = se §.181 = = =
Inga Lisa Hansdotter
Härjämte företeddes = = = se §.181 = = =
3.000 kronor
Beslut:
Enär bouppteckning = = = se §.181 = = = afslagen

Klappa den 13 februari 1912
År 1912 den 13 februari §.184 (Klappa Kronoskatte 7/1280 mantal)
Under anhållan om lagfart för Anders Frithiof Karlsson å 7/1280 mantal Klappa, ingaf extra
ordinarie landskanslisten Axel R. Svensson i Jönköping, ett så lydande arfskifte.
Arfskifte:
Förrättades den 9 juli 1907 = = = se §.181 = = =
Underskrifterna bevittnas af C. Andersson, Oskar Lagerqvist
Till åtkomstens = = = se §.181 = = =
Inga Lisa Hansdotter
Härjämte företeddes = = = se §.181 = = =
3.000 kronor
Beslut:
Enär bouppteckning = = = se §.181 = = = afslagen

Klappa den 13 februari 1912
År 1912 den 13 februari §.185 (Klappa Kronoskatte 7/1280 mantal)
Under anhållan om lagfart för Emma Kristina Karlsdotter å 7/1280 mantal Klappa, ingaf
extra ordinarie landskanslisten Axel R. Svensson i Jönköping, ett så lydande arfskifte.
Arfskifte:
Förrättades den 9 juli 1907 = = = se §.181 = = =
Underskrifterna bevittnas af C. Andersson, Oskar Lagerqvist
Till åtkomstens = = = se §.181 = = =
Inga Lisa Hansdotter
Härjämte företeddes = = = se §.181 = = =
3.000 kronor
Beslut:
Enär bouppteckning = = = se §.181 = = = afslagen

Klappa den 13 februari 1912
År 1912 den 13 februari §.186 (Klappa Kronoskatte 7/1280 mantal)

Under anhållan om lagfart för Hulda Lovisa Karlsdotter å 7/1280 mantal Klappa, ingaf extra
ordinarie landskanslisten Axel R. Svensson i Jönköping, ett så lydande arfskifte.
Arfskifte:
Förrättades den 9 juli 1907 = = = se §.181 = = =
Underskrifterna bevittnas af C. Andersson, Oskar Lagerqvist
Till åtkomstens = = = se §.181 = = =
Inga Lisa Hansdotter
Härjämte företeddes = = = se §.181 = = =
3.000 kronor
Beslut:
Enär bouppteckning = = = se §.181 = = = afslagen

Klappa den 9 april 1912
År 1912 den 9 april §.279 (Klappa Kronoskatte 7/128 mantal)
Under anhållan om lagfart uppgav nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö en så lydande
handling.
Köpebref:
Emot en överenskommen och härigenom kvitterad köpesumma Femtusen Trehundra /5.300/
kronor, har vi undertecknade sterbhusdelägare denna dag till Klas Albert Röhs försålt vårt
gemensamma ägande 7/128 mantal Kronoskatte Klappa, som är beläget i Malmbäcks socken
och Västra härad, att denna dag genast tillträdas.
I följd häraf afhända vi oss bemälda hemmansdel med allt hvad därtill hörer och lagligen
tillvinnas kan, i hus, jord, skog, vatten och åbyggnader enligt karta och skifteshandlingar, att
han må den äga och besitta såsom välfången egendom.
Sålunda afhandlat, som skedde i Klappa den 18 mars 1911
Alfrida Andersdotter, Karl Andersson, August Johansson, Oskar Andersson
Frans A. Lagerqvist, förmyndare
Bevittnas af: Carl Th. Andersson, J. A. Johansson
Härjämte företeddes utdrag af Häradsrättens förmyndarskapsprotokoll den 29 oktober 1906
§.39, utvisande att hemmansägaren Frans Axel Lagerqvist i Klappa ,sagde dag förordnats till
förmyndare för August Perssons därstädes och hans aflidna hustru Ida Kristina Petersdotters
omyndiga barn, Axel Gunnar, Helga Ottilia, och Erik Henry Emanuel.
Af Häradsrättens dombok denna dag, Nö.196 inhämtades att Häradsrätten godgändt
ifrågavarande försäljning i hvad den afsåg ofvannända omyndigas andelar i försålda
fastigheten.
Till åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens lagfartsbevis den 10 april 1911 §.137 för
Anders August Persson eller Johansson, Karl Sidor Andersson, Alfrida Sofia Andersdotter,
Oskar Emil Andersson, Axel Gunnar Andersson, Erik Henry Emanuel Andersson, och Helga
Ottilia Andersson å 7/128 mantal Kronoskatte Klappa i Malmbäcks socken.
På grund af hvad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken
belägna 7/128 mantal Kronoskatte Klappa, som Klas Albert Röhs jämlikt köpebref den 18

mars 1911, för Femtusen Trehundra kronor, köpt af Anders August Persson eller Johansson,
Karl Sidor Andersson, Alfrida Sofia Andersdotter, Oskar Emil Andersson, Axel Gunnar
Andersson, Erik Henry Emanuel Andersson, och Helga Ottilia Andersdotter, därom etc. = =
= se §.272 = = = utfärdades.

Klappa den 9 april 1912
År 1912 den 9 april §.280 (Klappa Kronoskatte 7/128 mantal)
Under anhållan om lagfart för Karl Gustaf Holm och hans tilltänkta hustru Ester Krantz,
ingaf nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö ett med därå tecknad överlåtelse så lydande
köpebref.
Köpebref:
Emot en överenskommen etc. = = = se §.279 = = = J. A. Johansson
Förestående köpeafhandling varder under samma pris och villkor öfverlåten och
transporterad till Karl Gustaf Holm och hans tillämnade hustru Ester Krantz.
Klappa den 20 november 1911
Albert Röhs
Bevittnas af: Carl Th. Andersson, J. A. Johansson
Att omstående köpeöfverlåtelse skett med fullkomligt enahande pris och villkor, betygas på
heder och samvete.
Dag som ofvan
Karl Gustaf Holm, Albert Röhs
Bevittnas af: Carl Th. Andersson, J. A. Johansson
Till åtkomstens styrkande åberopades Häradsrättens lagfartsbevis denna dag §.279, för Klas
Albert Röhs å 7/128 mantal Kronoskatte Klappa i Malmbäcks socken, som Karl Gustaf
Holm och hans tilltänkta hustru Ester Krantz, jämlikt köpebref den 18 mars 1911, med
öfverlåtelse den 20 november 1911, för Femtusen Trehundra kronor köpt af Klas Albert
Röhs.
Därom etc. = = = se §.272 = = = utfärdades.

Klappa den 3 juni 1912
År 1912 den 3 juni §.379 (Klappa Kronoskatte 1/16 mantal)
Under anhållan om lagfart ingav nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö ett så lydande
köpebref.
Köpebref:
Emot en öfverenskommen och härigenom kvitterad köpesumma Femtusen Sjuhundra Femtio
/5.750/ kronor, har jag denna dag till hemmansägaren Karl Albert Karlsson och hans hustru
Charlotta Wilhelmina Karlsson. Försålt mitt ägande 1/16 mantal Klappa, beläget i
Malmbäcks socken och Västra härad, att denna dag i befintligt skick, genast tillträdas.
I följe häraf afhänder jag mig bemälte hemmansdel med allt hvad därtill hörer, och tillägnar
Karl Alb. Karlsson och hans hustru densamma, i hus, jord, skog, vatten och åbyggnader, att
de må den äga och besitta såsom välfången egendom.

Sålunda afhandlat, som skedde i Klappa den 14 mars 1911
K. L. Gustafsson, säljare
Bevittnas af oss på en gång närvarande: F. A. Lagerqvist, Klappa, Per Fornander, Falla
Till åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens lagfartsbevis den 25 november 1901
§.110, för Carl Ludvig Gustafsson å 1/16 mantal Kronoskatte Klappa i Malmbäcks socken.
På grund af vad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken
belägna 1/16 mantal Kronoskatte Klappa, som Karl Albert Karlsson och hans hustru
Charlotta Wilhelmina Karlsson, jämlikt köpebref den 14 mars 1911, för Femtusen Sjuhundra
Femtio kronor, köpt af Karl Ludvig Gustafsson, därom fångeshandlingen försågs med bevis,
och särskilt lagfartsbevis utfärdades.

Klappa den 3 september 1912
År 1912 den 3 september §.53 (Klappa Kronoskatte 7/256 mantal)
Under anhållan om lagfart för änkan Johanna Charlotta Johannesdotter å 7/265 mantal
Kronoskatte Klappa i Malmbäcks socken, ingaf nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö en
så lydande handling.
Arfskifte:
Förrättades den 9 juli 1907 i sterbhuset efter aflidne hemmansägaren Carl Johan Andersson i
Klappa, Malmbäcks socken. Bouppteckning företeddes som var hållen i sterbhuset den 2
augusti 1902, hvilken upptager arfvingarne, änkan Johanna Charlotta Johannesdotter,
sönerna Johannes August, Klaes Alfrid, och Anders Frithiof Karlssöner. Döttrane Emma
Kristina och Hulda Lovisa Karlsdöttrar, den senare gift med folkskolläraren S. J. Ekholm, nu
i Nydala. Johannes August och Klaes Alfred företräddes af brodern Anders Frithiof enligt
uppvisad fullmakt, samt Emma Kristina företräddes af folkskolläraren S. J. Ekholm enligt
även uppvisad fullmakt.
Bouppteckningen upptager sterbhusets ägande fastighet 7/128 dels mantal Klappa i
Malmbäcks socken, som nu emellan arfvingarne kommer att fördelas, och tillkommer
Änkan 7/256 mantal
Sonen Johannes August 7/1280 mantal
Sonen Klaes Alfred 7/1280 mantal
Sonen Anders Frithiof 7/1280 mantal
Dottern Emma Kristina 7/1280 mantal
Dottern Hulda Lovisa 7/1280 mantal
Med skifte af lösegendomen beslöt arfvingarne få anstå tills vidare.
Med förestående arfskifte och fördelning förklarar vi oss nöjde.
Dag som ovan
Johanna Charlotta Johannesdotter, Anders Frithiof Karlsson för egen del och såsom ombud
för Johannes August Karlsson och Klaes Alfred Karlsson , S. J. Ekholm jämväl såsom
umbud för Emma Kristina, Hulda Ekholm
Skiftesmän: C. Andersson Malmbäck, Oskar Lagerqvist
Underskrifterna bevittnas av: C. Andersson, Oskar Lagerqvist

Härvid funnos fogade dels en den 2 augusti 1902 upprättad, vid sagde års lagtima höstting
under Nö.44 inregistrerad bouppteckning efter aflidne Carl Johan Andersson från Klappa,
utvisande att han efterlämnat de i ofvanintagne arfskiftet upptagne dödsbodelägarna, samt att
såsom fastighet i boet antecknats 7/128 mantal Klappa, taxeradt till 2.300 kronor, och dels
särskilda af J. A. Karlsson, C. A. Karlsson, och Emma Karlsson den 7 juli 1907 utfärdade,
vederbörligen bevittnade fullmakter för innehafvaren att vid efrågavarande
arfskiftesförrättning föra fullmaktsgifvarnas talan.
Till åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens fastebref den 18 juli 1874, Nö.86, för
Carl Johan Andersson och hans hustru Johanna Charlotta Johannesdotter å 7/128 mantal
Kronoskatte Klappa i Malmbäcks socken.
På grund af hvad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken
belägne 7/256 mantal Kronoskatte Klappa, som änkan Johanna Charlotta Johannesdotter
jämlikt arfskifte den 9 juli 1907 erhållit i giftorätt efter sin aflidne man Karl Johan
Andersson, derom etc. = = = se §.47 = = = utfärdades.

Klappa den 3 september 1912
År 1912 den 3 september §.54 (Klappa Kronoskatte 7/1280 mantal)
Under anhållan om lagfart för Johannes August Karlsson å 7/1280 mantal Kronoskatte
Klappa i Malmbäcks socken, ingaf nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö, en så lydande
handling.
Arfskifte:
Förrättades den 9 juli 1907 etc. = = = se §.53 = = =
Bevittnas af C. Andersson, Oskar Lagerqvist
Härvid funnos fogade etc. = = = se §.53 = = =
Fullmaktsgifvarnas talan
Till åtkomstens styrkande etc. = = = se §.53 = = =
I Malmbäcks socken
På grund af hvad sålunda förekommit , meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks
socken belägna 7/1280 mantal Kronoskatte Klappa, som Johannes August Karlsson jämlikt
arfskifte den 9 juli 1907, ärft efter sin fader Karl Johan Andersson, därom etc. = = = se §.47
= = = utfärdades

Klappa den 3 september 1912
År 1912 den 3 september §.55 (Klappa Kronoskatte 7/1280 mantal)
Under anhållan om lagfart för Claes Alfred Karlsson å 7/1280 mantal Kronoskatte Klappa i
Malmbäcks socken, ingaf nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö, en så lydande handling.
Arfskifte:
Förrättades den 9 juli 1907 etc. = = = se §.53 = = =
Bevittnas af C. Andersson, Oskar Lagerqvist
Härvid funnos fogade etc. = = = se §.53 = = =

Fullmaktsgifvarnas talan
Till åtkomstens styrkande etc. = = = se §.53 = = =
I Malmbäcks socken
På grund af hvad sålunda förekommit , meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks
socken belägna 7/1280 mantal Kronoskatte Klappa, som Claes Alfred Karlsson jämlikt
arfskifte den 9 juli 1907, ärft efter sin fader Karl Johan Andersson, därom etc. = = = se §.47
= = = utfärdades

Klappa den 3 september 1912
År 1912 den 3 september §.56 (Klappa Kronoskatte 7/1280 mantal)
Under anhållan om lagfart för Anders Frithiof Karlsson å 7/1280 mantal Kronoskatte Klappa
i Malmbäcks socken, ingaf nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö, en så lydande
handling.
Arfskifte:
Förrättades den 9 juli 1907 etc. = = = se §.53 = = =
Bevittnas af C. Andersson, Oskar Lagerqvist
Härvid funnos fogade etc. = = = se §.53 = = =
Fullmaktsgifvarnas talan
Till åtkomstens styrkande etc. = = = se §.53 = = =
I Malmbäcks socken
På grund af hvad sålunda förekommit , meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks
socken belägna 7/1280 mantal Kronoskatte Klappa, som Anders Frithiof Karlsson jämlikt
arfskifte den 9 juli 1907, ärft efter sin fader Karl Johan Andersson, därom etc. = = = se §.47
= = = utfärdades

Klappa den 3 september 1912
År 1912 den 3 september §.57 (Klappa Kronoskatte 7/1280 mantal)
Under anhållan om lagfart för Emma Kristina Karlsdotter å 7/1280 mantal Kronoskatte
Klappa i Malmbäcks socken, ingaf nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö, en så lydande
handling.
Arfskifte:
Förrättades den 9 juli 1907 etc. = = = se §.53 = = =
Bevittnas af C. Andersson, Oskar Lagerqvist
Härvid funnos fogade etc. = = = se §.53 = = =
Fullmaktsgifvarnas talan
Till åtkomstens styrkande etc. = = = se §.53 = = =
I Malmbäcks socken
På grund af hvad sålunda förekommit , meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks
socken belägna 7/1280 mantal Kronoskatte Klappa, som Emma Kristina Karlsdotter jämlikt
arfskifte den 9 juli 1907, ärft efter sin fader Karl Johan Andersson, därom etc. = = = se §.47
= = = utfärdades

Klappa den 3 september 1912
År 1912 den 3 september §.58 (Klappa Kronoskatte 7/1280 mantal)
Under anhållan om lagfart för S. J. Ekholms hustru Hulda Lovisa Karlsdotter å 7/1280
mantal Kronoskatte Klappa i Malmbäcks socken, ingaf nämndemannen A. J. Andersson i
Kansjö, en så lydande handling.
Arfskifte:
Förrättades den 9 juli 1907 etc. = = = se §.53 = = =
Bevittnas af C. Andersson, Oskar Lagerqvist
Härvid funnos fogade etc. = = = se §.53 = = =
Fullmaktsgifvarnas talan
Till åtkomstens styrkande etc. = = = se §.53 = = =
I Malmbäcks socken
På grund af hvad sålunda förekommit , meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks
socken belägna 7/1280 mantal Kronoskatte Klappa, som S. J. Ekholms hustru Hulda Lovisa
Karlsdotter jämlikt arfskifte den 9 juli 1907, ärft efter sin fader Karl Johan Andersson, därom
etc. = = = se §.47 = = = utfärdades

Klappa den 3 september 1912
År 1912 den 3 september §.59 (Klappa Kronoskatte 7/160 mantal)
Under anhållan om lagfart ingaf nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö en så lydande
handling.
Köpekontrakt:
Varigenom sterbhusdelägarna i 7/128 dels mantal Klappa, härmed till min son och vår broder
Anders Frithiof Karlsson i Klappa, försäljer våra i arf tillfallna hemmanslotter, nämligen jag
Johanna Charlotta Johannesdotter 7/256 dels mantal, jag Johannes August Karlsson 7/1280
dels mantal, jag Klaes Alfred Karlsson 7/1280 dels mantal, och jag Emma Kristina
Karlsdotter 7/1280 dels mantal, eller tillsammans 7/160 dels mantal, för en öfverenskommen
köpesumma stor 1.351 kronor 63 öre, som betalas sålunda att köparen övertager
hypotekslånet med återstående kapital skuld 732 kronor, till folkskolläraren S. J. Ekholm i
Nydala 338 kronor 63 öre, samt en annan skuld å 81 kronor, dito till bröderna Johannes
August Karlsson och Klaes Alfred Karlsson, 100 kronor till hvardera, som utbetalas vid vår
moders död, dock utan ränta.
Köparen förbindes att till modern utgifva de undantagsförmåner ett idag upprättat
undantagskontrakt innehåller.
Hemmansdelen tillträdes idag sådant det nu befinnes.
De nu å hemmanet befintliga lösörena, såsom kreatur, kör och åkerbruksredskap, och inre
inventarier, intet undantagandes, åtföljer köpet.
Sålunda afhandlat, som skedde i Klappa, Malmbäcks socken den 27 juni 1908
Johanna Johannesdotter, Johannes August Karlsson, Klaes Alfred Karlsson, Emma Kristina
Karlsson, säljare

Med förestående kontrakt och villkor, förklarar jag mig nöjd
Anders Frithiof Karlsson, köpare
Bevittnas af C. Andersson, Christina Andersson
Till åtkomstens styrkande åberopades Häradsrättens lagfartsbevis denna dag.
1. Under §.53 för änkan Johanna Charlotta Johannesdotter å 7/256 mantal Kronoskatte
Klappa
2. Under §.54 för Johannes August Karlsson å 7/1280 mantal Kronoskatte Klappa
3. Under §.55 för Klaes Alfred Karlsson å 7/1280 mantal Kronoskatte Klappa, och
4. Under §.57 för Emma Kristina Karlsdotter å 7/1280 mantal Kronoskatte Klappa i
Malmbäcks socken
På grund af hvad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken
belägna 7/160 mantal Kronoskatte Klappa, som Anders Frithiof Karlsson jämlikt
köpekontrakt den 27 juni 1908, för Ett tusen Tre hundra Femtio kronor 63 öre och villkor om
undantag, köpt af sin moder, änkan Johanna Charlotta Johannesdotter och sina syskon
Johannes August Karlsson, Klaes Alfred Karlsson, och Emma Kristina Karlsdotter, därom
fångeshandlingen försågs med bevis och särskildt lagfartsbevis utfärdades.

Klappa den 10 april 1911
År 1911 den 10 april §.137 (Klappa Kronoskatte 7/128 mantal)
Under anhållan om lagfart för Ida Kristina Petersdotters dödsbodelägare å 7/128 mantal
Klappa, hade Anders August Pehrsson i Sävsjö till Domhafvanden ingifvit en i hit lämnde
delar så lydande bouppteckning:
År 1906 den 26 november förrättades bouppteckning efter hustrun Ida Kristina Petersdotter i
Klappa af Malmbäcks socken, som därstädes aflidit den 31 sistlidne augusti, och såsom
sterbhusdelägare efterlämnat.
Mannen numera änkemannen Anders August Pehrsson
Myndige sonen Karl Sidor född den 16 december 1881, närvarande
Myndiga dotterna Alfrida Sophia född den 23 december 1884, närvarande
Samt omyndige sonen Oskar Emil född den 14 april 1888
Samt omyndige sonen Axel Gunnar född den 27 november 1893
Samt omyndige sonen Erik Henry Emanuel född den 19 december 1900
Samt omyndiga dottern Helga Ottilia född den 19 januari 1897
Att vid denna förrättning bevaka de omyndigas rätt inställde sig deras laga förmyndare,
hemmansägaren F. A. Lagerqvist här i gården.
Boet uppgafs under edelig förpliktelse af änkemannen, samt antecknades och värderades som
följer.
Tillgångar:
Fastighet 7/128 mantal Klappa, under äktenskapet förvärfvat, med ett taxeringsvärde af enl.
senaste taxering, kronor 2.500
Sålunda enligt uppgift noga antecknadt och värderadt, betygas som ofvan.
Carl Th. Andersson, Johannes Röhs, uppteckning och värderingsmän

Att allt blifvit rätt uppgifvit och intet med vett eller vilja blifvit doldt eller utelämnat, intygar
med edelig förpliktelse, som ofvan.
Anders August Pehrsson, änkeman
Närvarande vid bouppteckningen
Carl Sidor Andersson, Alfrida Sofia Andersson, Frans A. Lagerqvist, förmyndare
Bevittnas af: Carl Th. Andersson, Johannes Röhs
Nö.2 År 1907 vid lagtima Vårtinget med Västra härad, blef denna bouppteckning inqvitterad,
betygar
På Häradsrättens vägnar, Fredrik Landegren
Till åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens lagfartsbevis den 26 november 1894,
§.176, för Anders August Johansson och hans hustru Ida Kristina Petersdotter å 7/121 mantal
Kronoskatte Klappa i Malmbäcks socken.
Det upplystes och antecknades att Anders August Pehrsson och Anders August Johansson
vore samma person.
På grund af hvad sålunda förekommit meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken
belägna 7/121 mantal Kronoskatte Klappa, som Anders August Pehrsson eller Johansson,
samt Karl Sidor Andersson, Alfrida Sofia Andersdotter, Oskar Emil Andersson, Axel
Gunnar Andersson, Erik Henry Emanuel Andersson, och Helga Ottilia Andersdotter, jämlikt
bouppteckning den 26 november 1906, bekommit den förstnämnde i giftorätt och de öfriga i
arf, efter aflidna Ida Kristina Petersdotter, därom fångeshandlingen försågs med bevis och
särskildt lagfartsbevis utfärdades.

Klappa den 19 januari 1897
År 1897 den 19 januari §.25 (Klappa 1/32 mantal)
Genom nämndemannen Klas Andersson i Västanå lät Hedvig Andersdotter i Klappa, under
anhållan om lagfart å 1/32 mantal Klappa, som hon ärft efter si aflidne fader Anders Ståhl,
inlämna följande handlingar.
1. Häradsrättens den 7 mars 1821 utfärdade fastebref å 1/4 mantal Klappa, som Anders Ståhl
och hans hustru Ingela Israelsdotter erhållit i gåfva af den senares fader Israel Pehrsson .
2. I bestyrkt afskrift en den 23 januari 1832 efter aflidne Anders Ståhl från Klappa hållen
bouppteckning, utvisande att han som sterbhusdelägare efterlämnat hustrun Ingela
Israelsdotter och med henne sammanaflade barnen, Stina Katarina, Helena, Hedvig, och
Johanna, samt att i boet funnits 1/4 mantal Klappa.
3. Följande
"Frauseamt af lagfartsprotokollet hållit vid lagtima vinterting med Västra härad den 2 mars
1850".
§.194. För uppbuds vinnande ingafs ett köpebref af följande lydelse.
Som upplästes och förevistes.
1. Ett den 18 mars 1833 förrättadt arfskifte efter aflidne nämndemannen Anders Ståhl,
mellan hans efterlämnade änka Ingela Isrelsdotter och fyra stycken omyndiga döttrar,
nämligen, Stina Katarina, Magdalena, Hedvig och Johanna, och har boets fastighet 1/4

mantal Klappa härvid blifvit sålunda fördelad, att änkan däraf bekommit 1/8 mantal, och
barnen gemensamt 1/8 mantal, hvarjämte arfskiftet innehåller, att Ståhl och hans hustru
bekommit 1/4 mantal Klappa såsom gåfva af den senares föräldrar enligt afhandling af den
11 oktober 1819, och i följd deraf erhållit Häradsrättens fastebref å hemmanet den 7 mars
1821.
På Häradsrättens vägnar
Ej underskrifvit
Rätt transemmeradt betygar
Af Domstolsämbetet
H. Ljunggren

Klappa den 7 september 1896
År 1896 den 7 september §.9 (Klappa 1/16 mantal)
Genom nämndemannen Klas Andersson i Västanå, lät Klas Wilhelm Ekedahl anhålla om
lagfart å 1/16 mantal Klappa, på grund af detta,
Köpebref:
Till vår son Klas Wilhelm Ekedahl och hans hustru Kristina Johansson försälja vi härmed
vårt ägande 1/16 mantal Klappa, beläget i Västra härad och Malmbäcks socken, med rätt att
genast tillträda i det skick det nu befinnes, till jord, hus och skog, för en utom
undantagsförmånen oss emellan öfverenskommen köpeskilling stor Tvåtusen Femhundra
kronor, hvilken summa af köparen redan är betald, på så sätt att dessa öfvertager det i
hemmanet befintliga hypotekslånet å Etttusen Trehundra kronor och resten eller Etttusen
Tvåhundra kronor kontant och härmed qvitteras.
På grund häraf afhänder vi oss all rätt till bemälde hemman och tillägnar det köparne som
deras välfångna egendom med hvad därtill i en framtid lagligen tillvinnas kan, att äga de utan
vårt hörande därå hos vederbörlig domstol på egen bekostnad söka fasta och lagfart.
Klappa den 15 januari 1896
Jonas Ekedahl, Johanna Jacobsdotter, säljare
Bevittnas af: P. J. Andersson, Carolina Fagerberg, båda i Malmbäck
Därjämte företeddes dels i styrkt afskrift, dels Häradsrättens den 16 maj 1848 utfärdade
fastebref å 1/8 mantal Klappa, som änkan Malena Johannesdotter och förmyndaren för
hennes med aflidne mannen Jacob Jönsson sammanaflade barn Jonas Magnus Johannesson, i
öfverensstämmelse med Jacob
(alla sidor ej filmade)

Klappa den 6 juli 1882
År 1882 den 6 juli §.11 Litt.J (Klappa Kronoskatte 1/16 mantal)
Undertecknade Anders Magnus Petersson och Kristina Jönsdotter i Klappa, försälja härmed
till myndiga Sofia Andersdotter därstädes, å hvilkens vägnar hennes fader och laga målsman
Anders Johan Magnusson i samma hemman afhandlat, med tillträdesrätt den 14 mars 1883,
vårt ägande 1/16 dels mantal Kronoskatte Klappa i Malmbäcks socken, Västra härad ocj

Jönköpings län, för en öfverenskommen köpesumma af Etttusen Sjuhundra kronor och inga
villkor, och som denna köpeskilling blifvit genom idag utfärdadt skuldebref och
öfvertagande af intecknad skuld till fullo betald, på sätt denna dag upprättadt köpekontrakt
närmare innehåller, så afhända vi oss härmed nämnde fastighet, med allt hvad därtill hörer,
af ålder lydt och lagligen tillvinnas kan, och tillägnar den Sofia Andersdotter eller hennes
rätts innehafvare att äga och besitta, förbindande vi oss till hemul efter lag, och är detta
köpebref i nedannämnde vittnens närvaro och oss egenhändigt underskrifvit.
Som skedde i Bjärkaryd den 6 juli 1882
Anders Magnus Petersson med hand å pennan, Kristina Jönsdotter med hand å pennan
På en gång närvarande vittnen, af hvilka jag C. J. A. Kulberg på säljarens begäran
undertecknadt deras namn.
C. J. A. Kulberg, vice häradshöfvding, A. Kulberg, inspektor

Klappa den 4 september 1882
År 1882 den 4 september §.11 (Klappa Kronoskatte 1/16 mantal)
Med begäran om lagfart för omyndiga Sofia Andersdotter å 1/16 mantal Kronoskatte Klappa
i Malmbäcks socken, inlämnade nämndemannen L. J. Johansson i Åsen, ett så lydande,
Köpebref:
Undertecknade Anders Magnus etc. = = = Litt. J
Därjämte företeddes denne Häradsrättens den 17 januari 1881 för Anders Magnus Petersson
och hans hustru Kristina Jönsdotter utfärdade lagfartsbevis å 1/16 mantal Kronoskatte
Klappa i Malmbäcks socken. Med anledning af hvad sålunda förekommet meddelade
Häradsrätten lagfart å 1/16 mantal Kronoskatte Klappa i Malmbäcks socken, hvilken
hemmansdel omyndiga Sofia Andersdotter genom sin fader Anders Johan Magnusson, enligt
köpebref den 6 sistlidne juli för 1.700 kronor tillhandlat sig af Anders Magnus Petersson och
hans hustru Kristina Jönsdotter, därom köpebrefvet försågs med bevis.

Klappa den 18 januari 1882
Under förnyad anhållan om lagfart å 1/32 mtl Klappa, inlämnar nämndeman Lars Johan
Johansson i Åsen, det under §81 vid nästlidne års vårting intagna arvskifte av den 6 augusti
1880 efter avlidne Gustaf Johannesson från Klappa, enligt vilken handling boets fastighet
1/32 mtl Klappa sålunda skiftats, att änkan Johanna Svensdotter bekommit i giftorätt 1/64
mtl samt vardera av bemälta makars barn Karl Johan, Sofia Charlotta och Emilia Kristina
1/192 mtl i fädernearv.
Under åberopande av förut i ärendet ingivna handlingar, företeddes nu Häradsrättend den 30
December 1874 för Gustaf Johannesson och Johanna Svensdotter utfärdade fastebrev å 1/32
mtl Klappa. Med anledning av vad sålunda och förut i ärendet förekommit, fanna
Häradsrätten skäligt meddela lagfart å 1/32 mtl Krono Skatte Klappa i Malmbäck socken,
därav änkan Johanna Svensdotter bekommit 1/64 mtl i giftorätt efter sin avlidne man Gustaf
Johannesson samt vartdera av bemälda makars barn, sonen Karl Johan samt döttrarna Sofia
Charlotta och Emilia Kristina 1/192 mantal i fädernearv.

Klappa den 4 september 1882
Med begäran om lagfart för omyndiga Sofia Andersdotter å 1/16 mtl Krono Skatte Klappa i
Malmbäck socken, inlämnade nämndeman Lars Johan Johansson i Åsen, ett så lydande
köpebrev.
Undertecknade Anders Magnus etc. Litt J.
Därjämte företeddes denna Häradsrätts den 17 januari 1881 för Anders Magnus Petersson
och hans hustru Kristina Jönsdotter utfärdade lagfartsbevis å 1/16 mtl Krono Skatte Klappa i
Malmbäck socken. Med anledning av vad sålunda förekommit meddelade Häradsrätten
lagfart å 1/16 mtl Krono Skatte Klappa i Malmbäck socken, vilken hemmansdel omyndiga
Sofia Andersdotter genom sin fader Anders Johan Magnusson, enligt köpebrev den 6
sistlidne Juli för 1700 kronor tillhandlat sig av Anders Magnus Petersson och hans hustru
Kristina Jönsdotter, därom köpebrevet försågs med bevis.
Lagfartsbevis: Västra Häradsrätt gör veterligt å 1/16 mtl Krono Skatte Klappa i Malmbäck
socken, vilken hemmansdel omyndiga Sofia Andersdotter genom sin fader Anders Johan
Magnusson, enligt köpebrev den 6 Juli nämnda år, för 1700 kronor tillhandlat sig av Anders
Magnus Petersson och hans hustru Kristina Jönsdotter, därom varder detta bevis meddelat.
Komstad som ovan.

Klappa den 31 oktober 1881
Köpebrev: Emot en överenskommen och härmed qvitterad köpesumma stor Ettusen
Etthundra Sextio Sex kronor 67 öre, hava vi undertecknade upplåtit och försålt vårt ägande
1/64 dels mantal Klappa, Västerskift kallat, beläget i Västra Härad och Malmbäck socken,
till vår son Anders Johan Henning Svensson härstädes, och i följd härav avhänder vi oss
berörde 1/64 dels mantal i sagde hemman och tillägnar förenämnde köpare detsamma, med
hus, jord, vatten och åbyggnader och allt vad därtill lyder eller hädanefter med lag tillvinnas
kan att nu genast i befintligt skick tillträda, och äger förenämnde köpare på egen bekostnad
förskaffa sig lagfart och fasta härå, till mera visshet är detta salu och köpebrev av oss i
vittnens närvaro undertecknat, erkännes och försäkras av Klappa Västerskift kallat, den 2
augusti 1881.
Sven Johan Johannesson, Sara Fia Karlsdotter
Bevittnas av: L. J. Johansson, Claes Henning Abrahamsson

Klappa den 29 november 1880
År 1880 den 29 november §.2 (Klappa Kronoskatte 1/16 mantal)
Salubref:
Härigenom göres vetteriget det jag Karl Johan Johansson med min hustru Lena Sophia
Johansdotters samtycke försålt vårt ägande 1/16 del uti Kronoskatte hemmanet Klappa,
beläget i Västra härad och Malmbäcks socken, till Anders Magnus Petersson och hans hustru
Kristina Jönsdotter i Klappa, för en oss emellan öfverenskommen köpesumma Fyra tusen
Fem hundrade 4.500 kronor.

Med anledning häraf afhänder vi oss all ägande rätt uti ofvannämnde hemmansdel och
tillägnas bemnälte köpare att tillträda den 14 mars 1881, i nu och då befinnande stånd, allt
hvad därtill nu lyder och framdeles med lag tillvinnas kan.
Enligt köpekontrakt af den 29 november 1880
På köpesumma afräknas amorteringslån med 700 kronor, och återstoden är genom nöjaktig
förskrifvning till fullo betalt, och således vederbörligen qvitterad. Köparen äger utan vårt
vidare hörande vid vederbörlig domstol, lagfart och fasta förvärfva på egen bekostnad.
Sålunda handlat och beslutat, som skedde i Klappa den 29 november 1880
Carl Johan Johansson, Lena Sophia Johansdotter, säljare
Anders Magnus Pettersson, Kristina Jönsdotter, köpare
Bevittnas af: Anders Johan Magnusson, Klappa

Klappa den 29 november 1880
Under anhållan om lagfart inlämnar nämndeman Lars Johan Johansson i Åsen till domstolen
ett så lydande köpebrev.
Jag Johannes … Bet. Litt. §65
Härefter före

Klappa den 30 december 1875
Wästra = = = den 14 mars 1874
Karl Lagerqvist och Helena Sofia Rylander för 2.500 kronor sålt 1/16 mantal Kronoskatte
Klappa, Löfhult kallat, i Malmbäck socken, för bevillning uppskattat till 1.600 kronor, till
Karl Peter Svensson, den 7 September.

Klappa den 30 december 1875
Wästra = = = den 5 September 1874
Anders Petersson och Johanna Johannesdotter för 1.666 kronor 67 öre sålt 1/16 mantal
Kronoskatte Klappa i Malmbäck socken, för bevillning uppskattat till 1.600 kronor, till
Johan Abrahamsson och hans hustru Maria Lovisa ….strand, den 7 September.

Klappa den 30 december 1875
Wästra = = = den 22 augusti 1874
Anders Petersson och Johanna Johannesdotter för 1.600 kronor och villkor om undandtag,
sålt 1/16 mantal Kronoskatte Klappa i Malmbäck socken, för bevillning uppskattat till 1.600
kronor, till sin son Walfrid Andersson, den 7 September

Klappa den 22 juli 1875
Wästra = = = den 31 juli 1872
A. Abrahamsson i Sniparp, såsom syssloman uti Jonas Ekedahls konkurs, för 1360 kronor å
offentlig auktion sålt 1/16 mantal Kronoskatte Klappa i Malmbäck socken, för bevillning
uppskattadt till 800 kronor, till soldaten Peter Sjö, som på ….. villkor överlåtit köpet till Karl

Andersson, vilken i sin ordning överlåtit detsamma på Gustaf Andersson och hans hustru
Hilda Charlotta Rylander för 2333 kr 33 öre, den 19 januari.

Klappa den 18 januari 1871
År 1871 den 18 januari §.77 (Klappa, Lida 1/32 mantal)
1/32 dels mantal Klappa, Lida kalladt, för Johan Andersson och Maria Kristina Svensdotter.

Klappa den 19 maj 1871
År 1871 den 19 maj §.74 (Klappa, Lida Kronoskatte 1/32 mantal)
1/32 dels mantal Klappa, Lida kalladt, för Johan Andersson och Maria Kristina Svensdotter.

Klappa den 20 september 1871
År 1871 den 20 september §.73 (Klappa, Lida Kronoskatte 1/32 mantal)
Västra = = = den 29 november 1870 = = =
Anders Bröms och Anna Charlotta Petersdotter sålt 1/32 mantal Kronoskatte Klappa, Lida
kalladt, i Malmbäcks socken, till Johan Andersson och hans hustru Maria Kristina
Svensdotter för 950 Rd Rmt = = = nämligen den 14 december sistlidet, samt den 18 januari
och den 19 maj innevarande år = = =

Klappa den 19 januari 1870
År 1870 den 19 januari §.54 (Klappa Kronoskatte 7/128 mantal)
1/128 dels mantal Kronoskatte Klappa, däraf änkan Inga Lisa Hansdotter i giftorätt
bekommit 7/256 dels mantal, samt köpt 7/256 dels mantal af sonen Anders Malkolm
Johannesson, samt mågen och dottern Karl Johan Andersson och Johanna Charlotta
Johannesdotter, för tillsammans 833 Rd 33 öre

Klappa den 18 maj 1870
År 1870 den 18 maj §.52 (Klappa Kronoskatte 7/128 mantal)
7/128 mantal Kronoskatte Klappa, däraf änkan Inga Lisa Hansdotter i giftorätt bekommit
7/256 mantal, jämte köpt 7/256 mantal af sonen Anders Malkolm Johannesson, samt mågen
och dottern Karl Johan Andersson och Johanna Charlotta Johannesdotter, för tillsammans
833 Rd 33 öre

Klappa den 18 maj 1870
År 1870 den 18 maj §.38 (Klappa Kronoskatte 1/16 mantal)
1/16 mantal Kronoskatte Klappa, Löfshult kalladt, som Karl Johan Pettersson och Anna
Gretha Israelsdotter, sålt till Karl Högqvist och Helena Sofia Rylander för 1.521 Rd 25 öre

Klappa den 14 december 1870
År 1870 den 14 december §.94 (Klappa, Lida Kronoskatte 1/16 mantal)

Med begäran om lagfart inlämnar nämndemannen L. J. Johansson i Åsen följande köpebref.
För en öfvenskommen härmed etc. = = = Litt. B. S
Tillika företes ett den 2 augusti 1864 för Anders Bröms och hans hustru Anna Charlotta
Pettersdotter utfärdadt fastebref å Ett sextondels mantal Kronoskatte Klappa, som de köpt af
Anders Johan Magnusson och Hedvig Andersdotter.
Med anledning af hvad sålunda i ärendet förekommit, finner Häradsrätten skäligt meddela
uppbud första gången å Ett sextondels mantal Kronoskatte Klappa, Lida kalladt i Malmbäcks
socken, hvilket Anders Bröms och Anna Charlotta Pettersdotter genom afhandling den 29
nästlidne november sålde till Johan Andersson och hans hustru Maria Kristina Svensdotter
för Niohundra Femtio Rd Rmt.

Klappa den 20 oktober 1869
År 1869 den 20 oktober §.66 litt.N (Klappa 7/128 mantal)
Under anhållan om lagfart å 7/128 dels mantal Klappa, inlämnar Johannes Månsson i
Fägerhult ett så lydande köpebref.
Härmed göres veterligt etc. Litt.N
Tillika företes följande handlingar
1. ett den 3 februari 1846 för Johannes Johansson och hans tilltänkta hustru Inga Lisa
Hansdotter utfärdat fastebref å Ett sextondels mantal Klappa, som de förvärfvat af den
förstnämndes föräldrar Johan Arvidsson och Maja Larsdotter
2. en den 27 oktober 1862 efter Johannes Jaensson från Klappa hållen bouppteckning, hvaraf
inhämtas, att han såsom sterbhusdelägare efterlämnat änkan Inga Lisa Hansdotter och tvenne
omyndige barn, sonen Anders Malkolm och dottern Johanna Charlotta, den förre 15 och den
sednare 13 år gamla, samt att bland tillgångarne i boet funnits 1/16 mantal Klappa, och
3. ett den 21 november 1863 emellan ofvannämnde sterbhusdelägare förrättadt arfskifte,
hvaraf inhämtas, att af boets berörda fastighet 1/16 mantal Klappa, blifvit frånsåldt 1/128
dels mantal, samt att återstoden 7/128 mantal sålunda fördelats, att änkan bekommit 7/256
mantal och barnen 7/512 dels mantal hvar.
Med anledning af hvad sålunda i ärendet förekommit, finner Häradsrätten skäligt meddela
uppbud första gången å 7/128 mantal Kronoskatte Klappa i Malmbäcks socken, af hvilket
änkan Inga Lisa Hansdotter i giftorätt bekommit 7/256 dels mantal, samt inköpt 7/256 dels
mantal af sonen Anders Malkolm Johannesson, samt mågen och dottern Karl Johan
Andersson och Johanna Charlotta Johannesdotter, för tillsammans 833 Riksdaler 33 öre.

Klappa den 19 februari 1791
1/8 efter helt räknat uti Krono skatte hemmanet Klappa, uppbudes för drängarna Israel och
Hans Pehrssöner, samt änkan Stina Johansdotter och deras arvingar mot köpesumman 150
Rd Specie, och övriga betingade villkor, nu 3:e gången.

Klappa den 17 maj 1789
Om det till Tingsrätten inlämnade köpebrev, följande.

Undertecknade göra härmed veterligt, det vi av fri vilja och moget betänkande, samt våra
hustrus samråd, upplåtit och försålt de arvelotter, som dem efter deras föräldrar tillfallit uti
Krono skatte hemmanet Klappa, beläget i Jönköpings län, Västra Härad och Malmbäck
socken, bestående av 1/4 del till vardera eller tillhopa ½ del efter helt räknat, till vår svåger
Pehr Månsson i Klappa för en betingad till fullo betalt och härigenom vederbörligen
qvitterad köpesumma, nämligen för varje lott 208 Specie Smt, som samman gör 138 Rd 32 s
Banco, avhända för den skull oss å egna och våra arvingars vägnar, att den rätt vi därå äga,
och densamma tillägnar köparen Pehr Månsson och dess hustru Maria Nilsdotter, samt deras
arv, med hus och jord, samt alla andra tillhörigheter och förmåner i vått och torrt, närby och
fjärran, intet undantagandes av vad natur det än vara må som därtill nu lyder, vad rätta ligga
bör och lagligen tillvinnas kan, att njuta, bruka och behålla såsom envar deras everderliga
egendom. Och bliva således köparen med vår svågers egna arvslott som är 1/24 del, ägare till
en hel åtting uti Klappa, varå tillträdet även redan skedt, förbindandes oss laga Hemul stånda
och jämväl äger köparen rättighet att å vederbörlig ort här å med lagfart låta enär det
åstundar, vilket allt till dessomera med våra och våra hustrurs namns undersättande uti nedan
skrivna vittnens när och övervaro bekräftat. Som skedde uti Malmbäck den 4 mars 1789.
Petter Jonasson, Maja Månsdotter i Hjälmseryd Norrgård
Vid Petter Jonasson och hustru Maja Månsdotters underskrifter var närvarande vittne Pehr
Rostedt.
Jonas Jonasson, Ingeborg Månsdotter i Fagerhult, Nils Andersson och Lena Månsdotter på
torpet Capellet under Viresjö, Nils Hansson och Annika Månsdotter i Hudaryd, säljare.
Vittnen: B. Kindberg, G. Kindberg
Att förenämnda försålda hemmansdel, är enligt jordabokens föranledande Skatte, intyga
Ljunga den 20 maj 1789, A. Lindegren
I anledning varav uppå anhållan, samt till följe av I och IV cap. Jordabalken, 1/8 efter helt
räknat uti Krono Skatte hemmanet Klappa, för Pehr Månsson och dess hustru Maja
Nilsdotter, samt deras arvedel, såsom ärvdes dels mot 138 Rd 32 s Specie köpesumma inlöst,
uppbud nu 1:a gången. Dock skall det åligga köparen Pehr Månsson, att innan 2:a uppbudet
härå begäres låta köpebrevets riktighet med ännu ett vittne, vad Petter Jonasson och Maja
Månsdotters försålda andel i fastigheten angår behörigen fästa.

Klappa den 22 oktober 1789
För köparen Pehr Månsson, dess hustru Maja Månsdotter och deras arvingar, upböds 1/8 del
efter helt räknat uti Krono Skatte hemmanet Klappa, såsom dels ärvd och dels emot 138
Riksdaler 32 skilling Specie inlöst, nu 2.a gången.

Klappa den 8 maj 1783
Inlämnades till Häradsrätten följande köpebrev.
Göres härmed vitterligit, att jag Isac Gabrielsson uti Elmhult, haver med fri vilja och
välberått mod, upplåtit och försålt, mina omyndiga döttrar med förra giftet, arvelott 1/28 del
uti Krono Augements hemmanet Klappa i Malmbäck socken, till mina trenne svågrar Arvid,

Per och Israel Persöner uti Klappa, för en överenskommen och stipulerad köpeskilling
Trettio Sex Riksdaler 42 skilling Specie, och det i anledning att Västra Härads vällovliga
Domstol laga kraftvunna dom av den 8 februari 1775, varför jag avhänder mina döttrar
Catharina och Lena Isacsdöttrar ägande arvelott 1/28 del uti förberörda Klappa gård till
ovannämnda mina svågrar, till evärderlig ägo, av vad som därtill lyder och länder, eller
hädanefter lagligen tillvinnas kan, och alldenstund den första penningen med den sista är till
fullo erlagd, så varde dessa 36 Riksdaler 42 skilling Specie nu härigenom qvitterade, och för
övrigt tillåtes utom mitt vidare hörande, vid Västra lovliga domstolen taga laga inteckning
och fasta.
Detta allt stadfästes uti vittnens när och övervaro.
Ekelsjö den 6 februari 1785, Isac Gabrielsson, säljare
Såsom vittnen: Johan Hjelmberg, Jöns Zachrisson, Abraham Pehrsson
I anledning härav och till följe av IV cap. Jordabalken, Häradsrätten beviljade upbud för
Arvid, Per och Israel, nu 1.a gången.

Klappa den 9 oktober 1783
Jämlikt 4 cap. Jordabalken, blev uppå anhållan 1/28 uti Krono Augements hemmanet
Klappa, emot 36 Riksdaler 42 skilling Specie, för Arvid, Pehr och Israel Pehrssöner,
upbuden nu 2.a gången.

Klappa den 4 februari 1784
Beviljades Arvid, Pehr, och Israel Pehrssöner upbud å 1/28 uti Krono Augement hemmanet
Klappa emot köpeskillingen 36 Riksdaler 42 skilling Specie, nu 3.e gången.

Klappa den 26 maj 1781
Följande köpebrev inlämnades till Häradsrätten, undertecknad gör härmed veterligt, det jag
av fri vilja, samt välberådt mod och sunt förnuft, upplåter och försäljer till min avlidne
broder Lars Malmstedts dotter madame Laurentina Margaretha Malmstedt och dess kära
man, kopparslagaren äreborna och konsterfarna mästaren, mäster Jonas Hultman, deras barn
och arvingar min ärvteligen ägande en tolftedel uti kronoskatte hemmanet Klappa, Västra
Härad, och Malmbäck socken beläget, för en betingad köpesumma stor fyra hundrade Daler
Smt, eller sextio sex Riksdaler, 32/3 Specie, och som jag nu tillger sex års tid utan någon
slags vedergällning, brukat och innehaft min broderdotters en tjugofjärdedel i förenämnda
hemman, så kommer hennes derför att godtgöras ett hundrade fyra tio Daler Smt, eller 23
Riksdaler 16/3 Specie, vilka av köpesumman först kommer att avdragas, och den övriga
återstoden eller fyratio tre Riksdaler 16/3 Specie, betalas till mig så fort jag omtränger
penningar till nödiga behover, avhändandes för den skull mig förutnämnda en tolftedel till
min kära brorsdotter och dess kära man, barn och arvingar till everderlig ägo, varigenom de
få medelst, med deras ärvteliga en tjugofjärdedels, bliva ägare av en hel åtting, dock med det
förbehåll, att jag nu och framdeles till mina döda dagar disponerar hela åttingen, till
yttermera visso haver jag detta med mitt namn och bomärke uti tillkallade vittnens närvaro,

stadfästa …… som skedde i Klappa den 20 januari 1781.
Matts M. G. S. Gummesson i Klappa
Till vittnen, Joh. Theoph. Boman, Anders A. C. S. Carlsson, Lisa L. J. S. Johansdotter i
Klappa.
I anledning härav bliver uppå anhållan jämlikt IV cap. Jordabalken 1/8 uti kronoskatte
hemmanet Klappa.

Klappa den 14 februari 1782
Upböds för kopparslagaren i Jönköping, Jonas Hultman, dess hustru, barn och arvingar, 1/8
uti Krono Skatte hemmanet Klappa, såsom dels ärvd, och dels emot en överenskommen
köpesumma 66 Riksdaler 32 skilling Specie inlöst, samt det i köpebrevet gjorda förbehåll,
jämlikt 4 capitlet i jordabalken, nu upbuden 2:a gången.

Klappa den 13 maj 1782
En åtting uti Krono Skatte hemmanet Klappa upbuds för kopparslagare mästaren Jonas
Hultman och dess hustru Lorentina Margaretha Malmstedt, barn och arvingar, emot
köpeskillingen 66 Riksdaler 32 skilling Specie, jämlikt 4 cap. Jordabalken, nu 3.e gången.

Klappa den 1 november 1779
Sedan Gabriel Månsson och Israel Månsson i Klappa till detta Härads sisthållna Vinterting
den 18 nästlidne februari, utverkat stämning på deras syskonbarns nu avlidne Måns
Håkanssons därstädes änka, Kierstin Nilsdotter, med påstående, att det testamente som
hennes omnämnda man, i livstiden till henne, gjort på sin ärvda en fjärding uti Klappa Skatte
Krono hemman, måtte ogillas och upphävas till så stor del, som Gabriel och Israel
Månssöner däruti enligt lag, skola böra ärva, efter bemälte deras, utan barn och bröstarvingar
avlidne syskonbarn Måns Håkansson, samt att alltså kärandernas arvelott uti omnämnda 1/4
Klappa måtte dem tillerkännas, utan avseende på ovannämnda testamente, och Häradsrätten,
genom utslag sistberörde dag förklarat Gabriel och Israel Månssöner berättigade, att såsom
arv efter deras avlidne förbemälte syskonbarn Måns Håkansson tillträda fyra femtedelar uti
1/8-ting Klappa, emot det att de till Kierstin Nilsdotter utbetala fyra femtedelar av 1/3 del uti
29 Daler Smt., som Måns och dess förra hustru till Karin Hansdotter utgivet på Klappa, med
1 Riksdaler 13 skilling 9 penningar Specie, samt Kierstin Nilsdotter, med samma utslag, vad
under Sju Häraders Vällovliga Lagmansrätt, erlagt, så lät Jaen hansson Malmström, såsom
numera gift med Kierstin Nilsdotter, för Häradsrätten uppvisa, 1:o Välbemälte Lagmans rätt,
den 21 nästlidne September uti förberörda sak, givna föreningsdom, varav inhämtas, , att
Gabriel Månsson, genom till Lagmans Rätten ingiven skriftlig förlikning emot 66 Riksdaler
32 skilling som inom nästdärpåföljande oktober månads slut skulle betalas, till Jaen Hansson
Malmström och dess hustru Kierstin Nilsdotter, avstått de två femtedelar uti 1/8 Klappa,
vilka genom Härads Rättens ovanberörda utslag, blivit Gabriel Månsson tillerkände, samt att
Rättegången mellan Kierstin och Israel Månsson likades, enligt träffad överenskommelse,
skulle upphöra, och Jaen Hansson Malmström med dess hustru på viss tid få de Israel

Månsson tilldömda andelar uti berörda 1/8 Klappa disponera. Varandes denna förening av
Lagmans Rätten gillad och fastställd, 2:o ett köpebrev, som upplästes, ord från ord så
lydande: För allom dem som detta mitt öppna köpe och salubrev läsandes, händes och
förekommandes varder, görom undertecknade härmed känneligt och vetterligit, att jag med
moget råd, välberått mod och otvungen vilja med mina övriga kära barns samtycke, haver till
köp uppdragit och försålt till min kära son Jaen Hansson Malmström, samt dess tillämnade
hustru Kierstin Nilsdotter min i arv efter mitt syskonbarn avlidne Måns Håkansson tillfallne
1/8-ting uti Skatte Krono hemmanet Klappa, beläget uti Jönköpings län, Västra Härad och
Malmbäck socken, och detta allt för en överenskommen köpesumma av 1000 Daler Smt.,
eller 166 Riksdaler 32 skilling Specie, vilken summa jag på understående dato till fullt nöje
bekommit. Avhändandes för den skull mig och mina efterkommande arvingar ovanberörde
1/8 del och det tillägnar min kära son och kära sonhustru Kierstin Nilsdotter den samma,
med allan den rätt och förmåner jag samma själv ärvt, varöver dem jämväl dispositionen
redan är bliven uppdragen att densamma till everderlig ägo för mig och mina efterkommande
arvingar klanderlöst få nyttja och behålla, och det allt av vad namn det vara må, uti hus, jord,
åker, äng, skog och mark, fiske och fiskevatten, qvarn och qvarnställe, torp och torpställe,
som därtill lyder, av ålder lytt och legat haver, såväl som vad därtill hädanefter lagligen
tillvinnas kan, uti våto och torro, närby och fjärran, anhållandes för den skull, det tänktes den
Högtärade och Lovlige Tingsrätten uti Västra Härad häröver meddela Köparne till sin mera
säkerhet upbud och fasta, vilket allt med mitt namns underskrift uti ombudna vittnens
närvaro bekräftas av Eskemålen den 19 April 1779.
Hans H. J. M. Johansson Malmström
Lars L. L. S. Larsson i Hultseryd
Sara S. H. M. Hans Malmströmsdotter
Annika Hans Malmströmsdotter i Eskemålen
Till vittnen underskriva: Lorentz Åhman, Nils Larsson i Eskemålen, Erik Jaensson i Vireda
torp.
Anhållandes Jaen Hansson Malmström, som anmäla det Annika Hansdotter blivit numera,
efter detta köps avslutande, med döden avlidit, i anledning av detta allt, om laga upbud å de
här ovan förenämnde förvärvade hemmansdelar, tillhopa 7/10 delar av ¼-ding efter helt
räknat uti Skatte Krono hemmanet Klappa, och som Häradsrätten jämlikt V cap. Jordabalken
tagit skäligt härtill bifall lämna, ty blevo för Jaen Hansson Malmström och dess hustru
Kierstin Nilsdotter, samt deras arvingar, emot en sammanräknad köpesumma 233 Riksdaler
16 skilling, 7/5 delar uti 1/8-ding Skatte Krono hemmanet Klappa, upbuden nu 1.a gången.

Korpebo den 3 juni 1912
År 1912 den 3 juni §.393 (Korpebo Kronoskatte 31/256 mantal)
Under anhållan om lagfart ingaf nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö ett så lydande
köpebref.
Köpebref:
Vid härstädes den 23 december 1911 förrättad exekutiv auktion å Isak Isakssons och hans

hustru Anna Isaksson tillhöriga fastigheten 31/256 mantal Kronoskatte Korpebo i
Malmbäcks socken, har sagde fastighet inropats af hemmansägaren Axel isaksson i Broddarp
för 4.100 kronor.
Då köpeskillingen blifvit behörigen gulden, samt auktionen numera vunnit laga kraft, varder
sagda fastighet härigenom tillägnad bemälde Isaksson såsom hans välfångna egendom.
Jönköping i landskansliet den 3 februari 1912
På landshöfdingeämbetets vägnar
Gottfrid Malmström, Uno Sterner
Till åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens lagfartsbevis den 6 september 1909, §.2,
för Isak Isaksson och hans hustru Anna Isaksson å 31/265 mantal Kronoskatte Korpebo i
Malmbäcks socken.
På grund af hvad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken
belägna 31/256 mantal Kronoskatte Korpebo, som Axel Isaksson jämlikt köpebref den 3
februari 1912 för Fyra tusen Ett hundra kronor å exekutiv auktion köpt från Isak Isaksson
och hans hustru Anna Isaksson.
Därom = = = se §.391 = = = utfärdades.

Korpebo den 3 juni 1912
År 1912 den 3 juni §.394 (Korpebo Kronoskatte 31/256 mantal)
Under anhållan om lagfart ingav nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö ett med därå
tecknad öfverlåtelse, så lydande köpebref.
Köpebref:
Vid = = = se §.393 = = =
Förestående köpeafhandling öfverlåtes, utan tillägg till eller förändring i vid auktionen
stadgade villkor, på Johan Alfred Jonasson och Johan Adolf Karlsson, båda från Korpebo.
Jönköping den 3 februari 1912
Axel Isaksson, säljare
Johan Alfred Jonasson, J. A. Karlsson, köpare
På en gång närvarande vittnen: F. Hjortsberg, J. Jonsson, Jönköping
Att ingen förändring i förestående transport till pris eller villkor företagits, intygas på heder
och samvete.
Korpebo den 3 maj 1912
Axel Isaksson, Johan Alfred Jonasson, J. A. Karlsson
Bevittnas af: S. A. Forsberg, Karl Forsberg
Till åtkomstens styrkande åberopades Häradsrättens lagfartsbevis denna dag §.393 för Axel
Isaksson å 31/256 mantal Kronoskatte Korpebo i Malmbäcks socken.
På grund af hvad sålunda förekommit meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken
belägna 31/256 mantal Kronoskatte Korpebo, som Johan Alfred Jonasson och Johan Adolf
Karlsson, jämlikt köpebref den 3 februari 1912, med öfverlåtelse därå samma dag för
Fyratusen Etthundra kronor köpt af Axel Isaksson.
Därom = = = se §.391 = = = utfärdades.

Korpebo den 8 juli 1898
År 1898 den 8 juli §.185 Litt. G (Korpebo 31/512 mantal)
Genom offentlig auktion, som denna dag förrättas, utbjudes till försäljning till den
högstbjudande, omyndige gossen Johan August Anderssons ägande 31/512 mantal Korpebo i
Malmbäcks socken. Hemmansdelen får af blifvande köpare genast tillträdas i det skick det
nu befinnes. Köpeskillingen betalas då köpet vunnit Häradsrättens godkännande. Vid
tillkännagifvande af förestående villkor företogs utrop, hvarvid flera bud och öfverbud
gjordes och stannas för sista anbudet hemmansegare Oscar Amandus Dahlström och hans
hustru Hanna Lydia Petersdotter i Korpebo, för en köpesumma af Ett tusen Fem hundra fem
kronor, hvilka till köpare antogos, hvarvid ofvanberörde hemmansdel tillägnas köparne som
välfången egendom med allt hvad därtill lyder, af ålder lydt, och framdeles med lag tillvinnas
kan, hvarvid köparen äger sig härå laga fasta förvärfva.
Korpebo den 23 april 1898
G. Carlsson, förmyndare och säljare
Oskar Amandus Dahlström, Hanna Lydia Petersdotter, köpare
Till vittne: C. Andersson i Västanå, P. J. Blomnedahl i Rommenås
Med begäran om lagfart å 31/512 mantal Korpebo, lät Oskar Amandus Dahlström genom
nämndemannen Klas Andersson i Västanå inlämna en så lydande köpeafhandling.
Genom offentlig etc. = = = Litt. G
Härjämte företeddes dels Häradsrättens den 25 november 1889 för Johan August Andersson
utfärdade lagfartsbevis å försålda hemmansdelen, som han ärft efter sin aflidne fader Anders
Johan Israelsson, dels och utdrag af Häradsrättens förmyndareprotokoll för den 1 juni 1896
§.62, utvisande att G. Carlsson i Rommenås förordnats till förmyndare för omyndige Johan
August Andersson.
Af Häradsrättens dombok för denna dag Nö.18 inhämtades, att Häradsrätten på ansökan af
G. Carlsson i Rommenås, såsom förmyndare för omyndige Johan August Andersson, funnit
skäligt godkänna försäljningen af bemälde omyndiges ägande.
1898 den 8 juli
Med anledning af hvad sålunda i ärendet förekommit, beviljade Häradsrätten lagfart å det i
Malmbäcks socken belägna 31/512 mantal Kronoskatte Korpebo, som Oscar Amandus
Dahlström och hans hustru Hanna Lydia Petersdotter enligt afhandling den 23 april 1898, för
1.505 kronor, köpt af G. Carlsson i Rommenås i egenskap af förmyndare för omyndige
Johan August Andersson, därom köpebrefvet försågs med bevis och särskildt lagfartsbevis
utfärdades.
Som ofvan
På Häradsrättens vägnar
John Zetterstedt

Korpebo den 12 april 1897
År 1897 den 12 april §.99 (Korpebo Kronoskattehemman 31/256 mantal)

Anders Magnus Löf lät genom nämndemannen Klas Andersson i Västanå anhålla om lagfart
å 31/256 mantal Korpebo, på grund af en afhandling, så lydande.
Salubref:
Till Anders Magnus Löf och hans hustru Helena Sofia Andersdotter i Fagerberg, försäljer vi
undertecknade vår ägande fastighet 31/256 mantal i Kronoskattehemmanet Korpebo i Västra
härad och Malmbäcks socken, för en oss emellan öfverenskommen och betingad köpesumma
stor (2.850) Två tusen Åtta hundrafemtio kronor, hvilken köpesumma genom godkände
förskrifvningar blifvit betalt och vederbörligen qvitterad varder, och i följd häraf tillägnas
Anders Magnus Löf och hans hustru Helena Sofia Andersdotter att genast tillträdas, med
hus, jord, vatten och åbyggnader, och allt hvad därtill lyder, eller hädanefter med lag
tillvinnas kan, att äga och besitta såsom sin välfångna egendom. Till visso häraf ha vi detta
salubref i nedanstående vittnens närvaro underskrifvit.
Som bekräftas, Korpebo den 14 mars 1896
S. Landin, Anna Christina Johannesdotter m.h.å.p. säljare
A. M. Löf, Helena Sofia Andersdotter m.h.å.p. köpare
Bevittnas af C. J. Larsson i Åsen, G. E. Lundberg i Malmbäck
Enär därvid var fogadt Häradsrättens den 21 oktober 1889 för säljarne utfärdade
lagfartsbevis å 31/256 mantal Korpebo, som de köpt af Frans August Gran och Johanna
Carlsdotter, meddelade Häradsrätten lagfart å det i Malmbäcks socken belägna 31/256
mantal Kronoskatte Korpebo, som Anders Magnus Löf och hans hustru Helena Sofia
Andersdotter, enligt afhandling den 14 mars 1896, för 2.850 kronor köpt af S. Landin och
hans hustru Anna Christina Johannesdotter, därom bevis köpebrefvet åtecknades och
särskildt lagfartsbevis utfärdades.

Korpebo den 8 juni 1897
År 1897 den 8 juni §.155 (Korpebo, Vedermödan Kronoskatte 1/32 mantal)
Genom nämndemannen Klas Andersson i Västanå, lät soldaten Gustaf Blomqvist i Korpebo
anhålla om lagfart å 1/32 mantal Korpebo, på grund af följande afhandling.
Köpebref:
Emot en öfverenskommen genom liqvid erhållen och härmed qvitterad köpesumma stor Ett
tusen Fem hundra kronor, hafver jag Hans Abrahamsson försåldt mitt ägande 1/32 dels
mantal i Kronoskattehemmanet Korpebo, Vedermödan kalladt i Västra härad och
Malmbäcks socken, till soldaten Gustaf Blomqvist och hans hustru Johanna Kristina Åhman
i Korbebo, att genast tillträdas i nu befintligt skick, i följd häraf afhänder jag mig berörde
hemmansdel med allt hvad därtill lyder, af ålder lydt och framdeles med lag tillvinnas kan,
att tillägnas köparen såsom välfången egendom, hvarå de äger sig laga fasta förvärfva, vartill
nödig åtkomst lämnas.
Till mera visshet hafver jag detta köpe och salubref i vittnens närvaro underskrifvit.
Som skedde i Korpebo den 4 juni 1897
Hans Abrahamsson, säljare
Till vittnen: Gustaf Skog i Korpebo, Johan Malmqvist i Gummestorp

Därvid var fogadt Häradsrättens den 1 september 1890 för säljaren utfärde lagfartsbevis å
1/32 mantal Korpebo, Vedermödan kalladt, som han bekommit vid bodelning efter sin
aflidna hustru. Efter anteckning häraf, meddelade Häradsrätten lagfart å det i Malmbäcks
socken belägna 1/32 mantal Kronoskatte Korpebo, Vedermödan kalladt, som soldaten Gustaf
Blomqvist och hans hustru Johanna Kristina Åhman enligt afhandling ,den 4 juni 1897, för
1.500 kronor köpt af Hans Abrahamsson, därom bevis köpebrefvet åtecknades och särskildt
lagfartsbevis utfärdades.

Korpebo den 7 april 1896
År 1896 den 7 april §.217 (Korpebo 3/256 mantal)
Genom nämndemannen Klas Andersson i Västanå lät Klas Alfred Andersson anhålla om
lagfart å 31/256 mantal Korpebo, på grund af ett så lydande.
Köpebref:
Emot en öfverenskommen och genom auktion högstbjuden, genom liqvid erhållen och betald
köpesumma stor Tre tusen Fem hundra kronor, och vissa villkor om undantag, hafver jag
Johannes Arvidsson med min hustrus bifall försålt vårt i Korpebo, Malmbäcks socken
belägna 31/256 mantal till Claes Alfred Andersson och hans hustru Ida Christina
Abrahamsdotter i Norra Hiarum, och afhänder vi oss bemälte hemmansdel med allt hvad
därtill lyder och framdeles tillvinnas kan, och tillägnar köparen som välfången egendom, och
äger köparen härå erhålla lagfart, hvartill nödiga åtkomsthandlingar lämnas.
Till mera visshet hafva vi detta vårt köpe och salubref i vittnens närvaro underskrifvit.
Som skedde i Korpebo den 17 januari 1896
Johannes Arvidsson, Johanna Johannesdotter, säljare
Till vittnen: C. Andersson i Västanå, C. J. Larsson i Åsen
Enär därjämte företeddes Häradsrättens den 30 december 1864 utfärdade fastebref å 1/8
mantal Korpebo, som Johannes Arvidsson och hans tilltänkta hustru Johanna Maria
Johannesdotter, köpt af den senares föräldrar Johannes Andersson och Anna Stina
Carlsdotter, fann Häradsrätten skäligt meddela lagfart å det i Malmbäcks socken belägna
31/256 mantal Kronoskatte Korpebo, som Klas Alfred Andersson och hans hustru Ida
Kristina Abrahamsdotter, enligt afhandling den 17 januari 1896, för 3.500 kronor och villkor
om undantag, köpt af Johannes Arvidsson och hans hustru Johanna Johannesdotter, därom
bevis å köpebrefvet tecknades och särskilt lagfartsbevis utfärdades.

Korpebo den 4 maj 1896
År 1896 den 4 maj §.305 (Korpebo 31/256 mantal)
Genom nämndemannen Klas Andersson i Västanå, lät Johan Alfred Jonasson i Erlandstorp,
anhålla om lagfart för sig och sin tilltänkta hustru Emma Håkansdotter å 31/256 mantal
Korpebo, på grund af denna afhandling.
Köpebref:
Emot en öfverenskommen och etc. = = = se Litt. C
Därjämte företeddes Häradsrättens den 31 oktober 1892 utfärdade lagfartsbevis å 31/256

mantal Korpebo, som Anders Hanssons hustru Johanna Nilsdotter erhållit i arf efter sina
aflidna syskon, brodern Carl Johan Nilsson och systern Maria Nilsdotter.
Efter anteckning häraf meddelade Häradsrätten lagfart å det i Malmbäcks socken belägna
31/256 mantal Korpebo, som Johan Alfred Jonasson och hans tilltänkta hustru Emma
Håkansdotter, enligt afhandling den 11 augusti 1894, för 3.000 kronor köpt af Anders
Hansson och hans hustru Johanna Nilsdotter, därom bevis köpebrefvet åtecknades och
särskildt lagfartsbevis utfärdades.

Korpebo den 30 november 1875
Under anhållan om lagfart inlämnade Anders Abrahamsson i Sniparp följande handling.
Köpebrev, varigenom jag, A. Bil. litt. T.
Härvid voro fogade.
1:o Häradsrättens den 22 maj 1872, för skolläraren Sven August Andersson och hans hustru
Anna Fredrika Larsdotter utfärdade fastebrev å 31/256 mantal Korpebo.
2:o Bouppteckning den 22 Maj 1871 efter nyss bemälda Anna Fredrika Larsdotter, hvilken
handling visade, att hon såsom sterbhusdelägare efterlämnat änkemannen Sven August
Andersson och en med honom sammanavlad omyndig dotter Eva Amalia, samt att boets
fasta egendom utgjorts af 31/256 mantal Korpebo.
3:o Konga Häradsrätts den 25 Oktober 1872 för nyssnämnde Andersson utfärdade
förordnande att vara sin bemälda dotters förmyndare.
4:o Utdrages af samma Häradsrätts dombok för den 30 December nästlidne år, varav
inhämtades att ifrågavarande försäljningsåtgärd blivit godkänd, för såvidt den omyndigas rätt
deraf berodde, samt
5:o Med anledning af vad som sålunda förekommet, fann Häradsrätten skäligt första gången
uppbjuda 31/256 mantal Korpebo i Malmbäcks socken, hvilken för bevillning till 3.300
kronor uppskattade hemmansdel, skolläraren Sven August Andersson för egen del och såsom
förmyndare för sin med afvlidna hustrun Anna Fredrika Larsdotter sammanavlade omyndiga
dotter Eva Amalia för 4.800 kronor sålt till L. O. Forsberg och P. Petersson, som därefter
mot enehanda köpeskilling överlåtit köpet på Per Otto Berg och hans hustru Maria Helena
Abrahamsdotter.

Korpebo den 30 oktober 1875
Köpebrev, varigenom jag S. A. Andersson försäljer dels min egen ägolott, dels i egenskap av
förmyndare för min dotter Eva Amalia, hennes möderne fastighet, tillsammans 31/256 dels
mantal i Krono Skatte hemmanet Korpebo i Wästra Härad och Malmbäck socken, till herrar
Posionater L. O. Forsberg och P. Pettersson på Viresjö, för en å offentlig auktion
högstbjudande summa stor Fyratusen Åttahundra (4800) kronor, hvilken summa dels kontant
och dels genom förbindelse är bekommen och qvitterad. Och sedan vederberörd Häradsrätt
genom domboksutdrag den 30 nästlidne December godkändt försäljningen för myndlingens
räkning, så afhänder jag mig och sagde myndling förberörde 31/256 dels mantal Korpebo,
och tillägnar detsamma köparne att äga hälften hvardera, med allt vad därtill lyder, i jord,

vatten, skog och åbyggnader till välfången egendom, att äga och tillträda på sätt auktions
protokollet af den 3 juli sistlidet år innehåller.
Erkännes af Växjö och Uråsa den 4 Jamuari 1875
S. A. Andersson, säljare genom A. Abrahamsson i Sniparp enligt fullmakt
Bevittnas af Johannes Svensson i Sniparp, Zackarias Andersson i Sjöstorp
Å andra sidan stående köpebrev transportera vi på arrendatorn Per Otto Berg i Korpebo och
hans hustru Maria Helena Abrahamsdotter med full äganderätt, och som köpesumman är till
oss betald, dels med kontant och dels med utfärdade förbindelser varder den härmed
qvitterad, och tillägnar vi köparne Per Otto Berg och hans hustru Maria Helena
Abrahamsdotter omstående 31/256 dels mantal Kronoskatte hemman Korpebo, med allt vad
därtill hörer i enlighet med vad förestående köpebrev innehåller.
Viresjö den 10 Oktober 1875
L. O. Forsberg, P. Pettersson
Bevittnas af nu på en gång närvarande: L. P. Sjöholm, Chr. Christensson

Korpebo den 18 januari 1871
År 1871 den 18 januari §.30 (Korpebo, Vedermödan Kronoskatte 1/64 mantal)
1/64 mantal Kronoskatte Korpebo, Vedermödan
Med begäran om lagfart inlämnar nämndemannen L. J. Johansson i Åsen följande köpebref.
Emot en öfverenskommen härmed qvitterad köpesumma stor (625) Sexhundratjugofem Rd
Rmt, hafver jag Johannes Skogman med min kära hustru Karolina Beckmans samtycke
upplåtit och försålt Ett sextiofjärdedels mantal Kronoskatte Korpebo, Vedermödan kalladt,
till Hans Abrahamsson och hans hustru Maja Lena Jacobsdotter i Gölstorp, som förut äger
1/64 mantal i sagde hemman, beläget i Västra härad och Malmbäcks socken, och i fäljd häraf
afhänder vi oss berörde 1/64 mantal i ofvannämnde hemman, med hus, jord, vatten och
åbyggnader, och allt hvad därtill lyder, eller hädanefter med lag tillvinnas kan, och tillägnar
bemälde köpare till välfången egendom, att i befintligt skick tillträda den 14 mars 1871.
Till mera visshet är detta salubref af oss i vittnens närvaro undertecknat, erkännes och
försäkras af Erlandstorp den 10 december 1869.
Johannes Skogman, Karolina Beckman, säljare
Bevittnas af L. J. Johansson, Sven Gustaf Petersson
Tillika företeddes ett den 26 januari 1854 för Johannes Skogman och Karolina Beckman,
samt Hans Abrahamsson och Maja Lena Jacobsdotter utfärdade fastebref å Ett
trettiotvåendels mantal Kronoskatte Korpebo, Vedermödan kalladt, som de köpt af Lars
Magnus Nilsson och Anna Lena Svensdotter.
Med anledning af hvad sålunda i ärendet förekommit, finner Häradsrätten skäligt meddela
uppbud första gången å Ett sextiofjärdedels mantal Kronoskatte Korpebo, Vedermödan
kalladt i Malmbäcks socken, hvilket Johannes Skogman och Karolina Beckman genom
afhandling den 10 december 1869, för Sexhundratjugofem Rd Rmt, sålt till Hans
Abrahamsson och hans hustr Maja Lena Jacobsdotter.

Korpebo den 8 juni 1870
År 1870 den 8 juni §.33 (Korpebo, Vedermödan Kronoskatte 1/64 mantal)
Med begäran om lagfart inlämnar nämndemannen L. J. Johansson i Åsen fäljande köpebref.
Emot en öfverenskommen härmed qvitterad köpesumma stor / 625 / Sexhundra tjugofem Rd
Rmt, hafver jag Johannes Skogman med min kära hustru Karolina Beckmans samtycke,
upplåtit och försålt Ett sextiofjärdedels mantal Kronoskatte Korpebo, Vedermödan kalladt
till Hans Abrahamsson och hans hustru Maja Lena Jacobsdotter i Gölstorp, som förut äger
1/64 mtl i sagde hemman, beläget i Västra härad och Malmbäck socken, och i följd häraf
afhänder vi oss berörde 1/64 mtl i ofvannämnde hemman, med hus, jord, vatten och
åbyggnader, och allt hvad därtill lyder, eller hädanefter med lag tillvinnas kan, och tillägnar
bemälde köpare till välfången egendom i befintligt skick tillträda den 14 mars 1871. Till
mera visshet är detta salubref af oss i vittnes närvaro undertecknadt, erkännes och försäkras
af Erlandstorp om 10 december 1869.
Johannes Skogman, Karolina Beckman, säljare
Bevittnas af L. J. Johansson, Sven Gustaf Pettersson
Tillika företes ett den 26 januari 1854 för Johannes Skogman och Karolina Beckman, samt
Hans Abrahamsson och Maja Lena Jacobsdotter utfärdade fastebref å Ett trettiotvåendels
mantal Kronoskatte Korpebo, Vedermödan kalladt, som de köpt af Lars Magnus Nilsson och
Anna Lena Svensdotter.
Med anledning af hvad sålunda i ärendet förekommit, finner Häradsrätten skäligt meddela
uppbud första gången å Ett sextiofjärdedels mantal Kronoskatte Korpebo, Vedermödan
kalladt, i Malmbäcks socken, hvilket Johannes Skogman och Karolina Beckman, genom
afhandling den 10 december 1869 för Sexhundratjugofem Rd Rmt, sålt till Hans
Abrahamsson och hans hustru Maja Lena Jacobsdotter.

Korpebo den 13 juni 1871
År 1871 den 13 juni §.39 (Korpebo Kronoskatte 31/256 mantal)
Med begäran om lagfart ingafs genom nämndemannen L. J. Johansson i Åsen ett så lydande.
Köpebref:
Emot en öfverenskommen redan erhållen och härmed qvitterad köpesumma stor Tre tusen
Tre hundra Trettiotre /3.333/ Riksdaler 33 öre Riksmynt, hafva vi undertecknade försålt vårt
i Västra härad och Malmbäcks socken belägna 31/256 mantal Kronoskatte Korpebo, till vår
måg skolläraren Sven August Andersson och dotter Anna Fredrika Larsdotter i Uråsa socken
af Kronobergs län, hvarmedelst vi afhända oss berörde hemmansdel, med allt hvad därtill
lyder i jord, vatten och åbyggnader, tillägnande det köparne till välfången egendom, att nu
genast i befintligt stånd tillträda, allenast förbehållande oss lifstids undantag, på sätt därom
idag upprättadt kontrakt bestämmer.
Till mera visso är detta salubref af oss i vittnens närvaro undertecknadt och utfärdadt.
Korpebo den 13 januari 1871
Lars Magnus Nilsson, Anna Lena Svensdotter, säljare
Närvarande vittnen: Israel Jonasson, Johannes Nilsson, båda i Korpebo

Härjämte företeddes tvenne af denne Häradsrätten för säljarne utfärdade fastebref, hvartdera
på 1/16 mantal Korpebo, det ena af den 28 september 1852, och det andra af den 25 maj
1859, och fann alltså Häradsrätten lagligt meddela Skolläraren Sven August Andersson och
hans hustru Anna Fredrika Larsdotter uppbud första gången på 31/256 mantal Kronoskatte
Korpebo i Malmbäcks socken, hvilken för bevillning till 3.100 Rd uppskattade hemmansdel
de köpt af Lars Magnus Nilsson och Anna Lena Svensdotter för 3.333 Rd 33 öre, och villkor
om undantag.

Korpebo den 19 januari 1870
År 1870 den 19 januari §.8 (Korpebo Kronoskatte 31/256 mantal)
= = = den 26 mars 1868 = = = Olaus Carlsson och Johanna Andersdotter sålt 31/256 dels
mantal Kronoskatte Korpebo i Malmbäcks socken till deras son Gustaf Olausson och hans
tilltänkta hustru Kristina Sofia Nilsdotter för 3.500 Riksdaler Rmt = = =
Nämligen den 27 januari, den 20 maj och den 21 september sistlidet år = = = tillägnas Gustaf
Olausson och Kristina Sofia Nilsdotter

Korpebo den 20 maj 1869
År 1869 den 20 maj (Korpebo 31/256 mantal)
31/256 mantal Kronoskatte Korpebo, som Olaus Karlsson och Johanna Andersdotter sålt till
sin son Gustaf Olausson och hans tilltänkta hustru Kristina Sofia Nilsdotter för 3.500 Rd
rmt.

Korpebo den 21 september 1869
År 1869 den 21 september §.19 (Korpebo Kronoskatte 31/256 mantal)
Som Olaus Karlsson och Johanna Andersdotter sålt till sin son Gustaf Olausson och hans
tilltänkta hustru Kristina Sofia Nilsdotter för 3.100 Rd Rmt.

Korpebo den 6 maj 1785
Med anhållan om upbud inlämnades till Häradsrätten 2.ne efterföljande köpeavhandlingar, så
lydande.
Undertecknade göra härmed vitterligt, att hava av fri vilja och väl berått mod, upplåtit och
försålt till vår kära morbroder Hans Månsson i Korpebo vår ägandes fastighet, som består av
en yomdedel uti den fjärdingen, som vår käre morbroder Hans Månsson innehaver och bebor
uti Skatte Krono hemmanet Korpebo uti Västra Härad och Malmbäck socken beläget, för en
överenskommen köpesumma, som är 94 Daler Smt., och som han förenämnde 94 Daler
Smt., den första penningen med den sista, till oss riktigt betalt och levererat haver, för den
skull avhänder vi oss och våra arvingar ovannämnda fastighet, och densamma tillägnar vår
käre morbroder Hans Månsson, dess kära hustru och barn, så födda som ofödda, både uti hus
och jord, åker och äng, skog och mark, både i våto och torro, intet undantagandes av vad
namn det vara må, som därtill av ålder lytt och legat haver eller hädanefter lagligen tillvinnas
kan, länder alltså detta vårt utgivna salubrev till herr lovliga Västra Härads Tingsrätt med

begäran att honom häruti laga upbud och fasta meddela, till yttermera visso hava vi detta
med våra namn uti ombudna närvarande vittnen underskrivit och stadfäst, som skedde av
Göstorp den 23 oktober 1771.
Jöns Andersson, Pehr Jonasson på omyndiga Maria Andersdotters vägnar, Sven Håkansson
förmyndare, säljare
Hans Månsson, köpare
Såsom ombudna vittnen underskriva Lars Larsson i Sjöafall, Nils Jönsson i Göstorp.
Säljare Abraham A. A. S. Andersson och dess hustru Maria M. A. D. Andersdotter, som
skedde i Haraldstorp den 25 oktober 1783.
Såsom vittnen underskriva Fredrich D. Theel, Jonas Samuelsson i Haraldstorp
Undertecknade gör härmed vitterligt att efter moget betänkande och vidtagit beslut hava
upplåtot, som vi ock genom köp upplåtit och försälja de efter vår avlidna fader
fångevaktmästaren Magnus Malmstedt, ärfteligen oss tillfallna fastighets andelar, två
niondelar i en fjärding Krono Skatte hemmanet Korpebo, uti Jönköpings län, Västra Härad
och Malmbäck socken belägit, till oss under vår kära faderbroder dannemannen beskedlige
Hans Månsson och dess hustru Ingeborg Jacobsdotter i Korpebo, såsom första lott ägande,
för en överenskommen stadgad och betalt köpeskilling, stor Två hundrade Sextio Två Daler
Smt., eller Fyrtio Tre Riksdaler 32 skilling Specie, som härmed qvitteras, och avhända för
den skull oss berörda 2/9 delar med dess tillhörigheter, så i våto som torro, närby och fjärran,
och dem tillägnar köparen deras barn och arvingar, att såsom deras välfångna egendom bruka
och behålla, nu och allt framgent, tillyttermera visso varder detta med våra namn och
bomärken uti nedanskrivna vittnens närvaro stadfastat, som skedde i Växjö den 30
December, är efter Chrisi Frälsarens Böndag 1779.
Johannes Malmstedt, Sara Lena Malmstedt, genom Johannes Malmstedt, såsom broder och
målsman.
Till vittnen, Sven Lundén, Gabriel Rundberg, Nils Jonasson i Brunseryd förmyndare.
Och uppvistes tillika Rådhusrättens i Växjö den 28 juni förlidet år meddelat protokollutdrag,
varigenom avlidna fångvaktmästaren Magnus Malmstedt omyndiga dotter Sara Lena
Malmstedt förmyndare blivit uppå deras gjord anskaffning, samt på de uti Rådhusrättens
utslag upptagna skäl tillåtet, att till den mestbjudande försäja dess 1/3 del uti 2/9 delar av
1/4-ding Krono Skatte hemmanet Korpebo, tillfallande arvsandelar, vartill dess broder och
målsman Johannes Malmstedt samt tillförordnade förmyndare tillstyrkt.
I anledning varav och till följe av I och IV cap. Jordabalken, 1/3 del uti 1/4 del Krono Skatte
hemmanet Korpebo, emot en betingad köpesumma stor Två hundrade Sextiro Två Daler
Smt., 43 Riksdaler 32 skilling Specie, alltså blev, för dannemannen Hans Månsson och dess
hustru Ingeborg Jacobsdotter, upbuden nu 1.a gång.

Korpebo den 5 oktober 1785
Upböds 1/3 del uti 1/4 del Krono Skatte hemmanet Korpebo för Hans Månsson, dess hustru
och arvingar emot 43 Riksdaler 32 skilling Specie, nu 2.a gången.

Korpebo den 1 februari 1786
Jämlikt I och IV cap. Jordabalken, varder 1/3 del uti 2/9 delar av 1/4 uti Krono Skatte
hemmanet Korpebo för Hans Månsson, dess hustru och arvingar emot köpesumman 43
Riksdaler 32 skilling Specie, upbuden nu 3.e gången.

Korpebo den 20 februari 1781
Till Häradsrätten inlämnades följande köpebrev, som upplästes och var ord från ord så
lydande för allom dom som detta vårt öppna köpe och salubrev förekommandes varder gör
undertecknade härigenom veterligt, att hava av fri vilja och försålt våra ärvda andelar, uti en
fjärding Kronoskatte hemmanet Korpebo, beläget uti Jönköpings län, Västra härad, och
Malmbäck socken, till våra kära bröder och svågrar, Jonas Andersson och dess hustru Maria
Hansdotter uti Korpebo, och Lars Andersson och dess hustru Maria Månsdotter uti
Rommenås, för en överenskommen köpesumma sju hundrade femtio Daler Smt, vilka 750
Daler Smt, var riktigt betalta, och härigenom vederbörligen qvitterade, varder jag Jonas
Andersson uti Barkansjö, har efter lovlige Tingsrättens tillstånd bekommit på min pupills
Johannes Nilssons vägnar tre hundrade Daler Smt, jag Jöns Svensson uti Hylte bekommit
efter lovlige Tingsrättens tillstånd, på mina omyndiga döttrars vägnar ett hundrade femtio
Daler Smt, jag Jöns Månsson uti Packebo bekommit på min hustrus Catharina Andersdotter
ett hundrade femtio Daler Smt, jag Johan Clementsson uti Södra Hiarum bekommit på min
hustrus Maria Andersdotter vägnar 150 daler Smt, som utgör förenämnde summa, och när
förenämnde köpare, tillägga sina egna ärvda lotter, bliva de ägare av en hel eller full fjärding,
på en tiondel när, som tillkommer gamla omyndiga pigan Christina Andersdotter, nu för
behålla och på det kraftigaste, att vår kära fader Anders Nilsson skall hava undantag så länge
han lever på denna fjärding, nämligen ett halvt tunnland havre och ett halvspann …. …..
årligen, samt nödige kålgård, uti äng hälften, den så kallade ungerödselen, och hälften den så
kallade kyrkogården fredsholet, skall köparen uti gott stånd hålla, hänt avslå och inneföra,
åkern bruka, grödan inbärga och av trösken, allt detta på egen kost, samt nödiga husa rum i
man och ladugården, samt vedbrand. Efter vår kära faders död, skall detta undantag tillfalla
förenämnde köpare, utan vidare köpeskilling erläggande, för den skull avhänder oss våra
hustrur och barn denna förenämnde lotten, all den rätt och börd, som vi uti bemälte fjärding
Korpebo ägt haver, och densamma tillägnar förevarande köpare, samt deras barn och
arvingar, som en välfången och oklandrad egendom, att nyttja, bruka och behålla, med hus,
jord, åker och äng, skog och mark, qvarn och qvarnställe, torp och torpställen, fiske och
fiskevatten, intet undantagandes av allt som härtill lytt och legat haver, eller hädanefter med
lag och som tillvinnas kan och gives förenämnde köpare det att utme…. där vid lofliga
Västra Härads domstol, uppbud och fasta taga om så åstundas skulle, till yttermera visso
varder detta med våra namns undersättande uti goda mäns när och övervarande, som skedde i
Almesåkra den 1 februari 1774. Jonas Andersson uti Barkansjö J. A. S., Jonas Svensson uti
Hylte J. S. S., Jonas Månsson och Catharina Andersdotter uti Packebo, Johan Clementsson
uti Södra Hiarum, Maria Andersdotter. Säljare Jonas Andersson, Maria Hansdotter uti
Korpebo, Lars Andersson uti Rommenås, Maria Månsdotter, köpare. Såsom vittnen efter

begäran, Sven Olofsson klockare uti Almesåkra, Abraham Jonsson ibid.., A. Lundwall.
För allom dom, som detta vårt öppna köpebrev förekommandes varder, gör jag Christina
Andersdotter, veterligt det jag med min kära mans samtycke, försälja min ärvda andel, 1/10
del uti en fjärding kronoskatte hemmanet Korpebo, beläget uti Jönköpings län, Västra Härad,
och Malmbäck socken, för en betingad och överenskommen köpeskilling ett hundrade femtio
Daler Smt, vilka 150 Daler Smt, köparen mina kära bröder Jonas Andersson uti Korpebo och
Lars Andersson uti Rommenås, till mig riktigt betalt och härigenom vederbörligen qvitterade
varda, avhända mig och mina efterkommande ovanstående en tiondel, och densamma
tillägnar mina bröder Jonas Andersson och dess hustru Maria Hansdotter uti Korpebo, och
Lars Andersson och dess hustru Maria Månsdotter uti Rommenås, till everderlig egendom,
såsom hus, jord, åker, äng, skog och mark, torp och torpställen, qvarn och qvarnställen, intet
undantagandes av allt, som därtill lyder eller hädanefter med lag och dom tillvinnas kan, och
enär köparen tillägger sina ärvda samt köpta andelar, så bliver de ägare till en hel eller full
fjärding uti Korpebo gård, gives och köparna lov, att hos lovliga Västra Härads domstol,
uppbud och laga fasta söka när det åstundas, utan kl…dar, ty varder detta salubrev uti goda
mäns närvaro beslutit och av oss underskrivet, som skedde av Lannafall, den 2 oktober
1775.
Christina Andersdotter, Nils Andersson i Lannafall, säljare, Jonas Andersson i Korpebo, Lars
Andersson i Rommenås, köpare.
Till vittnen, A. Lundwall, Sven Olofsson klockare i Almesåkra, Israel Abrahamsson
sockenskräddare i Almesåkra.
Blivandes i anledning härav uppå anhållan, samt till följe av 17 cap. 1/4 uti kronoskatte
hemmanet Korpebo, för Jonas och Lars Anderssöner, deras hustrur, barn och arvingar, såsom
dels ärvd och dels inköpt för 150 Daler Specie, samt det gjorda.

Korpebo den 10 maj 1781
För Jonas och Lars Anderssöner, samt deras hustrur och arvingar blev 1/4 uti Krono Skatte
hemmanet Korpebo, såsom dels ärvd och dels för 150 Rd Specie inlagt upbud 2.a gången.

Korpebo den 11 oktober 1781
Jämlikt 4 cap. Jordabalken upbuds 1/4 uti Kronoskattehemmanet Korpebo, för Jonas och
Lars Anderssöner, samt deras hustrur och arvingar, såsom dels ärvt och dels för 150
Riksdaler Specie inlöst nu 3:e gången.

Lycke Nedre den 16 maj 1791
Framgavs till Häradsrätten en köpehandling så lydande.
Jag Sven Abrahamsson gör veterligt och kännigt, att sedan Västra Härads Lofliga Tingsrätt
genom utslag den 3.de mars innevarande år av anförda skäl, till försäljningen samtyckt, så
har jag i stöd härav upplåtit och försålt, som jag ock i kraft av detta mitt öppna brev, upplåter
och försäljer Skatte och besittnings rätten å min omyndiga broders Petter Abrahamsson efter
dess avlidna fader Abraham Andersson ärfteligen tillfallna 1/20 dels mtl i Skatte Frälse

hemmanet Nedre Lycke, beläget i Jönköpings län, Västra Härad och Malmbäck socken, till
hans broder Anders Abrahamsson och dess hustru Stina Johannesdotter i Nedre Lycke för en
betingad, redan betald och härigenom vederbörligen qvitterad köpesumma 90 Rd Smt eller
150 Specie. Fördenskull avhänder förberörde min broder Petter Abrahamsson, samt han
ärftliga Skatte och besittningsrätten av förbemälte ärftligen tillfallna 1/20 del efter helt räknat
uti Skatte Frälse hemmanet Nedre Lycke, och densamma tillägnar ovannämnde köpare
Anders Abrahamsson och dess hustru Stina Johannesdotter, samt deras arv att tillträda laga
fardagen innevarande år, med samma förmåner och rättigheter som mera nämnde min broder
därå äger uti hus, jord och alla andra tillägor i vått och torrt närby och fjärran, intet
undantagande av allt det som därtill lyder med rätta ligga bör, och lagligen tillvinnas kan, att
njuta bruka och behålla till everderlig ägo, så att köparen nu således, med den lott som
Anders Abrahamsson ärvt, även genom köp särskilt avhandling av 1/40 del, således bliva
ägare av 1/8 uti av de nämnde hemman, och som frälse rätten därå även under förpantning är
förvärvad, så transporteras tillika densamma härmedelst på köparen, med lika rättighet som
min broder den äger, utan någon lösen, dock förbehålles vid denna avhandling, att köparen
o…alt och utan genhjälp skall i allo till min broders moder fullgöra de undantagsvillkor som
hon enligt särskilt skrift i sin livstid skall åtnjuta, men sedan faller det hemmanet åter utan
lösen.
Förbindandes laga hemul stånda, och äger köparen å vederbörlig ort, härå lagfara låta när så
åstundas, vilket allt uti nedanskriven vittnes närvaro med mitt namns undersättande
bekräftas, som skedde uti Nedre Lycke den 15 mars 1790.
Sven Abrahamsson i Lycke, säljare
Till vittne: Johannes Jonasson i Lycke, Gabriel Andersson i Spinkabo

Lycke Nedre den 31 oktober 1791
För Anders Abrahamsson, dess hustru samt deras arvingar blev 1/8-ting uti Skatte Frälse
hemmanet Nedre Lycke, såsom dels ärvd och dels emot 150 Riksdaler Specie inköpt, samt
utsatta undantagsvillkor, upbuden 2.a gången.

Lycke Nedre den 3 februari 1792
Upböds 1/8-ting uti Skatte Frälse hemmanet Nedre Lycke för Anders Abrahamsson, dess
hustru , samt deras barn och arvingar, såsom dels ärvd och dels emot 150 Riksdaler Specie,
samt utsatta undantagsvillkor, upbuden nu 3.e gången.

Lycke Övre den 22 oktober 1778
Petter och Johannes Jonassöner läto till Häradsrätten inlämna följande handligar.
Såsom inte är ovissa på döden, och intet ovissa med dödsstunden, ty mer vissa vet inte sin tid
att därför är rådeliget att iaktaga profeten Esaias ord, beställ om ditt hus, ty du måste dö, och
i be…. stund härav hava vi undertecknade åldertagna äkta personer yttrat vå yttersta vilja och
testamente, huru med vår qvarlåtenskap i löst och fast, efter vår död förhållas skall, och det
uti moget betänkande och uti sunt förnuft, och med våra kära söners och döttrars bifall, uti

underskrivna vittnens närvaro, som följer, Fastighet 1/4 del Övre Lycke Frälsehemman
besittningsrätt, så skola bägge våra yngsta söner Petter och Johannes söner hava till
besittning, att bebo en åtting vardera, för 500 Daler Smt vardera, sina övriga syskon? och
deras lotter inberäknade alla sina syskon lika lott i fastigheten, broder och syster, vara i lösa
egendomen efter lag, halvsyskon efter lag, både i löst och fast, löserätt undantagandes, och
därhos behålla vi undantag i vår livstid, till 2ne kofoder och ett tunnland utsäde, det efter vår
död till gården återställes, och vår ålderdom och svagheter tilltaga så att får bruka detsamma,
så skall det brukas med gården, och detta allt till alla delar utryckeligen sättas skall.
Som vi med våra namns underskrivane betyga, som skedde i Övre Lycke den 27 November
1768.
Jonas J. A. S. Andersson, Kierstin K. A. D. Andersdotter, testamentsgivare
Nils N. J. S. Jonasson i Gibbarp, Anders A. J. S. Jonasson i Klappa, Jonas J. J. S. Jonasson i
Fagerhult, Hans Pehrsson Britta Jonasdotter i Perstorp, Johan J. S. S. Svensson, och L. J. D.
Lisa Jonasdotter i Fällsbo, Arvid A. A. S. Andersson, Catharina K. J. D. Jonasdotter i
Sonarp.
Till vittne: Johannes J. H. S. Hansson i Klockaregården, Anders Svensson i Fällsbo.
År 1769 den 23 Maj vid Västra Härads Laga Sommarting i Komstad blev förestående
testamente för Häradsrätten uppläst, samt på begäran, till framdeles laga säkerhet ord från
ord i protocollet infört, och kommer vid givarens dödsfall efter 18§ ärvd. härmed att
försparas . Ut supra.
På Häradsrättens vägnar, Magnus Abraham Falk
Således avhänder för den skull mina övriga barn och arvingar, å andra sidan förbemälda
Frälsehemmans börd, Övre Lycke och tillägnar detsamma mina yngsta söner Petter och
Johannes Jonassöner, dess hustrur, barn och arvingar, i hus och jord, skog och mark, fiske
och fiskevatten, qvarn och qvarnställe, torp och torpställe, närby och fjärran, inte
undantagnade av allt som därtill ligger, av ålder legat haver, härefeter med lag och dom
tillvinnas kan, att nyttja och bruka såsom sin välfångna egendom till everderlige tider.
Till yttermera visso varder detta med mitt underskrivande bekräftat i ombudna vittnens när
och övervaro. Datum Lycke den 29 September 1778.
Jonas J. A. S. Andersson i Lycke
Till vittne härvid: Nils Linnardtsson i Bredstorp, Nils Jönsson i Bredstorp
Som vi underteckande haver bekommit 100 Daler Smt vardera på sin arvsrätt, av sin käre
broder Petter Jonasson i Lycke, som är Nils Jonasson i Brunseryd, Anders Jonasson i
Långserum, Jonas Jonasson i Fagerhult, samtliga penningar, som är riktigt bekommit, som
qvitteras av Lycke den 12 September 1775.
Petter P. J. S. Jonasson, Nils N. J. S. Jonasson, Anders A. J. S. Jonasson, Jonas J. J. S.
Jonasson.
Till vittne: Anders Abrahamsson i Lycke, Anders Arvidsson i Perstorp.
Då samtliga underskrivna haver på våra hustrurs vägnar, bekommit 100 Daler Smt vardera,
för fastigheten 1/8 del Övre Lycke av vår svåger Johannes Jonasson i Lycke, som vi qvittera
och med våra namn betyga, i vittnens närvaro, Lycke den 29 September 1778.

Sven S. A. S. Andersson i Skieryd, dess hustru Maria M. J. D. Jonasdotter, Hans H. P. S.
Pehrsson i Perstorp, dess hustru Britta B. J. D. Jonasdotter, Arvid A. A. S. Andersson i
Sonarp, dess hustru Catharina C. J. D. Jonasdotter, Lars L. G. S. Gabrielsson i Sånarp.
Till vittne: Nils Linnardtsson i Bredstorp, Nils Jönsson ibid.
Anhållandes i anledning av dess nu företedde handlingar, Petter och Johannes Jonassöner om
laga upbud på berörda 1/4 Övre Lycke, och som Häradsrätten, till följe av V cap.
Jordabalken, fann skäligt härtill sitt bifall lämna, ty blev Skatte och besittningsrätten å 1/4
del Övre Lycke till 1/8 del för vart hemman av bemälta köparna Petter och Johannes
Jonassöner, samt deras hustrur, barn och arvingar, mot köpesumman 1000 Daler Smt eller
166 Riksdaler 32 skilling Specie, och de särskilt gjorda villkor, upbuden nu 1.a gången.

Södra Mörekull 3/16 mantal den 9 maj 1905
Början saknas, ej filmat
Köpebref §.220 Litt.P
Emot en öfverenskommen och härmed qvitterad köpesumma (5000) kronor, Fem tusen
kronor hafver jag Carl August Johansson d.ä. och min kärra hustru Alfrida Christina
Johansdotter (Ågren) försålt vårt ägande 3/16 mantal Kronoskatte Södra Mörekull af
Malmbäcks socken i Västra härad, till hemmansägaren Anders August Andersson samt hans
hustru Augusta Wilhelmina Johansdotter från Söndrarp af Malmbäcks socken, och i följd
däraf afhänder vi undertecknade säljare ofvannämnda hemman, med hus, jord, skog, vatten,
och allt var därtill lyder eller hädanefter med lag tillvinnas kan, och tillägnar vi oss
ofvannämnde köpare vid vederbörlig domstol sig lagfart och fasta förvärfva, med
tillträdesrätt den 14 mars år 1903, och såsom köparnes välfångna egendom ägas och besittas,
vilket vi med våra egenhändiga namn till yttermera visshet underskrifvit.
Södra Mörekull den 19 januari år 1903
Carl August Johansson, säljare, Alfrida Kristina Johansson, säljare
Anders August Andersson, köpare, Augusta Wilhelmina Johansson, köpare
Ofvanstående namnteckning bevittnas af: J. E. Svensson i Estenstorp, Malmbäck, Sanfrid
Klasson i Åkerslätt, Malmbäck
för säljarne utfärdade lagfartsbevis å försålda fastigheten meddelade Häradsrätten lagfart å
det i Malmbäcks socken belägna 3/16 mantal Kronoskatte Södra Mörekull, som Anders
August Andersson och hans hustru Augusta Wilhelmina Johansdotter jämlikt afhandling den
19 januari 1903, för Fem tusen kronor köpta af Carl August Johansson och hans hustru
Alfrida Christina Johansdotter; därom afhandlingen försågs med bevis och särskildt
lagfartsbevis utfärdades.

Södra Mörekull 1/8 mantal den 12 februari 1894
Genom häradsdomaren L. J. Johansson i Åsen lät Carl Johan Gustafsson i Södra Mörekull,
anhålla om lagfart å 1/8 mantal i sistnämnda hemman, på grund af följande
Köpebref:
För en vid öppen och frivillig auktion högstbjuden och härmed qvitterad köpesumma stor

Två tusen Fyra hundra kronor hafva vi undertecknade upplåtit och försåldt våra arfveandelar
tillsammans 1/8 dels mantal Södra Mörekulll, beläget i Västra härad och Malmbäcks socken,
till drängen Carl Johan Gustafsson och hans tilltänkta hustru Anna Helena Carlsdotter. I följd
däraf afhänder vi oss berörde 1/8 dels mantal i sagde hemman, med hus, jord, vatten och
åbyggnader och allt hvad därtill lyder eller hädanefter med lag tillvinnas kan, att som
välfången egendom tillträda, hälften nämligen 1/16 dels mantal den 14 nästa mars 1894, och
en 1/16 får ej tillträdas förrän efter den ene säljarens Gustaf Gustafssons död, som därefter
två månaders förlopp erlägges liqvid med Ett tusen Två hundra kronor, dock utan ränta, och
äger ofvannämnde köpare på egen bekostnad vid vederbörlig domstol sig lagfart och fasta
förvärfva. Till mera visshet är detta salu och köpebref af oss i vittnens närvaro undertecknat
Erkännes och försäkras, Södra Mörekull den 1 november 1893
Gustaf Gustafsson, J. G. Andersson, tillförordnad gode man
Bevittnas af: Klas Johan Johansson, Anders Gustaf Carlsson, båda i Estenstorp
Därjämte företeddes dels utdrag af Häradsrättens L. P. för den 16 januari 1893, §.8,
utvisande ej mindre att då för Häradsrätten framvisats bouppteckning den 6 maj 1867 och
arfskifte den 3 augusti 1869 efter aflidna hustrun Helena Sofia Johannesdotter från Södra
Mörekull, af hvilka handlingar inhämtats, att hon såsom sterbhusdelägare efterlämnat
änkemannen Gustaf Gustafsson samt i äktenskap med honom födde barnen, Carl, Johannes,
Lena och Johanna, att i boet funnits 1/8 mantal Södra Mörekull, att sonen Carl aflidit före
arfskiftets upprättande, med anledning hvaraf fastigheten skiftats emellan öfrige
sterbhusdelägare sålunda, att änkemannen däraf erhållit 1/16 mantalsamt hvart och ett af de
trenne lefvande barnen 1/48 mantal, än äfven att Häradsrätten meddelat lagfart å 1/192
mantal Södra Mörekull, som Helena Lovisa Gustafsdotter ärft efter sin aflidne broder
Johannes Alfred Gustafsson, dels två af denne Häradsrätt den 16 januari 1893 utfärdade
lagfartsbevis, det ena å 1/96 mantal Södra Mörekull, som Gustaf Gustafsson ärft efter sin
aflidne son Johannes Alfred Gustafsson, och det andra å 1/192 mantal samma hemman, som
Johanna Sofia Gustafsdotter ärft efter sin aflidne broder bemälde Johannes Alfred
Gustafsson, dels ock utdrag af Häradsrättens F. P. för den 16 januari 1893, §.4, innefatande
förordnande för S. G. Andersson i Estenstorp att vara god man för i Amerika vistande
Helena Lovisa Gustafsdotter och Johanna Sofia Gustafsdotter
Efter anteckning häraf åberopade sökandeombudet domboken för denne dag, Nö.200, hvaraf
inhämtades, att Häradsrätten, på ansökan af S. G. Andersson i Estenstorp i hans egenskap af
god man för i Amerika vistande Helena Lovisa Gustafsdotter och Johanna Sofia
Gustafsdotter funnit skäligt gilla och godkänna ifrågavarande försäljning, för så vidt
densamma berörde bemälde bortovarandes andelar i försålda fastigheten
Med anledning af hvad sålunda i ärendet förekommit, fann Häradsrätten skäligt meddela
lagfart å det i Malmbäcks socken belägna 1/8 mantal Kronoskatte Södra Mörekull, som Carl
Johan Gustafsson och hans tilltänkta hustru Anna Helena Carlsdotter, enligt afhandling den 1
november 1893, för 2400 kronor köpt af Gustaf Gustafsson och S. G. Andersson i Estenstorp
i hans egenskap af god man för i Amerika vistande Helena Lovisa Gustafsdotter och Johanna
Sofia Gustafsdotter, därom bevis köpebrefvet åtecknades och särskilt lagfartsbevis

utfärdades

Södra Mörekull 1/16 mantal den 26 november 1894
Johan Lindén i Mörhult lät genom nämndemannen Carl Svahnström i Svenarum, anhålla om
lagfart å 1/16 mantal Södra Mörekull, på grund af följande afhandling,
Köpebref: Jag Johannes Petersson etc., se Litt.F
Därvid var fogadt Häradsrättens den 30 december 1874 utfärdade fastebref å 1/16 mantal
Södra Mörekull, som Johannes Petersson köpt af Jonas Modig och Sara Gustafva
Isaksdotter
Med anledning af hvad sålunda i ärendet förekommit, fann Häradsrätten skäligt meddela
lagfart å det i Malmbäcks socken belägna 1/16 mantal Kronoskatte Södra Mörekull, som
Johan Lindén och hans hustru Augusta Andersdotter, enligt afhandling den 14 november
1894, för Ett tusen Fyra hundrafem kronor köpt af Johannes Petersson, därom bevis
köpebrefvet åtecknades och särskildt lagfartsbevis utfärdades

Södra Mörekull 1/8 mantal den 26 november 1894
Genom nämndemannen Klas Andersson i Västanå, lät Johan Larsson i Estenstorp anhålla om
lagfart å 1/8 mantal Södra Mörekull, på grund af följande,
Köpeafhandling:
Härigenom göres vetterligt det jag Anders Edvardt Johannesson försålt mitt hittils ägande
1/8 dels mantal kronoskatte Södra Mörekull uti Malmbäcks socken i Västra härad och
Jönköpings län, till Johan larsson och hans hustru Johanna Sofia Karlsdotter i Estenstorp, för
en oss emellan öfverenskommen köpesumma stor Två tusen Åtta hundra Femtio kronor
/2850/, hvilken summa är genom nöjaktig förskrifvning till fullo gulden. För den skull
afhänder jag mig ofvannämnda 1/8 dels mantal Södra Mörekull med allt var därtill höre och
lagligen tillvinnas kan, och detsamma tillägnar förenämnde köpare att tillträdas nu genast uti
det skick det nu befinnes. Och äger köparen att utan mitt vidare hörande sig härå vid
vederbörlig domstol lagfart söka, hvartill nödiga åtkomsthandlingar säljaren förbinder sig
aflämna
Sålunda af ock tillhandlat, som skedde uti Södra Mörekull den 19 mars 1894
Anders Edvard Johannesson, säljare
Johan Larsson, Johanna Sofia Carlsdotter, köpare
Till vittne: Johannes Pettersson i Mörekull, P. Pettersson i Estenstorp
Därjämte företeddes Häradsrättens den 4 september 1893 utfärdade lagfartsbevis å 1/8
mantal Södra Mörekull, som Anders Edvard Johannesson köpt af sina föräldrar Johannes
Carlsson och Carolina Arvidsdotter Efter anteckning häraf meddelade Häradsrätten lagfart å
det i malmbäcks socken belägna 1/8 mantal Kronoskatte Södra Mörekull, som Johan Larsson
och hans hustru Johanna Sofia Carlsdotter, enligt afhandling den 19 mars 1894, för 2850
kronor köpt af Anders Edvard Johannesson, därom bevis köpeafhandlingen åtecknades och
särskildt lagfartsbevis utfärdades

Södra Mörekull Kronoskatte 1/16 mantal den 19 januari 1870
1/16 dels mantal Kronoskatte Södra Mörekull, som änkan Clara Isaksdotter och hennes
omyndige barns förmyndare G. Gustafsson, sålt till Grenadiären Jonas Modig för 1.001 Rd
Rmt

Södra Mörekull Kronoskatte 1/16 mantal den 18 maj 1870
1/16 dels mantal Kronoskatte Södra Mörekull, som änkan Klara Isaksdotter och hennes
omyndiga barns förmyndare G. Gustafsson, sålt till Grenadiären Jonas Modig för 1.001 Rd
Rmt

Södra Mörekull Kronoskatte 1/16 mantal den 21 september 1870
Västra = = = en den 20 januari 1869 = = = änkan Klara Isaksdotter och hennes omyndige
barns förmyndare G. Gustafsson, för 1.100 Riksdaler riksmynt till Grenadiären Jonas Modig
sålt Ett sextondels mantal Kronoskatte Södra Mörekull i Malmbäcks socken = = = nämligen
den 19 oktober nästlidet, samt den 19 januari och den 18 maj innevarande år = = = tillägnas
Grenadiären Jonas Modig = = =

Södra Mörekull Kronoskatte 1/16 mantal den 19 oktober 1869
Nämndemannen Lars Johan Johansson i Åsen inlämnar, med begäran om lagfart, ett så
lydande
Köpebref:
Enligt förut utfärdade kungörelse etc. litt.A
Tillika företes följande handlingar.
1. ett den 1 oktober 1851 för Johannes Magnus Lundberg och hans hustru Klara Sofia
Isaksdotter utfärdadt fastebref å 1/16 mantal Södra Mörekull, som de köpt af Sven Magnus
Andersson och Anna Johansdotter
2. en den 20 juni 1863 efter Johannes Magnus Lundberg från Södra Mörekull upprättad
bouppteckning, hvaraf inhämtas, att han såsom sterbhusdelägare efterlämnat änkan Klara
Isaksdotter och fem i äktenskapet med henne sammanaflade omyndige barn, sonen Klas samt
döttrarne Ida Charlotta, Kristina Sofia, Lovisa och Augusta, samt att bland boets tilgångar
upptagits 1/16 mantal Södra Mörekull
3. ett den 2 oktober 1866 emellan ofvan uppräknade sterbhusdelägare förrättadt arfskifte,
som utvisar, att boets fastighet blifvit sålunda fördelad, att änkan däraf erhållit Ett
trettiotvåendels mantal och barnen 1/160 dels mantal hvar
4. ett den 18 oktober 1866 för Gustaf Gustafsson i Södra Mörekull utfärdadt förordnande, att
vara förmyndare för aflidne Johannes Magnus Lundbergs ofvannämnde fem omyndige barn.
Af Domboken för denna dag inhämtas att Häradsrätten tillåtet G. Gustafsson försälja de
omyndigas jord.
Med anledning af hvad sålunda i ärendet förekommit, finner Häradsrätten skäligt meddela
uppbud första gången å 1/16 mantal Kronoskatte Södra Mörekull i Malmbäcks socken,
hvilket änkan Klara Isaksdotter och hennes omyndige barns förmyndare G. Gustafsson,

enligt afhandling den 20 januari detta år å auktion försålt till Grenadiären Jonas Modig för
1.001 Rd Rmt.

Södra Mörekull Kronoskatte 1/32 mantal den 19 oktober 1869
Köpebref:
Enligt förut utfärsdade kunggörelse i Nästgränsande kyrkor kommer idag genom öppen och
frivilig auktion att till den högst bjudande försäljas 1/32 dels mantal Kronoskatte Augements
hemmanet Södra Mörekull, beläget i Jönköpings län, Västra härad och Malmbäcks socken,
tillhörige omyndige barnen Claes Wilhelm Johannesson, och Ida Sjålotta Johannesdotter,
och Christina Sophia Johannesdotter, och Lovisa Maria Johannesdotter, och Augusta Helena
Johannesdotter därstädes, och i samman hag här mäd försäljes 1/32 dels mantal i förenämnde
hemmand till hör änkan Clara Sophia Isaksdotter därstädes, tillsammans 1/16 dels mantal,
och vid upprop härå stannade för 3dje och sista samt högsta anbudet, efter en lång
öfverläggning och flera anbud Grannadören Jonas Modig i Åkerhult för 1.001 Riksdaler
Riksgäld, hvilka Ett tusende en Rd Riqsgel äro genom särskild förskrifvning till fullo betalt
och härmed vederbörligen qvitterad varder, alltså afhänder säljarna sig all ägande och
nyttjanderätt uti förenämnde hemmansdel och tillägnar köparna att tillträda den 14 mars
1869 i det stånd det nu och då befinns, med hus och jord, och allt hvad därtill lyder eller
hädanefter med lag tillvinnas kan, och äger köparen på egen bekostnad vid vederbörlig
Domstol sig lagfart och fasta förvärfva, då der till hennes nådige åtkomst handlingar. Till
yttermera visso hafver vi dessa salu och köpebref i nedanstående vittnes närvaro och
öfvervaro bekräftadt.
Som skedde i Södra Mörekull den 20 januari 1869
Clara Isaksdotter, säljare
G. Gustafsson, förmyndare
Jonas Modig, Gustafva Isaksdotter, köpare
Till vittnen: J. A. Andersson i Åkerhult, Lars Jonsson, Mörekull

Södra Mörekull 1/8 mantal den 3 februari 1852
1/8 mantal Kronoskatte Södra Mörekull, som Johannes Nilsson och hans hustru Gustafva
Nilsdotter sålt till deras tilltänkta måg Gustaf Gustafsson och deras dotter Helena Sofia
Johannesdotter, mot 888 rd 16 sk 8 rst Banco och visse villkor, uppbjöds 2dra gången.

Södra Mörekull 1/32 mantal den 28 februari 1852
Enligt förut utfärdade kungörelser i nästgränsande kyrkor, kommer idag genom öppen och
frivillig auction att till den högstbjudande försäljas 1/32 dels mantal i Kronoskatte augements
hemmanet Södra Mörekull, beläget i Jönköpings län, Västra härad och Malmbäcks socken,
tillhörige omyndige barnen Anders Johan Johannesson, och Mathilda Christina
Johannesdotter därstädes, enligt välloflige Häradsrättens bifall af den 1 oktober 1851, och i
sammanhang härmed försäljes 1/32 dels mantal i förenämnde hemman, tillhör änkan
Dorothea Jonasdotter därstädes, tillsammans 1/16 dels mantal, och hvid upprop härå

stannade för 3dje och sista, samt högsta anbudet efter en lång öfverläggning och flere anbud,
hemmansägaren Lars Jonsson i Södra Mörekull för 1.055 rd 26 sk 8 runst Banco, hvilka Ett
tusende Femtiofem rd 26 sk 8 runst Banco, äro genom särskild förskrifvning till fullo betalta
och härmed vederbörligen qvitterade varder, alltså afhänder sig säljarne all ägande och
nyttjanderätt uti förenämnde hemmansdel och tillägnar köparne att tillträda den 14 mars
1852, i det stånd det nu och då befinns, med hus och jord, och allt hvad därtill lyder, eller
hädanefter med lag tillvinnas kan, och äger köparen på egen bekostnad vid vederbörlig
domstol sig lafart och fasta förvärfva, då därtill lämnas nödige åtkomsthandlingar.
Till yttermera visso hafva vi detta salu och köpebref i nedanstående vittnens när och
öfvervaro bekräftat.
Som skedde i Södra Mörekull den 28 februari 1852
Lars Jonsson o Lena Johannesdotter i Mörekull, köpare
L. J. Johansson i Åsen, auctionsman
A. J. Andersson förmyndare, Dorothea Jonasdotter, säljare
Till vittne: Isak Andersson i Packebo, Jonas Carlsson i Åsen

Södra Mörekull 1/8 mantal den 4 maj 1852
1/8 mantal Kronoskatte Södra Mörekull, som Johannes Nilsson och hans hustru Gustafva
Nilsdotter, sålt till deras tilltänkta måg Gustaf Gustafsson och deras dotter Helena Sofia
Johannesdotter, mot 888 rd 16 sk 8 rst Banco och visse villkor, uppbjöds 3dje gången.

Södra Mörekull 1/16 mantal den 3 juni 1852
För lagfarts vinnande inlämnades följande köpebref
Enligt förut utfärdade kungörelser etc. Litt. Kull
Hvarefter företeddes
1. Denne Häradsrätts den 28 januari 1851 för Johannes Larsson och hans hustru Dorothea
Jonasdotter utfärdade fastebref å 1/16 mantal Södra Mörekull
2. Ett den 14 mars 1852 efter aflidne Johannes Larsson förrättadt arfskifte, hvaraf inhämtas
att han efterlämnat änkan Dorothea Jonasdotter och med henne sammanaflade tvenne
omyndige barn, sonen Anders Johan och dottern Mathilda Christina, hvarande boets i
omnämnde fastighet 1/16 mantal Södra Mörekull, enligt anteckning i arfskiftet, redan å
auction försåld
3. Utdrag af domboken för den 1 oktober 1851, innefattande tillstånd för Anders Johan
Andersson, såsom förmyndare för ofvannämnde 2ne omyndige barn, att å auction försälja
deras ägande 1/32 mantal Södra Mörekull
På grund häraf fann Häradsrätten skäligt, att å 1/16 mantal Kronoskatte Södra Mörekull, som
änkan Dorothea Jonasdotter och förmyndaren för hennes 2ne omyndige barn, försålt till Lars
Jonsson och hans hustru Lena Johannesdotter för 1.055 rd 26 sk 8 rst Banco, meddela
uppbud 1sta gången.

Södra Mörekull 1/16 mantal den 4 juni 1852

För lagfarts vinnande inlämnades följande köpebref
Enligt förut utfärdade Kunggörelser etc. Litt.Kull
Hvarefter företeddes
1. Denne Häradsrätts den 28 januari 1851 för Johannes Larsson och hans hustru Dorothea
Jonasdotter utfärdade fastebref å 1/16 mantal Södra Mörekull
2. Ett den 14 mars 1852 efter aflidne Johannes Larsson förrättadt arfskifte, hvaraf inhämtas,
att han efterlämnat enkan Dorothea Jonasdotter och med henne sammanaflade 2ne omyndige
barn, sonen Anders Johan och dottern Mathilda Christina, varande boets omnämnde fastighet
1/16 mantal Södra Mörekull, enligt anteckning i arfskiftet, redan å auction försåld
3. Utdraf af Domboken för den 1 oktober 1851, innefattande tillstånd för Anders Johan
Andersson, såsom förmyndare för ofvannämnde 2ne omyndige barn, att å auction försälja
deras ägande 1/32 mantal Södra Mörekull
På grund häraf fann Häradsrätten skäligt, att å 1/16 mantal Kronoskatte
EJ FULLSTÄNDIG

Södra Mörekull 1/8 mantal den 28 september 1852
= = en den 4 mars 1851 = = enligt hvilken Johannes Nilsson och Gustafva Nilsdotter försålt
1/8 mantal Kronoskatte Södra Mörekull i Malmbäcks socken, till deras dotter Helena Sofia
Johannesdotter och hennes tilltänkte man Gustaf Gustafsson, för 888 rd 16 sk 8 rst Banco
och visse villkor,
och som = = nämligen den 3 oktober sistlidet, samt den 3 februari och 4 maj innevarande år
==

Södra Mörekull 1/16 mantal den 28 september 1852
1/16 mantal Kronoskatte Södra Mörekull, som änkan Dorothea Jonasdotter och förmyndaren
för hennes 2ne omyndige barn, försålt till Lars Jonasson och hans hustru Lena
Johannesdotter för 1.055 rd 26 sk 8 rst Banco, uppbjöds 2dra gången.

Södra Mörekull 1/16 mantal den 28 januari 1851
= = en den 27 augusti 1849 upprättad bevittnad handling, enligt hvilken Samuel Emanuel
Petersson och hans hustru Anna Stina Johansdotter försålt 1/16 dels mantal Kronoskatte
Södra Mörekull i Malmbäcks socken, till Johannes Larsson och hans hustru Dorothea
Jonasdotter, mot 1.000 rd Banco
Och som = = nämligen den 24 januari, den 14 maj och den 14 oktober nästlidet år.

Södra Mörekull 1/16 mantal den 1 oktober 1851
= = en den 5 januari 1850 = = enligt hvilken Sven Magnus Andersson och Anna Lena
Johansdotter, 1/16 mantal Kronoskatte Södra Mörekull i Malmbäcks socken, till Johannes
Magnus Lundberg och hans hustru Clara Sofia Isaksdotter, för 944 rd 21 sk 4 rst Banco, och
förbehåll om undantag till änkan Helena Petersdotter
Och som = = nämligen den 12 november sistlidet, samt den 28 januari och den 21 maj

innevarande år.

Södra Mörekull 1/8 + 1/48 mantal den 1 oktober 1851
= = en den 29 september 1849 = = enligt hvilken Anna Catharina Arvidsdotter, såsom 1/8
gåfva och arf, erhållit 1/48 mantal Kronoskatte Södra Mörekull i Malmbäcks socken, samt
tillsammans med sin tilltänkta man Daniel Andersson, på auction inköpt 5/48 mantal i
samma hemman af sin fader och sine syskons förmyndare Anders Johan Arvidsson, mot
1.389 rd Banco, och förbindelse att till Arvid Svensson utgifva undantag
Och som = = nämligen den 14 november sistlidet, samt den 25 januari och den 21 maj
innevarande år = =

Södra Mörekull 1/8 mantal den 25 januari 1848
En den 19 juli 1846 upprättad bevittnad handling, enligt hvilken Lars Jönsson dels ärft och
dels tillsammans med sin hustru Lena Johannesdotter köpt 1/8 mantal Kronoskatte Södra
Mörekull i Malmbäcks socken af den förres syskon och svågrar, Johannes Magnus Jonsson,
Anders Andersson och Inga Lena Jonsdotter, Jonas Petersson och Stina Catharina Jonsdotter,
samt af Lars Andersson i egenskap af förmyndare för Lars Jonssons sex stycken omyndige
syskon, emot 1047 Rd 28 sk Banco.
Och som = = nämligen den 26 januari, den 18 maj och den 21 september sistlidet år = = 1/8
mantal Södra Mörekull med allt etc. = =

Södra Mörekull 1/8 mantal den 16 maj 1848
1/8 mantal Södra Mörekull som Sven Johan Johannesson och Johanna Nilsdotter försålt till
Arvid Svensson och hans hustru Ulrica Svensdotter mot 1194 Riksdaler 21 sk 4 rst Banco,
och visse villkor, uppbjöds 2 dra gången.

Södra Mörekull 1/8 mantal den 19 september 1848
1/8 mantal Kronoskatte Södra Mörekull, som Sven Johan Johannesson och Johanna
Nilsdotter försålt till Arvid Svensson och hans hustru Ulrica Svensdotter mot 1194 Riksdaler
21 sk 4 rst Banco, och visse villkor, uppbjöds 3 dje gången.

Södra Mörekull 1/8 mantal den 21 september 1847
1/8 mantal Kronoskatte Södra Mörekull, hvilket Lars Jonsson, dels ärft och dels tillsammans
med sin hustru Lena Johannesdotter köpt af den förres syskon och svågrar, Johannes Magnus
Jonsson, Anders Andersson och Inga Lena Jonsdotter, Jonas Pettersson och Stina Catharina
Jonsdotter, samt af Lars Andersson i egenskap af förmyndare för Lars Jonssons sex stycken
omyndige syskon, för 1.047 rd 28 sk 7 rst Banco, uppbjöds 3dje gången.

Södra Mörekull 1/8 mantal den 18 maj 1847
1/8 mantal Kronoskatte Södra Mörekull, hvilket Lars Jönsson, dels ärft och dels tillsammans

med sin hustru Lena Johannesdotter köpt af den förres syskon och svågrar, Johannes Magnus
Jonsson, Anders Andersson och Inga Lena Jonsdotter, Jonas Pettersson och Stina Catharina
Jonsdotter, samt af Lars Andersson i egenskap af förmyndare för Lars Jonssons sex stycken
omyndige syskon, för 1.047 rd 28 sk 7 rst Banco, uppbjöds 2dra gången.

Södra Mörekull 1/8 mantal den 26 januari 1847
För vinnande af lagfart inlämnades ett köpebref af detta innehåll Litt. D
Hvarefter företeddes:
1. Denne Häradsrätts den 28 februari 1818 för Jon Andersson meddelade fastebref å 1/8
mantal Södra Mörekull
2. Ett den 18 juni 1838 efter aflidne Jon Andersson förrättadt arfskifte, hvaraf inhämtades, att
han efterlämnat änkan maja Stina Johannesdotter och 10 barn, myndige sonen Lars Jonsson,
och dottern Inga Lena gift med Andreas Andersson, samt myndige barnen Johannes, Anders
Otto, Jonas Petter, Stina Catharina, Maja Lisa, Johanna, Anna Catharina, och Lovisa, och har
utaf boets upptagne fastigheter 1/4 mantal Davidstorp och 1/8 dels mantal Södra Mörekull,
barnen gemensamt bekommit sistnämnde hemman
3. Utdrag af domboken för den 5 februari 1846, innefattande tillstånd för Lars Andersson i
Höggren, såsom förmyndare för aflidne Jon Anderssons 6 omyndige barn, att försälja deras
gemensamt ägande andelar uti 1/8 mantal Södra Mörekull
På grund häraf fann Häradsrätten skäligt meddela 1sta uppbudet å 1/8 mantal Kronoskatte
Södra Mörekull, hvilket Lars Jonsson dels ärft och dels tillsammans med sin hustru Lena
Johannesdotter köpt af den förres syskon och svåger Johannes Magnus Jonsson

Södra Mörekull 1/8 mantal den 19 juli 1846
Jag Johannes Magnus Jonsson i Davidstorp, jag Andreas Andersson tillika med min hustru
Inga Lena Jonsdotter i Eksjö, jag Jonas Petersson tillika med min hustru Stina Katrina
Jonsdotter i Ånhult, samt jag Lars Andersson i Högegren.
En till välloflige Tings Rätten tillåtelse göre veterliget, det vi efter moget betänkande försålt
vår efter vår fader sammanärfvda 1/8 del efter helt räknat i Skattehemmanet Södra Mörekull,
beläget i Västra härad, Malmbäcks socken, till vår käre broder och svåger Lars Jonsson och
dess hustru Lena Johansdotter i Mörekull, emot en oss emellan öfverenskommen
köpesumma Ett tusende Fyratio sju daler 28 sk 1 rst Banco, hvilka 1.047 Rd 28 sk 7
runstycke Banco, äro dels genom kontanta penningar, dels genom särskilta förskrifvningar
till fullo betalta, så varder härmedelst qvitterade. Således tillägnas ofvan nämnde 1/8 del
bemälte köpare med alla dess förmoner och lägenheter som härtill lyder och lagligen
tillvinnas kan, intet undantagandes, att få tillträdas fardagen den 14 mars 1847, i det stånd det
då och nu befinnes, och äger bemälte köpare att på egen bekostnad sig härå fasta förvärfva.
Sålunda afslutat och handlat, som skedde i Södra Mörekull den 19 juli 1846
Johannes Magnus Jonsson, Andreas Andersson, Inga Lena Jonsdotter, Jonas Petersson, Stina
Katrina Jonsdotter, Lars Andersson förmyndare, säljare
Lars Jonsson, Lena Johansdotter, köpare

Till vittne: J. Ekstrand, Carl Malmberg i Ekesås, J. Peter Månsson i Estenstorp

Södra Mörekull 1/16 mantal den 19 maj 1846
1/16 mantal Kronoskatte Södra Mörekull, hvilket änkan Helena Petersdotter, Samuel
Petersson, Johannes Petersson, Anders Johan Petersson, Isac Arvidsson och Maja Stina
Petersdotter, samt Johannes Jonsson och Lena Catharina Petersdotter, försålt till Sven
Magnus Andersson och hans hustru Anna Lena Johannesdotter, mot 688 rd 42 sk 8 rst
Banco, och förbehåll om undantag till Helena Petersdotter, uppbjöds 3dje gången.

Södra Mörekull 1/16 mantal den 19 maj 1846
1/16 mantal Kronoskatte Södra Mörekull, hvilket Samuel Petersson dels ärft, och dels
tillsammans med sin hustru Anna Stina Johannesdotter, inköpt af den förres moder Helena
Petersdotter, samt syskon och svågrar, Johannes Petersson, Anders Johan Petersson, Isac
Arvidsson och Maja Stina Petersdotter, samt Johannes Jonsson och Lena Catharina
Petersdotter, mot 333 rd 16 sk Banco, och med skyldighet att utgöra undantag till Helena
Petersdotter, uppbjöds 3dje gången.

Södra Mörekull den 28 oktober 1783
Samma datum inlämnades till Häradsrätten ett ord från ord så lydande salubref
För allom them som thetta öppna salubref förekommer gör jag Magnus Jonasson i Gådeberg
härmed vetterligit, thet jag med moget betänkandeoch sundt förnuft, samt med min kära
hustru Maria Gabrielsdotters goda minne och samtycke upplåter och försålde, som jag ock i
kraft af thetta salubref upplåter och försäljer ofvannämnde min kära hustrus ärfteligen
tillhöriga En Åtting efter helt räknadt uti Kronoskatte hemmanet Södra Mörekull, beläget i
Jönköpings län, Västra härad och Malmbäcks socken, till min kära svåger Petter Gabrielsson
i Södra Mörekull och thes tilltänkta kära hustru Lena Johansdotter ifrån Ågerhult (Åkerhult)
för en öfverenskommen fastställt köpeskilling 116 Rd 32 sk Specie, och allthenstund
benämnde min kära svåger och thes tillämnade kära hustru Lena Johansdotter, nu till mig
och min kära hustru uti gångbart mynt tillfullo betalt ofvannämnde öfverenskomna
köpesumma 116 Rd 32 sk Specie, hvilka penningar härmedelst vederbörligen qvitterade
varda, alltså afhänder jag mig, min kära hustru, barn och efterkommande ofvannämnde 1/8ting uti Kronoskatte hemmanet Södra Mörekull, och samma tillägnar min kära svåger Petter
Gabrielsson och thess tillkommande kära hustru Lena Johansdotter, med hus, jord, skog och
mark, torp och torpställe, qvarn och qvarnställe, fiske och fiskevatten, med hvad mera som
thertill nu lyder, af ålder lydet och legat hafver, eller hädanefter lagligen tillvinnas kan, att
för sig, barn och efterkommande nyttja och bruka bäst the gitta, så som annor välfången
egendom, att nästa vårfrudag eller den 25 mars innevarande år få tillträda, dock med thet
uttryckliga förbehåll, att min svåger Petter Gabrielsson med thess tillkommande hustru Lena
Johansdotter, skola vara förbundna att lämna mine käre svärföräldrar Gabriel Danielsson och
Catharina Nilsdotter theras tillräckeliga föda och försytning uti theras återstående lifstid, vi
förbinder oss till hemul efter lag, och emedan min svågers tillkommande kära hustru Lena

Johansdotter med vederbörandes förmyndares samtycke till sine öfrige syskon afträdt sin uti
Rusthållet Åkerhult ärftligen tillfallne andel eller En Trettondel uti halfva Rusthållet emot en
öfverenskommen köpesumma 100 Rd Specie, hvilka 100 Rd Specie Lena Johannesdotter till
inlösande af then nu af mig försålda 1/8-ting uti Södra Mörekull, blifvit erlagde och betalte,
och bör alltså 1/8-ting Södra Mörekull anses såsom surrogat för Lena Johannesdotters i
Åkerhults försålde fastighets andel. Anhållandes i öfrigt thet besagde Västra härads tings rätt
lämna köpe oftanämnde1/8 del Södra Mörekull laga uppbud och fasta. Till yttermera visso
varder thetta med namn och bomärkens undersättande uti underskrifvne vittnens när och
öfvervaro bekräftadt
Som skedde uti Södra Mörekull den 24 februari 1783
Magnus Jonasson, Maria Gabrielsdotter, säljare
Petter Gabrielsson, Lena Johansdotter, köpare
Till vittnen underskrifva: Sven Pehrsson, Måns Månsson i Fintorp
Med den å denna sidan stående köpeafhandling, jag Gabriel Danielsson och jag Catharina
Nilsdotter uti Södra Mörekull förklarar oss till alla delar nöjde, och emedan våre 2ne kära
barn Petter Gabrielsson och Maria Gabrielsdotter af oss uti moget betänkande förut hela vår
ägande Fjärding uti Södra Mörekull utan någon till oss ärläggande köpesumma, utan som å
andra sidan anfördt är, att min kära son Petter Gabrielsson med vår kära sona hustru Lena
Johansdotter genom erlagde köpesumma till vår kära måg Magnus Jonasson och vår kära
dotter Maria Gabrielsdotter uti Gådeberg, blir således fritt oss obehindrad ägare till vår
hittills ägande Fjärding utan vidare köpeskillings erläggande. Dock med thet kraftiga
förbehåll att vi uti vår öfriga lifstid åtnjuta vår tillräckeliga föda och försytning och nödigt
huserum. Slutligen anhålla vi thet häradets välborne herr Häradshöfding, så ock then
välloflige Västra härads tings rätt thetta allt på hela 1/4-dingen uti Södra Mörekull uppbud
och fasta meddela, varde så påstående göres thetta vi uti tillkallade vittnens närvaro
frivilligen med erskrifvit
Som skedde i Södra Mörekull den 24 februari 1783
Gabriel G.D.S. Danielsson, Catharina C.N.D. Nilsdotter
Till vittne: Sven Pehrsson, Måns Månsson ut Estenstorp
Blifvandes i anledning häraf uppå therom gjord anhållan, samt till följe af IV Cap.
Jordabalken 1/4 uti Kronoskatte hemmanet Södra Mörekull, hvilken Petter Gabrielsson och
hans hustru Lena Johansdotter dels genom gåfva bekommit, och dels sig tillhandlat, för them
och theras arfvingar emot 116 Rd 32 sk Specie köpesumma, samt the i köpebrefvet betingade
villkor, uppbjuden nu 1sta gången

Ormestorp den 2 september 1878
Under anhållan om lagfart å 1/6 mtl Åkerhult och 1/8 mtl Ormestorp, inlämnade nämndeman
Lars Johan Johansson i Åsen en handling varav här skulle antaget följande.
År 1878 den 15 juni, förrättades avvittring och arvskifte i sterbhuset efter avlidne före detta
nämndemannen Johannes Magnus Andersson Elmqvist från Norra Mörekull, malmbäck
socken. Dennes arvingar kommo nu tillstädes, nämligen myndige sönerna hemmansägaren

Carl Johan Elmqvist i Norra Mörekull, samt före detta studeranden Jonas Peter Elmqvist i
Klef, dottern numera änkan Johanna Sofia Elmqvist i Östra Rågrena, Bringetofta församling,
avlidna dottern Lovisa Christina Elmqvist, som med efterlevande mannen orgelnisten A. M.
Nydén i Hjertum av Bohuslän sammanhaver 7 styck barn, nämligen , sonen Frans Albert
Nydén myndig och närvarande att bevaka de övrige 6 styck omyndiga barnens rätt och bästa,
nämligen Emil Leonard, Georg Ulrik, Oskar Rudolf, alla Nydén, samt döttrarna manghilda
Lovisa, Ebba Nathalia, Selma Isabell, även alla Nydén, inställde sig deras fader och laga
tillförordnade förmyndare orgelnisten A. M. Nydén, genom orgelnisten och folkskolläraren
herr A. Lundblad i Malmbäck enligt företedd fullmakt. Avlidna dottern Anna Stina Elmqvist
som med mannen Johan Malmsten i Malmbäck Klockaregård efterlämnat ende sonen Ernst
Georg Alexander, för vilkens omyndiges rätt bevakande inställde sig hans av Västra
Häradsrätt under utredningen tillförordnade gode man f.d. kyrkovärden Johannes
Johannesson i Hageryd. Avlidan dottern Anna Charlotta Elmqvist har med efterlevande
mannen A. P. Almgren i Hafsjö 2ne barn, sonen Alfred Gottfrid, samt dotter Charlotta, dessa
barns rätt och bästa bevakades av deras fader och laga tillförordnade förmyndare förenände
A. P. Almgren i Hafsjö. Först efterfrågades alla handlingar som kunde lämna nödig
upplysning om boets tillstånd, härpå framlämnades bouppteckning hållen i sterbhuset den 26
April 1877, som bland annat upptager 1/6 mantal i Rusthållet Stora Åkerhult, och 1/8 mantal
Kronoskatte Ormestorp, vilka fastigheter ovan upptagne arvingar redan enligt Häradsrättens
bifall försålt, men kommer här nedan att fördelas nämligen, 1/6 del Stora Åkerhult, 1/8 del
Ormestorp.
Åkerhult - Ormestorp
Därav bekommer sonen Carl Johan Elmqvist i Norra Mörekull, 1/36 mtl - 1/48 mtl
Dito sonen Jonas Peter Elmqvist i Klef, 1/36 mtl - 1/48 mtl
Dito dottern Johanna Elmqvist i Östra Rågrena, 1/36 mtl - 1/48 mtl
Avlidna dottern Lovisa Christina och A. M. Nydéns i Hjertum
förut upptagne 7 st barn, tillsammans, 1/36 mtl - 1/48 mtl
Avlidna dottern Anna Stina Elmqvist och A. P. Almgrens i Hafsjö förut upptagne 2ne barn
tillsammans, 1/36 mtl - 1/48 mtl
Summa: 1/6 mtl - 1/8 mtl
Sålunda förordat och skiftat på år och dag som föreskrivet står L. J. Johansson på Åsen,
skiftesmän eller förestående fördelning förklarar vi oss till alla delar nöjda, och förbinder oss
till orygglig efterlevnad.
Tid och ort som ovan, Carl Johan Elmqvist, J. P. Elmqvist, Johanna Elmqvist, P. A. Almgren
förmyndare, A. M. Nydén, J. A. Nydén genom G. Lundblad, Johannes Johannesson god
man.
Arvtagarnas underskrifter bevittnas av oss på en gång närvarande, L. J. Johansson, P. J.
Abrahamsson.
Vid handlingen var fogad en så lydande fullmakt.

Organisten och skolläraren herr Gustaf Lundblad i Malmbäck varder härmed befullmäktigad
att vid försäljningen av min avlidna morfaders J. M. Elmqist i Norra Mörekull efterlämnade
fasta egendomer 3/16 mantal Ormestorp samt 1/4 dels mantal Stora Åkerhult med
underlydande torplägenheter föra min talan och underteckna mitt namn å såväl här
ifrågavarande köpeavhandlingar samt och förekommande handlingar vid ett blivande
arvskifte, förklarandes jag mig nöjd med vad ombudet härutinnan lagligen gör och låter.
Brandstorp & St?emnigsfors den 30 juni 1877.
Frans Albert Nydén, bevittnas av Adolf Stadig, Georg Stenberg.
Därjämte företeddes.
Till Häradsrätten den 7 juni 1870 för P. A. Almgren i Hafsjö utfärdade förordnande att vara
förmyndare för sina med avlidna hustrun Anna Charlotta Elmqvist sammanavlade omyndige
barn Albert Gottfrid och Eva Charlotta. 2:o Häradsrättens den 9 April 1877 för Johannes
Johannesson i Hageryd utfärdade förordnande att vara god man för avlidne Johan Peter
Malmstens med jämvälavlidna hustrun Anna Stina Elmqvist omyndige son Ernst Georg
Malmsten. 3:o Häradsrätten den 4 juni 1877 utfärdade lagfartsbevis för Johannes Magnus
Elmqvist 1/6 mantal Stora Åkerhult och 1/8 mantal Ormestorp.
Det styrktes att Inlanels Torp Häradsrätt förklarat skolläraren A. M. Nydén i Hjertum vara
sina med avlidna hustrun Lovisa kristina Nydén sammanavlade omyndige barns rätts
förmyndare. 4:o Bouppteckning, förrättad den 26 April 1877 efter Johan Magnus Elmqvist
från Norra Mörekull, av vilken handling inhämtades, att han såsom arvingar efterlämnat
sönerna Carl Johan Elmqvist och Jonas Peter Elmqvist, samt döttrarna, änkan Johanna Sofia
Elmqvist, avlidna dottern Lovisa Kristina Elmqvist med A. M. Nydén i Hjertum
sammanavlade barn, sönerna Frans Albert, Emil Leonard, Georg Ulrik och Oskar Rudolf,
samt döttrarna Magnhilda Lovisa, Ebba Natalia och Selma Isabell, avlidan dottern Anna
Stina Elmqvist med Johan Malmsten sammanavlade son Ernst Georg Alexander, avlidan
dottern Anna Charlotta Elmqvist med P. A. Almgren sammanavlade barn, sonen Albert
Gottfrid och dottern Eva Charlotta, varande såsom fastighet i boet antecknat 1/6 mantal
Åkerhult och 1/8 mantal Ormestorp.
Med anledning av vad sålunda i ärendet förekommit, fann Häradsrätten skäligt meddela
lagfart å 1/6 mantal Krono Rusthållet Stora Åkerhult och 1/8 mantal Krono Skatte Ormestorp
i Malmbäck socken, därav vardera av Carl Johan Elmqvist, Jonas Peter Elmqvist och
johanna Sofia Elmqvist erhållit i fädernearv 1/56 mantal Åkerhult och 1/48 mantal
Ormestorp, avlidna dottern Lovisa Kristina Elmqvist med A. M. Nydén sammanavlade 7
barn tillsammans 1/36 amntal Åkerhult och 1/48 mantal Ormestorp, avlidna dottern Anna
Stina Elmqvist med Johan Malmsten sammanavlade son Ernst Georg Alexander 1/36 mantal
Åkerhult och 1/48 mantal Ormestorp, avlidna dottern Anna Charlotta Elmqvist med P. A.
Almgren sammanavlade barn Albert Gottfrid och Eva Charlotta tillsammans 1/36 mantal
Åkerhult och 1/48 mantal Ormestorp, efter deras moderfader Johannes Magnus Elmqvist.
Under anhållan om lagfart inlämnade nämndeman Lars Johan Johansson i Åsen en så
lydande handling.

Köpebrev. För en vid frivillig auktion högstbjuden och härmed qvitterad köpesumma Fem
tusen Fyra hundra Sextioen /5461/ Kronor hava vi undertecknade samtliga arvtagare efter
avlidna makarna Elmqvist från Norra Nörekull upplåtit och försålt 3/16 dels mantal
Kronoskatte Ormestorp, belägit i Västra Härad och Malmbäck socken till målaremästaren
herr C. J. Rundbom och hans hustru Ida Rundbom i Ormestorp, i följe härav avhänder vi oss
och våra myndlingar enligt Häradsrättens godkännande av köpet för de senare berörde 3/16
dels mantal i sagde hemman, med hus, jord, vatten och åbyggnader, och allt vad därtill hörer
eller hädanefter tillvinnas kan, att i befintligt skick innehava och bebo till välfången
egendom som ovannämnde köpare redan tillträtt, och äger dessa på egen bekostnad vid
vederbörlig domstol sig lagfart och fasta förvärva, vartill lämnas nödige åtkomsthandlingar.
Till mera visshet av detta salu och köpebrev av oss i vittnens närvaro undertecknat, som
skedde i Malmbäck den 15 juni 1878.
Carl Johan Elmqvist, J. P. Elmqvist, P. A.Almgren förmyndare, Johanna Elmqvist, A. M.
Nydén förmyndare, F. A. Nydén, Johannes Johannesson god man, alla säljare.
Bevittnat av L. J. Johansson på Åsen, Carl Johannesson i Åkerhult.
Härefter företeddes.
1:o Häradsrätten den 4 Juni1877 utfärdade lagfartsbevis för Carl Elmqvist, Jonas Peter
Elmqvist, Johanna Sofia Elmqvist, avlidna Charlotta Elmqvist med Pet. Almgren
sammanavlade barn Albert Gottfrid och Eva Charlotta, avlidna Anna Kristina Elmqvist med
Johan Malmsten sammanavlade son Ernst Georg Alexander, och avlidna Lovisa Kristina
Elmqvist med A. M. Nydén sammanavlade 7 barn, å jämte annan fastighet 1/16 mtl
Ormestorp.
2:o Utdrag av domboken för den 6 nästlidne Maj Nr.310, som visar att Häradsrätten på
ansökan av P. A. Almgren såsom förmyndare för sina med avlidna hustrun Anna Charlotta
Elmqvist sammanavlade omyndige barn Alfred Gottfrid och Eva Charlotta godkänt
ifrågavarande försäljning, vad den rörde bemälde omyndigas hemmansdel.
3:o Utdrag av domboken för den 6 nästlidne Maj Nö.311, som visar att Häradsrätten på
ansökan av Johannes Johannesson i Hageryd såsom god man för avlidne Johan Peter
Malmsten och hans jämväl avlidna hustru Anna Christina Elmqvist omyndige son Ernst
Georg Alexander, godkänt ifrågavarande försäljning beträffande bemälde omyndiges andel i
hemmanet.
4:o Utdrag ur domboken vid Indands Torps Häradsrätt för den 20 nästlidne Februari Nö.3,
som visar att Häradsrätten på ansökning av A. M. Nydén i Hjertum, såsom förmyndare för
sina omyndige barn, tillåtet sökanden att å offentlig auktion försälja sina bemälde
myndlingars andelar i frågavarande hemman.
Av nästföregående står & här ovan inhämtades att säljarna förut idag erhållet lagfart å bland
annan fastighet 1/8 mtl Ormestorp, med anledning varav Häradsrätten fann skäligt meddela
C. J. Rundbom och hustru Ida Rundbom lagfart å 3/16 mtl Krono Skatte Ormestorp i
Malmbäck socken, vilken för bevillning till 3200 kronor uppskattade hemmansdel de för
5461 kronor å offentlig auktion köpt av Karl Johan Elmqvist, J. P. Elmqvist, Johanna
Elmqvist, P. A. Almgren såsom förmyndare för sina omyndige barn, A. M. Nydén såsom

förmyndare för sina omyndige barn, J. A. Nydén och Johannes Johannesson såsom god man
för Ernst Georg Alexander Malmsten.
Under anhållan om lagfart inlämnade nämndeman Lars Johan Johansson i Åsen en så
lydande handling.
Köpebrev. För en vid frivillig auktion högstbjuden och härmed qvitterad köpesumm Två
tusen /2000/ kronor haver vi undertecknade samtlige arvtagare efter avlidne makarna
Elmqvist från Norra Mörekull upplåtit och försålt 1/24 dels mantal i Krono Skatte Rusthållet
Stora Åkerhult, Grimstorp kallat med Hallen och Åkers, belägit i Västra Härad och
Malmbäck socken till arrendatorn Johannes Carlsson på Grimstorp och hans hustru Karolina
Arvidsdotter, efter dess nuvarande innehav allt eftersom Storskiftes landtmäteri protocollet
av den 20 September 1820 innehåller med därtill hörande karta och beskrivning. I följe härav
avhänder vi oss och våra myndlingar enligt Häradsrättens godkännande av köpet för att
senare berörde 1/24 dels mantal i sagde hemman, med hus, jord, vatten och åbyggnader, allt
vad därtill hörer eller hädanefter tillvinnas kan, att i befintligt skick innehava och bebo till
välfången egendom, som ovan nämnde köpare redan tillträtt, och äger på egen bekostnad vid
vederbörlig domstol sig lagfart och fasta förvärva, vartill lämnadts nödige
åtkomsthandlingar. Till mera visshet är detta salu co köpebrev av oss i vittnens närvaro
undertecknat, som skedde i Malmbäck den 15 juni 1878.
Carl Johan Elmqvist, J. P. Elmqvist, P. A. Almgren förmyndare, Johanna Elmqvist, A. M.
Nydén, F. A. Nydén genom G. Lundblad, Johannes Johannesson gode man.
Bevittnas av L. J. Johansson från Åsen, C. J. Rundbom i Ormestorp
Det styrktes medelst fullmakts företeende att G. Lundblad erhållit rätt att i köpehandlingen
underetckna med Frans Albert Nydéns namn.
Härefter företeddes:
1:o Häradsrätten den 4 juni 1877 utfärdade lagfartsbevis för Karl Elmqvist, Jonas Peter
Elmqvist, Johanna Sofia Elmqvist, avlidna Charlotta Elmqvist med P. A. Almgren
sammanavlade barn Albert Gottfrid och Eva Charlotta, avlidna Anna Kristina Elmqvist med
Johan Malmsten sammanavlade son Ernst Georg Alexander, och avlidna Lovisa Kristina
Elmqvist med A. M. Nydén sammanavlade 7 barn, å jämte annan fastighet 1/12 dels mantal
Åkerhult.
2:o Auktionsprotokoll av den 4 augusti 1877 vid försäljningen av 1/24 mantal Stora
Åkerhult, vilken handling visar att Johannes Carlsson stannat för högsta anbudet med 2000
kronor. 3:o Utdrag av domboken för den 6 nästlidne Maj Nr.310, Häradsrätt se §.11 här
ovan. 4:o Utdrag av domboken för den 6 nästlidne Maj Nr.311, Häradsrätten se §.11 här
ovan, och 5:o Utdrag av domboken vid Inlanas Torps Häradsrätt se §.11.
Med anledning av vad sålunda förekommit fann Häradsrätten skäligt meddela Johannes
Carlsson och hans hustru Karolina Arvidsdotter lagfart å 1/24 mantal Krono Skatte Rusthåll
Stora Åkerhult, Grimstorp kallat i Malmbäck socken, vilket för bevillning till 1400 kronor
uppskattat hemmansdel är för 2000 kronor å auktion köpt av Karl Johan Elmqvist, J. P.
Elmqvist, P. A. Almgren såsom förmyndare för sina omyndiga barn, Johanna Elmqvist, A.

M. Nydén såsom förmyndare för omyndige barn, F. A. Nydén och Johannes Johannesson
såsom god man för Ernst Georg Alexander Malmsten.
Under anhållan om lagfart inlämnade nämndemannen Lars Johan Johansson i Åsen en så
lydande handling.
Köpebrev. För en vid frivillig auktion högstbhuden och härmed qvitterad köpesumma Två
tusen /2000/ kronor, hava vi undertecknade samtliga arvtagare efter makarna Elmqvist från
Norra Mörekull upplåtit och försålt 1/24 dels mantal i Krono Skatte Rusthållet Stora
Åkerhult, Tomten kallat, belägit i Västar Härad och Malmbäck socken till arrendatorn Carl
Johannesson i Åkerhult och hans hustru Helena Johannesdotter efter dess nuvarande innehav,
allt efter som Storskiftes Landtmäteriprotocollet av den 20 September 1820 innehåller med
därtill hörande karta och beskrivning. I följd härav avhänder vi oss och våra myndlingar
enligt Häradsrättens godkännande av köpet för de senare, beröre 1/24 dels mantal i sagde
hemman, med hus, jord, vatten och åbyggnader och vad därtill hörer eller hädanefter
tillvinnas kan, att i befinligt skick innehava och bebo till välfången egendom som
ovannmände köpare redan tillträtt, och äger på egen bekostnad vid vederbörlig domstol sig
lagfart och fasta förvärva, vartill lämnas nödige åtkomsthandlingar. Till mera visshet är detta
salu och köpebrev av oss i vittnens närvaro undertecknat, som skedde i Malmbäck den 15
juni 1878.
Carl Johan Elmqvist, J. P. Elmqvist, P. A. Almgren förmyndare, Johanna Elmqvist, A. M.
Nydén, F. A. Nydén genom G. Lundblad, Johannes Johannesson god man.
Bevittnat av L. J. Johansson på Åsen, C. J. Rundbom i Ormestorp.
Det styrktes medelst fullmaktens företeende att G. Lundblad erhållit uppdrag att å
köpehandlingen underteckna Frans Albert Nydéns namn.
Härefter företeddes.
1:o Häradsrättens den 4 juni 1877, av se näst föregående § här ovan.
2:o Auktionsprotokoll av den 4 augusti 1877 vid försäljningen av 1/24 dels mantal Stora
Åkerhult, vilken handling visade att Carl Johannesson stannat för högsta anbudet med 2000
kronor.
3:o Utdrag av domboken för den 6 nästlidne Maj Nr.310, se § 11 här ovan.
4:o Utdrag av domboken för den 6 nästlidne Maj Nr.311, se § 11 och 5:o Utdrag av
domboken vid Inlands Torps, se § 11.
Med anledning av vad som sålunda förekommit, fann Häradsrätten skäligt meddela Carl
Johannesson och hans hustru Helena Johannesdotter lagfart å 1/24 dels mantal Krono Skatte
Rusthåll Stora Åkerhult, Tomten kallat, i Malmbäck socken, vilken för bevillning till 1400
kronor uppskattad kommandes för 2000 kronor å auktion köpt av Carl Johan Elmqvist, J. P.
Elmqvist, P. A. Almgren såsom förmyndare för sina omyndige barn, Johanna Elmqvist, A.
M. Nydén såsom förmyndare för sina omyndiga barn, F. A. Nydén, och Johannes
Johannesson såsom god man för Ernst Georg Alexander Malmsten.
Under anhållan om lagfart inlämnade nämndeman Lars Johan Johansson i åsen en så lydande

handling.
Köpebrev. För en vid frivillig auktion högstbjuden och härmed qvitterad köpesumma Sju
tusen /7000/ kronor, hava vi undertecknade samtlige arvtagare efter avlidne makarne
Elmqvist från Norra Mörekull, upplåtit och försålt 1/6 dels mantal i Krono Skatte Rusthållet
Stora Åkerhult, belägit i Västra Härad och Malmbäck socken, till drängen Pehr Johan August
Johannesson i Hetseryd Norrgård, efter dess nuvarande innehav i gården, då
torplägenheterna Tomten och Grimstorp med Åkers och hallen blivit fråndragna allt eftersom
Storskiftes Landtmäteriprotocollet av den 20 Spetember 1820 innehåller med därtill hörande
karta och beskrivning. I följd härav avhänder vi oss och våra myndlingar enligt Häradsrättens
godkännande av köpet för de senare berörde 1/6 dels mantal i sagde hemman, med hus, jord,
vatten och åbyggnader och vad därtill hörer eller hädanefter tillvinnas kan, att i befintligt
skick innehava och bebo till välfången egendom som ovannämnde köpare redan tillträtt och
äger på egen bekostnad vid vederbörlig domstol sig lagfart och fasta förvärva, vartill lämnas
nödige åtkomsthandlingar.
Till mera visshet är detta salu och köpebrev av oss i vittnens närvaro undertecknat, som
skedde i Malmbäck den 15 juni 1878.
Carl Johan Elmqvist.

Ormestorp den 12 november 1868
Ormestorp, som de köpt av Abraham Sundling och Stina Nilsdotter, och 2:o ett av den 15
Maj 1845 för Sven Malmberg och Inga Lisa Isaksdotter å likaledes ett åttondedels mantal i
samma hemman, vilket de köpt av P. M. Nordström och hans hustru A. E. Hultqvist.
Med anledning av vad sålunda förekommit, finner Häradsrätten skäligt meddela första
uppbudet å ett fjärdedels mantal kronoskatte Ormestorp i Malmbäck socken, vilket Sven
Malmberg och Inga Lisa Isaksdotter för fyratusenfemhundra Rd riksmynt, sålt till Anders
Johan Andersson och hans hustru Mathilda Helena Petersdotter.

Ormestorp den 14 mars 1868
Emot en genom likvid och skuldförbindelse erhållen och härmed kvitterad köpesumma stor,
Fyratusen femhundra (4500) Riksdaler riksmynt, har jag undertecknad med min hustrus
bifall och underskrift försålt vårt i Västra härad och Malmbäck socken belägna Ett fjärdedels
mantal kronoskatte augement hemmanet Ormestorp, till Anders Johan Andersson och hans
hustru Mathilda Helena Pettersdotter härstädes. I anledning varav vi avhänder oss berörde
hemmansdel med allt vad därtill lyder i jord, vatten och åbyggnader, och tillägnar detsamma
köparne till välfången egendom att nu genast i befintligt ståd tillträda allenast förbehållabdes
oss livstids besittning å en utsedd jordselan enligt idag upprättad skrift, till mera visso äro
detta salubrev av oss i vittnens närvaro undertecknat, erkännes av Ormestorp den 14 mars
1868.
Sven Malmberg, Inga Lisa Isaksdotter, säljare
Bevittnas av: A. Abrahamsson i Sniparp, S. Malmsten i Fällsbo

Ormestorp den 14 mars 1868
Emot en genom likvid och skuldförbindelse erhållen och härmed kvitterad köpesumma stor
Fyratusen fem hundra (4500) Riksdaler riksmynt, har jag undertecknad med min hustrus
bifall och underskrift försålt vårt i Västra härad och Malmbäck socken belägna Ett fjärdedels
mantal kronoskatte augement hemmanet Ormestorp till Anders Johan Andersson och hans
hustru Mathilda Helena Pettersdotter härstädes, i anledning hvarav och avhänder oss berörde
hemmansdel med allt vad därtill lyder i jord, vatten och åbyggnader och tillägnar detsamma
köparen till välfången egendom att nu genast i befintligt ståd tillträda allenast förbehållandes
ass livstids besittning å en utsedd jordplan enligt idag upprättad skrift, till mera visso är detta
salubrev af oss i vittnens närvaro undertecknadt erkännes af Ormestorp den 14 mars 1868.
Sven Malmberg, Inga Lisa Isaksdotter, säljare
Bevittnas av: A. Abrahamsson i Sniparp, S. Malmsten i Fällsbo
1868 den 12 november
Ormestorp, som de köpt af Abraham Sundling och Stina Nilsdotter.
Då ett af den 15 maj 1845 för Sven Malmberg och Inga Lisa Isaksdotter å likaledes ett
åttondels mantal i samma hemman, hvilket de köpt af P. M. Nordström och hans hustru A. E.
Hultqvist.
Med anledning af hvad sålunda förekommit, finner Häradsrätten skäligt meddela första
uppbudet å ett fjärdedels mantal kronoskatte Ormestorp i Malmbäck socken, hvilket Sven
Malmberg och Inga Lisa Isaksdotter för fyratusenfemhundra rdr rmt sålt till Anders Johan
Andersson och hans hustru Mathilda Helena Petersdotter.

Ormestorp den 5 oktober 1830
1/12 mantal Ormestorp beviljad, St. ppr redovist vid § 17 i Lagfartsprotokoll den 30
september 1865.
För fullföljd af ärendet, som under § 17 i lagfartsprotokollet för sistlidet års Hösteting finnes
antecknadt, rörande sökt uppbud å 1/12 mantal frälse Ormestorp, hvilket Jakob JohannessonAhrnstedt, enligt afhandling den 10 juni 1865, för 2.334 Rd Rmt, sålt till sin son Sven
Magnus Ahrnstedt och hans hustru Maria Lovisa Johannesdotter, läto desse sistenämnde,
under förnyad anhållan om lagfart, inlemna jämte de förut i ärendet företedde handlingar. Ett
den 4 december 1861 emillan Jakob Ahrnstedt och hans hustru Anna Stina Carlsdotter
upprättadt inbördes testamente, hvarigenom de, bland annat förordnat, att hvilkendera af
makarne, som den andre öfwerlefde, skulle ega att efter godtfinnande bestämma öfwer boets
fasta och lösa egendom, varande enligt 1830 den 5 October 1/4 dels Ormestorp som Jacob
Johannesson-Ahrnstedt och Anna Stina Carlsdotter erhållit dels såsom arv och dels såsom
gåfva.

Ormestorp den 3 maj 1832
Härmed giör jag och min kiära hustru veteliget det wi med fri villia och moget betenkende
försålt igönom arfskifte bekumna 1/16 mantal efter helt räknat af kronoskate aggemants
himmanet Ormestorp bläget i Malmbäcks soken Wästra Härad och Jönköpings län för en oss

emällan öfverens kumon kiöpesuma 277 Rd 37 Skill 4 rst Banco som igenom skärskilt
niaktig förskrifning till fullo betalta och härmed qwiterade warder derför af hender wi oss
wåra barn och arvingar all rtighet i förenämde 1/16 del och det samma tillägna köparen hans
barn och arvingar för everderlig egendom för att använda och nötia som han för sig finer
nötigast och best. Som man vällfågen egendom för att tillträda det nu i det stånd det befinner
med hus jord tomt åker och äng, skog och mark med ett ord, alt wad som der till af ållder lyt
liggat eller sedan efter lagerligen Tinviras kan endast med det förebehåll, att enkan Catherina
Hansdotter till godo nuter efter sit skärskilta undantags cundtract som bör utgå 1/4 del deraf
dena 1/16 som afslutades i det kallade witnens närvaro och lämnas köparen rätighet med
egen medell sig chata och plajta wid wederbörlig domstoll sig förvarfva och förbinder vi oss
som sälliare laga hemmull stånda, som afslutades i Ormestorp den 6te maius 1831.
Abraham Andersson i Lycke, Stina Nilsdotter i Lycke, säljare
Petter Nilsson i Ormestorp, köpare
Till vittne: Anders Ståhl i Klappa, Nils Andersson i Mörekull
Även anmärkes att å andra sidan stående köpare har även ärvt 1/6 del i samma hemmanslott
efter sin fader Nils Ericsson, och haver således till å lösa fasta på en 8-del efter helt räknat i
förbenämnde hemman Ormestorp.
Även anmärkes att köparen Petter Nilsson i Ormestorp gått i äktenskap med pigan Catharina
Pettersdotter och med henne bekommit 266 Rd 32 sk. Riksgäld Sedlar och vill således låta
henne gå ….. giftorätt i förbenämnde hemmansdel, som med mitt namn och underskrift
bekräfta.
Ormestorp den 3 maj 1832
Petter Nilsson i Ormestorp
Till vittne: Sven Malmsten i Fallnafors, Nils Nilsson i Ormestorp

Ormestorp den 3 maj 1831
1/8 kronoskatte Ormestorp, som Peter Jönsson och hans hustru sålt till Abraham Sundling
och hans hustru för 588 Rd 42 Sk 8 r Banco, uppbjöd 2.a gången.

Ormestorp den 5 oktober 1830
1/4 del Ormestorp, som Jacob Johannesson-Arnstedt och Anna Stina Carlsdotter erhållit.
Dels såsom arv och dels såsom gåva.

Ormestorp den 2 juli 1830
Jag Peter Jönsson och min kära hustru Catrina Bengtsdotter i Ormestorp med vårat bägges
… och samtycke gör här igenom veterligt i det vi med fri vilja och moget betänkande
upplåter och försäljer vår inköpta fastighet 1/8 dels mantal efter helt kronoskatte ägandes
hemmanet Ormestorp, beläget uti Jönköpings län Västra Härad härvid Malmbäcks socken,
till Abraham Sundling och dess hustru Stina Nilsdotter i Bredstorp och Malmbäcks socken
för en af emellan öfverns kommen köpesumma stor som är 588 Rmt 42 sk 8 bancomynt som
är betalt, som härmed upprättande varder varmed vi som säljare afhänder detta hemman nu

och evärderligen vid hus och jord, åker och äng, skog och mark, torpställen med mera som
till detta hemman af ålder lytt och legat hafver och sedan äktar vid lagtima kom afsöndrar vi
som säljare nu och everderligen till nämnda köparne Abraham Sundling och dess hustru och
barn och efterkommande arfvingar och nämnda 1/8 dels efter helt räknat från utav köparen
tillträdd och fardagen den 14 marti 1831 i det stånd det då befanns utan något undantag af
vad namn som helst och vi lämnar förberörda köparna att sig vid vederbörlig domstol att sig
….. och fastebref af förvärva på egen kostnad, som vi å ömse sidor äro nöjda som skedde uti
tillkallade vittnens närvaro.
Som skedde uti Bredstorp den 2 juli 1830
Peter Jönsson, Catrina Bengtsdotter, båda vid han om pennan, säljare
Abraham Sundling, Stina Nilsdotter, köpare
Till vittne underskrivet på en gång, Per Johan Björnlund i Åsen, Johannes Svensson i
Bredstorp

Ormestorp den 3 maj 1786
Inlämnades till Häradsrätten ett ord från ord så lydande köpebrev.
Som vi underskrifvne gamla äkta folk, av ålder och sjukdoms svaghet, ser oss utan stånd, att
längre något hemmans bruk förestå, så uppdrage och transporterar vi härmedelst till samtliga
våra barn, vår nu ägande och innehafvande 1/4 efter helt räknat uti Kronoskatte hemmanet
Ormestorp, beläget i Jönköpings län, Västra Härad och Malmbäck socken, och tillåter dem
själva, om denna sin arvejord nu genast, disponera och handha bäst de vilja, dock under de
villkor, att de må däremot, skola förnöja och betala alla mina borgenärer och 2:do, vara
förbunden, att ej allenast uti bägges vår återstående livstid, draga försorg om vårt
livsuppehälle och husarum, på vad sätt vi önskar till vårt fulla nöje, utan även oss uti vår
ålderdom sköta och tillhanda gå, som lydiga barn ägnar och anstår, så att vi i …som måtte ej
bliva nödsakade andra därom anlita. I anledning av att sådant våra kära föräldrars och
svärföräldrars givna bifall och tillstånd, hava vi undertecknade, nämligen jag Petter
Pettersson i Söndrarp, och jag Anders Pettersson i Svenshult, samt jag Johannes Pettersson i
Ormestorp, och jag Nils Larsson i Ormestorp, med min kära hustrus goda minne och samråd,
upplåtit och försålt, som vi här igenom upplåtom och försälja våra arvsandelar i ovan
nämnda 1/4 uti Kronoskatte hemmanet Ormestorp, till vår kära broder och svåger Nils
Pettersson och dess kära hustru Stina Nilsdotter i Söndrarp, för en betingad och redan betalt
köpeskilling 133 Rd 16 s Specie, som härigenom behörigen qvitterade varda, och dessutom,
skall köparen eller dess rätts iträdare, fullgöra det av våra kära föräldrars och svärföräldrars
gjorda förbehåll, och det så att varken Borgenärerna eller de, icke till det ringa, får anledning
här överklaga, alltdärföre avhända vi oss här utinnan här vår rättighet i ovan nämnda 1/4 del
uti Ormestorp, och densamma tillägnar förberörda köpare samt dess hustru och barn, att nu
genast tillträda, uti det stånd det befinnes, med hus, jord, åker och äng, skog och mark, fiske
och fiskevatten, med allt vad mera som därtill nu lyder, av ålder lytt och legat hafver, eller
hädanefter lagligen tillvinnas kan, att äga nyttja och disponera till everderlig ägo, dock om så
hända skulle, att för om rörde vår käre broder och svåger Petter Nilsson skulle framdeles

bliva hågad denna ovan bemälta hemmansdel, avyttra, utur vår eller dess rätta bör så,
förbehållas sådant, där är någon av då stundar samma hemmansdel återlösa, för så stor
köpeskilling, som svarar mot det belopp som köparen nu blivit häftad för, kommande dock
likväl, icke detta förbehåll att sträcka sig längre, än till ovan nämnda hemmansdel, går vår
käre broder ifrån. Ägandes köpare härå, jämte sin egen arvslott, vid vederbörlig domstol i
orten lagfart förvärva när så åstundas, jämväl förbinder vi oss till ägomål efter lag.
Till yttermera visso hava vi detta vårt salubrev, uti underskrivna vittnens närvaro, med våra
namns undersättande bekräftat, som skedde uti Ormestorp den 9 november 1784.
Petter Andersson, Sanna Israelsdotter, som till barna upplåtit.
Petter Pettersson i Söndrarp, Anders Pettersson i Svenshult, Johannes Pettersson, Nils
Larsson, Cajsa Pettersdotter i Ormestorp, säljare
Till vittnen: Jöns Ericsson i Ormestorp, Sven Håkansson i Åsen.
Att ovan nämnda hemman är enligt jordaboken Skatte varder härmedelst intygat.
Komstad den 3 maj 1786
A. Kindgren

Ormestorp den 10 november 1786
1/4 efter helt räknat i Krono Skatte hemmanet Ormestorp, upböds för Nils Petersson och dess
arvingar emot 133 Riksdaler 16 skilling Specie, och de gjorda förbehåll, nu 2.a gången.

Ormestorp den 10 maj 1785
Med anhållan om upbud inlämnades 2ne så lydande köpeavhandlingar.
Undertecknade göra härmed vitterligit att hava av fri vilja och väl berått mod upplåtit och
försålt till dannemannen ärlige och beskedlige Jonas Börjesson i Ormestorp vår ägande
fastighet, som består av 1/9 del uti den fjärding som ovannämnde Jonas Börjesson nu
innehaver och bebor uti Krono Skatte hemmanet Ormestorp uti Västra Härad och Malmbäck
socken belägit för en överenskommen köpesumma, som är Fyrtio Fyra Daler Smt., som nu
betalas. Men som en del av köpeskillingen uppå hela ¼-dingen efter förening skall stå obetalt
till vår mormoders död, äga vi lika del därav mot de andra syskonen efter hennes död, men
då som hon dessa omnämnda 44 Daler Smt., den första penningen med den sista till oss
riktigt betalt och levererat haver, för den skull avhända vi oss och våra övriga arvingar
ovannämnda fastighet och den samma tillägnar förenämnde Jonas Börjesson, hans kära
hustru, som är min kära moster, barn och efterkommande, så födda som ofödda, både uti hus
och jord, åker och äng, skog och mark, både i våto och torro, intet undantagande av vad
namn det vara må, som härtill av ålder lytt och legat haver, eller hädanefter lagligen
tillvinnas kan, länder alltså detta vårt utgivan salubrev till den Lovliga Västra Härads
Tingsrätt, med begäran att honom häruti laga upbud och fasta meddela, till yttermera visso
hava vi detta med våra namn uti ombudna närvarande vittnen underskrivit och stadfäst.
Som skedde uti Göstorp den 23 oktober 1771.
Jöns Andersson, Pehr Jonasson, på omyndiga Maria Andersdotters vägnar Sven Håkansson
förmyndare, säljare

Jonas Börjesson, köpare
Såsom vittnen underskriva: Lars Larsson i Sjöafall, Jöns Nilsson i Göstorp.
Säljare Abraham Andersson och dess hustru Maria Andersdotter, som skedde i Haraldstorp
den 25 oktober 1783.
Såsom vittnen underskriva: Fredric D. Theel, Jonas Svensson i Haraldstorp
Denväl min avlidne man Jonas Börjesson i detta köpebrev allenast blivit nämnd, ändock jag
då var med honom gift, dock likväl och som han långt för detta med döden avgått, och
samma jord varit ovannämnde säljare ärfvteligen tillfallen efter mina föräldrar. Jan jämte
därtill anhåller jag, att lagfart härå, vid Lovliga Domstolen meddelt bliva, oaktat jag blivit
och nu är gift med en man vid namn Nils Eliasson, Ormestorp den 9 Maj 1785, Annika
Månsdotter.
Såsom till vittnen: Johannes hansson i Malmbäck Klockaregård, Sven Håkansson i Åsen
Undertecknade göra härmed vitterligit och efter moget betänkande och vidtagit beslut hava
upplåtit, som vi ock genom köp upplåter och försäljer de after vår avlidna fader
fångvaktmästaren Magnus Malmstedt, oss ärfvteligen tillfallna fastighetsandelar 2/9 delar i
1/4-ding Ormestorp Skatte uti Jönköpings län, Västra Härad och Malmbäck socken belägen,
till och inunder dannemannen beskedlige Nils Eliasson samt dess hustru, vår kära faster
Annika Månsdotter, för en överenskommen stadgad och betald köpeskilling stor 134 Daler
Smt., eller 22 Riksdaler 16 skilling Specie, som härmed qvitteras. Och avhäned för den skull
oss berörda 2/9 delar med dess tillhörigheter, så i våto som torro, närby och fjärran och dem
tillägnar köparna, deras barn och arvingar, att såsom deras välfångna egendom, nu och allt
frangent bruka och behålla.
Till yttermera visso varder detta med våra namn och bomärken uti nedanskrivne vittnens
närvaro stadfästat, som skedde uti Växjö den 30 December 1779.
Johannes Malmstedt, Sara Lena Malmstedt genom Johannes Malmstedt, såsom broder och
målsman.
Till vittne: Sven Lundéen, Gabriel Lundberg, Nils Jonasson i Brunseryd förmyndare
Och emedan den uti Växjö genom utslag den 28 juni 1784, av anförde skäl till köpet, i vad
det Sara Lena Malmstedt rörer, samtyckt ty ock till följe av I och IV cap. Jordabalken bliver
1/3 del uti 1/4 dels Krono Skatte hemmanet Ormestorp för hustrun Annika Månsdotter och
hennes man Nils Eliasson samt arvingar, emot köpesumman 29 Riksdaler 32 skilling Specie,
upbuden nu 1.a gången.

Ormestorp den 5 oktober 1785
Beviljades upbud på 1/3 del uti fjärdedels Krono Skatte hemmanet Ormestorp, för hustru
Annika Månsdotter och hennes man Nils Eliasson, samt arvingar emot köpesumman 29
Riksdaler 32 skilling Specie, nu 2.a gången.

Ormestorp den 1 februari 1786
Till följe av I och IV cap. Jordabalken, upbudes 1/3 uti fjärdedels hemmanet Ormestorp för
hustru Annika Månsdotter och hennes man och arvingar emot köpesumman (ej not.), nu 3.e

gången.

Ormestorp den 10 maj 1783
Med anhållan om lagfart å 1/4 uti skattekrono hemmanet Ormestorp, inlämnade Carl Nilsson
i Haraldstorp?, 2ne så lydande köpebrev.
Sedan jag tillika med min kära hustru icke äro sinnade eller hava tillfälle att själva nyttja och
bruka min kära hustrus andel uti fjärdedels skattehemmanet Ormestorp, Malmbäck socken,
och Västra Härad, hava vi efter moget betänkande och otvungne det samma försålt till vår
käre svåger och bror Carl Nilsson, emot en betingad köpeskilling stor hundrade Daler Smt,
som vi och härmed avhända och försälja ifrån oss, och våra livsarvingar som ovan nämde,
min kära hustrus systers lott som är den åttondel i besagda fjärdedels skattehemmanet
Ormestorp, och tillägnar det vår kära svåger och broder Carl Nilsson, och dess arvingar att
behålla och besitta till everderlig egendom …. ovanskrina köpesumma hundrade Daler Smt
till fullo betalt. Till yttermera visso haver vi detta med våra namns underskrift bekräftat, och
sammadeles ………. goda män detta köp bevittnat, som skedde i Huskvarna Länsbruk den
21 …dagen i december månad år 1763
Anders A. I. Ingielsson, Annika A. N. D. Nilsdotter.
Såsom tillkallade vittnen underskriver, Fredrik Hellman, Nils N. H. Hörling.
Där allom dem som detta öppna salubrev ….. och förekommer, gör jag Matthes Nilsson nu i
Jönköpings Härad veterligt, det jag av fri vilja och moget betänkande, samt och tillika med
min kära hustru Anna Johansdotters samråd, upplåter och försäljer min ärvda och ägande
andel, som är en fjärdedel uti en fjärding i skatte krono hemmanet Ormestorp, beläget uti
Västra Härad, Malmbäck socken, till min kära broder Carl Nilsson, och hans kära hustru
Sara Johansdotter i Ormestorp, för en överenskommen köpesumma stor, nämligen 150 Daler
Smt, eller tjugofem Riksdaler Specie, vilka penningar jag riktigt erhållit, …. och härmed
vederbörligen qvitterade varda, samt upplåter och försäljer jag min efter min med döden
avlidna kära broder drängen Nils Nilsson ärvtligen tillfallna andel som är hälften av en
fjärdedel uti bemälta ……. Ormestorp, och tillika försäljer jag min ärvda andel efter min
avlidna syster Stina Nilsdotter, som är hälften av en åttondel uti berörda fjärding, vilket
bliver tillsammans 3/16 delar (1/16 del?), till min kära broder Carl Nilsson och hans kära
hustru Sara Johansdotter, för redan erhållen betalning, dels i ränta och dels i penningar,
bestigande i en summa till 50 Daler Smt, eller 16 Riksdaler Specie, som även härmed
qvitterade varda, avhäntandes för den skull förenämnde lotter och andelar, som till hopa
räknat bliver 7/16, uti berörda fjärding i Ormestorp, mig och min hustru samt barn och
arvingar, och hemmansdelarna tillägnas och transporteras till bemälte köpare, deras barn och
efterkommande till everderlig ägo, att nyttja, bruka och behålla, allt vad som till
hemmansdelen lytt och legat haver eller hädanefter lagligen tillvinnas kan, intet
undantagandes av vad det vara må, och som min käre broder Carl Nilsson haver även ärvt
7/16 uti ovan nämnde en fjärding i Ormestorp, alltså bliver alla dessa nämnda lotter
tillsammans 14/16 delar, som utgör 1/8 och 1/16 i den övriga åttondelen, och emedan min
käre broder Carl Nilsson haver igenom särskilt köpebrev av den 21 december 1763, sig

tillhandlat 1/8 uti ärvda 1/4-ding, av sina syskon Annika Nilsdotter och hennes man Anders
Ingielsson, varigenom min broder Carl Nilsson, och hans kära hustru bliva ägare av hela
fjärdingen, uti gården Ormestorp.
Givandes jämväl köparen lov att vid vederbörlig domstol anhålla om lagfart här å må så
åstundas vill. Sålunda vara avhandlat och beslutat som föreskrivet finnes, vilket vi med våra
namn i anbudna vittnens närvaro bestyrker.
Som skedde uti Jönköping den 19 april 1783.
Matthes Nilsson/Forsberg säljare
Till vittnen efter anmodan, Nils Jean Rodde, Hans Åkersten
I anledning av dessa 2ne förestående köpebrev och till följe av IV cap., bliver de i berörda
köpebrev nämnda hemmansdelar som tillsammans med Carl Nilssons egen arvelott utgöra
1/4 del uti skatte kronohemmanet Ormestorp mot köpesummorna vilka ihoplagda utgöra två
hundrade Daler Smt, eller femtio Riksdaler Specie, för bemälde Carl Nilsson, dess hustru,
barn och arvingar nu uppbuden.
I anledning härav, uppå begäran, samt till fölfe av I och IV cap. Jordabalken, ¼ efter helt
räknat uti Kronoskatte hemmanet Ormestorp uppbjudes, för Nils Pettersson och dess hustru
Stina Nilsdotter där samt deras arvingar, mot 133 Rd 32 s Specie, och de i köpeafhandlingen
övriga betingade villkor, nu 1:a gången.

Ormestorp den 14 oktober 1783
För köparen Carl Nilsson, dess hustru, barn och arvingar, blev 1/32 del uti Skatte Krono
hemmanet Ormestorp, för utbetalta 16 Riksdaler 32 skilling Specie, upbuden 2.a gången.

Ormestorp den 14 oktober 1783
Sju tretiondetvå andelar, uti Skatte Krono hemmanet Ormestorp, blevo för köparen Carl
Nilsson, dess hustru, barn och arvingar, såsom dels ärvda och dels med 33 Riksdaler 16
skilling Specie, nu upbuden 2.a gången.

Ormestorp den 4 februari 1784
Blev 7/32 delar uti Skatte Krono hemmanet Ormestorp upbuden för Carl Nilsson, dess hustru
och arvingar, såsom dels ärvd och dels emot 33 Riksdaler 16 skilling Specie köpesumma
inlöst, nu 3.e gången.

Ormestorp den 4 februari 1784
För Carl Nilsson, dess hustru, barn och arvingar, upböds 1/32 del uti Skatte Krono hemmanet
Ormestorp emot köpesumman 16 Riksdaler 32 skilling Specie, nu 3.e gången.

Rommenås den 15 maj 1845
1/8 mantal Frälse Rommenås, hvilket Herr Hofmarskalken och Riddaren Fredric Aminoff
och hans fru Charlotta Aminoff försålt till Johannes Andersson och dess hustru i Hiegöl mot
2500 Rd Banco, uppbjöds 3dje gången.

Rommenås den 15 maj 1845
1/8 mantal Frälse Rommenås, som af Herr Hofmarskalken och Riddaren Fredric Aminoff
och hans hustru Charlotta Aminoff mot 2500 Rd Banco försålt till Sven Gustafsson och hans
hustru Stina Jönsdotter, men hvaraf de senare genom åtecknad transport sedemera öfverlåtet
1/3 del till deras son Peter Svensson och dess hustru Christina Nilsdotter, och 1/3 del till
deras måg Johannes Isacsson och dess hustru Catharina Svensdotter mot 862 Rd 10 sk 8 rst,
för hvardera tredjedelen, uppbjöds 3dje gången.

Rommenås den 20 mars 1848
Stor Femton Tusende Riksdaler Banco, Blifvande denne Köpesumma såsom dels contant
och dels med skuldsedel fullt gullden härmed qvitterad. I följe häraf afhände vi oss, samt
tillägga Herr Inspectoren G. F. Westberg och dess fru A. S. C. Westberg född Wettermark
ofvanförmälde Frälse hemman 3/4 dels mantal Rommenås, sådan den för ögonen finnes med
hvad därunder lyder eller framdeles attvinnas kan, att tillträda, nyttja och bruka, samt behålla
såsom all annan laglig och välfången egendom. Ståndande vi för detta köpe hemul efter lag.
Till yttermera visso hafva vi detta öppna salubref i nedanskrifne vittnes närvaro underskrifvit
samt med våra anborne sköldemärken bekräftadt.
Stockholm den 14de October 1847
Fredric Aminoff (sigill), Charlotta Aminoff (sigill)
Såsom närvarande vittnen intyga, Dan Ekelund Medicepal Råd i K. Maj:ts Sundh Collegium,
Carl Hellström Geschauorner
Dels ock ett köpecontract af detta innehåll.
1:o Jag Fredric Aminoff och jag Charlotta Aminoff försälja härmedelst till Inspectoren Herr
G. F. Westberg på Viresjö vårt ägande Tre Fjärdedels mantal Frälsehemmanet Rommenås
under Littera C.D.E.F.G. och H. på den vid laga skifte därstädes upprättade Charta af år
1842, beläget uti Malmbäck Socken, Västra Härad och Jönköpings län, sådan som desse
lotter för ögonen befinnes, emot en bestämd köpesumma af Femton Tusende Riksdaler
Banco.
2:o Tillträdet af dessa lotter sker den 14 Mars 1848. Dock äger köparen, från och med
köpecontractets underskrift rättighet till samma lydnad och aktning af arrendatorerne, samt
vård och tillsyn öfver hemmanet som en Husbonde tillkommer.
3:o Med detta contracts underskrift erlägger köparen en handpenning af Ett Tusende
Riksdaler Banco, samt ställer fullgod säkerhet för Fyra Tusende Riksdaler Banco att betalas
vid tillträdet.
4:o Då köpebrefvet utfärdas aflämnar köparen skuldförbindelse å återstående köpesumma
Tio Tusende Riksdaler Banco med löpande Sex procents årlig ränta, från den 14 Mars 1848,
att betalas fem år efter tillträdet. Ägande köparen rättighet att under ofvannämnde fem års tid
göra afbetalningar å Köpesumman, likväl ej under Två Tusende Riksdaler Banco, hvarje
gång, och efter Sex månaders derom förut skedd skriftlig uppsägning. Uti skuldförbindelsen
skall införas gå..enämns medgifvande för fodringsägarne, att utan den förres hörande taga

inteckning uti den försålda fastigheten.
5:o Kostnaden för skuldförbindelsens inteckning, jämte Charta, äfvensom alla i och för detta
köp utgående utgifter, af hvad namn och beskaffenhet de vara må, bestridas insamt af
köparen.
6:o Köparen förbinder sig att innan första uppbudet blifvit beviljad, icke försälja den inköpte
lotterne, på det säljaren, utan Krangel, vidlöftighet, kostnad, samt tidsafdragt, må erhålla den
i skuldsedeln beviljade intekning för återstående köpesumma.
7:o Såsom wängåfva aflemnar Köparen vid tillträdet Ett Tusende Två Hundrade Femtio Lod
fin och väl arbetadt modernt silfver, till säljaren, hvilka lod silfver få lösas med En Riksdaler
Sexton skillingar Banco lodet, om köparen så för godt finner.
8:o Ehuru hemmanet är försåldt sådant det för ögonen befinnes äger likväl Köparen rättighet
att efter laga syn mottaga det samme af arrendatorne, till byggnad, underhåll, häfd och
stängsel.
9:o Som ofvanstående hemmans lotter äro utarrenderade mot laga uppsägning och således ej
kunna egentligen tillträdas föränn den 14 mars 1849. Så äger Köparen, på hvilken arrende
contractet af den 10 November 1846 nu transporteras, att oafkortadt uppbära den för året
bestämda arrendesumman Fem Hundrade Riksdaler Banco, hvaremot säljarne förbinder si att
ensamt godtgöra arrendatorerne det i arrende contractet utförde halfva årets arrende med Två
Hundrade Femtio Riksdaler Banco, såsom en följd af arrendatorernas afflyttning före utsatt
tid af fyra år.
10:o De i dessa försålde hemman lotter, i så kallade Backstugor, nu boende fattige och
ålderstigne personer, blifva för sin lifstid bibehållne vid de denne hittills tilldelade förmåner,
såvida de förhålla sig ärligt och beskedligt, samt njuta derunder fri vedbrand å hemmanets
ägor, efter utsyning, Vid deras inträffande död tillfaller såväl hus som den jord de begagnat
hemmansägaren.
11:o Alla till hemmanslotterne hörande Handlingar, jämte Charta och Beskrifning aflämnar
säljarne till Köparen, vid detta contracts underskrift, imot särskilt qvitto.
12:o Sedan Handpenningen Ett Tusende Riksdaler banco är lämnad och fullgod säkerhet är
gifven för Fyra Tusende Riksdaler Banco att betala vid tillträdet. Äger Köparen att efter eget
godtfinnande begagna och använda den vid de försålde hemmans lotterne befintlige skog.
13:o Säljarne förbinder sig anskaffa nödiga åtkomsthandlingar, äfvensom för detta Köp
stånda hemul efter lag.
Af ofvanstående Köpecontract äro 2ne lika lydande exemplar författade, af hvilka hvar och
en tagit sitt.
Stockholm den 3 April 1847
Fredric Aminoff (sigill), Charlotta Aminoff (sigill)
Egenhändiga underskrifter intygas af på en gång närvarande vittnen, R. von Frilitzen, Carl
Frilitzen
Den i ofvanskrifne contract utfäste handpenning Ett Tusende Riksdaler Banco, är idag erlagd
och varder härmed qvitterad, Jönköping den 21 April 1847
Fredric Aminoff genom August Engström

Bevittnas, G. Hjertström, A. Lundell
För åtkomstens styrkande åberopades följande i Domboken för den 9 Mars 1842 under §.327
intagne i handlingar, nämligen.
1:o En den 17 Januari 1823 förrättad bouppteckning efter öfverstinnan Catharina Charlotta
Aminoff född Stedt, hvilken aflidet i Norrköping den 30 föregående December och
efterlämnat en dotter Anna Charlotta, gift med Herr Öfverste Leutnanten och Riddaren Johan
Fredric Aminoff, upptagande berörde bouppteckning bland fastigheterne 1 mantal
Rommenås med åtta tillhörande torp, och att den aflidne enligt Kongliga Maj:ts utslag den 4
September 1795 denna fastighet under Tidell commis rätt innehaft.
2:o Kongliga Maj:ts och Rikets Svea Hof Rätts dom af den 10 October 1841 uti en instämd
sak emellan Kammarjunkaren Baron Thure Fredric Theodor Cederström m. fl. å ena samt
Herr Hofmarskalken Öfverste Leutnanten och Riddaren Johan Fredric Aminoff och hans fru
Anna Charlotta Aminoff å andra sidan.

Rommenås den 24 januari 1849
Till Härads Rätten inlämnades, med begäran om Lagfart följande köpebref.
Sedan Inspectoren Ferdinand Westberg i lifstiden genom köpecontract af den 3 Juli 1847
slutat aftal med Abraham Johansson och hans hustru Maria Elisabeth Andersdotter om
försäljning till desse af 1/8 dels mantal Frälse Rommenås. Märkt på 1842 år Skiftes Karta
öfver hela Rommenås hemman med Litt E., dock med förbehåll om visse skyldigheters
utgörande af köparne för köpets bestånd och köpebrefs erhållande, så och då desse förbehåll
nu mera blifvit fullgjorde, bekräfta undertecknade Inspectoren Westbergs samtlige
sterbhusdelägare genom detta öppna salubref berörde handel och upplåta såmedelst till
Abraham Johansson och hans hustru Maria Elisabeth Andersdotter nämnde 1/8 dels mantal
Frälse Rommenås Litt E., i Malmbäck socken, Västra Härad och Jönköpings län, emot en vid
handeln bestämd köpeskilling stor Tre Tusende Tre Hundrade Trettio Tre Rd 16 sk Banco,
hvilken köpeskilling genom utfärdad förbindelse blifvit betald och härigenom qvitteras,
afhändande vi oss sålunda all rätt till berörde hemman och öfverlämna detsamma till
Abraham Johansson och hans hustru att tillträda den 14 nästkommande Mars samt för sig
och efterkommande äga och behålla med allt hvad därtill hörer och framdeles tillvinnas kan.
Till yttermera visso hafva vi detta salubref egenhändigt underskrifvit i tillkallade vittnens
närvaro, försäkras Prinsnäs den 2 November 1848, Caroline Westberg född Wettrmark, P. L.
Westberg, B. S. Westberg egenhändigt, M. C. Westberg född Pontén, A. Gunström, Caroline
Gunström född Westberg, genom S. J. Wettermark, efter fullmakt af den 27 sistlidne
October.
På en gång närvarande vittnen, J. Ericsson, Julius Ramstedt
Förestående köpebref godkännes.
Prinsnäs den 9 December 1848
A. D. Westberg, genom P. L. Westberg, enligt fullmakt af den 19 November 1848
Vittnen, Julius Ramstedt, Gustaf Stedt
Efter uppläsande hvaraf, tillika företeddes tvenne utfärdade, behörigen bevittnade fullmakter,

den ena af den 27 October och den andra af den 19 November sistlidne år, enligt hvilka
Befallningsmannen S. J. Wettermark och Sergeanten P. Westberg, fått sig uppdraget, att å de
frånvarande arfvingarnes vägnar godkänna och underskrifva ifrågavarande köpebref, på sätt
detsamma utvisar. Och som säljarne, efter Härads Rätten Lagfarts Protocoll för sistlidne års
Höst Ting vid §.81 upptager, erhållit 3dje uppbudet å 3/4 mantal Frälse Rommenås, alltså
fann Härads Rätten skäligt meddela uppbud 1sta gången å 1/8 mantal i berörde hemman,
hvilket Inspectoren Ferdinand Westberg och hans samtlige sterbhusdelägare försålt till
Abraham Johansson och hans hustru Maria Elisabeth Andersdotter för 3333 Rd 16 sk
Banco.

Rommenås den 24 januari 1849
Under anhållan om lagfart inlämnades ett så lydande köpebref.
Sedan Inspectoren Ferdinand Westberg i lifstiden genom köpecontract af den 3 Juli 1847
slutat aftal med Lars Hindricksson och hans hustru Sara Catharina Nilsdotter om försäljning
till dem af 3/32 dels mantal Frälse Rommenås, märkt på 1842 års Laga Skiftes Charta öfver
hela Rommenås hemman med Litt H., dock med förbehåll om visse skyldigheters utgörande
af köparne för köpets bestånd och köpebrefs erhållande. Så och då desse förbehåll nu mera
blifvit fullgjorde, bekräfta undertecknade Inspectoren Westbergs samtlige sterbhusdelägare
genom detta öppna salubref berörde handel och upplåta såmedelst till Lars Hindricksson och
hans hustru nämnde 3/32 mantal Frälse Rommenås Litt H,. i Malmbäcks socken, Västra
Härad och Jönköpings län emot en vid handeln bestämd köpeskilling stor Två Tusende Tre
Hundrade Trettio Tre Rd 16 sk banco, hvilken köpeskilling genom utfärdad förbindelse
blifvit betald och härmed qvitteras, afhändande vi oss sålunda all rätt till berörde hemman
och öfverlämnar detsamma till Lars Hindricksson och hans hustru, att tillträda den 14
nästkommande Mars, samt för sig och efterkommande äga och behålla med allt hvad därtill
hörer och framdeles tillvinnas kan. Till yttermera visso hafva vi detta salubref egenhändigt
underskrifvit i tillkallade vittnens närvaro, försäkras Prinsnäs den 2 November 1848.
Caroline Westberg född Wettermark, P. L. Westberg egenhändigt, M. C. Westberg född
Pontén, A. Gunström, Caroline Gunström född Westberg, genom S. J. Wettermark efter
fullmakt af den 27 sistlidne October På en gång närvarande vittnen, J. Ericsson, Julius
Ramstedt
Förestående köpebref godkännes Prinsnäs den 9 December 1848, A. D. Westberg genom P.
L. Westberg enligt fullmakt af den 19 November 1848
Vittnen, Gustaf Stedt, Julius Ramstedt
Som upplästes, hvarjämte förevisades, dels en den 27 October 1848 utfärdad Lagligen
bevittnad fulmakt enligt hvilken M. C. Westberg, A. Gunström och Carolina Gunström
uppdraget åt nu Kronofogden S. J. Wettermark, att å deras vägnar godkänna och
underskrifva ofvanintagne köpebref, dels ock en den 19 November samma år af Fanjunkaren
A. D. Westberg utgifven, lika beskaffad fullmakt för dess broder Sergeanten P. L. Westberg.
Och som säljarne under sistlidne års Höst Ting, på sätt Lagfarts Protocollet för §.81 visar,
erhållit uppbud 3dje gången å 3/4 dels mantal Frälse Rommenås, hvarigenom deras åtkomst

till nu ifrågavarande hemmansdel alltså blifvit styrkt, så fann Härads Rätten skäligt meddela
första uppbudet å 3/32 mantal i nämnde hemman, som Inspectoren Ferdinand Westbergs
sterbhusdelägare försålt till Lars Hindricksson och hans hustru Sara Catharina Nilsdotter för
2333 Rd 16 sk Banco.

Rommenås den 24 januari 1849
Till erhållande af lagfart inlämnades till Härads Rätten följande köpebref.
Sedan Inspectoren Ferdinand Westberg i lifstiden genom köpe contract af den 3 Juli 1847
slutat aftal med Lars Hindricksson om försäljning till denne af 1/32 del mantal Frälse
Rommenås, märkt på 1842 års Laga Skiftes Charta öfver hela Rommenås hemman med Litt
H., dock med förbehåll om visse skyldigheters utgörande af köparen för köpets bestånd och
köpebrefvets erhållande, så och då desse förbehåll nu mera blifvit fullgjorde af Peter
Andersson, som enligt träffad öfverenskommelse med både Lars Hindricksson och aflidne
Inspectorr Westbergs sterbhusdelägare fått öfvertaga köpet bekräfta undertecknade
Inspectoren Westbergs samtlige sterbhusdelägare genom detta öppna salubref berörde handel
och upplåta härmedelst till Peter Andersson och hans hustru Maria Nilsdotter nämnde 1/32
dels mantal Frälse Rommenås Litt H., i Malmbäcks socken, Västra Härad och Jönköpings
län, mot en vid handeln bestämd köpeskilling stor Sju Hundrade Sjuttio Sju Riksdaler 37 sk
4 r Banco, hvilken köpeskilling genom utfördad förbindelse blifvit betald och härigenom
qvitteras, afhändande vi oss sålunda all rätt till berörde hemman och öfverlämna detsamma
till Peter Andersson och hans hustru, att tillträda den 14de nästkommande mars, samt för sig
och efterkommande äga och behålla med allt hvad därtill hörer och framdeles tillvinnas kan.
Till yttermera visso hafva vi detta salubref egenhändigt underskrifvit i tilllkallade vittnens
närvaro, försäkras Prinsnäs den 2 November 1848.
Caroline Westberg född Wettermark, M. C. Westberg född Pontén, P. L. Westberg, B. S.
Westberg egenhändigt, A. Gunström, Caroline Gunström född Westberg
Herr S. J. Wettermark efter fullmakt af den 27 sistlidne October
På en gång närvarande vittnen, J. Ericsson, Julius Ramstedt
Förestående köpebref godkännes Prinsnäs den 9 December 1848, A. D. Westberg genom P.
L. Westberg enligt fullmakt af den 19 November 1848
Vittnen, Gustaf Stedt, Julius Ramstedt
Jämte i köpebrefvet åberopade fullmakter af det innehåll §.126 närmare upptages. Och som
säljarne på sätt Lagfarts Protocollet för sistlidne års Höst Ting vid §.81 utvisar, erhållit 3dje
uppbudet å 3/4 mantal Rommenås, så fann Härads Rätten skäligt meddela uppbud 1sta
gången å 1/32 mantal Frälse Rommenås, som Peter Andersson och hans hustru Maria
Nilsdotter inköpt af samtlige sterbhusdelägarene efter Inspectoren Ferdinand Westberg, mot
777 Rd 37 sk 4 r Banco.

Rommenås den 24 januari 1849
Till Härads Rätten inlämnades med anhållan om uppbud, ett så lydande köpebref.
Sedan Inspectoren Ferdinand Westberg i lifstiden genom köpecontract af den 3dje Juli 1847

slutat aftal med Carl Rom om försäljning till denne af 1/8 dels mantal Frälse Rommenås,
märkt på 1842 års Laga Skiftes Charta öfver hela Rommenås hemman med Litt C., dock med
förbehåll om vissa skyldigheter utgörande af köparen för köpets bestånd och köpebrefs
erhållande, så och desse förbehåll me mera blifvit fullgjorde af Anders Johan Svensson, som
enligt träffad öfverenskommelse med både Carl Rom och Inspectoren Westbergs
sterbhusdelägare, genom detta öppna salubref, berörde handel och upplåta sammadelst till
Anders Johan Svensson och hans hustru Anna Stina Abrahamsdotter nämnde Ett Åttondels
mantal Frälse Rommenås Litt C., i Malmbäcks socken, Västra Härad och jönköpings län,
emot en vid handeln bestämd köpeskilling stor Tre Tusende Sjuttio Sju Riksdaler 37 sk 4 r
Banco, hvilken köpeskilling genom utfärdad förbindelse blifvit betald och härigenom
qvitteras, afhändande vi oss sålunda all rätt till berörde hemman, och öfverlämnar detsamma
till Anders Johan Svensson och hans hustru, att tillträda den 14 nästkommande Mars samt för
sig och efterkommande äga och behålla med allt hvad därtill hörer och framdeles tillvinnas
kan.
Till yttermera visso hafva vi detta salubref egenhändigt underskrifvit i tillkallade vittnens
närvaro, försäkras Prinsnäs den 2dra November 1848.
Caroline Westberg född Wettermark, M. C. Westberg född Pontén, P. L. Westberg, B. S.
Westberg egenhändigt, A. Gunström, Carolina Gunström född Westberg
Genom S. J. Wettermark efter fullmakt af den 27 sistlidne October På en gång närvarande
vittnen, J. Ericsson, Julius Ramstedt
Förestående köpebref godkännes, Prinsnäs den 19 December 1848, A. D. Westberg genom
P. L. Westberg enligt fullmakt af den 19 November 1848.
Vittnen Julius Ramstedt, Gustaf Stedt
Efter hvars uppläsande företeddes de båda i köpebrefvet åberopade fullmakter af det innehåll
som enligt §.126 är här nu upptagit.
Och enär säljarne under sistlidne års Höst Ting på sätt Lagfarts Protocollet och §.81 för
nämnde Ting utvisar undfått 3dje uppbudet å 3/4 mantal uti ifrågavarande hemman, så fann
Härads Rätten skäligt meddela 1sta uppbudet å 1/8 mantal Frälse Rommenås, som aflidne
Inspectoren Ferdinand Westbergs samtlige sterbhusdelägare försålt till Anders Johan
Svensson och hans hustru Anna Stina Abrahamsdotter, mot 3077 Rd 37 sk 4 r Banco.

Rommenås den 24 januari 1849
Med anhållande om uppbuds vinnande inlämnades följande köpebref.
Sedan Inspectoren Ferdinand Westberg i lifstiden genom köpecontract af den 2 October 1847
slutat aftal med Anders Johan Arvidsson och Hindrick Larsson om försäljning till dem af 1/8
mantal Frälse Rommenås märkt på1842 års Laga Skiftes Charta öfver hela Rommenås
hemman med Litt F., dock med förbehåll om vissa skyldigheter utgörande af köparne för
köpets bestånd och köpebrefs erhållande, så och då desse förbehåll me mera blifvit fullgjorda
af Johannes Petersson som enligt träffad öfverenskommelse med både Anders Johan
Arvidsson och Hindrick Larsson samt aflidne Westbergs sterbhus fått öfvertaga köpet,
bekräfta undertecknade Inspectören Westbergs samtlige sterbhusdelägare, genom detta

öppna salubref berörde handel och upplåta samedels till Johannes Petersson och hans hustru
Anna Sara Abrahamsdotter, nämnde Ett Åttondels mantal Frälse Rommenås Litt J i
Malmbäcks socken, Västra Härad och Jönköpings län, emot en vid handeln bestämd
köpeskilling stor Tre Tusende Riksdaler banco, hvilken köpeskilling genom utfärdad
förbindelse blifvit betald och härigenom qvitteras, afhändande vi oss sålunda all rätt till
berörde hemman och öfverlämna detsamma till Johannes Petersson och hans hustru, att
tillträda den 14 nästkommande Mars samt för sig och efterkommande äga och behålla med
allt hvad därtill hörer och framdeles tillvinnas kan.
Till yttermera visso hafva vi detta salubref egenhändigt underskrifvit i tillkallade vittnens
närvaro, försäkras, Prinsnäs den 2 November 1848.
Carolina Westberg född Wettermark, M. C. Westberg född Pontén, P. L. Westberg, B. S.
Westber egenhändigt, A. Gundström, Carolina Gundström född Westberg
Herr S. J. Wettermark enligt fullmakt af den 27 sistlidne October
På en gång närvarande vittnen, J. Ericsson, Julius Ramstedt
Förestående köpebref godkännes, Prinsnäs den 9 December 1848, A. D. Westberg, genom P.
L. Westberg, enligt fullmakt af den 19 November 1848
Vittnen, Julius Ramstedt, Gustaf Stedt
Hvarjämte förevisades de båda i köpebrefvet åberopade fullmakterne af det innehåll som uti
föregående §närmare upptages. Och då säljarne erhållit 3ne uppbud å 3/4 mantal Frälse
Rommenås hvaraf det sista förlidit års Höst Ting visar §.81 uti då förde Lagfarts Protocoll
utvisar, så fann Härads Rätten skäligt meddela uppbud 1sta gången å 1/8 mantal Frälse
Rommenås, hvilket aflidne Inspectoren Ferdinand Westbergs samtlige sterbhusdelägare
försålt till Johannes Petersson och hans hustru Anna Sara Abrahamsdotter för 3000 Rd
Banco.

Rommenås den 24 januari 1849
Med anhållan om upbud inlämnades till Härads Rätten ett så lydande köpebref.
Sedan Inspectören Ferdinand Westberg i lifstiden genom köpecontract af den 3 Juli 1847
slutat aftal med Anders Jonasson och hans hustru Catharina Abrahamsdotter om försäljning
till desse af 1/8 mantal Frälse Rommenås, märkt på 1842 års laga Skiftes Charta öfver hela
Rommenås hemman Litt D, dock om förbehåll om visse skyldigheter utgörande af köparne
för köpets bestånd och köpebrefs erhållande, så och då desse sterbhus delägare genom detta
öppna salubref berörde handel och upplåta samedelst till Anders Jonasson och Catharina
Abrahamsdotter nämnde Ett Åttondels mantal Frälse Rommenås Litt D i Malmbäcks socken,
Västra Härad och Jönköpings län, emot en vid handeln bestämd köpeskilling stor Två
Tusende Åtta Hundrade Åttio Åtta Riksdaler 42 sk 8 r Banco, hvilken köpesumma genom
utfärdad förbindelse blifvit betalt och härigenom qvitterad, afhändande vi oss sålunda all rätt
till berörde hemman och öfverlämna detsamma till Anders Jonasson och hans hustru, att
tillträda den 14 nästkommande Mars, samt för sig och efterkommande äga och behålla med
allt hvad därtill hörer och framdeles tillvinnas kan.
Till yttermera visso hafva vi detta salubref egenhändigt underskrifvit i tillkallade vittnens

närvaro, försäkras Prinsnäs den 2 November 1848.
Carolina Westberg född Wettermark, M. C. Westberg född Pontén, P. L. Westberg, B. S.
Westberg egenhändigt, A. Gunström, Carolina Gunström född Westberg, genom S. J.
Wettermark efter fullmakt af den 27 sistlidne Oktober
På en gång närvarande vittnen, J. Ericsson, Julius Ramstedt
Förestående köpebref godkännes Prinsnäs den 9 December 1848
A. D. Westberg genom C. L. Westberg enligt fullmakt af den 19 November 1848.
Vittnen Gustaf Stedt, Julius Ramstedt.
Efter hvars uppläsande företeddes dels en den 27 October 1848 utfärdad bevittnad fullmakt,
enligt hvilken M. C. Westberg, A. Gunström och Carolina Gunström lämnat vice
kronofogden S. J. Wettermark uppdrag å deras vägnar underskrifva de som af
sterbhusdelägarna borde utfärdas å särskilda andelar i hemmanet Rommenås dels ock af 20
November samma år af A. D. Westberg utgifven lika lydande fullmakt för dess broder P. L.
Westberg.
Och som säljarne, på sätt lagfarts protocollet för sistlidne års Höst Ting vid §.81 utvisar,
erhållit 3dje uppbudet å 3/4 mantal af ifrågavarande hemman, så fann Härads Rätten skäligt
meddela uppbud 1sta gången å 1/8 mantal Frälse Rommenås, hvilket Anders Jonasson och
hans hustru Catharina Abrahamsdotter inköpt af Inspectoren Ferdinand Westberg i lifstiden
och hans sterbhusdelägare för 2888 Rd 42 sk 8 r Banco.

Rösum 1/8 mantal, år 1881
Under anhållan om lagfart för Karolina Löf å 1/8 mantal Rösum, inlämnar nu Lars Johan
Johansson i Åsen till domstolen en handling, hvaraf här skulle intagas följande.
Arfskifte och afvittring förrättadt i Rösum, Malmbäcks socken den 23 oktober 1882 efter
aflidne hemmansägaren Anders Löf, som afled derstädes den 1 juni 1881 och efterlämnade
utom hustrun, numera Enkan Stina Katarina Johannesdotter, 5 med henne i lifstiden
sammanaflade barn, sönerna Anders Johan Löf i Hundshult, Rogberga socken, Johannes
August Löf boende här i Rösum, döttrarne Lena Stina Löf gift med Johannes Hansson i
Rösum, Johanna Lovisa Löf gift med Malkolm Jonasson i Falla, Ödestugu socken, samt
Karolina Löf numera gift med Carl Johannesson och boende här i Rösum.
Till grund för detta arfskifte företeddes följande handlingar.
1. Bouppteckning efter aflidne Anders Löf, hållen i sterbhuset den 25 augusti 1881, upptager
som tillgångar fastighet 1/8 mantal Rösum.
3. Ett testamente af den 22 mars 1881 af makarna då upprättadt och af innehåll att deras
yngsta dotter Karolina Löf skall vid endera af makarnes inträffade död mot köpesumma
5.800 kronor bekomma samma, deras i bouppteckningen upptagna fastighet 1/8 mantal
Rösum, detta Testamente har vid Västra Häradsrätt den 6 september 1881 blifvit
vederbörligen bevakat, samt arfvingarne efter erhållen del däraf, anfört klander mot
detsamma, och hvilken rättegång ej ännu är vid Västra Häradsrättafgjord, utan har densamma
nu genom förening emellan arfvingarna blifvit uppgjord på det sätt, att dottern Karolina Löf
och hennes man Carl Johannesson skall i enlighet med hvad Testamentsvittnena intygadt

vara rätta meningen af Testamentets innehåll bekomma sagde fastighet mot lösen 5.800
kronor.
Alltså och på grund häraf tillfaller omnämnde fastigheten 1/8 mantal Rösum, dottern
Karolina Löf och hennes man Carl Johannesson, hvilka till sterbhuset härför nu kontant
betalar.
Vidare förekom ej att anmärka, tid och ort som ofvan, A. M. Andersson i Kansjö, August
Andersson i Rösum, skiftesmän.
Med förestående arfskifte och liqvid förklarar vi oss å ömse sidor nöjde, Stina Karolina Löf
Enka med hand å pennan, Anders Johan Löf, Johannes August Löf, Johannes Hansson,
Malkolm Jonasson, Carl Johannesson.
Bevittnas af A. M. Andersson i Kansjö, August Andersson i Rösum.
Härefter företeddes.
1. Häradsrättens den 19 maj 1876 för Anders Löf och hans hustru Stina Katarina
Johannesdotter utfärdade fastebref å 1/8 mantal Rösum och
2. Bouppteckning den 25 augusti 1881 efter aflidne Anders Löf från Rösum, af hvilken
handling inhämtades, att han såsom sterbhusdelägare efterlämnat Enkan Stina Katarina
Johannesdotter och med henne sammanaflade fem barn, sönerna Anders Johan Löf, och
Johannes August Löf, samt döttrana Lena Stina Löf, gift med Johannes Hansson i Rösum,
Johanna Sofia Löf, gift med Johannes Malkolm Jonasson, och Karolina Löf, för hvilken A. J.
Blad i Hudaryd vore förmyndare.
Med anledning af hvad sålunda i ärendet förekommit, fann Häradsrätten skäligt meddela
lagfart å 1/8 mantal Kronoskatte Rösum i Malmbäcks socken, som Karolina Löf bekommit i
arf efter sin aflidne fader Anders Löf mot erlagd lösen 5.800 kronor till sina öfrige
medarfvingar.

Stafsjö 1/24 mantal, år 1912
1/24 mtl kronoskatte rusthåll Stafsjö
Under anhållan om lagfart, inlämnade nämndemannen August Lidström i Ödestugu ett så
lydande salubref:
Hvarigenom vi undertecknade, nämligen jag Sven August Robert Carlsson i Bellgrade,
Montana, Norra Amerika, jag Elna Alfrida Carlsson i Falun, och jag Anna Elisabeth
Carlsson gift med konduktör Gottfrid Jakobsson i Landskrona, försälja våra i arf efter vår
den 21 maj 1879 aflidna moder Helna Kristina Svensdotter, enligt arfskifte den 3 september
1880 tillfallna arfsandelar, hvardera 1/72 dels eller sammanlagt 1/24 dels mantal rusthåll
Stafsjö i Västra härad och Malmbäcks socken, till vår fader Carl Anders Svensson och hans
hustru Anna Maria Svensson därstädes, för en öfverenskommen och betingad köpesumma af
500 kronor för hvarje andel eller sammanlagt 1.500 kronor, och som nämnde köpesumma
genom liqvid och godkände förskrifvningar blifvit till fullo betalt och qvitterad hvarder,
alltså afhänder vi oss ofvanberörde fastighetsandelar och tillägnar dem köparne med allt
hvad därtill lyder och lagligen tillvinnas kan, att äga och besitta såsom sin välfångna
egendom, att nu genast i befintligt skick tillträda.

Till visso häraf ah vi detta salubref i vittnens närvaro underskrifvit.
Som bekräftas, Bellgrade, Montana, Falun och Landskrona, den 11 april 1910
Sven August Robert Carlsson
Elna Alfrida Carlssons egenhändiga namnteckning bevittnas af oss på en gång närvarande,
Axel Sundqvist adress Falun, P. B. Olsson adress Nässjö, Gottfrid Jakobsson, Anna
Elisabeth Jacobsson, född Carlsson, B. Lundgren, Landskrona, H. Necander Landskrona
Varande Sven August Robert Carlssons namnteckning bestyrkt af vederbörande notarius
publicus
Till åtkomstens styrkande åberopades Häradsrättens lagfartsbevis denna dag, §.86, för Sven
August Robert Carlsson, Elna Alfrida Carlsson och Anna Elisabeth Carlsson å 1/24 matal
Kronoskatte Stafsjö i Malmbäcks socken.
På grund af hvad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken
belägna 1/24 mantal Kronoskatte Stafsjö, som Carl Anders Svensson och hans hustru Anna
Maria Svensson, jämlikt salubref den 11 april 1910, för Etttusen Femhundra kronor, af den
förres barn Sven August Robert carlsson, Elna Alfrida Carlsson och Gottfrid Jakobssons
hustru Anna Elisabeth Jakobsson, född Carlsson, därom etc. = = = se §.84 = = = utfärdades.

Stafsjö 1/24 mantal, år 1912
1/24 mtl kronoskatte rusthåll Stafsjö, 1912 den 30 sept
Under anhållan om gemensam lagfart för Sven August Robert Carlsson, Elna Alfrida
Carlsson, och Anna Elisabeth Carlsson å 1/24 mantal Kronoskatte Stafsjö i Malmbäcks
socken, inlämnade nämndemannen August Lidström i Ödestugu, ett i tillhörande delar så
lydande arfskifte.
År 1880 den 3 september etc. = = = se §.85 = = =
Underskrifterna bevittnas af: L. J. Johansson, Johannes Sjöberg
Härvid fanns fogade etc. = = = se §.85 = = = taxerad till 2.500 kronor
Det antecknas etc. = = = se §.85 = = = Sven August Robert
Till åtkomstens styrkande etc. = = = se §.85 = = = Sara Lena Abrahamsdotter
å grund af hvad sålunda förekommit, meddela Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken
belägna 1/24 mantal Kronoskatte Stafsjö, som Sven August Robert Carlsson, Elna Alfrida
Carlsson, och Anna Elisabeth Carlsson, jämlikt arfskifte den 3 september 1880, bekommit i
arf efter sin aflidna moder Helena Kristina Svensdotter, Därom etc. = = = se §.84 = = =
utfärdades.

Stafsjö 1/24 mantal, år 1912
1/24 mtl kronoskatte rusthåll Stafsjö, 1912 den 30 sept
Under anhållan om lagfart för Karl Anders Svensson å 1/24 mantal Kronoskatte Stafsjö i
Malmbäcks socken, inlämnade nämndemannen August Lidström i Ödestugu ett i tillhörande
delar så lydande Arfskifte:
År 1880 den 3 september förrättades efter begäran nedanstående afvittring och arfskifte i
sterbhuset efter aflidna hustrun Christina Svensdotter i Stafsjö, Malmbäcks socken, dennas

arfvingar kommo nu tillstädes, nämligen efterlefvane änkemannen Carl Anders Svensson i
Stafsjö och med honom sammanaflade barnen, sonen Sven August Robert, samt döttrarna
Elna Alfrida och Anna Elisabeth, dessa omyndige barnens rätt och bästa, bevakades af dera
laga tillförordnade förmyndare, hemmansägaren Carl Svensson i Ros, Bringetofta socken,
först efterfrågades alla handlingar som kunde lämna nödig upplysning om boets tillstånd,
hvarpå framlämnades bouppteckning hållen i sterbhuset den 25 oktober 1879, som bland
annat upptager 1/12 dels mantal Stafsjö, som makarna gemensamt inköpt, och i följd däraf
kommer att efter lag fördelas, hälften till änkemannen och andra hälften till barnen. Men som
denna fastighet besvärad med ett intecknadt Hypotekslån till Smålands med flera provinsers
Hypoteksförening å 1.200 kronor, så kommer denna skuld att af ofvannämnde arftagare
öfvertagas, hälften af änkemannen och andra hälften af barnen gemensamt.
1/12 dels mantal i Rustållet Stafsjö
Däraf bekommer änkemannen Carl Anders Svensson 1/24 dels mantal
Dito barnen Sven Oskar Robert, Elna Alfrida, och Anna Elisabeth hvardera 1/72 dels mantal
eller tillsammans 1/24 dels mantal.
Summa 1/12 dels mantal.
Sålunda fördelat och skiftat på år och dag som föreskrifvit står.
L. J. Johansson på Åsen, Johannes Sjöberg, skiftesmän
Med förestående arfskifte och liqvider förklarar vi oss nöjda och förbinder oss till orygglig
efterlefvnad.
Carl Anders Svensson
Carl Svensson, förmyndare Underskrifterna bevittnas af: L. J. Johansson, Johannes Sjöberg
Härvid fanns fogad en den 25 oktober 1879upprättad, vid sagda års lagtima Häradsting under
Nr.29 inregistrerad bouppteckning efter hustrun Helena Christina Svensdotter från Stafsjö,
utvisnade, att hon efterlämnat de i ofvanintagne arfskifte angifvna dödsbodelägarne, samt att
bland boets tillgångar upptagits 1/12 mantal Stafsjö taxerat till 2.500 kronor.
Det antecknades, att Häradsrätten den 1 september 1879 förordnat Karl Svensson i Ros, till
förmyndare för Karl Anders Svenssons i Stafsjö och hans aflidna hustru Helena Kristina
Svensdotters barn, Elna Alfrida, Anna Elisabeth, och Sven August Robert.
Till åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens fastebref den 19 maj 1871 å 1/12 mantal
Kronoskatte rusthåll Stafsjö i Malmbäcks socken, hvilken hemmansdel Carl Anders
Svensson och hans hustru Helena Kristina Svensdotter köpt af Sven Johannesson och Sara
Lena Abrahamsdotter.
På grund af hvad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken
belägna 1/24 mantal Kronoskatte Stafsjö, som Carl Anders Svensson jämlikt arfskifte den 3
september 1880 bekommit i giftorätt efter sin aflidna hustru Helena Kristina Svensdotter,
därom etc. = = = se §.84 = = = utfärdades.

Stafsjö 1/8 mantal, år 1912
1/8 mtl kronoskatte Stafsjö, 1912 den 12 februari
Under anhållan om lagfart ingaf nämndemannen August Lidström i Ödestugu ett så lydande

köpebref.
Salubref:
Hvarigenom vi undertecknade till vår son Claes Oskar Theodor Carlström och hans tilltänkta
hustru Ida Johannesson försälja vår ägande fastighet 1/8 mantal Kronoskatte rusthåll Stafsjö i
Malmbäcks socken och Västra härad, emot en öfverenskommen och betingad köpesumma
stor /4.500/ Fyratusen Femhundra kronor, hvilken köpeskilling genom liqvid och godkände
förbindelser blifvit betald och qvitterad varder, med anledning hvaraf vi afhände oss
ofvannämnde hemman, med allt hvad därtill lyder och hädanefter lagligen tillvinnas kan och
tillägnar det köparna att äga och besitta såsom deras välfångna egendom, med tillträde från
den 14 i denna månad.
Allenast förbehållande oss lifstids undantag enligt särskildt därom upprättadt kontrakt. Till
visso häraf ha vi detta salubref i vittnens närvaro undeskrifvit, som bekräftas
Stafsjö den 24 mars 1902
Claes Carlström, Carolina Carlström, säljare
Bevittnas af: P. A. Rundberg i Gatu, C. J. Nilsson i Kapellet
För åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens lagfartsbevis den 17 februari 1876,
§.118, för Klas Magnus Karlström och hans hustru Karolina Andersdotter å 1/8 mantal
Kronoskatte Stafsjö i Malmbäcks socken.
På grund af hvad sålunda förekommit meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken
belägna 1/8 mantal Kronoskatte Stafsjö, som Claes Oscar Theodor Carlström och hans
tilltänkta hustru Ida Johannesson, jämlikt köpebref den 24 mars 1902 för Fyratusen
Femhundra kronor, jämte villkor om undantag köpt af den förstnämndes föräldrar Klas
Magnus Karlström och hans hustru Karolina Andersdotter, därom = = = /se §.136/ = = =
utfärdades.

Stafsjö 1/8 mantal, år 1875
1/8 mtl Kronoskatte Rusthåll Stafsjö, 1875 den 22 mars
Emot en överenskommen genom skuldförbindelse erhållen och härmed qvitterad
köpesumma stor Femtusen kronor Riksgäld, har jag undertecknad försålt, och härmed mitt i
Wästra Härad och Malmbäck socken belägna Ett åttondels mantal Kronoskatte Rusthåll
Stafsjö till Claes Magnus Carlström och dess kära hustru Carolina Andersdotter i Bretoft.
I anledning häraf jag afhänder mig berörde hemmansdel med allt vad därtill lyder, jord,
vatten, och byggnader, och tillägnar detsamma köparne till välfången egendom, att tillträda
på sätt och med villkor som särskilt idag upprättat köpekontrakt innehåller.
Till mera visso är detta salubrev av mig i vittnes närvaro egenhändigt underskrivit.
Erkännes av Stafsjö den 22 mars 1875
A.M. Hed, Britta Stina Gudmundsdotter, med hand på pennan, säljare
Vittne. P. J. Svensson, S. E. Johansson i Stafsjö

Stafsjö 1/12 mantal, år 1871
1/12 mtl Stafsjö, 1871 den 18 januari

1/12 mantal Stafsjö för Karl Anders Svensson och Helena Kristina Svensdotter.

Stafsjö 1/12 mantal, år 1870
1/12 mtl kronoskatte Stafsjö, 1870 den 8 juni
Med begäran om lagfart inlämnar nämndemannen L. J. Johansson i Åsen följande köpebref.
För allom som detta vårt öppna salu och köpebref förekommer, göres veterlig att jag Sven
Johannesson, samt med min kära hustru Sara Lena Abrahamsdotters bifall, försålt till vår
måg och dotter Karl Anders Svensson och hans hustru Helena Kristina Svensdotter, vårt
ägande 1/12 mantal i rusthållet Stafsjö, beläget i Västra och Malmbäcks socken, för en
öfverenskommen köpesumma stor 2.333 Rd 33 öre Rmt, som är genom särskild
förskrifvning till fullo betalt, och härigenom vederbörligen qvitterade varda, och i följe häraf
afhända vi oss berörde 1/12 mantal i sagde hemman och tillägna köparen till välfången
egendom att tillträda den 14 mars 1870, i nu och då befintligt skick, med hus, jord, vatten
och åbyggnader, och allt hvad därtill lyder, eller hädanefter med lag tillvinnas kan. Till mera
visshet är detta salubref af oss i vittnens närvaro undertecknadt.
Erkännes och försäkras af Almesåkra den 30 november 1869
Sven Petter Johannesson, Sara Lena Abrahamsdotter, säljare
Vittnen: Magnus Johansson i Hiarum, Pehr Johan Nilsson i Södra Hiarum
Tillika företes ett den 20 januari 1869 för Sven Johannesson och Sara Abrahamsdotter
utfärdadt fastebref å Ett tolftedels mantal Kronoskatte rusthåll Stafsjö, som de köpt af
Abraham Månsson och hans barn.
Med anledning af hvad sålunda i ärendet förekommit, finner Häradsrätten skäligt meddela
uppbud första gången å Ett tolftedels mantal Kronoskatte rusthåll Stafsjö i Almesåkra
socken, hvilket Sven Johannesson och Sara Lena Abrahamsdotter genom afhandling den 30
november 1869, för 2.333 Rd 33 öre, sålt till Karl Anders Svensson och hans hustru Helena
Kristina Svensdotter.

Stafsjö 1/12 mantal, år 1868
1/12 mtl Stafsjö, 1868 den 22 september
För Sven Johannesson och Sara Abrahamsdotter.

Stafsjö 1/12 mantal, år 1868
1/12 mtl Stafsjö, 1868 den 20 februari
Nämndeman Lars Johan Johansson i Åsen ingaf med begäran om lagfart detta köpebref:
"För allom som detta wårt etc Litt Staf
Efter uppläsande häraf företeddes till eganderättens betstyrkande följande handlingar,
nemligen:
1o. Denne Härads Rätts den 12 maj 1857 för Abraham Månsson och Christina Carlsdotter
utfärdade fastebref å 1/12 mantal kronoskatte rusthåll Stafsjö; och
2o. Bouppteckning och arfskifte af den 12 nov 1866 och den 18 nov 1867 efter aflidna
hustrun Christina Carlsdotter, och inhemtades af dessa handlingar att hon efterlemnat

enkemannen Abraham Månsson och fyra barn, sonen Anders Johan samt döttrarna Sara Lena
gift med Swen Johannesson i Almesåkra, Anna Christina gift med Otto Jonsson i Sjöawiken
under Almesåkra, maria gift med Swen August Johansson i Stafsjö och omyndiga Mathilda;
att sterbhusets fasta egendom bestått af 1/12 mantal Stafsjö; samt att sedan denna fastighet
under tiden blifwit såld, köpeskillingen derför mellan sterbhusdelegarne skiftats; Och som
derjemte företeddes wederbörlig krono debetsedel för år 1866, upptagande hemmansdelens
texeringswärde till 2.700 Rd Rmt; samt Härads Rättens på sätt Domboken wid Nr utwisar
godkänt försäljningen af den omyndigas lott i hemmanet; så fann Härads Rätten laglift att å
1/12 dels mantal kronoskatte rusthåll Stafsjö i Malmbäcks socken, hwilket Swen
Johannesson och hans hustru Sara Abrahamsdotter dels ärft och dels köpt för 2.333 Rd 33
öre och förbehåll om undantag af den sistnämndes fader Abraham Månsson samt A O Hedin
och hans hustru Anna Stina Abrahamsdotter, Swen August Johansson och hans hustru Maria
Abrahamsdotter, omyndiga Mathilda Abrhamsdotters förmyndare Carl Gustafsson i
Gunnarsryd, samt Johan Abrahamsson, meddela uppbud = = = 1sta ggn

Stafsjö 1/12 mantal, år 1867
1/12 mtl rusthåll Stafsjö, 1867 den 10 juli
Litt Staf
Köpebref:
För allom som detta wårt öppna salu och köpebref förekommer göres wetterligt, att wi
undertecknade på friwillig auction försålt wårt gemensamt egande 1/12 dels mantal i
rusthålet Stafsjö beläget i Westra Härad och Malmbäcks socken till ene arfwingen Swen
Johannesson och hans hustru Sara Abrahamsdotter i Almesåkra för en högstbjuden
köpesumma stor twå tusen tre hundra trettio tre riksdaler 33 öre riksmynt, vilka 2.333 Rd 33
öre riksmynt är genom särskild förskrifning till fullo betalta och härmed wederbörligen
qwitterade warder, i följd häraf afhänder wi oss berörde 1/12 dels mantal i sagde hemman
och tillegna köparne till wälfången egendom att tillträda den 14 mars 1868 i nu och då
befintligt skick med hus, jord, watten och åbyggnader och allt hwad dertill lyder eller
hädanefter med lag tillwinnas kan med det uttryckliga förbehåll att enkan Anna Christina
Carlsdotter blifwer bibehållen wid de förmåner som hennes undantagsbref bestämmer,
äfwensom Abraham Månsson enligt hans undantagskontrakt af denna dag till mera wisshet
är detta salubref af oss i wittnes närwaro undertecknat, erkännes och försäkras Stafsjö den 10
juli 1867.
Abraham Månsson
Anna Stina Abrahamsdotter genom dess man A O Hedin
Maria Abrahamsdotter
Swen August Johansson
Carl Gustafsson i Gunnarsryd förmyndare för Tilda Abrahamsdotter
Wittnen till föregående underskrifter men sonen Johannes Abrahamsson wägrade att
underskrifwa sitt namn för den arfslott han möjligen efter sin moder kan erhålla i
förenämnde hemman.

L J Johansson i Åsen, Maria Christina Ljungqvist.
Johan Abrahamsson egenhändigt
Att Johan Abrahamsson egenhändigt underskrifwit intyger J G Almqvist i Hylte, Johan
Gottfrid Pettersson i Lilla Bänkaryd

Stafsjö 1/8 mantal, år 1861
1/8 mtl Stafsjö kronoskatte rusthåll, 1861 den 1 februari
= = = den 21 maj 1859 = = = Sven Johannesson försålt 1/8dels mantal kronoskatte rusthåll
Stafsjö i Malmbäcks socken till grenadieren Anders Magnus Hed och hans hustru Brita Stina
Gudmundsdotter för 4.666 Rd 67 öre Rmt; Och som = = = den 19de mars, den 1 juni och den
2 october sistlidet år = = =

Stafsjö 1/8 mantal, år 1860
1/8 mtl Stafsjö kronoskatte rusthåll, 1860 den 19 mars
Med begäran om lagfart inlemnades ett så lydande köpebref:
"Emot en öfwerenskommen etc Litt Staf
Som upplästes, hwarefter företeddes denne Härads Rätts den 25 september 1855 för Swen
Johannesson och Carl Ljungqvist samt den sistnämndes hustru Maja Stina Johannesdotter
utfärdade fastebref å 1/4 mantal Stafsjö.
I anledning häraf fann Härads Rätten lagligt, att å 1/8 mantal kronoskatte rusthåll Stafsjö,
hwilket Swen Johannesson försålt till grenadieren Anders Magnus Hed och hans hustru Brita
Stina Gudmundsdotter för 4.666 Rd 67 öre Rmt, meddela uppbud = = = 1sta gången

Stafsjö 1/8 mantal, år 1859
1/8 mtl Stafsjö kronoskatte rusthåll, 1859 den 21 maj
Litt Staf
Emot en öfwerenskommen skuldförbindelse erhållen och härmed qvitterad köpesumma stor
fyra tusen sexhundra sextiosex riksdaler 67 öre riksmynt har jag undertecknad försålt och
härgenom försäljer mitt i Westra Härad och Malmbäcks socken belägna ett åttondels mantal
kronoskatte rusthåll Stafsjö till grenadieren Anders Magnus Hed och dess hustru Britta Stina
Gudmundsdotter i Glabo i anledning hwaraf jag afhänder mig berörde hemmansdel med allt
hwad dertill lyder i jord, watten och åbyggnader och tillegnar detsamma köparne till
wälfången egendom att tillträda på sätt och med willkor som serskilt i dag uppprättat
köpecontrakt innehåller. Till mera wisshet är detta salubref af mig i wittnes närwaro
egenhändigt undertecknat.
Erkännes af Stafsjö den 21 maj 1859
Swen Johannesson, säljare
Wittnen: Anders Abrahamsson i Sniparp, L Håkansson i Forserum

Stafsjö 1/6 mantal, år 1859
1/6 mtl Stafsjö kronoskatte rusthåll, 1859 den 27 januari

= = = den 7 juli 1857 = = = Swen Jonasson och Lena Stina Swensdotter af 1/6 mantal
kronoskatte rusthåll Stafsjö i Malmbäcks socken, till en hwar af deras söner Per Johan
Swensson och Swen Swensson upplåtit 1/18 dels mantal såsom gåfwa och 1/36 mantal
såsom köp mot en sammanräknad köpesumma 2.000 Rd Rmt och öfrige willkor; Och som =
= = den 15 februari, den 26 maj och den 21ste september sistlider åt = = =

Stafsjö 1/6 mantal, år 1858
1/6 mtl kronoskatte rusthåll Stafsjö, 1858 den 21 september
För Per Johan Swensson och Swen Swensson

Stafsjö 1/6 mantal, år 1858
1/6 mtl kronoskatte rusthåll Stafsjö, 1858 den 15 februari
För lagfarts winnande inlemnades en så lydande handling:
"Köpe- och Gåfwobref
För allom som etc Litt Emma
Efter uppläsande hwaraf företeddes:
1o. Denne Härads Rätts den 2 october 1838 för Swen Jonasson och hans hustru Lena Stina
Swensdotter utfärdade fastebref å 1/6 mantal Stafsjö; och
2o. En den 12 i denna månad i wederbörlig ordning förrättad undersökning, utwisande att
1/12 mantal Stafsjö för en åbo medför besuttenhet i enlighet med föreskriften i Kongl
förordningen den 13 juli 1853
På grund häraf fann Härads Rätten lagligt, att å 1/6 mantal kronoskatte rusthåll Stafsjö, deraf
Swen Jonasson och Lena Stina Swensdotter, med förbehåll om undantag, upplåtit till en
hwar af deras söner Per Johan Swensson och Swen Swensson 1/18 dels mantal som gåfwa
och 1/36 dels mantal som köp mot en sammanräknad köpesumma 2.000 Rd riksmynt,
meddela uppbud = = = 1sta ggn

Stafsjö 1/6 mantal, år 1857
1/6 mtl kronoskatte rusthåll Stafsjö, 1857 den 7 juli
Litt Emma
Köpe- och Gåfwobref
För allom som detta wårt öppna salu och gåfwobref förekommer göres wetterligt att jag
Swen Jonasson med min kära hustru Lena Stina Swensdotters ja och samtycke upplåtit
såsom gåfwa 1/18 dels och 1/36 dels mantal för en oss emellan öfwerenskommen
köpesumma stor ett tusen riksdaler riksmynt till wår son Per Johan Swensson tillsammans
1/12 dels mantal och likaledes till wår son Swen Swensson 1/18 dels mantal som gåfwa och
1/36 dels mantal för en oss emellan öfwerenskommen köpesumma stor ett tusen riksdaler
riksmynt tillsammans 1/12 dels mantal allt i kronoskatte rusthållet Stafsjö beläget i Westra
Härad och Malmbäcks socken och förenemde summa 1.000 Rd riksmynt äro genom nöjaktig
förskrifning till fullo betalta och hermed wederbörligen qwitterade warder och i följd häraf
afhänder wi oss berörde 1/12 dels mantal till Per Johan Swensson och 1/12 del Swen

Swensson för dem båda att tillträda den 14 nästkommande mars i det stånd det nu och då
befinns med hus, jord, watten och åbyggnader och allt hwad dertill lyder eller hädanefter
med lag tillwinnas kan med det uttryckliga förbehåll att Swen Jonasson och hans hustru Lena
Stina Swensdotter blifwer bibehållna wid alla de förmåner som deras undantagsbref af denna
dag eller den 7 juli 1857 bestämmer till mera wisshet hafwa wi detta gåfwo och salubref i
tillkallade wittnens nerwaro bekräfta låtit som skedde i Stafsjö den 7 juli 1857.
Swen Jonasson, Lena Stina Swensdotter, säljare och gifware med hand å pennan
Till wittne: L J Johansson i Åsen, Nils Petter Elg i Hohult,

Stafsjö 1/12 mantal, år 1857
1/12 mtl kronoskatte rusthåll Stafsjö, 1857 den 12 maj
No 3 = = = den 18 augusti 1855 = = = förmyndaren för enkan Anna Stina Carlsdotters fyra
omyndiga barn, Nils Johan Swensson å auction försålt 1/12 mantal kronoskatte rusthåll i
Stafsjö i Malmbäcks socken till Abraham Månsson och Christina Carlsdotter för 1.744 Rd 32
Sk banco; och som = = = den 14 maj och den 16 sept sistlidet samt den 27 januari
innewarande år = = =

Stafsjö 1/12 mantal, år 1856
1/12 mtl kronoskatte Stafsjö, 1856 den 14 maj
För fullföljd af ärendet, som wid §87 i lagfartsprotokollet för sista ting förewarit, angående
sökt uppbud å 1/12dels mantal kronoskatte rusthåll Stafsjö, som förmyndaren för enkan
Anna Stina Carlsdotters omyndige barn Nils Johan Swensson med hennes begifwande enligt
köpebref den 18 augusti 1855 för 1.744 Rd 32 S Banco sålt till Abraham Månsson och Stina
Carlsdotter läts desse sedndare, jemte de förut i ärendet företedde och anmärkte handlingar,
inlemna utdrag af denna Härads Rätts förmyndarskapsprotokoll för den 28 september 1852,
innefattande tillstånd för Nils Johan Swensson i Fagerberg, såsom förmyndare för aflidne
Johannes Nilssons från Stafsjö efterlemnade omyndige barn, att å offentlig auction försälja
sina bemälde myndlingars efter deras fader ärfda andelar i hemmanet Stafsjö.
På grund af hwad sålunda förekommit fann Härads Rätten skäligt, att å 1/12 mantal
kronoskatte rusthåll Stafsjö, som förmyndaren för enkan Anna Stina Carsdotters fyra
omyndige barn Nils Johan Swensson å auction försålt till Abraham Månsson och Christina
Carlsdotter för 1.744 Rd 32 S banco, meddela uppbud = = = 1sta ggn

Stafsjö 1/12 mantal, år 1856
1/12 mtl kronoskatte Stafsjö, 1856 den 28 februari
Med begäran om uppbud inlemnades följande köpebref:
"På grund af etc Litt Staf
Till åtkomstens bestyrkande företeddes:
1o. Denne Härads Rätts den 31 october 1829 för Johannes Nilsson och hans hustru Maja
Lisa Jönsdotter utfärdade fastebref å 1/6 mantal kronoskatte rusthåll Stafsjö
2o. En den 27 mars 1843 efter Johannes Nilsson hållen bouppteckning, hwaraf inhemtas, att

han efterlemnat enkan Anna Stina Carsdotter och 4 omyndige döttrar Lena Sofia, Maja Lisa,
Lowisa och Mathilda; warande bland tillgångarne i boet upptaget 1/12 mantal Stafsjö
3o. Ett den 9 september 1844 emellan ofwannämnde sterbhusdelegare förrättadt arfskifte,
derwid fastigheten 1/12 mantal Stafsjö blifwit lika fördelad emellan de 4 barnen
4o. Följande bewis:
"På begäran etc Litt Ewa
Enär icke jemwäl blifwit företedt Härads Rättens i köpebrefwet omnämnda tillstånd för Nils
Johan Swensson att försälja sine myndlingar ifrågawarande 1/12 dels mantal Stafsjö, så
kunde den nu sökta lagfarten ej för närwarande bifallas.

Stafsjö 1/12 mantal, år 1856
Stafsjö, 1856 den 30 januari
Litt Eva
På begäran af Abraham Månsson i Södra Hiarum sammanträdde hemmasklyfningscommiken
i Stafsjö att gifva uttlåtande huru wida en åbo är besutten på 1/6 del förmedladt till 1/12
Mant derstädes och som denna hemmansdelar serskilt utklyfve genom Laga Skifte och
innehåller den Godhet att en åbo är fullkomligt besuten det intygar af Stafsjö den 30 januari
1856.
På Hemmansklyfnings Commitens Wägnar
Sven Andersson, Nils Johan Westberg, Carl Malmsten

Stafsjö 1/8 mantal, år 1855
1/8 mtl Kronoskatte Rusthåll Stafsjö, 1855 den 18 augusti
Litt Staf
På grund af Wästra Härads Laga Härads Rätts utslag den 28 september 1852 har
undertecknad förmyndare för afledna Johannes Nilssons efterlämnade fyra omyndiga barn,
försåldt deras ägande Ett Tolftedels Mant kronoskatte Rusthåll Stafsjö i Wästra Härad och
Malmbäcks socken till Abraham Månsson och dess hustru Christina Carlsdotter i Södra
Hiarum för en å offentlig auction Högstbjuden summa stor Ett tusende Sjuhundrade
fyrtiofyra Riksdaler 32 Sk Banco hwilken summa genom skuldförbindelse är bekommen och
hermed qviteras, i anledning hwaraf och sedan Enkan Anna Stina Carlsdotter medelst
nedanteknade betyg teknat sitt namn (överstruket) afstående af besittningsrätten till en del af
ifrågawarande fastighet afhänder jag mina Myndlingars förberörde Hemmansdel med att
hwad dertill lyder i Jord watten och Åbyggnader samt hwad hädanefter lagligen tillwinnas
kan och tillegnar det köparen till wälfången Egendom att tillträde så fått och wilka som köpe
Contraktety af denna dag bestämmer, tillmera wisshet är detta Salubref af mig i vittnens
närvaro undertekna.
Erkännes af Stafsjö den 18 augusti 1855
Till vittne: Nils Johan Swensson, Carl Ljungqvist i Stafsjö
Säljare och förmyndare: Swen Jonasson i Stafsjö
Deremot att jag blifvit till försäkrad om årlig Ränta å köpesumman för 8/324 Mant Stafsjö så

upplåter jag hermedelst min genom Wästra Härads Rätts Laga ? utslag den 23 mars 1844
tillagde besittnigs Rätt af berörde hemmansdel och således bejaka försäljning enligt
ofvanstående Salubref. Erkännes af Stafsjö den 18 augusti 1855
Anna Stina Carlsdotter, Enka efter aflidne Johannes Nilsson och moder till de Myndlingarna
Till vittne: Anders Abrahamsson i Sniparp, Carl Ljungqvist i Stafsjö

Stafsjö 1/6 mantal, år 1838
1/6 mtl Kronoskatte Rusthåll Stafsjö, 1838 den 21 maj
1/6 mantal kronoskatte rusthåll Stafsjö, som Magnus Johansson och Brita Stina Månsdotter
samt Johan Fredric Magnusson och Anna Stina Johannesdotter sålt till Sven Jonasson och
hans hustru Lena Stina Svensdotter för 2.055 Rd 26 Sk 8 r banco uppbjöds = = = 3 ggn

Stafsjö 1/6 mantal, år 1837
1/6 mantal kronoskatte rusthåll Stafsjö 1837 den 3 october
Början saknas
Hvilket upplästes;
Och som säljarnes åtkomst till sålda fastigheten styrkes med denne Härads Rätts för dem den
3 februari 1837 och den 5 november 1822 utfärdade fastebref, så blef ifrågawarande 1/6
mantal Stafsjö af kronoskatte natur hwilket Magnus Johansson och Brita Stina Månsdotter,
samt Johan Fredric Magnusson och Anna Stina Johannesdotter, mot 2.055 Rd 26 Sk 8 rst bco
såldt till Sven Jonasson och hans hustru Lena Stina Svensdotter, för desse sednare uppbudet
första gången.

Stafsjö 1/6 mantal, år 1837
1/6 mtl Stafsjö, 1837 den 30 maj
Början saknas
Öfwerenskommen och betingad köpeskilling stor 2.055Rd 26 Sk 8 rst bco, hwilka 2.055 Rd
26 Sk 8 rst bco sedlar, och som vi denna köpeskilling till fullo bekommit, alltså afhänder wi
oss och wåra arfwingar berörde 1/6 Stafsjö med allt hwad dertill hört af ålder lydt och
hädanefter lagligen tillwinnas kan, och tillegnar bemälte Swen Jonasson och hans hustru
samt dess arfwingar att tillträda den 14 mars 1838, samt att everdeligen äga och besitta,
hafwande till yttermera wisso häraf, vi detta köp- och salubref uti nedanstående wittnens
öfvervaro egenhändigt undertecknadt och till yttermera säkerhet tillåta vi bemälte Sven
Jonasson och hans hustru, sig laga säkerhet vid vederbörlig domstol förwärfva, som skedde i
Stafsjö den 30 maj 1837
Magnus Johansson, Brita Stina Månsdotter, Johan Fredric Magnusson, Anna Stina
Johannesdotter, säljare
På en gång närvarande vittnen: Johannes Nilsson, drängen Magnus Andersson, båda hemma
i Stafsjö

Stafsjö 1/12 mantal, år 1833

1/12 mtl Kronoskatte Rusthåll Stafsjö, 1833 den 3 oktober
1/12 mantal kronoskatte rusthåll Stafsjö, som Johannes Johansson och Märtha Johansdotter
köpt för 888 Rd 42 Sk 8 rst banco uppbjöds 3dje ggn

Stafsjö 1/12 mantal, år 1833
1/2 mtl Kronoskatte Stafsjö, 1833 den 14 februari
Under anhållan om lagfart inlemnades följande köpebref: Litt Å
Såsom åtkomsthandling företeddes ett af fendriken Carl Otto Ribbing den 14 dec 1806
uthändigadt köpebref, hvarigenom han till Jöns Nilsson jemte Jaen och Anders Nilssöner
försålt 1/2 mantal kronoskatte rusthåll Stafsjö för 777 Rd 37 Sk 4 rst banco; Hwarjemte Lars
Malmqvist i Hageryd och Anders Abrahamsson i Berg, som nu fingo aflägga vittnes ed, efter
erhållen warning för mened intygade att Jöns Nilsson och hans hustru Stina Jonasdotter öfver
20 år warit ägare af 1/6 mantal Stafsjö.
I anledning häraf fann Härads Rätten skäligt uppbuda 1/12 mantal kronoskatte rusthåll
Stafsjö för Johannes Johansson och Merta Johansdotter, som köpte detsamma af Jöns
Nilsson och Stina Jonasdotter för 888 Rd 42 Sk 8 rst banco = = = 1sta ggn

Stafsjö 1/12 mantal, år 1832
1/12 mtl Kronoskatte Rusthåll Stafsjö, 1832 den 1 november
Litt Å
Wi undertecknade vilja härmed hafva gjordt wetterligt, det vi af fri vilja och med moget
betänkande hafva till vår kära broderson Johannes Johansson och dess hustru Marta
Johansdotter i Stafsjö, upplåtit och försålt vår derstädes 1/12 kronoskatte rusthåll vid
Smålands kongl. Grenadier batalion, Jönköpings Compagnie No4, beläget i Jönköpings län,
Wästra Härad och Malmbäcks socken med tillhörande rustning och augment för en betingad
och till fullo betald köpeskilling af åtta hundrade åttio åtta 888 Rd 42 Sk 8 rst banco; och
afhända vi för den skull oss våra barn och arfvingar samt tillegnar bemälta 1/12 Stafsjö
Johannes Johansson med dess kära hustru, barn och arfvingar att äga och bruka med all den
rätt som vi dertill själfve genom laga köp förvärvath, uti hus, åker, äng, skog och mark, torp
och torpställe, qvarn och qvarnställe, fiske och fiskevatten samt allt hvad dertill nu lyder eller
framdeles tillvinnas kan utan undantag af hvad det vara månde jemte det vi förbinda oss till
hemul efter lag, endast förbehållande oss, att köparen ansvarar för alla omkostnader som
erfordras för att vinna laga fasta på ofvannemde hemmansdel. Allt detta stadfäste vi med
våra egenhändiga namns underskrift som skedde i vittnens närvaro uti Stafsjö den 1
november 1832
Jöns Nilsson J N S, Stina Jönsdotter S J D, säljare
Johannes Johansson i Stafsjö, Marta Johansdotter i Stafsjö, köpare
Till vittne: A Andersson, comm i Ödestugu, Magnus Johansson i Stafsjö, Jöns Johansson i
Olstorp, Öggestorps socken
Vidimerat af G Johansson

Stafsjö 1/6 mantal, år 1829
1/6 mtl kronoskatte Stafsjö, 1829 den 5 maj
1/6 kronoskatte rusthåll Stafsjö, som Johannes Nilsson och hans hustru Maja Lisa Jönsdotter
derstädes, dels ärft dels köpt för qwitterade 260 Rd 41 Sk 6 rst Rlgs

Stafsjö 1/6 mantal, år 1828
1/6 mtl kronoskatte Stavsjö, 1828 den 10 oktober
Till Härads Rätten ingafs följande köpebref Litt AWK
Säljarnes ägande rätt styrktes med
1o. ett köpebref af den 14 december 1806, hwarigenom välborne Carl Otto Ribbing försålt
1/2 mantal Stafsjö till Jöns Nilsson, Hemmingstorp, Jaen Nilsson, Sjöstorp och Anders
Nilsson i Åby, hwilka derå erhållit uppbud och lagfart, och
2o. en förmyndareräkning och arfsutredning af den 18 juni 1803 rörande Nils Jönsson i
Stafsjö omyndige barns arfslott, hwaraf inhämtas att hans dotter Maja Lisa i möderne och
sidoarf bekommit 5/108 mantal Stafsjö
I anledning häraf fann Härads Rätten skäligt för Johannes Nilsson och hans hustru Maja Lisa
Jönsdotter, meddela laga uppbud första gången å 1/6 kronoskatte rusthåll Stafsjö, såsom dels
ärfd och dels köpt för qwitterade 280 Rd 41 Sk 6 r Rlg

Stafsjö 1/6 mantal, år 1824
1/6 mtl Kronoskatte Rusthåll Stafsjö, 1824 den 12 oktober
1/6 kronoskatte rusthåll Stafsjö, som Johan Nilsson och dess hustru mfl upplåtit till Johannes
Johansson och hans hustru Märtha Johansdotter derstädes mot 888 Rd 42 Sk 8 rst banco
specie och öfrige willkor

Stafsjö 1/6 mantal, år 1824
1/6 mtl Kronoskatte Rusthåll Stafsjö, 1824 den 6 februari
Till Härads Rätten inlemnades ett så lydande salubref: Litt D
Och som härmed såsom åtkomsthandling war fogadt, att bewittnadt köpebref af den 14
december 1806, hwarigenom Fendricken wälborne herr Carl Otto Ribbing upplåtit 1/2
hemman kronoskatta rusthåll Stafsjö till dannemännen Jöns Nilsson i Hemmingstorp, Jaen
Nilsson i Sjöstorp och Anders Nilsson i Åby och å hwilket köpebref denna Härads Rätt
under den 13 febr, den 11 maj och 17 october 1807 för sistnämnde herrar meddelat trenne
laga uppbud; Alltså och i förmåga af 1 och 4 cap jordabalken fann Härads Rätten skäligt för
Johannes Johansson och hans hustru Märta Johansdotter meddela första laga uppbudet å en
sjättedel efter helt räknadt uti kronoskatta rusthållet Stafsjö, emot erlagda köpesumman åtta
hundrade åttio åtta riksdaler 42 Sk 8 rst banco specie och öfriga uti köpebrefvet upptagna
willkor

Stafsjö 1/6 mantal, år 1823
1/6 mtl Kronoskatte Rusthåll Stafsjö, 1823 den 17 november

Litt D
Vi undertecknade gör härmed wetterligt det wi af fri wilja och väl betänkt mod till wår kära
son och sonahustru Johannes Johansson och dess hustru Marta Johansdotter i Stafsjö upplåtit
och försålt wårt ägande av oss inköpta 1/6 del kronoskatte rusthållet Stafsjö, Jönköpings
Swaderon No4 wid Jönköpings län Wästra Härad Malmbäcks socken beläget med
tillhörande rustning och augment för en betingad och till fullo betald köpeskilling åtta
hundrade åttio åtta 888 Rd 42 Skil 8 rst banco specie, afhände wi oss för den skull wåra barn,
arwingar, med de förmoner som undantagscontraktet af den 14de marti 1822 utwisar över
bemälte 1/6 del Stafsjö och det tillägnar Johannes Johannson dess hustru Marta Johansdotter,
dera barn och arfwingar att nyttja, bruka och besitta med all den rätt wi dertill förwärwat uti
hus, åker, äng, skog och mark, torp och torpställe, qvarn och qvarnställe, fiske och
fiskevatten allt wad dertill hörer, lyder eller lagligen tillwinnas kan wartill hörer att ett, den
rätt i ett fjärdedelshemmaet Floeryd rustnings stam att befrias från deltagandet i rustningen,
emot det de erlägger skatt till Stafsjö som deras köpebref särskilt utstakar, samt att då Rätt
kolas, kolningen som förr warit anslagen, Kanarps masugn, säljes till Eckersholm,
förbindandes oss och hemul wilket allt egenhändigt namn och i wittnes närwaro stadfästes,
som skedde i Stafsjö den 18de november 1823
Johan Nilsson och dess hustru Maria Jönsdotter, Maja Stina Johansdotter alla med högre
hand wid pennan säljare
Närwarande wittne: Swen Benjaminsson i Fintorp, Magnus Johansson i Stafsjö

Stafsjö 1/6 mantal, år 1822
1/6 mtl Rusthåll Stafsjö, 1822 den 8 maj
1/6 del Stafsjö rusthåll, som Magnus Jonasson och hans hustru Britta Stina Månsdotter i
Slätteryd sig tillhandlat för 1.077 Rd 40 Sk banco och öfrige förbehåll.

Stafsjö 1/6 mantal, år 1821
1/6 mtl Rusthåll Stafsjö, 1821 den 11 oktober
Inlemnades ett så lydande salubref: Litt Af
Som upplästes och fann Härads Rätten i anledning häraf samt på följd af 1 och 4 cap
jordabalken skäligt för Magnus Jonasson och dess hustru Britta Stina Månsdotter i Slättryd
meddela laga uppbud första gången å 1/6 mantal rusthåll Stafsjö, mot qwitterade
köpesumman 1.077 Rd 40 Sk bco och wissa bestämda wilkor; Dock skola säljarens
åtkomsthandlingar innan lagfartens slut domstolen företes.

Stafsjö 1/6 mantal, år 1821
1/6 mtl Stafsjö, 1821 den 1 oktober
Vi undertecknade myndiga arvingar, samt förmyndarna för Zachris Isacssons omyndiga barn
i Stafsjö, av fri vilja, och med Västra härads Vällovlige Tingsrätts tillstånd av den 10
sistlidne februari, upplåtit och genom offentlig auktion försålt ett sjättedels mantal uti
rusthållet Stafsjö, beläget uti Jönköpings län, Västra härad och Malmbäcks socken, vid

Jönköpings Compagnie och Smålands Lätta Dragon Regemente, till Magnus Jonasson och
dess hustru Britta Stina Månsdotter i Slätteryd, för en efter högsta och sista anbudet erbjuden
köpesumma Tio hundrade Sjuttio sju Riksdaler rgs Banco, vilka 1077 Rd 40 sk Banco, vi
den sista penningen med den första genom nöjaktig liqvid till fullo bekommit, och
härigenom qvitterade varda, alltså avhänder vi oss ovannämnde 1/6 mantal till bemälte
köpare, dess barn och arvingar, med hus och jord, åker, äng, skog och mark, i våto och torro,
närby och fjärran, som av ålder därtill lydt och hädanefter lagligen tillvinnas kan. Dock
förbehållas de undantags rättigheter till änkan Britta Johansdotter enligt i köpe contractet
utsatta förmåner, men efter hennes död tillfaller torpplanen med därtill hörande hus
dåvarande jordägaren utan någon avgift, samt tillåtas bemälte köpare såsom rusthållare
antagas, och vid vederbörlig domstol, laga uppbud och fasta söka, till yttermera visso varder
detta köp avslutat i vittnens när och övervaro, som skedde i Stafsjö den 1 oktober 1821.
Isac Jaquo å egen samt soldaten Krafts vägnar, Johan Månsson i Boda å Anders Glads och
Maria Stina Zachrisdotters vägnar efter fullmakt.
Hans Abrahamsson i Bretofta förmyndare, Britta Johansdotter änka, säljare.
Såsom närvarande vittnen, Hans Larsson i Hylta, Peter Larsson på Torshall.

Stafsjö 1/6 mantal, år 1811
1/6 mtl Kronoskatte Rusthåll Stafsjö, 1811 den 2 februari
1/6 Stafsjö kronoskatte rusthåll som Zachris Isacsson och dess hustru Britta Johansdotter i
Hyltan köpt af Anders Nilsson och Stina Olofsdotter för 544 Rd 21 Sk 4 rst banco och öfrige
willkor:

Stafsjö 1/6 mantal, år 1810
1/6 mtl Kronoskatte Rusthåll Stafsjö, 1810 den 6 november
Till Härads Rätten ingas ett så lydande köpebref:
Jag Anders Nilsson gör härmed wetterligt det jag tillika med min kära hustru Stina
Olofsdotters goda ja och samtycke af fri wilja och wälbetänkt mod till dannemannen Zachris
Isacsson i Hyltan upplåtit och försålt mitt ägande och köpta kronoskatta rusthåll ett sjätte
dels mantal Stafsjö i Jönköpings län, Wästra Härad och Malmbäcks socken beläget, med
tillhörande rustning och augments andel för en betingad och till fullo betald köpeskilling af
fyra hundrade fyrtio fyra Rd 21 Sk 4 f banco specie, afhänder för den skull mig mina barn
och arfwingar ofvanbemälte rusthållsdel Stafsjö och den tillägnar Zachris Isacsson dess
hustru, barn och afwingar att nyttja, bruka och besitta med all den rätt jag den tillförwärfwat
uti hus, åker, äng, skog och mark, torp och torpställe, qwarn och qwarnställe, fiske och
fiskewatten och allt hwad dertill hörer, lyder eller lagligen tillwinnas kan; Hwad tillhöra ett
fjärdel hemman Floeryd rustning stam befinnes från deltagandet i rustningen med det de
årligen skatt till Stafsjö som deras köpebrev serskildt utstakar, samt att då det kolas,
kolningen, som förr warit anslagen Kanarps masugn, säljes till Eckersholm; förbindandes
mig och till laga hemul hwilket allt med egenhändigt namns undansättande i wittnens
närwaro stadfästadt, som skedde den fjärde dag i maj månad år 1810.

Anders Nilsson, Stina Olofsdotter, säljare
Zachris Isacsson, Britta Johansdotter, köpare
Såsom närwarande wittnen:
Abraham Sandstedt, Petter Svensson i Elgabecksryd
I anledning hwaraf samt med stöd af 1 och IV cap jordabalken Härads Rätten fann skäligt
bewilja första laga uppbudet å 1/6 del Stafsjö kronoskatte rusthåll för Zachris Isacsson och
dess hustru Britta Johansdotter i hyltan emot en qwitterad köpesumma fem hundrade fyration
fyra Rd 21 Sk 4 r banco och öfriga willkor; Skolande likqäl bemälte köpare innan lagfartens
slut förete säljarnas åtkomsthandlingar

Stafsjö 1/2 mantal, år 1795
1/2 mtl Kronoskatte Rusthåll Stafsjö, 1795 den 7 oktober
Samma datum blef 1/2 mantal kronoskatte rusthåll Stafsjö uppbudet för Fendricken wälborne
herr Carl Otto Ribbing, dess fru och arfwingar, emot 1.333 Rd 16 Sk och betingade willkor
nu 3dje gången

Stafsjö 1/2 mantal, år 1795
1/2 mtl kronoskatte Stafsjö, 1795 den 19 maj
Samma datum 1/2 kronoskatte hemmanet Stafsjö blef för herr Fendricken Carl Otto Ribbing,
dess fru och arfwingar, uppbuden, mot 1.333 Rd 16 Sk och betingade willkor, nu = = = 2
ggn
Sedan med behörigt skattebref d 9 nov 1765 nu styrktes, att hemmanet är av skattenatur

Stafsjö 1/2 mantal, år 1795
1/2 mtl Kronoskatte Rusthåll Stafsjö, 1795 den 17 februari
Blef till Härads Rätten ingifwit ett så lydande salubref:
Undertecknade gör härmed witterligt det wi af fri wilja och wäl betänkt mod till wår kära
broder och swåger, Fendricken wälborne herr Carl Otto Ribbing upplåtit och försålt wårt
ägande skatte krono rusthåll Stafsjö 1/2 mantal i Jönköpings län, Wästra Härad och
Malmbäcks socken beläget, för en betingad och till fullo betald köpeskilling 1.333 Rd 16 Sk
specie, dessa 1.333 Rd 16 Sk härmed således qwitterade warda; och afhända för den skull wi
oss, wåra barn och arfwingar ofvanbenämnta skatte kronoskatte rusthåll Stafsjö och tillägnar
detsamma herr fendrick Ribbing dess kära fru,barn och arfwingar, med all den rätt som lag
förmår, kommandes likväl ingen skattning på skogen att ske till annat behof än kolning till
Kanarps masugn, liksom 1/4 mantal Floeryd befrias från deltagande i rustningen emot
erläggande av den skatt, som utgivet köpebrev därå utstakar. Till mera visso varder detta av
oss i tillkallade vittnens närvaro egenhändigt underskrivet, som skedde i Ulfsnäs den 30
december 1791.
Charlotta Ribbing, Carl August Quickfeldt
Såsom anmodade och närvarande vittnen underskrifva: G. Silfverhjelm, Carl Rylander
Efter uppläsandet hvaraf, fanns skäligt, på därom gjord anhållan uppbjuda 1/2 Krono skatte

rusthåll Stafsjö till laga säkerhet för herr Fendricken Ribbing, dess fru och arvtagare, mot
köpesumman 1333 Rd 16 sk och betingade villkor nu 1sta gången.
Börandes herr Fendricken, då sig till ervinnande af 2dra uppbudet anmäler, då jämväl med
bevis vara försedd, huru vida denna hemmansdel är av skatte natur.

Stafsjö 1/2 mantal, år 1795
1/2 mtl kronoskatte rusthåll Stafsjö, 1795 den 7 februari
Blef till Härads Rätten ingifwit ett så lydande salubref:
Undertecknade gör härmed wetterligt det wi af fri wilja och wälbetänkt mod till vår kära
broder och swåger, Fändricen wälborne herr Carl Otto Ribbing upplåtit och försålt wårt
ägande skatta krono rusthåll Stafsjö 1/2 mantal i Jönköpings län, Wästra Härad och
Malmbäcks socken beläget, för en betingad och till fullo betald köpeskilling 1.333 Rd 16 Sk
specie ? 1.333 Rd 16 Sk härmed sålunda qvittterade warda; och afhänder för den skull wi oss
wåra barn och arfwingar ofwanbemälta kronoskatta rusthåll Stafsjö och tillägnar detsamma
till Fändrich Ribbing dess l'ra fri. Barm pcj arfwomgar ,ed aöö dem r'tt sp, öag fär,¨r.

Viresjö, Medeltorp säteri 1 mantal, år 1913
Under Anhållan om lagfart ingaf förre nämndemannen S. A. Forsberg i Forserum ett så
lydande. Köpebrev: Undertecknad S. Svensson försäljer härigenom mitt ägande 1 mantal
säteri Viresjö, och 1/4 mantal Rå och Rör Medeltorp i Malmbäcks socken af Västra Härad,
med undantag af en från hemmanet afsöndrad tomt till missionshus, och en fjärdedel af den
på gården varande vattensågens hus och verk till J. A. Johansson i Brunstorp, för en
öfverenskommen köpesumma af Sextio tusen kronor/ 60000/ som kontant och i
reversförbindelser blifvit tillfullo gäldad och varder härmed Kvitterat. Varpå jag afhänder
mig ofvansagda hemman och tillägnar köparen detsamma som välfången egendom, hvarå
han på egen bekostnad får förvärfva sig lagfart, vartill nödiga åtkomsthandlingar lämnas.
Viresjö den 14 mars 1913 Sven Svensson Bevittnas af. F. A. Spets, adress Forserum S. A.
Forsberg, adress Forserum Till åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens lagfartsbevis.
1:o den 1 september 1890 §.15 för Otto Sundbeck och S. Svensson å bland annat 1 mantal
frälse säteri Viresjö och 1/4 mtl rå och rör Medeltorp i Malmbäcks socken, och 2:o den 14
mars 1892 §.73 för S. Svensson å 1/2 mtl frälse säteri Viresjö och 1/8 mtl rå och rör
Medeltorp, som han köpt af Otto Sundbeck. Af häradets fastighetsbok inhämtades och skulle
här antecknas att Häradsrätten meddelat lagfart den 28 november 1898 §.92 för Oskar Alfred
Svensson och hans tilltänkta hustru Hanna Gustafsson å bland annat 1/4 af det till 1 mantal
Viresjö hörande sågverket, som de köpt af S. Svensson, och den 27 november 1911 §.125 för
Viresjö missionsförening å den från 3/4 mtl Viresjö afsöndrade lägenheten Viresjö
Missionshusplan Nö.1 om 0.0878 hektar, som föreningen köpt af S. Svensson. På grund af
hvad sålunda förekommit, meddelades lagfart å i Malmbäcks socken belägna ett mantal
frälse säteri Viresjö och 1/4 mtl rå och rör Medeltorp, som J. A. Johansson jämlikt köpebref
den 14 mars 1913 för Sextio tusen kronor köpt af S. Svensson, derom etc. == se §.177 ==
utfärdades.

Åkerhult, Jonshagen Kronoskatte 1/18 mantal den 1 september 1913
Under anhållan om lagfart ingaf nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö ett så lydande
Köpebref:
Undertecknad försäljer härmed vårt ägande 1/18 dels mantal Kronoskatte rusthåll Åkerhult,
Jonshagen kallat, beläget uti Malmbäcks socken och Västra härad till vår son Johan Ernst
Svensson i Åkerhult, mot en öfverenskommen och härmed qvitterad köpesumma af Tre
tusen Ett hundra kronor, och i följe häraf afhänder vi oss berörda hemmansdel i sagda
hemman, med hus, jord, vatten och åbyggnader, och allt hvad därtill och hädanefter lagligen
tillvinnas kan, och tillägnar ofvannämnde köpare att tillträdas denna dag i det stånd det nu
befinns, och förbinder sig säljare att lämna nödiga åtkomsthandlingar för vinnande af fasta
på köparens egen bekostnad.
Sålunda afhandlat, som skedde i Åkerhult den 14 mars 1913
Sven August Joahnnesson, Sophia Johannesdotter, säljare
Johan Ernst Svensson, köpare
Bevittnas af: C. A. Berg, Aron Johansson
Till åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens lagfartsbevis den 27 oktober 1879, §.63,
för Sven Johannesson och hans hustru å 1/18 mantal Kronoskatte Åkerhult, kallat Stora, även
Jonshagen i Malmbäcks socken.
På grund af hvad sålunda förekommit meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken
belägna 1/18 mantal Kronoskatte Åkerhult, kallat Stora, även Jonshagen, som Johan Ernst
Svensson jämlikt köpebref den 14 mars 1913, för Tretusen Etthundra kronor köpt af sina
föräldrar Sven Johannesson och hans hustru Sophia Johannesdotter. Därom = = = se §.1 = =
= utfärdades.

Stora Åkerhult 1/18 mantal den 30 november 1908
Under anhållan om lagfart för Aron Hjalmar Johansson å 1/18 mantal Kronoskatte Rusthåll
Åkerhult, kalladt Stora Åkerhult i Malmbäcks socken, ingaf nämndemannen A. J. Andersson
i Kansjö ett i tillhörande delar så lydande
Arfskifte:
År 1908 den 24 oktober förrättades på vederbörandes begäran arfskifte och boutredning i
sterbhuset efter aflidna hustrun Hanna Alfrida Pettersdotter från Åkerhult af Malmbäcks
socken, som aflidit den 26 augusti 1907. Först efterfrågades alla handlingar som kunde
lämna nödig upplysning om boets ställning, och företeddes bouppteckning upprättad den 2
mars 1908, hvilken upptager som arfvingar änkomannen Johan Aron Johansson från
Åkerhult, samt 4 stycken omyndiga barn, nämligen Erik Hans Arthur Aronsson, Martin Aron
Lage Aronsson, Johan Hugo Aronsson, Harry Ivar Aronsson, alla från Åkerhult. Deras rätt
och bästa bevakades af deras förmyndare hemmansägaren Claes Nilsson i Fallnafors,
Malmbäcks socken.
Bouppteckningen upptager i tillgångar 1/9 mantal Åkerhult af Malmbäcks socken, samt
diverse lösegendom.

I följd häraf kom endast fastigheten att delas som följer.
Tillgångar:
1/9 mantal Åkerhult af Malmbäcks socken, med en intecknad skuld af kronor 1476,00
Häraf bekommer änkomannen
Aron Hjalmar Johansson 1/18 mantal med en skuld af kronor 738:Sonen Erik Hans Arthur 1/72 mantal med en skuld af kronor 184,50
Sonen Martin Aron Lage 1/72 mantal med en skuld af kronor 184,50
Sonen johan Hugo 1/72 mantal med en skuld af kronor 184,50
Sonen Harry Ivar 1/72 mantal med en skuld af kronor 184,50
Summa: 1/9 dels mantal, summa skuld 1476 kronor
Vidare förekom ej, som ofvan
J. G. Lundberg, Helge Lundberg, skiftesmän
Med förestående skifte och delning förklarar vi oss till alla delar nöjda och förbinder oss till
orygglig efterlefvnad, som ofvan
Aron Hjalmar Johansson, Klaes Nilsson förmyndare
Namnteckingarna bevittnas af: J. G. Lundberg i Fallnafors Malmbäck, Helge Lundberg i
Fallnafors
Härvid funnos fogade dels en den 2 mars 1908 upprättad vid samma års lagtima vårting
under Nö.70 inregistrerad bouppteckning efter aflidna Hanna Alfrida Pettersdotter från
Åkerhult, hvaraf inhämtades, att hon efterlämnat de i ofvanintagna arfskiftet angifvna
sterbhusdelägarna, samt att bland boets tillgångar upptagits 1/9 mantal Åkerhult, taxeradt till
5000 kronor, dels ock utdrag af Häradsrättens förmyndarskapsprotokoll den 13 januari 1908,
§.8, utvisande att Klaes Nilsson i Fallnafors sagda dag förordnats till förmyndare för Aron
Johanssons och hans aflidna hustru Hanna Alfrida Pettersdotters omyndiga barn, födde, Erik
Hans Arthur den 5 april 1901, Martin Aron Lage den 27 februari 1906, samt Jon Hugo och
Harry Ivar den 11 augusti 1907.
Till åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens den 2 september 1902, §.45, för Aron
Johansson och hans hustru Hanna Pettersdotter utfärdade lagfartsbevis å 1/9 mantal
Kronoskatte Rusthåll Åkerhult, kalladt Stora Åkerhult i Malmbäcks socken.
På grund af hvad sålunda uti ärendet förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å i
Malmbääcks socken belägna 1/18 mantal Kronoskatte Rusthåll Åkerhult, kalladt Stora
Åkerhult, som Aron Hjalmar Johansson enligt arfskifte den 24 oktober 1908 i giftorätt
bekommit efter sin aflidna hustru Hanna Alfrida Petersdotter, därom etc. = = = se §.136 = =
= utfärdades.

Stora Åkerhult 1/72 mantal den 30 november 1908
Under anhållan om lagfart för Erik Hans Arthur Aronsson å 1/72 mantal Kronoskatte
Rusthåll Åkerhult, kalladt Stora Åkerhult, i Malmbäcks socken, ingaf nämndemannen A. J.
Andersson i Kansjö ett i hithörande delar så lydande
Arfskifte:
År 1908 den 24 oktober etc. = = = se §.137 = = = Fallnafors

Härvid funnos = = = se §.137 = = = 1907
Till åtkomstens = = = se §.137 = = = sn.
På grund af hvad sålunda uti ärendet förekommit meddelade Häradsrätten lagfart å i
Malmbäcks socken belägna 1/72 mantal Kronoskatte Rusthåll Åkerhult, som Erik Hans
Arthur Aronsson enligt arfskkifte den 24 oktober 1908 ärft efter sin aflidna moder Hanna
Alfrida Pettersdotter, därom etc. = = = se §.136 = = = utfärdades.

Stora Åkerhult 1/72 mantal den 30 november 1908
Under anhållan om lagfart för Martin Aron Lage Aronsson å 1/72 mantal Kronoskatte
Rusthåll Åkerhult, kalladt Stora Åkerhult, i Malmbäcks socken, ingaf nämndemannen A. J.
Andersson i Kansjö ett i hithörande delar så lydande
Arfskifte:
År 1908 den 24 oktober etc. = = = se §.137 = = = Fallnafors
Härvid funnos = = = se §.137 = = = 1907
Till åtkomstens = = = se §.137 = = = sn.
På grund af hvad sålunda uti ärendet förekommit meddelade Häradsrätten lagfart å i
Malmbäcks socken belägna 1/72 mantal Kronoskatte Rusthåll Åkerhult, som Martin Aron
Lage Aronsson enligt arfskkifte den 24 oktober 1908 ärft efter sin aflidna moder Hanna
Alfrida Pettersdotter, därom etc. = = = se §.136 = = = utfärdades.

Stora Åkerhult 1/72 mantal den 30 november 1908
Under anhållan om lagfart för John Hugo Aronsson å 1/72 mantal Kronoskatte Rusthåll
Åkerhult, kalladt Stora Åkerhult, i Malmbäcks socken, ingaf nämndemannen A. J.
Andersson i Kansjö ett i hithörande delar så lydande
Arfskifte:
År 1908 den 24 oktober etc. = = = se §.137 = = = Fallnafors
Härvid funnos = = = se §.137 = = = 1907
Till åtkomstens = = = se §.137 = = = sn.
På grund af hvad sålunda uti ärendet förekommit meddelade Häradsrätten lagfart å i
Malmbäcks socken belägna 1/72 mantal Kronoskatte Rusthåll Åkerhult, som John Hugo
Aronsson enligt arfskkifte den 24 oktober 1908 ärft efter sin aflidna moder Hanna Alfrida
Pettersdotter, därom etc. = = = se §.136 = = = utfärdades.

Stora Åkerhult 1/72 mantal den 30 november 1908
Under anhållan om lagfart för Harry Ivar Aronsson å 1/72 mantal Kronoskatte Rusthåll
Åkerhult, kalladt Stora Åkerhult, i Malmbäcks socken, ingaf nämndemannen A. J.
Andersson i Kansjö ett i hithörande delar så lydande
Arfskifte:
År 1908 den 24 oktober etc. = = = se §.137 = = = Fallnafors
Härvid funnos = = = se §.137 = = = 1907
Till åtkomstens = = = se §.137 = = = sn.

På grund af hvad sålunda uti ärendet förekommit meddelade Häradsrätten lagfart å i
Malmbäcks socken belägna 1/72 mantal Kronoskatte Rusthåll Åkerhult, som Harry Ivar
Aronsson enligt arfskkifte den 24 oktober 1908 ärft efter sin aflidna moder Hanna Alfrida
Pettersdotter, därom etc. = = = se §.136 = = = utfärdades.

Åkerhult, Lilla Hallen 1 hektar den 29 oktober 1906
Under anhållan om lagfart ingaf Carl Berg i Åkerhult ett så lydande köpebref:
Till hemmansägaren etc., se Bil. §.109 Litt.A
Af nästföregående § i protokollet inhämtas att Häradsrätten förut idag meddelat lagfart för
Johannes Magnus Ågren, Carl Gustaf Ågren och Emma Kristina Ågren å den från 1/9 mantal
Kronoskatte Åkerhult i Malmbäcks socken afsöndrade lägenheten Lilla Hallen om 1,1720
hektar.
På grund af hvad sålunda i ärendet förekommit meddelade Häradsrätten lagfart å den från 1/9
mantal Kronoskatte Åkerhult i Malmbäcks socken afsöndrade lägenheten Lilla Hallen om
1,1720 hektar, som Anders Andersson och hans hustru Johanna Sofia Jonasdotter för 150
kronor och årlig afgäld köpt af Johannes Ågren, Johannes Magnus Ågren, Carl Gustaf
Ågren, Mathilda maria Ågren och Emma Kristina Ågren, enligt köpebref den 9 oktober
1905, därom etc. = = = se §.94 = = = utfärdades.

Stora Åkerhult 1/144 mantal den 29 oktober 1906
Under anhållan om lagfart för dödsbodelägarne efter hustrun Brita Stina Nilsdotter från
Åkerhult å 1/144 mantal Stora Åkerhult, ingaf Carl Berg i Åkerhult ett så lydande arfskifte.
År 1905 den etc., se = = = Bil. §.110 Litt.A
Härjämte företeddes följande handlingar:
1. En den 30 mars 1905 upprättad, vid sagde års lagtima höstting under Nö.10 vid
Häradsrätten inregistrerad bouppteckning efter aflidna hustrun Brita Stina Nilsdotter från
Åkerhult, utvisande att hon såsom dödsbodelägare efterlämnat de i sådant hänseende i
ofvanintagna arfskiftet antecknade, samt att bland tillgångarna i boet upptagits bland annat
1/144 mantal Åkerhult, Grimstorp kalladt, taxeradt till 400 kronor, och
2. Häradsrättens den 6 september 1887 §.29 utfärdade lagfartsbevis för Johannes Ågren och
hans hustru Brita Stina Nilsdotter å 1/144 mantal Kronoskatte Stora Åkerhult, Grimstorp
kalladt, i Malmbäcks socken.
Beslut:
Enär, så vidt det till grund för ansökningen åberopade arfskiftesinstrumentet utmärker ,
detsamma icke undertecknats af Maria Mathilda Ågrens man Carl Svensson, och Emma
Kristina Ågrens man J. A. Andersson, kan den sökta lagfarten icke för närvarande bifallas
utan förklaras hvilande i afbidan på berörda hinders undanrödjande.

Stora Åkerhult 1/144 mantal den 29 oktober 1906
Under anhållan om lagfart ingaf Carl Berg Berg i Åkerhult ett så lydande köpebref.
Till hemmansägaren etc., se = = = Bil. §.111 Litt.A

Härjämte företeddes följande handlingar:
Af nästföregående § i protokollet inhämtas, att Häradsrätten förut idag förklarat hvilande
ansökan om lagfart för Johannes Ågren, Johannes Magnus Ågren, Carl Gustaf Ågren, Carl
Svenssons hustru Mathilda Maria Ågren och J. A. Anderssons hustru Emma Kristina Ågren
å försålda fastigheten.
Beslut:
Enär, säljarnes ansökan om lagfart å försålda fastigheten ännu icke beviljats, samt Mathilda
Maria Ågrens man Carl Svensson och Emma Kristina Ågrens man J. A. Andersson, icke
genom köpebrefvets undertecknande gifvit sitt samtycke till försäljningen, kan
lagfartsansökningen icke för närvarande bifallas utan förklaras hvilande i afbidan på berörda
hinders undanrödjande.

Stora Åkerhult eller Tomten 1/24 mantal den 11 maj 1903
Med begäran om lagfart å 1/24 mantal Stora Åkerhult, Tomten kalladt, lät August Carlsson
därstädes genom nämndemannen Klas Andersson i Västanå inlämna ett så lydande
köpebref:
Undertecknad Karl Danielsson och Anna Sofia Andersdotter upplåta och försälja genom
detta köpebref till sonen August Karlsson, Mathilda Svensdotter, vår i Malmbäcks socken,
Västra härad, Jönköpings län belägna fastighet 1/24 dels mantal i Rusthållet Stora Åkerhult,
Tomten kalladt mot en öfverenskommen köpesumma af Ett tusen (1000) kronor, hvilken
köpesumma blifvit mig till fullo gulden, och är därföre härmed kvitterad, på grund häraf
afhända vi oss och våra öfriga arfvingar, ofvannämnda fastighet med allt hvad därtill hörer
och lagligen kan tillvinnas, och tillägnar densamma bemälde August Carlsson, Mathilda
Svensdotter och arfvingar att genast tillträda, och såsom deras välfångna egendom äga och
besitta, förbindande vi oss hemul efter lag.
Stora Åkerhult den 14 mars 1902
Karl Danielsson med hand å pennan, Anna Sofia Andersdotter med hand å pennan, säljare
August Carlsson, köpare
På en gång närvarande vittnen: Karl Gustafsson adr. Åkerhult, Alfred Andersson Åkerhult
Då härvid var fogadt Häradsrättens den 9 april 1894 för säljarne utfärdade lagfartsbevis å
försålda fastigheten, meddelade Häradsrätten lagfart å det i Malmbcks socken belägna 1/24
mantal Kronoskatte Rusthåll Åkerhult, Tomten kalladt, som August Carlsson och Mathilda
Svensdotter, enligt afhandling den 14 mars 1902, för Ett tusen kronor köpt af den
förstnämndes föräldrar Carl Danielsson och Anna Sofia Andersdotter, därom bevis
köpebrefvet åtecknades och särskildt lagfartsbevis utfärdades

Stora Åkerhult 1/9 mantal den 2 september 1902
Genom nämndemannen Claes Andersson i Västanå, lät Aron Johansson anhålla om lagfart
för änkan Maria Andersdotter å 1/9 mantal Stora Åkerhult, på grund af följande handlingar.
1. Ett så lydande testamente:
Vi undertecknade äkta makar gör härmed veterligt vår yttersta vilja, att om jag Carl

Johannesson skulle med döden afgå före min kära hustru Maria Andersdotter, skall all vid
min död då befintliga och vår gemensamma såväl fasta som lösa egendom, då med full
äganderätt ensamt tillfalla henne, utan att mina arfvingar däruti äger göra något intrång. Men
om jag Maria Andersdotter med döden afgår före min käre man Carl Johannesson, då skall
all vår ofvannämnde egendom såväl lös som fast utan afseende på huru den blifvit ärfd eller
förvärfvd delas i två lika delar, däraf ena hälften tillfaller min efterlefvande man och andra
hälften mina di varande laglige arfvingar.
Detta förordnande hafva vi, emedan vi mya bröstarfvingar äga vid hälsa och sundt förstånd
upprätta låtit.
Som skedde i Stora Åkerhult den 28 mars 1889
Carl Johannesson med hand å pennan, Maria Andersdotter
Att förestående makar Carl Johannesson och Maria Andersdotter, vid sundt och fullt förstånd
i vår närvaro förestående testamente erkänt och underskrifvit, under förklarande att
detsamma voro deras uttryckta yttersta vilja med afseende på deras egendom, intyga vi för
ändamålet tillkallade på en gång närvarande vittnen: Karl Gustafsson adr. Lilla Åkerhult
Hylletofta socken, Anders August Sand Stora Åkerhult Malmbäcks socken
Nö.236. År 1889 den 8 april vid fjärde sammanträdet under lagtima Vårtinget med Västra
härad i Komstad blef detta testamente till Häradsrätten ingifvet och vittnesförhör för
dödsfalls skull anställdt med testamentvittnena på sätt domboken under ofvanstående §.
utvisar, betygar
På Häradsrättens vägnar
A. H. Ljunggren
§.9, År 1900 den 29 oktober, vid tredje sammanträdet under lagtima Höstetinget med Västra
härad i Komstad, blef detta testamente jämte en afskrift däraf, i bevakningsafseende efter
Carl Johannesson, hvilken anmältes vara afliden, till Häradsrätten ingifvit och däröfver
resolveradt på sätt protokollet utvisar, betygar
På Häradsrättens vägnar
A. H. Ljunggren
År 1901 den 28 mars blef förestående testamente behörigen delgifvit Johan Pehrsson,
Hillevara, Hjälmseryds socken, Otto Alfred Johansson i Tädjestorp, Hjälmseryds socken, P.
J. A. Johansson, Åkerhult, Malmbäcks socken, samt en bestyrkt afskrift däraf till dem i
handen öfverlämnad.
Betygar S. J. Nygren (a) Näs, Anderstorp, G. A. Nygren Stockaryd.
Bevittnas af: S. J. Bengtsson adr. Tädjestorp, Stockaryd, Hanna Svensson
Att en af två personer till riktigheten bestyrkt afskrift af förestående testamente är denna dag
i handen lämnad till Claes Fabian Johannesson i Mårarpslund förmyndare, Carl Zachrisson i
Ofveråkra, och Axel Salomon Andersson i Mårarpslund af Ryssby socken i Kronobergs län,
betygas af den 4 januari 1901
Anders Månsson Stämningsman och ordförande i Ryssby socken, S. G. Fagerberg Ryssby
f.d. nämndeman.
2. Häradsrättens den 27 oktober 1879 för Carl Johansson och hans tilltänkta hustru Maria

Andersdotter utfärdade lagfartsbevis å 1/9 mantal Kronoskatte Åkerhult, kalladt Stora
3. I bestyrkt afskrift en den 8 oktober 1900 efter aflidne Carl Johan Johannesson från Stora
Åkerhult hållen bouppteckning, utvisande att han efterlämnat änkan Maria Andersdotter,
utan bröstarfvingar; att såsom den aflidnes närmaste arfvingar antecknats Pehr Johan August
Johannesson i Stora Åkerhult, Klas fabian Johannesson i Mårarpslund, och Otto Alfred
Johannesson, samt systern Inga Kristina Johannesdotter gift med Johan Pehrsson i Hilevara,
äfvensom att i boet funnits 1/9 mantal Stora Åkerhult.
På grund af hvad sålunda i ärendet förekommit meddelade Häradsrätten lagfart å det i
Malmbäcks socken belägna 1/9 mantal Kronoskatte Rusthåll Åkerhult, kalladt Stora
Åkerhult, som änkan Maria Andersdotter, enligt testamente den 28 mars 1889, och
bouppteckning den 8 oktober 1900 bekommit till hälften i testamente och till hälften i
giftorätt efter sin aflidne man Carl Johannesson, därom bevis fångeshandlingarne åtecknades
och särskildt lagfartsbevis utfärdades.

Stora Åkerhult 1/9 mantal den 2 september 1902
Med begäran om lagfart å 1/9 mantal Stora Åkerhult, lät Aron Johansson genom
nämndemannen Klas Andersson i Västanå inlämna ett så lydande.
Köpebref: = = = = = Litt.A
Köpebref §.5 Litt.A
Genom en denna dag öfverenskommen betald och qvitterad köpeskilling stor Fem tusen
(5000) kronor, upplåter jag Maria Andersdotter mitt ägande, och genom testamentarigst
förordnande tillfallna 1/9 mantal Stora Åkerhult i Malmbäcks socken, till gjutaren Aron
Johansson och hans hustru Hanna Pettersdotter från Husqvarna, att tillträda fjortonde mars
1902 i det skick det då och nu befinnes, med verkställdt höstbruk och rågsäd, och afhänder
jag mig omskrifvne 1/9 mantal med allt hvad därtill lyder, och äger köparen härå lagfart sig
tillägna, vartill jag förbinder mig lämna nödiga åtkomsthandlingar Sålunda handlat och
öfverenskommit, som skedde i Stora Åkerhult den 21 oktober 1901
Maria Andersdotter, säljare
Aron Johansson och Hanna Johansson, köpare
Egenhändiga namnteckningen bevittnas af: O. Jonsson i Hiarum, Malmbäck, Oskar
Johansson i Högegren
Då af näst förestående §. i detta protokoll inhämtades att säljaren idag erhållit lagfart å
försålda fastigheten, meddelade Häradsrätten lagfart å det i malmbäcks socken belägna 1/9
mantal Kronoskatte Rusthåll Åkerhult, Stora Åkerhult kalladt, som Aron Johansson och hans
hustru Hanna Pettersdotter, enligt afhandling den 21 oktober 1901 för Fem tusen kronor köpt
af änkan Maria Andersdotter, därom bevis köpebrefvet åtecknades och särskilt lagfartsbevis
utfärdades.

Stora Åkerhult 11/864 mantal den 7 maj 1900
Genom nämndemannen Claes Andersson i Västanå lät Alfrida Gustafsdotter anhålla om
gemensam lagfart för änkan Sofia Johannesdotter, Axel A. Gustafsson, Frans Alfred

Gustafsson, Carl Otto Gustafsson, John Emil Gustafsson, och Mathilda Gustafsson å 11/864
mantal Kronoskatte Rusthåll Stora Åkerhult, på grund af dessa handlingar.
1. Ett arfskifte af denna lydelse:
År 1900 den 4 maj förrättades nedanstående arfskifte efter aflidne hemmansägaren Gustaf
Jacobsson på Hallen, Åkerhult i Malmbäcks socken som aflidit den 3 juni 1899.
Bouppteckning företeddes som var hållen i sterbhuset den 15 oktober 1899, som upptager
arfvingarne, änkan Sofia Johannesdotter, dottern Mathilda, sonen Emil, sonen Frans, sonen
Carl, desse barn vistas i Norra Amerika. Sonen Axel närvarande, samt genom fullmakt svarar
för de i Amerika vistande, dottern Alfrida jämte modern närvarande, och träffades den
öfverenskommelse att för närvarande enbart företaga skifte å fastigheten, och tillkommer
änkan
således hälften med 1/144 del
Dottern Mathilda 1/864 del
Sonen Carl 1/864 del
Sonen Emil 1/864 del
Sonen Frans 1/864 del
Sonen Axel 1/864 del
Dottern Alfrida 1/864 del
Summa: 1/72 del
Åkerhult, Hallen som ofvan
C. Andersson i Västanå, Karl Andersson, skiftesmän
Med förestående arfskifte och fördelning förklarar vi oss nöjde och förbinder oss att
detsamma efterlefva.
Sophia Johannesdotter, Axel A. Gustafsson, enligt fullmakt Frans Alfred Gustafsson, Carl
Otto Gustafsson, John Emil Gustafsson, Mathilda Gustafsson, Alfrida Gustafsdotter Vid
namnteckning närvarande vittnen: Henning Klasson, Johan Claesson, båda från Åkerhult
2. Bouppteckning den 15 oktober 1899 efter Gustaf Jacobsson från Hallen under Åkerhult,
hvaraf inhämtades, att han såsom sterbhusdelägare efterlämnat änkan Sofia Johannesdotter
och 6 barn, sönerna Emil, Frans, Carl och Axel, samt döttrarna Mathilda och Alfrida,
äfvensom att bland tillgångarna i boet funnits 1/172 mantal Åkerhult.
3. Ett af Häradsrätten den 6 juni 1898 för Gustaf Jacobsson och hans hustru Sofia
Johannesdotter utfärdadt lagfartsbevis å 1/72 mantal Kronoskatte Rusthåll Åkerhult.
4. En så lydande fullmakt: För vår broder Anders Axel Gustafsson etc., se Litt.B
Utslag: Enär det till stöd för ansökningen åberopade arfskiftet efter Gustaf Jacobsson icke
angifver namnet å den fastighet, om 1/72 mantal, som därigenom skiftats, samt den efter
bemälde Jacobsson upprättade bouppteckning visar, att han bland tillgångarna i boet
efterlämnat i fastighet endast 1/172 mantal Åkerhult, alltså varder ansökningen af
Häradsrätten afslagen.

Stora Åkerhult 1/864 mantal den 7 maj 1900
Genom nämndemannen Claes Andersson i Västanå, lät Alfrida Gustafsdotter anhålla om

lagfart å 1/864 mantal Stora Åkerhult, på grund af dessa handlingar:
1, 2, 3, 4, se §.130
Fullmakt för vår broder Anders Axel Gustafsson i Åkerhult Hallen, Malmbäcks socken,
Jönköpings län, vår talan emot sterbhuset efter vår aflidne fader Gustaf Jacobsson i Åkerhult
Hallen, Malmbäcks socken, Jönköpings län, angående arf. Härmed gifvande sagde vår
broder Anders Axel Gustafsson full rättighet att för ett pris som han anser vara lämpligt,
sälja våra delar i de fasta egendomar fordom tillhörande vår fader. Att underskrifva våra
namn på de handlingar som äro behöfvliga för försäljning af samma. Härmed gillar och
godkänner vi hvad vårt ombud lagligen gör och låter, som om vi själfva voro närvarande
Chicago, Illinois den 14 september 1899
Frans Alfrid Gustafsson, Carl Otto Gustafsson, Mathilda Carlsson född Gustafsson, John
Emil Gustafsson
Närvarande vittne: C. G. Bergstedt, John A. Nilsson
State of Illinois, County of Cook
Ivar E. Hindmarsk
Utslag: Enär det till stöd för ansökningen åberopade arfskiftet efter Gustaf Jacobsson icke
angifver namnet å den fastighet, om 1/72 mantal, som därigenom skiftats, samt den efter
bemälde Jacobsson upprättade bouppteckning utvisar, att han bland tillgångarna i boet
efterlämnat i fastighet endast 1/172 mantal Åkerhult, alltså varder ansökningen af
Häradsrätten afslagen.

Stora Åkerhult 11/864 mantal den 7 maj 1900
Genom nämndemannen Claes Andersson i Västanå, lät Alfrida Gustafsdotter anhålla om
lagfart å 11/864 mantal Kronoskatte Stora Åkerhult, på grund af följande köpebref:
Emot en öfverenskommen genom likvid erhållen och härmed kvitterad köpesumma stor 700
kronor, hafver vi undertecknade till min dotter och vår syster Alfrida Gustafsdotter
gemensamt försåldt våra efter min aflidne man och vår fader Gustaf Jacobsson tillfallne
arfvelotter 11/864 mantal Åkerhult Hallen i Malmbäcks socken, samt för i boet varande
lösegendom 500 kronor. Fastigheten att genast tillträda i det skick den nu befinnes, att
tillägnas köparen såsom välfången egendom, med allt hvad därtill lyder och framdeles med
lag tillvinnas kan, hvarå köparen på egen bekostnad äger sig laga fasta förvärfva, hvartill
nödiga åtkomsthandlingar lämnas.
Sålunda afhandlat i Åkerhult Hallen den 4 maj 1900
Sophia Johannesdotter, Axel A. Gustafsson enligt fullmakt, Frans Alfrid Gustafsson, Carl
Otto Gustafsson, John Emil Gustafsson, Mathilda Gustafsson Vid namnteckningen
närvarande vittnen: Henning Klasson, Johan Claesson, båda från Åkerhult
Därjämte företeddes en så lydande fullmakt:
För vår broder Anders Axel Gustafsson etc., se §.131 mom.4
Från §.131 i detta protokoll antecknades, att sökanden förut idag sökt lagfart för säljarne å
försålda fastigheten, men att nämnda ansökan blifvit af Häradsrätten på anförda skäl
afslagen.

Utslag:
Enär säljarnas åtkomst till försålda fastigheten icke blifvit styrkt, hvarder ansökningen af
Häradsrätten förklarad hvilande i afbidan på anmärkta hindrets undanrödjande

Stora Åkerhult, Åkerslätt Nö.1 den 7 maj 1900
Genom nämndemannen Claes Andersson i Västanå, lät Claes Svensson anhålla om lagfart
för Alfred Andersson å afsöndrade lägenheten Åkerslätt Nö.1 på grund af dessa handlingar.
1. Ett så lydande köpebref:
Hvarigenom vi undertecknade ägare till Ett helt mantal Stora Åkerhult i Malmbäcks socken
försäljer vårt gemensamt ägande grenadiärtorp Åkerslätt kalladt, till arrendatorn Alfred
Andersson från Stensjö i Svenarums socken, för ett oss emellan öfverenskommit pris af Ett
tusen Sex hundra Femtio kronor, hvilken köpesumma är betald och tillfullo gulden, hvadan
förenämnde afsöndrade torplägenhet till vidd och omfång enligt gården karta och
skifteshandlingar utvisar, härmed öfvergår till köparen, att i nu befintligt skick tillträdas den
14 mars detta år, att tillägnas köparen som välfången egendom, hvarå han på egen bekostnad
äger sig laga fasta förvärfva, hvartill nöödiga åtkomsthandlingar lämnas.
Sålunda afhandlat i Åkerhult den 27 januari 1899
Carl Henning Classon, Carl Johan Johannesson, Maria Andersdotter, Sven Johannesson,
Pehr Johan August Johannesson, Anders Andersson, Claes Alfred Svensson, Gustaf
Jacobsson, Carl Danielsson, Claes Peter Arvidsson, Johanna Andersdotter, Frans Johan
Lindahl, C. H. Johansson, Wilhelmina Svensson, Lisa Sofia Nilsson, August Malakias
Svensson, J. Ågren, Sophia Jacobsdotter Bevittnas af: Johan Claesson, Henning Claesson,
båda från Åkerhult
2. Två lagfartsbevis, det ena af den 8 juni 1897 för Carl Henning Klasson å 5/192 mantal
Åkerhult, och det andra för bemälde Klasson och hans hustru Anna Sofia Lindahl å 5/64
mantal i samma hemman
3. Ett den 13 januari 1873 för Claes Arvidsson och hans hustru Johanna Andersdotter å 1/8
mantal Åkerhult, däraf 1/48 mantal sedermera blifvit försåldt, samt lagfartsbevis den 1
oktober 1877 för bemälde makar å 1/18 mantal i samma hemman
4. Lagfartsbevis den 27 oktober 1879 för Karl Johansson och hans tilltänkta hustru Maria
Andersdotter å 1/9 mantal Åkerhult
5. Lagfartsbevis den 7 september 1896 för Frans Lindahl och hans hustru Johanna Lindahl å
1/18 mantal Åkerhult
6. Lagfartsbevis den 27 oktober 1879 för Sven Johannesson å 1/18 mantal Åkerhult
7. Lagfartsbevis den 14 januari 1884 för Klas Henning Johansson och hans hustru Anna
Sofia Petersdotter å 7/72 mantal Ååkerhult
8. Lagfartsbevis den 2 september 1878 för Pehr Johan August Johannesson å 1/6 mantal
Åkerhult, däraf 1/12 mantal sedermera blifvit försåldt
9. Lagfartsbevis den 28 november 1881 för Wilhelmina Svensdotter å 1/12 mantal Åkerhult
10. Lagfartsbevis den 23 december 1896 för Anders Andersson och hans hustru Johanna
Sofia Jonasdotter å 11/144 mantal Åkerhult

11. Lagfartsbevis den 6 november 1878 å 1/6 mantal Åkerhult, däraf änkan Lisa Sofia
Nilsdotter bekommit 1/12 mantal i giftorätt efter sin aflidne man Sven Gabrielsson och
hvardera af bemälde makars barn, sönerna Klas Alfred och August malakias 1/24 mantal i
fädernearf, varande af berörde 1/6 mantal sedermera försåldt 1/18 mantal
12. Lagfartsbevis den 6 juni 1898 för Gustaf Jacobsson och hans hustru Sofia Johannesdotter
å 1/72 mantal Stora Åkerhult
13. Lagfartsbevis den 6 september 1887 för Johannes Ågren och hans hustru Britta Stina
Nilsdotter å 1/144 mantal Stora Åkerhult
14. Lagfartsbevis den 9 april 1894 för Carl Danielsson och hans hustru Anna Sofia
Andersdotter å 1/24 mantal Stora Åkerhult
15. Kongliga Majt:s Befallningshafvande i länet utslag den 8 mars 1900, hvaraf inhämtades,
att Kongl. Majt:s Befallningshafvande uppå ansökan af arrendatorn Alfred Andersson faställt
afsöndringen af till Kronoskatte hemmanet Åkerhult Nö.1 hörande grenadiärtorpet samt
föreskrifvit, att afsöndringen, hvars ägoområde utgjorde 29,2860 hektar, skulle benämnas
Åkerslätt Nö.1 Med anledning af hvad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart
å den fråm 1 mantal Kronoskatte Rusthåll Stora Åkerhult i Malmbäcks socken afsöndrade
lägenheten Åkerslätt Nö.1, om 29,2860 hektar, som arrendatorn Alfred Andersson, enligt
köpebref den 27 januari 1899, för 1650 kronor köpt af Carl Henning Classon, Claes Peter
Arvidsson och hans hustru Johanna Andersdotter, Carl Johan Johannesson och hans hustru
Maria Andersdotter, Frans Johan Lindahl, Sven Johannesson, C. H. Johansson, Pehr Johan
August Johannesson, Wilhelmina Svensson, Anders Andersson, Lisa Sofia Nilsson, Claes
Alfred Svensson, August Malakias Svensson, Gustaf Jacobsson, Johannes Ågren och Carl
Danielsson, därom bevis köpebrefvet åtecknades och särskildt lagfartsbevis utfärdades.

Stora Åkerhult, Åkerslätt Nö.1 den 7 maj 1900
Under anhållan om lagfart å lägenheten Åkerslätt Nö.1, lät Claes Svensson genom
nämndemannen Claes Andersson i Västanå inlämna det i nästförestående §. intagna
köpebref, å hvilket var tecknadt följande öfverlåtelse.
Ofvanstående af mig inköpta Grenadiärtorp öfverlåter och transporterar jag undertecknad på
arrendatorn Claes Svensson, med all den rätt jag densamma inköpt, mot transportsumman af
1650 kronor, som är betald och qvitterad.
Erkännes och försäkras af Åkerhult den 2 april 1900
Alfred Andersson
Bevittnas af: Karl Gustafsson adr. Åkerhult, August Jonsson adr. Estenstorp
Sedan af näst förestående §. i detta protokoll inhämtats , att Alfred Andersson förut idag
erhållit lagfart å ifrågavarande fastighet, beviljade Häradsrätten lagfart å den från 1 mantal
Kronoskatte Rusthåll Stora Åkerhult i Malmbäcks socken afsöndrade lägenheten Åkerslätt
Nö.1, om 29,2860 hektar, som Claes Svensson, enligt transport af den 2 april1900, för 1650
kronor fått på sig öfverlåten af Alfred Andersson, därom bevis afhandlingen åtecknades och
särskildt lagfartsbevis utfärdades.

Stora Åkerhult 11/864 mantal den 16 juli 1900
Genom nämndemannen Claes Andersson i Västanå, lät Alfrida Gustafsdotter anhålla om
lagfart för änkan Sofia Johannesdotter, Axel A. Gustafsson, Frans Alfred Gustafsson, Carl
Otto Gustafsson, Johan Emil Gustafsson och Mathilda Gustafsson å 11/864 mantal Stora
Åkerhult, på grund af ett så lydande arfskifte.
År 1900 den 4 maj förrättades nedanstående arfskifte efter aflidne Gustaf Jacobsson på
Hallen, Åkerhult i Malmbäcks socken, som aflidit den 3 juni 1899. Bouppteckningen
företeddes, som var hållen i sterbhuset den 15 oktober 1899, som upptager arfvingarne,
änkan Sofia Johannesdotter, dotter Mathilda, sonen Emil, sonen Frans, sonen Carl, dessa
barn vistas i Norra Amerika, sonen Axel närvarande samt genom fullmakt svarar för de i
Amerika vistande, dottern Alfrida jämte modern närvarande. Och häftatdes den
öfverenskommelsen att för närvarande endast företaga skifte å fastigheten 1/72 mantal
Åkerhult, Hallen.
Och tillkommer änkan således hälften med 1/144 mantal
Dottern Mathilda 1/864 mantal
Sonen Carl 1/864 mantal
Sonen Emil 1/864 mantal
Sonen Frans 1/864 mantal
Sonen Axel 1/864 mantal
Och dottern Alfrida 1/864 mantal
Summa mantal 1/72
Åkerhult, Hallen som ofvan, C. Andersson i Västanå, Carl Andersson, skiftesmän
Med förestående arfskifte och fördelning förklarar vi oss nöjde och förbinder oss att
detsamma efterlefva, Sofia Johannesdotter, Axel A. Gustafsson enligt fullmakt Frans Alfred
Gustafsson, Carl Otto Gustafsson, John Emil Gustafsson, Mathilda Gustafsson, Alfrida
Gustafsson.
Vid namnteckningen närvarande vittnen: Henning Klasson, Johan Claesson, båda från
Åkerhult.
Å andra sidan stående arfskifte är det 1/72 dels mantal Åkerhult, Hallen, som skiftats.
Erkännes Åkerhult, Hallen den 8 juni 1900
Sofia Johannesdotter, Axel A. Gustafsson enligt fullmakt Frans Alfred Gustafsson, Carl Otto
Gustafsson, John Emil Gustafsson, Mathilda Gustafsson, Alfrida Gustafsson Närvarande
vittnen: August Johansson, Henning Claesson, båda från Åkerhult
Därvid voro fogade följande handlingar.
1. Häradsrättens den 6 juni 1898 för Gustaf Jacobsson och hans hustru Sofia Johannesdotter
utfärdade lagfartsbevis å 1/72 mantal Åkerhult.
2. Bouppteckning den 15 oktober 1899 efter aflidne Gustaf Jacobsson från Åkerhult,
utvisande att han efterlämnat de i arfskiftesinstrumentet upptagna sterbhusdelägarna, och att i
boet funnits jämlikt rättelse i bouppteckningen 1/72 mantal Åkerhult, Hallen kalladt.
3. Denna fullmakt = = = = = Litt.D
Med anledning af hvad sålunda i ärendet förekommit meddelade Häradsrätten lagfart å det i

Malmbäcks socken belägna 11/864 mantal Kronoskatte Rusthåll Stora Åkerhult, Hallen
kalladt, som änkan Sofia Johannesdotter, samt hennes barn Mathilda Gustafsdotter, Carl
Gustafsson, Emil Gustafsson, Frans Gustafsson och Axel Gustafsson, enligt arfskifte den 4
maj 1900, bekommit vid bodelning efter aflidne Gustaf Jacobsson, därom bevis arfskiftet
åtecknades och särskildt lagfartsbevis utfärdades.

Stora Åkerhult 1/864 mantal den 16 juli 1900
Genom nämndemannen Klas Andersson i Västanå, lät Alfrida Gustafsdotter anhålla om
lagfart å 1/864 mantal Kronoskatte Rusthåll Stora Åkerhult, på grund = = = se §.152 = = =
meddelade Häradsrätten lagfart å det i Malmbäcks socken belägna 1/864 mantal Kronoskatte
Rusthåll Stora Åkerhult, Hallen kalladt, som Alfrida Gustafsdotter, enligt arfskifte den 4 maj
1900, bekommit i arf efter sin aflidne fader Gustaf Jacobsson, därom bevis
arfskiftesinstrumentet åtecknades och särskildt lagfartsbevis utfärdades.

Stora Åkerhult 11/864 mantal den 16 juli 1900
För fullföljd af sin den 7 sistlidne maj under §.132 här förut i protokollet framställde, men då
såsom hvilande förklarade ansökning om lagfart å 11/864 mantal Stora Åkerhult, lät Alfrida
Gustafsdotter därstädes genom nämndemannen Klas Andersson i Västanä inlämna
köpebrefvet därå ansökningen sig grundade, och Häradsrättens i ärendet meddelade
protokollsutdrag, samt åberopa protokollet här förut, hvaraf inhämtades, att Häradsrätten
idag under §.152 beviljat säljarne lagfart å försålda fastigheten; och blef med anledning af
hvad sålunda och förut i ärendet förekommit, lagfart nu af Häradsrätten beviljad å det i
Malmbäcks socken belägna 11/864 mantal Kronoskatte Rusthåll Stora Åkerhult, Hallen
kalladt, som Alfrida Gustafsdotter enligt afhandling den 4 maj 1900, för Sju hundra kronor
köpt af änkan Sofia Johannesdotter, och af Axel A. Gustafsson, den sistnämnde för egen del
och såsom befullmäktigat ombud för Frans Alfred Gustafsson, Carl Otto Gustafsson, John
Emil Gustafsson och Mathilda Gustafsson, därom bevis köpebrefvet åtecknades och särskildt
lagfartsbevis utfärdades.

Åkerhult 1/18 mantal den 29 oktober 1900
Genom nämndemannen Claes Andersson i Västanå, lät Carl Blomström anhålla om lagfart
för sig och sin hustru Christina Blomström å 1/18 mantal Åkerhult, på grund af ett så
lydande köpebref:
Vi undertecknade, jag J. J. Lindahl och jag Johanna Lindahl upplåta och försälja härmed vårt
i Malmbäcks socken, Västra härad och Jönköpings län belägna, 1/18 dels mantal Stora
Åkerhult, med tillträdesrätt den 14 i denna månad, till Carl Blomström och hans hustru
Christina Blomström, för en öfverenskommen och härmed qvitterad köpesumma stor 3900
kronor, i följd hvaraf vi afhända oss ofvanberörde fastighet och densamma fast tillägnar
ofvanbemälde köpare, med hus, jord och skog, samt allt hvad därtill nu hörer eller framdeles
lagligen tillvinnas kan, och äga köparen att utan vårt vidare hörande på egen bekostnad
förskaffa sig lagfart å samma gång, dock förbinda vi oss att härtill lämna nödiga

åtkomsthandlingar.
Stora Åkerhult den 1 mars 1900
J. J. Lindahl, Johanna Lindahl
På en gång närvarande vittnen: E. R. Lindström, Skogen, Hok, J. E. Svensson, Estenstorp,
Malmbäck
Då härvid fanns fogadt Häradsrättens den 7 september 1896 för säljarne utfärdade
lagfartsbevis å försålda fastigheten, meddelade Häradsrätten lagfart å det i Malmbäcks
socken belägna Ett Adertondedels mantal Kronoskatte Rusthåll Åkerhult, kallat Stora
Åkerhult, som Carl Blomström och hans hustru Christina Blomström, enligt afhandling den
1 mars 1900, för 3900 kronor köpt af Frans Lindahl och hans hustru Johanna Lindahl, därom
bevis köpebrefvet åtecknades och särskildt lagfartsbevis utfärdades.

Åkerhult 5/64 mantal den 4 september 1899
Under anhållan om lagfart å 5/64 mantal Åkerhult, lät Carl Henning Klasson därstädes
genom nämndemannen Klas Andersson i Västanå inlämna ett så lydande köpebref.
Undertecknade försäljer härmed vårt ägande 5/96 dels och 5/192 dels mantal uti Kronoskatte
Rusthåll Åkerhult, beläget uti Malmbäcks socken och Västra härad, till min son och broder
Carl Henning Claesson och hans hustru Anna Sofia Lindahl i Åkerhult, emot en
öfverenskommen och härmed qvitterad köpesumma Tre tusen Sju hundra Femtio kronor, och
i följd häraf afhänder vi oss berörda hemmansdelar i sagde hemman, med hus, jord, vatten
och åbyggnader, och allt hvad därtill och hädanefter lagligen tillvinnas kan, och tillägnas
ofvannämnde köpare att tillträda denna dag i det stånd det nu befinnes, dock förbehålles det
undantag som enligt upprättadt kontrakt innehåller, och förbinder sig säljarne att lämna
nödiga åtkomsthandlingar för vinnande af fasta på köparens egen bekostnad.
Sålunda afhandladt, som skedde i Åkerhult den 14 mars 1897
Johanna Pettersdotter, Johannes August klaesson, säljare
Carl Henning Classon, Anna Sofia Lindahl, köpare
Bevittnas af: Axel Gustafsson, Henning Klasson, båda från Åkerhult
Därjämte företeddes två af denne Häradsrätt deb 8 juni 1897 utfärdade lagfartsbevis, det ena
å 5/96 mantal Åkerhult, som änkan Johanna Petersdotter bekommit i giftorätt efter sin
aflidne man Klas Johan Nilsson, och det andra å 5/192 mantal i samma hemman, som
Johannes August Klasson ärft efter sin aflidne fader Klas Johan Nilsson; och blef, med
anledning af hvad sålunda i ärendet förekommit, lagfart nu beviljad å det i Malmbäcks
socken belägna 5/64 mantal Kronoskatte Rusthåll Åkerhult, som Carl Henning Klasson och
hans hustru Anna Sofia Lindahl, enligt afhandling den 14 mars 1899, för tre tusen Sju hundra
Femtio kronor och villkor om undantag, köpt af änkan Johanna Pettersdotter och hennes son
Johannes August Klasson; därom bevis köpebrefvet åtecknades och särskilt lagfartsbevis
utfärdades.

Åkerhult 1/72 mantal den 6 juni 1898
Med begäran om lagfart å 1/72 mantal Stora Åkerhult, lät Gustaf Jacobsson genom

nämndemannen Claes Andersson i Västanå inlämna detta köpebref.
Härigenom göres veterligt, det jag Anna Johannesdotter enligt köpekontraktet af den 8
dennes, försålt 1/72 dels mantal uti rusthållet Stora Åkerhult (Hallen) kalladt i Malmbäcks
socken af Västra härad och Jönköpings län till Gustaf Jacobsson och hans hustru Sofia
Johannesdotter därstädes, för en oss emellan öfverenskommen köpesumma stor Åttahundra
Trettiotre kronor 33 öre, äro genom nöjaktige förskrifvningar till fullo betalte.
För den skull afhänder jag mig nämnde 1/72 mantal med allt hvad därtill hörer och lagligen
tillvinnas kan, och detsamma tillägnar förenämnde köpare att tillträda enligt köpekontraktets
innehåll den 14 mars 1883, i det stånd det nu och då befinnes, och äger köparen utan mitt
vidare hörande vid vederbörlig domstol sig härå söka lagfart och fasta. Nödige
åtkomsthandlingar förbinder sig säljaren att aflämna. Sålunda af och tillhandladt, som skedde
uti Åkerhult den 27 juni 1881
Anna Stina Johannesdotter, säljare
Gustaf Jakobsson, Sofia Johannesdotter, köpare
Till vittne: Anders Frick, August Johansson, båda i Åkerhult
Därjämte företeddes följande handlingar:
1. Ett af Häradsrätten den 29 september 1863utfärdadt fastebref å 1/18 mantal Åkerhult, som
Peter Isaksson och hans hustru Anna Stina Johannesdotter köpt af Johannes Magnus
Elmqvist och Anders Johan Andersson.
2. Häradsrättens den 17 september 1872 utfärdadt fastebref å 1/36 mantal Åkerhult, som
Anna Stina Johannesdotter köpt af Johannes Petersson, Isak Petersson, J. A. Brandt, och
Johanna Petersdotter. J. Johansson och Kristina Petersdotter, samt Klas Johan Nilsson, den
sistnämnde såsom förmyndare för aflidne Peter Isakssons omyndige barn.
3. Häradsrättens den 25 november 1878 utfärdade lagfartsbevis å 1/8 mantal Åkerhult, som
änkan Anna Johannesdotter köpt af änkan Lisa Sofia Nilsdotter, och hennes med aflidne
mannen Sven Gabrielsson sammanaflade omyndige barn, genom deras förmyndare Klas
Johan Nilsson och Carl Gustafsson i Åkerhult, samt
4. I bestyrkt afskrift utdrag af Häradsrättens lagfartsprotokoll för den 13 juni 1871, §.45,
hvaraf inhämtades , att då vid ansökan om lagfart å 1/36 mantal Åkerhult, för rätten företetts,
dels en den 1 april 1869 efter Peter Isaksson hållen bouppteckning, enligt hvilken han såsom
sterbhusdelägare efterlämnat änkan Anna Stina Johannesdotter och sju med henne
sammanaflade barn, samt tre barn från ett föregående gifte, och har boets fasta egendom
bestått af 1/18 dels mantal Åkerhult, dels ock ett den 5 december 1870 efter Peter Isaksson
mellan bemälde sterbhusdelägare upprättadt arfskifte, utvisande att 1/18 mantal Åkerhult
sålunda delats, att änkan däraf bekommit 1/36 mantal, och de öfriga sterbhusdelägarna
tillsammans 1/36 mantal.
Med anledning af hvad sålunda i ärendet förekommit, beviljade Häradsrätten lagfart å det i
Malmbäcks socken belägna 1/72 mantal Kronoskatte rusthåll Stora Åkerhult, som Gustaf
Jakobsson och hans hustru Sofia Johannesdotter, enligt afhandling den 27 juni 1881 för 833
kronor 33 öre köpt af änkan Anna Stina Johannesdotter, derom köpebrefvet försågs med
bevis och särskildt lagfartsbevis utfärdades.

Åkerhult Kronoskatte rusthåll 5/96 mantal den 8 juni 1897
På änkan Johanna Pettersdotter i Åkerhult anhållan om lagfart å 5/96 mantal Stora Åkerhult,
på grund af ett arfskifte så lydande.
Arfskifte:
Förrättades den 5 juni 1897 i sterbhuset efter aflidne hemmansägaren Claes Johan Nilsson i
Stora Åkerhult, Malmbäcks socken, hvilken afled den 23 juni 1890, företeddes
bouppteckning som var hålleni sterbhuset den 28 oktober 1890, och upptager som arfvingar
änkan Johanna Petetrsdotter samt sönerna Carl Henning och Johannes August Claessöner,
myndige närvarande, sonen Gustaf Alfred hvilken aflidit den 29 sistlidne mars, ogift och
utan arfvingar, hvadan hans lott i boet öfvergår på de efterlefvande. Enligt arfvingarnas
begäran företages skifte endast på fastigheten, hvilken utgöres af 5/48 dels mantal Åkerhult
enligt fastebref af den 30 december 1865, kommer hemmansdelen fördelas sålunda.
Änkan tillkommer sin giftorätt med hälften 5/96 mantal
Sonen Carl Henning med 5/192 mantal
Sonen Johannes August med 5/192 mantal
Summa 5/48 dels mantalv C. Andersson i Västanå, F. J. Lindahl i Åkerhult, skiftesmän
Med förestående arfsfördelning och skifte förklarar vi oss nöjde, tid och ort som ofvan
Johanna Pettersdotter m. h. å. p., Carl Henning Claesson, Johannes August Claesson
Underskrifterna bevittnas af: C. Andersson i Västanå, F. J. Lindahl i Åkerhult
Därjämte företeddes följande två handlingar.
1. Häradsrättens den 30 december 1865 utfärdade fastebref å 1/8 mantal Åkerhult, som Claes
Johan Nilsson och hans hustru Johanna Petersdotter köpt af sina föräldrar Nils Petersson och
Ulrika Svensdotter.
2. En den 28 oktober 1890 efter aflidne Claes Johan Nilsson från Stora Åkerhult hållen
bouppteckning utvisande att han som sterbhusdelägarne efterlämnat hustrun Johanna
Petersdotter, och med henne sammanaflade sönerna Carl Henning, Johannes August och
Gustaf Alfred, samt att i boet funnits 5/48 mantal Åkerhult.
Af den från pastorsämbetet i Malmbäck domhafvanden tillsända förteckning för innevarande
års tre första månader öfver dödsfall, inhämtades att Gustaf Alfred Claesson från Åkerhult,
hvilken upptagits såsom hemmason, aflidit den 29 sistlidne mars.
Efter anteckning häraf, meddelade Häradsrätten lagfart å det i Malmbäcks socken belägna
5/96 mantal Kronoskatte Åkerhult, som änkan Johanna Petersdotter, enligt arfskifte den 5
juni 1897, bekommit i giftorätt efter sin aflidne man Klas Johan Nilsson, därom bevis
arfskiftesinstrumentet åtecknades och särskildt lagfartsbevis utfärdades.

Åkerhult Kronoskatte rusthåll 5/192 mantal den 8 juni 1897
Genom nämndemannen Klas Andersson i Västanå, lät Carl Henning Klasson i Åkerhult
anhålla om lagfart å 5/192 mantal Åkerhult, på grund af etc. = = = se §.158 = = =, meddelade
Häradsrätten lagfart å det i Malmbäcks socken belägna 5/192 mantal Kronoskatte rusthåll
Åkerhult, som Carl Henning Klasson enligt arfskifte den 5 juni 1897, bekommit i arf efter

sin aflidne fader Klas Johan Nilsson, därom bevis arfskiftesinstrumentet åtecknades och
särskildt lagfartsbevis utfärdades.

Åkerhult Kronoskatte rusthåll 5/192 mantal den 8 juni 1897
Genom nämndemannen Klas Andersson i Västanå, lät Johannes August Klasson i Åkerhult
anhålla om lagfart å 5/192 mantal Åkerhult, på grund af etc. = = = se §.158 = = =, meddelade
Häradsrätten lagfart å det i Malmbäcks socken belägna 5/192 mantal Kronoskatte rusthåll
Åkerhult, som Johannes August Klasson enligt arfskifte den 5 juni 1897, bekommit i arf
efter sin aflidne fader Klas Johan Nilsson, därom bevis arfskiftesinstrumentet åtecknades och
särskildt lagfartsbevis utfärdades.

Åkerhult, Grimstorp 1/12 mantal den 7 april 1896
Anders Alfred Andersson i Villan under Nordanskog, lät genom nämndemannen Claes
Andersson i Västanå anhålla om lagfart för sterhusdelägarne efter aflidna hustrun Carolina
Arvidsdotter å 1/12 mantal Åkerhult, Grimstorp kalladt, på grund af följande.
Arfskifte:
Upprättadt den 5 oktober 1895 efter hustrun Carolina Arfvidsdotter i Åkerhult, Grimstorp
kalladt, som aflidit den 18 december 1892, emellan hennes efterlämnade arfvingar,
änkomannen Johannes Carlsson på Grimstorp, sönerna Klas Johan Johannesson i Horshaga
af Forserums socken, Karl Viktor Johannesson vistas i Norra Amerika, hvilkens rätt
bevakades af f.d. kyrkovärden Gustaf Andersson i Estenstorp enligt förordnande, Anders
Edvard Johannesson, Frans August Johannesson på Grimstorp, samt döttrarne Emma
Kristina Johannesdotter och Amanda Sofia Johannesdotter på Grimstorp, alla myndiga och
närvarande. Bouppteckningen företeddes, hvilken var hållen den 18 februari 1893 och
upptager bland annat sterbhusets fastighet 1/12 dels mantal Åkerhult, Grimstorp, varå fasta
fallit enligt lagfartsbevis af den 2 september 1878, hvilken egendom nu emellan arfvingarna
fördelas sålunda.
Änkemannen Johannes Carlsson erhåller i giftorätt hälften i ofvannämnde hemman med 1/24
mantal
Sonen Claes Johan Johannesson 1/144 mantal
Sonen Carl Viktor Johannesson 1/144 mantal
Sonen Anders Edvard Johannesson 1/144 mantal
Sonen Frans August Johannesson 1/144 mantal
Dottern Emma Christina Johannesdotter 1/144 mantal
Dottern Amanda Sofia Johannesdotter 1/144 mantal
Summa 1/12 mantal
Beträffande lösegendomen vill arfvingarna uppskjuta med fördelningen till densamma kunde
i penningar realiseras.
Vidare förekom ej. Till och ort som ofvan.
C. Andersson i Västanå, Claes Arvidsson i Åkerhult, skiftesmän
Med ofvanstående arfsfördelning förklara vi oss nöjda, Johannes Carlsson, Claes Johan

Johannesson, S. G. Andersson i Estenstorp, Anders Edvard Johannesson, Frans August
Johannesson, Emma Kristina JohannesdotterAmanda Sofia Johannesdotter.
Underskrifterna bevittnas af C. Andersson, Claes Andersson i Åkerhult
Därvid voro fogade följande handlingar.
1. Två af Häradsrätten den 2 september 1878

Åkerhult Kronoskatte rusthåll 1/18 mantal den 7 september 1896
Under anhållan om lagfart å 1/8 mantal Åkerhult, lät Frans Lindahl därstädes genom
nämndeman Klas Andersson i Västanå inlämna detta. Köpebref: Emot en öfverenskommen
och härmed qvitterad köpesumma stor Tre tusen kronor, hafva vi undertecknade , nämligen
jag Claes Johan Johannesson med min kära hustru Emma Christina Andersdotters bifall,
upplåtit och försålt vårt ägande Ett aderton 1/18 dels mantal i Kronoskatte rusthållet
Åkerhult, beläget i Malmbäcks socken och Västra härad, till Frans Lindahl och hans hustru
Johanna Lindahl i Estenstorp, och i följd häraf afhänder vi oss berörda hemmansdel i sagde
hemman, med hus, jord, vatten och åbyggnader, och allt hvad därtill lyder eller hädanefter
med lag tillvinnas kan, och tillägnar ofvannämnde köpare att genast i befintligt skick
tillträda, och äger köparne att på egen bekostnad vid vederbörlig domstol sig lagfart och fasta
förvärfva, hvartill lämnas nödige åtkomsthandlingar. Till mera visso hafva vi detta salu och
köpebref i nedannämnde vittnens närvaro undertecknadt. Erkännes och försäkras af Åkerhult
den 14 mars 1896 Claes Johan Johannesson, Emma Christina Andersdotter, säljare Frans
Lindahl, Johanna Lindahl, köpare På en gång närvarande vittnen: Carl Berg, August
Johansson, båda från Åkerhult

Åkerhult, Grimstorp 11/144 mantal den 23 december 1896
Genom nämndemannen Klas Andersson i Västanå, lät Anders Andersson från Nordanskog
anhålla om lagfart å 11/144 mantal Åkerhult, Grimstorp kalladt, på grund af följande
afhandling. Auktionsprotokoll hållit i Åkerhult, Grimstorp den 6 augusti 1896. Genom
offentlig och frivillig och i angränsande kyrkor kungjord auktion, utbjudes idag 11/1728 dels
mantal Åkerhult, Grimstorp kalladt i Malmbäcks socken, att till den högstbjudande försäljas
enligt Häradsrättens medgifvande, för i Amerika vistande Carl Viktor Johannesson, hans i arf
efter sin aflidna moder tillfallna hemmansdel, att genast tillträdas i det skick det nu befinnes,
och liqvid härför vid klubbslaget erlägges. I sammanhang härmed försäljer vi äfven våra
likaledes i arf tillfallna hemmansdelar, utgörande tillsammans med ofvannämnde 11/144 dels
mantal i sagde hemman mot ofvanstående villkor. Vid uppläsandet häraf företogs upprop och
stannade för tredje och sista uppropet med högsta anbudet af Torparen Anders Andersson
och hans hustru Johanna Sofia Jonasdotter på Willstorp under Nordanskog, för 2.725 kronor,
som till köparne antogs och betalades, dels med kontant och dels med skuldförbindelser,
hvadan köpeskillingen är tillfullo gulden. J. E. Svensson, auktionsförrättare Med
nedanstående villkor förklarar vi oss nöjde Anders Andersson, Johanna Sofia Jonasdotter m.
h. å. p., köpare Alltså afhända vi oss berörde hemmansdel med allt hvad därtill lyder, af ålder
lydt och framdeles tillvinnas kan, att tillägnas köparen som välfången egendom och tillåtes

härå erhålla lagfart, hvartill nödiga åtkomsthandlingar lämnas, dag och ort som ofvan.
Johannes Carlsson, Claes Johan Johannesson enligt fullmakt, S. G. Andersson god man,
Anders Edvard Johannesson enligt fullmakt, Frans August Johannesson Emma Kristina
Johannesdotter Amanda Sophia Johannesdotter enligt fullmakt. Till vittne: C. Andersson i
Västanå, J. Ågren i Lilla Hallen Därjämte företeddes följande handlingar: 1. Häradsrättens
den 13 mars 1893, Gustaf Andersson i Estenstorp meddelade förordnande att vara god man
för Johannes Carlssons i Åkerhult och hans efterlämnade hustru Carolina Arvidsdotters
myndige i Amerika vistande söner Carl Victor och Anders Edvard. 2. Tre så lydande
fullmakter Fullmakt: Att jag undertecknad befullmäktigar min broder Frans August
Johansson, att på mina vägnar underteckna mitt namn å di nu, senare upprättade handlingar
på Grimstorp, så väl arfskifte som köpebref. Horshaga den 28 maj 1896 C. J. Johansson
Bevittnas: Johannes Magnus, Oskar Johansson, båda i Horshaga

Stora Åkerhult 1/24 mantal den 9 april 1894
Genom Carl Gustafsson i Åkerhult lät Carl Danielsson i Klappa anhålla om lagfart å 1/24
mantal Stora Åkerhult, Tomten kalladt, på grund a följande köpebref Vi undertecknade Carl
Johan Johannesson och Helena Johannesdotter upplåta och försälja genom detta köpebref, till
hemmansägaren Carl Danielsson och hans hustru Anna Sofia Andersdotter i Klappa, vår i
Malmbäcks socken, Västra härad och Jönköpings län belägna fastighet 1/24 dels mantal i
Rusthållet Stora Åkerhult, Tomten kallat, mot en öfverenskommen köpesumma af Två tusen
Fyra hundra kronor, hvilken köpesumma blifvit idag till fullo gulden, och är därför härmed
qvitterad, på grund häraf afhända vi oss och våra arfvingar ofvannämnde fastighet med allt
hvad därtill hörer och lagligen kan tillvinnas, och tillägna densamma bemälte Carl
Danielsson samt dennes hustru och arfvingar att genast tillträda, att såsom deras välfångna
egendom äga och besitta, förbindande vi oss till hemul efter lag Stora Åkerhult den 14 mars
1894 Carl Johan Johannesson med hand å pennan, Helena Johannesdotter med hand å
pennan, säljare Carl Danielsson med hand å pennan, Anna Sofia Andersdotter med hand å
pennan, köpare På en gång närvarande vittnen: G. A. Carlsson i Bjurshult, Karl Gustafsson i
Åkerhult Då därjämte företeddes Häradsrättens den 2 september 1878 för säljarne utfärdade
lagfartsbevis å ifrågavarande hemmansdel, som de köpt af Carl Johan Elmqvist, J. P.
Elmqvist, P. A. Almgren såsom förmyndare för sine omyndige barn, Johannes Elmqvist, A.
M. Nydén såsom förmyndare för sina omyndiga barn, F. A. Nydén och Johannes
Johannesson såsom god man för Ernst Georg Alexander Malmsten, fann Häradsrätten skäligt
meddela lagfart å det i Malmbäcks socken belägna 1/24 mantal Kronoskatte Rusthåll Stora
Åkerhult, Tomten kalladt, som Carl Danielsson och hans hustru Anna Sofia Andersdotter,
enligt afhandling den 14 mars 1894, för 2400 kronor köpt af Carl Johan Johannesson och
hans hustru Helena Johannesdotter, därom bevis arfskiftes instrumentet åtecknades och
särskildt lagfartsbevis utfärdades

Stora Åkerhult 1/18 mantal den 15 februari 1888

Genom korporalen J. P. Fors, läto Claes Johan Johannesson och hans hustru Emma Kristina
Andersdotter anhålla om lagfart å 1/18 mantal Åkerhult på grund af följande köpebref.
Undertecknade = = = Litt.Z Därvid voro fogade dels ett auktionsprotokoll, hållet i Åkerhult
den 1 juli 1882, hvaraf här skulle intagas följande Till denna dag utlyst auktion kommer
aflidne Gustaf Jonassons sterbhusdelägares ägande 1/18 mantal Kronoskatte Rusthåll Stora
Åkerhult att till försäljning utbjudas och får tillträdas den 14 mars 1883 i det stånd det då
befinnes och villkor som följer = = = Köpet underställes Häradsrättens pröfning i hvad det
angår de omyndigas andelar = = = Köpesumman, som genom klubbslag kommer att
bestämmas, betalas den 14 mars 1883, och vid tredje och sista utropet fälldes klubban för
Claes Johan Johannesson i Åkerhult, som bjöd Två tusen Åtta hundra Trettiotre kronor 33
öre Riksmynt, hvilket af samtlige sterbhusdelägare antogs Ut supra, tid och ort som ofvan C.
Johan Nilsson, anmodad auktionsförrättare Härvid förklara vi oss såsom säljare och köpare
nöjde Kristina Abrahamsdotter med hand å pennan, Anders Jonasson, Carl Jonasson,
förmyndare, säljare Claes Johan Johannesson, köpare Till vittne: Claes Arvidsson i Åkerhult,
Carl Johannesson Dels ock utdrag af Häradsrättens dombok den 27 november 1882, Nö.231,
hvaraf inhämtades, att Häradsrätten samma dag godkänt ifrågavarande försäljningsåtgärd i
hvad densamma avsågo de omyndigas anlotter Efter föredragning häraf tillsades, att utslag
skulle meddelas å första rättegångsdagen af tredje sammanträdet under pågående vårting,
måndagen den 12 nästa mars År och dag som ofvan Utslag se Nö.82 På Häradsrättens vägnar
A. H. Ljunggren

Stora Åkerhult 1/18 mantal den 12 mars 1888
Uti det här förut i protokollet under §.78 antecknade ärendet angående Kristina
Abrahamsdotters, Carl Johan Nilssons, samt Anders Jonassons i egenskap af förmyndare för
Klas Oskar, Johannes Alfred, Anders August Nilssöner, samt Anna Lovisa och Johanna
Maria Nilsdöttrar, ansökan om lagfart å 1/18 mantal Stora Åkerhult, meddelas nu följande
Utslag: Enär den af Anders Jonasson i Ekelsjö vid arfskiftet den 7 januari 1888 efter aflidne
Nils Gustaf Jonasson företedda, af Karl Johan Nilsson eller Gustafsson utfärdade, fullmakt ej
kan anses innebärsa befullmäktigande för bemälde Jonasson att å berörde arfskifte
underteckna Karl Johan Nilssons eller Gustafssons namn vid arfskiftet, sålunda ej kan såsom
laga fångeshandling anses, varder ansökningen af Häradsrätten afslagen
(Besvärshänsvisning)

Stora Åkerhult 1/18 mantal den 12 mars 1888
Uti det här förut i protokollet under §.79 antecknade ärendet angående Klas Johan
Johannessons i Åkerhult ansökan om lagfart å 1/18 mantal Åkerhult afsades nu följande,
Utslag: Enär af näst föregående § i detta protokoll inhämtats, att säljarnes ansökan om lagfart
å försålda hemmansdelen afslagits, kan Häradsrätten för närvarande ej bifalla den nu
framställda lagfarts ansökningen, utan förklarar densamma hvilande i afbidan på anmärkta
hindrets undanrödjande (Besvärshänsvisning)

Stora Åkerhult 1/18 mantal den 10 april 1888
Under anhållan om lagfart å 1/18 mantal Stora Åkerhult, läto Kristina Abrahamsdotter, Carl
Johan Nilsson, samt Anders Jonasson i Ekelsjö i egenskap af förmyndare för Klas Oskar,
Johannes Alfred, Anders August Nilssöner, och Anna Lovisa samt Johanna Maria
Nilsdöttrar, genom korporalen J. P. Fors i Broddarp inlämna ett arfskifte, hvaraf här skulle
intagas följande. År 1884 den 5 januari sammankommo undertecknade uti Ekelsjö af
Bringetofta socken för att förrätta arfskifte och utredning i boet efter aflidne Nils Gustaf
Jonasson från Stora Åkerhult af Malmbäcks socken, emellan dennes sterbhusdelägare, hvilka
äro änkan Kristina Abrahamsdotter och med henne sammanhafvda 2ne barn Klas Oskar och
Anna Lovisa, samt i ett föregående gifte 4 st barn, nämligen Carl Johan, Johannes Alfred,
Anders August och Johanna Maria, utaf desse 6 st barn är sonen Carl Johan själf myndig och
vid förrättningen närvarande, och för att bevaka de omyndigas rätt inställde sig deras laga
förmyndare Anders Jonasson i Ekelsjö och Carl Jonasson i Fagerhult, och äro alla således
vid förrättningen närvarande Till grund för detta skifte företeddes den öfver egendomen den
11 juli år 1882 upprättade bouppteckning, som utvisar en summa tillgångar af 2938 kronor
25 öre samt 1/18 dels mantal Åkerhult, och en skuldsumma å 3373 kronor 55 öre.
Fastigheten och lösegendomen äro på offentlig auktion försåld enligt nu företedde protokoll,
och lämnat en inkomst å 1203 kr 50 öre för lösegendom, samt 2833 kr 33 öre af fastigheten.
Hvad sålunda af sterbhusets handlingar och lämnade uppgifter kunnat inhämtas, och af
vederbörande skedda inbetalningar å sterbhusets skulder uppgjorda kommer följande
utredning att ske = = = Sålunda skiftat och utredt på dag som föreskrifvit står, och hafva vi
hvardera dessa arfsummor emottagit och härmed qvitteras. Och äger den med skiftet
missnöjd rätt att emot vederbörande inom natt och år anställa klandertalan i fall af
befogenhet Som ofvan C. Johan Nilsson i Åkerhult, J. P. Magnusson, skiftesmän Kristina
Abrahamsdotter, med hand vid pennan, Anders Jonasson, Carl Johan Gustafsson, myndig
son, Carl Jonasson förmyndare År 1888 den 7 januari sammankommo undertecknade uti
Ekelsjö för att på grund af föregående arfskifte fördela fastigheten 1/18 dels mantal Stora
Åkerhult i Malmbäcks socken, emellan sterbhusdelägarne efter aflidne Nils Gustaf Jonasson,
emedan på grund af berörde fastighetsförsäljning sådan fördelning uteglömts, till denna
förrättning äro närvarande för änkan Kristina Abrahamsdotter, befullmäktigadt ombud
hemmansägaren Klas Johan Johannesson i Åkerhult enligt företedde fullmakt, för sonen Carl
Johan förde Anders Jonasson i Ekelsjö talan, likaledes enligt företedd fullmakt, för de 5
omyndiga barnen inställde sig förmyndarne Anders Jonasson i Ekelsjö samt Carl Jonasson i
Fagerhult personligen 1/18 dels mantal Kronoskatte Rusthåll Åkerhult fördelas sålunda, att
änkan bekommer såsom giftorätt hälften däraf, eller 1/36 dels mantal, och de sex barnen
hällften som fädernearf (eller efter helt räknadt) 1/36 dels mantal, summa 1/18 dels mantal
Således hvartdera barnet 1/216 mantal, med de skulder som föregående arfskifte och liqvider
utvisar, och förklarar vi oss härmed utan klandertiv nöjde År och dag som ofvan Christina
Abrahamsdotter, enligt fullmakt genom Klas Johan Johannesson, Karl Johan Nilsson genom
Anders Jonasson enligt fullmakt, Anders Jonasson förmyndare, Carl Jonasson förmyndare

Som närvarande skiftesmän underskrifva J. P. Fors i Broddarp, K. G. Lagerqvist i Ekelsjö
Detta arfskifte erkännes af mig undertecknad arfvinge Carl Johan Nilsson Vittne: A.
Abrahamsson, J. Pettersson i Forserum Därvid voro fogade nedan anmärkta handlingar 1.
Häradsrättens den 1 oktober 1877 för Nils Gustaf Jonasson och hans hustru Kristina Sofia
Abrahamsdotter utfärdade lagfartsbevis å 1/18 mantal Åkerhut, som de köpt af Anders Johan
Andersson och Katarina Svensdotter 2. En den 11 juli 1882 efter aflidne Nils Gustaf
Jonasson upprättad bouppteckning, hvaraf inhämtades att han efterlämnat de i
arfskiftesinstrumentet omförmälde sterbhusdelägare, samt att i boet funnits 1/18 mantal
Åkerhult 3. Utdrag af Häradsrättens F. P. för den 4 september 1882, §.9, utvisande att
Anders Jonasson i Ekelsjö och Carl Jonasson i Fagerhult förordnats att vara förmyndare för
Kristina Abrahamsdotters med aflidne mannen Nils Gustaf Jonasson sammanaflade
omyndige barn, Klas Oskar, Anna Lovisa, Carl Johan, Johannes Alfred, Anders August och
Johanna Maria, och 4. Följande trenne fullmakter Fullmakt för innehafvaren häraf att
underskrifva mitt namn på det arfskifte, som skall upprättasefter min aflidne man Nils Gustaf
Jonasson i Åkerhult af Malmbäcks socken, och förklarar jag mig nöjd härmed Ulfstorp och
Wenhem den 3/1-1888 Kristina Abrahamsdotter med hand å pennan Bevittnadt: Anders
Johansson, Henning Andersson i Ulfstorp Jag undertecknad varder härmed till bevis
meddelad åt eder såsom förmyndare i mitt namn underteckna arfskiftet i min frånvaro Karl
Johan Gustafsson i Forserum Till vittne: C. Johansson, C. F. Andersson Efter föredragning
häraf, fann Häradsrätten skäligt meddela lagfart å det i Malmbäcks socken belägna 1/18
mantal Kronoskatte Rusthåll Åkerhult, däraf änkan Kristina Sofia Abrahamsdotter i giftorätt
bekommit 1/36 mantal, samt Karl Johan Nilsson eller Gustafsson, Klas Oskar Nilsson,
Johannes Alfred Nilsson, Anders August Nilsson, Anna Lovisa Nilsdotter och Johanna
Maria Nilsdotter hvardera bekommit 1/216 mantal i arf efter aflidne Nils Gustaf Jonasson,
enligt arfskifte den 5 januari 1884 och den 7 januari 1888, därom bevis arfskiftena
åtecknades och särskildt lagfartsbevis utfärdades

Stora Åkerhult 1/18 mantal den 10 april 1888
Genom korporalen J. P. Fors i Broddarp, lät Klas Johannesson fullfölja sin den 13 februari
1888, §.79, framställda och den 12 mars samma år, §.82, såsom hvilande förklarade ansökan
om lagfart å 1/18 mantal Åkerhult, för hvilket ändamål Fors inlämnade utom köpebrefvet,
hvarå ansökningen sig grundade, Häradsrättens i ärendet meddelade protokollsutdrag,
varande köpebrefvet numer försedt med följande påskrift Andra sidan stående köpebref
godkännes och gillas i fråga om min andel uti försålda hemmanet Erkännes af Forserum den
3 april 1888 Carl Johan Nilsson Namnteckningen bevittnar: A. Abrahamsson, J. Pettersson i
Forserum Tillika åberopade Fors näst föregående § i detta protokoll, hvaraf inhämtades att
Häradsrätten meddelat säljarne lagfart å försålda hemmansdelen Med anledning af hvad
sålunda och för öfrigt i ärendet förekommit, fann Häradsrätten skäligt meddela lagfart å det i
Malmbäcks socken belägna 1/18 dels mantal Kronoskkatte Åkerhult, som Klas Johan
Johannesson och hans hustru Emma Kristina Andersdotter, enligt afhandling den 14 mars
1883, för 2833 kr 33 öre köpt af änkan Kristina Abrahamsdotter, Carl Johan Nilsson, samt

Anders Jonasson i Ekelsjö och Carl Jonasson i Fagerhult, de bägge sistnämnde i deras
egenskap af förmyndare för Klas Oskar Nilsson, Johannes Alfred Nilsson, Anders August
Nilsson, Anna Lovisa Nilsdotter och Johanna Maria Nilsdotter, därom bevis köpebrefvet
åtecknades och särskildt lagfartsbevis utfärdades År och dagar som ofvan På Häradsrättens
vägnar A. H. Ljunggren

Stora Åkerhult 1/9 mantal den 27 oktober 1879
Under anhållan om lagfart inlämnade nämndemannen Lars Johan Johansson i Åsen en så
lydande handling. Köpebref: För en vid offentlig auktion högstbjuden och härmed qvitterad
köpesumma Fem tusen Sju hundra kronor, hafva vi undertecknade upplåtit och försålt 1/9
mantal i Kronoskatte rusthållet Stora Åkerhult, beläget i Västra härad och Malmbäcks
socken till Carl Johansson i Westerqvarn och hans tilltänkta hustru Maria Andersdotter. I
följd häraf afhänder vi oss berörde 1/9 mantal i sagde hemman, med hus, jord, vatten och
åbyggnader, och allt hvad därtill lyder eller hädanefter med lag tillvinnas kan enligt särskilt
köpekontrakt, som af Västra häradsrätt å ofvannände köpeskilling för de omyndiges räkning
blifvit godkändt, och tillägnas ofvan bekälte köpare till välfången egendom, att i befintligt
skick tillträda den 14 mars 1879, och äger köparne på egen bekostnad vid vederbörlig
domstol sig lagfart och fasta förvara. Till mera visshet är detta salubref af oss i vittnes
närvaro undertecknadt Erkännes och försäkras af Stora Åkerhult den 14 februari 1879
August Johannesson för egen del och förmyndare för Carl Henning, Frans Alfred
Johannessöner, och Helena Sofia Johannesdotter, Claes Johan Johannesson Bevittnas af: L.
J. Johansson, Frans Ståhl Härefter företeddes: 1. Häradsrättens den 27 september 1854 för
Johannes Svensson och hans hustru Katrina Gabrielsdotter utfärdade fastebref å 1/6 mantal
Kronoskatte rusthåll Åkerhult 2. Bouppteckning den 19 juni 1869 efter hustrun Katrina
Gabrielsdotter från Åkerhult, af hvilken handling inhämtades, att hon såsom
sterbhusdelägare efterlämnat änkomannen Johannes Svensson och med honom
sammanaflade barnen, sönerne Sven August Edvard, Klas Johan, Karl Henning, och Frans
Alfred, samt döttrarne Emma Kristina och Helena Sofia, varande såsom fastighet i boet
antecknadt 1/6 mantal Åkerhult 3. Arfskifte förrättadt den 11 mars 1874 efter Johannes
Svensson och hans hustru Katarina Gabrielsdotter från Stora Åkerhult, af hvilken handling
inhämtades, att de såsom arfvingar efterlämnat myndige sonen Sven August Edvard, samt
omyndige barnen, sönerna Klas Johan, Karl Henning och Frans Alfred, samt dottern Helena
Sofia, och att boets fastighet 1/6 mantal Stora Åkerhult tillfallit ofvannämnde fem barn 4.
Häradsrättens den 3 september 1877 för August Johannesson i Åkerhult utfärdade
förordnande att vara förmyndare för aflidne Johannes Svenssons från Åkerhult omyndige
barn, och 5. Utdrag af domboken för den 26 november 1877, Nö.270, hvaraf inhämtades att
Häradsrätten på ansökan af August Johannesson i Åkerhult såsom förmyndare för Johannes
Svenssons från nämnda hemman omyndiga barn, godkänt ifrågavarande försäljning Med
anledning af hvad sålunda förekommit, fann Häradsrätten skäligt meddela Karl Johansson
och hans tilltänkta hustru Maria Andersdotter lagfart å 1/9 mantal Kronoskatte rusthåll
Åkerhult, kalladt Stora i Malmbäcks socken, hvilken för bevillning till 3.700 kronor

uppskattade hemmansdel, de för 5.700 kronor köpt af arfvingarne efter Johannes Svensson
och hans hustru Katarina Gabrielsdotter, August Johannesson, och Klas Johan Johannesson,
August Johannesson äfven såsom förmyndare för sina omyndige syskon.

Stora Åkerhult 1/18 mantal den 27 oktober 1879
Under anhållan om lagfart inlämnade nämndemannen Lars Johan Johansson i Åsen, en så
lydande handling Köpebref: För en vid offentlig auction högstbjuden, och härmed qvitterad
köpesummaTvå tusen kronor hafva vi undertecknade upplåtit och försålt 1/18 dels mantal i
Kronoskatte rusthållet Stora Åkerhult, Jonshagen kalladt, beläget i Västra härad och
Malmbäcks socken, till Sven Johannesson och hans hustru Sofia (oläsligt). I följd häraf
afhänder vi oss berörde 1/18 dels mantal i sagde hemman, med hus, jord, vatten och
åbyggnader, och allt hvad därtill lyder eller hädanefter med lag tillvinnas kan enligt särskilt
köpekontrakt, som af Västra häradsrätt å ofvannände köpeskilling för de omyndiges räkning
blifvit godkänt, och tillägnas ofvan bemälte köpare till välfången egendom, att i befintligt
skick tillträda den 14 mars 1879, och äger köparen på egen bekostnad vid vederbörlig
domstol sig lagfart och fasta förvara Till mera visshet är detta salubref af oss i vittnens
närvaro undertecknat Erkännes och försäkras af Stora Åkerhult den 14 februari 1879 August
Johannesson för egen del och förmyndare för Carl Henning, Frans Alfred Johannessöner, och
Helena Sofia Johannesdotter, Claes Johan Johannesson Bevittnas af L. J. Johansson, Frans
Ståhl Härefter företeddes: 1. Häradsrättens den 27 etc. se nästföregående § 2. Bouppteckning
etc. se nästföregående § 3. Arfskifte etc. se nästföregående § 4. Häradsrättens den 3 etc. se
nästföregående §, och 5. Utdrag af domboken etc. se nästföregående §v Med anledning af
hvad sålunda i ärendet förekommit, fann Häradsrätten skäligt meddela Sven Johannesson och
hans till namnet ej redligt uppgifvna hustru, lagfart å 1/18 mantalKronoskatte rusthåll
Åkerhult, kalladt Stora, äfven Jonshagen i Malmbäcks socken, hvilken för bevillning till
1.850 kronor uppskattade hemmansdel, de för 2.000 kronor köpta af arfvingarne efter
Johannes Svensson och hans hustru Katarina Gabrielsdotter, August Johannesson och Klas
Johan Johannesson, August Johannesson jämväl såsom förmyndare för sina omyndige
syskon.

Åkerhult 1/18 mantal den 25 november 1878
Under förnyad anhållan om lagfart inlämnade nämndemannen Lars Johan Johansson i Åsen,
det under §.24 här ofvan i protokollet intagna köpebref af den 8 nästlidne mars, hvarigenom
änkan Lisa Sofia Nilsdotter, samt Klas Johan Nilsson och Karl Gustafsson, de båda senare
såsom förmyndare för bemälde änkas med aflidne mannen Sven Gabrielsson sammanaflade
omyndige barn, för 567 kronor 83 öre försålt 1/18 mantal Åkerhult till änkan Anna
Johannesdotter Och som af nästföregående § härofvan inhämtades att säljaren förut idag
erhållit lagfart å 1/6 mantal Åkerhult, fann Häradsrätten skäligtmeddela änkan Anna
Johannesdotter lagfart å 1/18 mantal Kronoskatte rusthåll Åkerhult i Malmbäcks socken,
hvilken för bevillning till 1.850 kronor uppskattade hemmansdel, hon för 567 kronor 83 öre
köpt af änkan Lisa Sofia Nilsdotter, och hennes med aflidne mannen Sven gabrielsson

sammanaflade omyndige barn, genom deras förmyndare Klas Johan Nilsson och Karl
Gustafsson i Åkerhult.

Åkerhult 1/6 mantal den 25 november 1878
Under anhållan om lagfart å 1/6 mantal Stora Åkerhult, inlämnade nämndemannen Lars
Johan Johansson i Åsen en handling, hvaraf här skulle intagas följande. År 1878 den 6
november iställde sig undertecknade efter begäran i Stora Åkerhult, Malmbäcks socken, att
förrätta laga afvittring och arfskifte i sterbhuset efter aflidne hemmansägaren Sven
Gabrielsson därstädes, dennes arfvingar kommo nu tillstädes, nämligen efterlefvande hustrun
numera änkan Lisa Sofia Nilsdotter och med henne sammanhafvde barn, sönerne Claes
Alfred och August Malakias, genom deras laga tillförordnade förmyndare Klas Johan
Nilsson och Karl Gustafsson i Åkerhult, först efterfrågades alla handlingar som kunde lämna
nödig upplysning om boets tillstånd, hvarpå framlämnades bouppteckning hållen i sterbhuset
den 12 november, som bland annat upptager 1/6 dels mantal i rusthållet Stora Åkerhult, och
som det upplystes att dessa makar ingått äktenskap sedan den nya arfslagen tagit sin början. I
följd häraf kommer denna fastighet mellan förenämnde änka och hennes barn, som ärfver
den döda faderns lott att lika fördelas, nämligen 1/6 mantal Änkan Lisa Sofia Nilsdotter
erhåller 1/12 mantal Sonen Claes Alfred 1/4 del med 1/24 mantal Sonen August Malakias
1/4 del med 1/24 mantal Summa 1/6 mantal Sålunda föredelat och skiftat, på år och dag som
föreskrifvet står L. J. Johansson i Åsen, Frans Henning Spets i Åsen, skiftesmän Med
förestående fördelning förklarar vi oss nöjde, och förbinder oss till orygglig efterlefvnad Tid
och ort som ofvan: Lisa Sofia Nilsdotter med hand å pennan, Claes Johan Nilsson, Carl
Gustafsson förmyndare Underskrifterna bevittnas af: Pehr Johan August Johannesson, Carl
Johannesson, båda i Åkerhult Härefter företeddes: 1. Häradsrättens den 26 januari 1858 för
Sven Gabrielsson och Lisa Sofia Nilsdotter, utfärdade fastebref å 1/6 mantal Åkerhult, och 2.
Bouppteckning förrätad den 12 november 1877 efter Sven Gabrielsson från Stora Åkerhult,
af hvilken handling inhämtades, att han såsom sterbhusdelägare efterlämnat änkan Lisa Sofia
Nilsdotter och med henne sammanaflade sönerne Klas Alfred och August Malakias, varande
såsom fastighet i boet antecknadt 1/6 mantal Åkerhult. Med anledning af hvad såslunda
förekommit, fann Häradsrätten skäligt meddela lagfart å 1/6 mantal Kronoskatte rusthåll
Åkerhult i Malmbäcks socken, däraf änkan Lisa Sofia Nilsdotter bekommit 1/12 mantal i
giftorätt efter sin aflidne man Sven Gabrielsson, och hvartdera af bemälda makars barn,
sönerne Klas Alfred och August Malakias 1/24 mantal i fädernearf.

Åkerhult 1/8 mantal den 10 maj 1878
Härigenom göres vetterligt, det jag Claes Johan Nilsson med min hustru Johanna
Pettersdotter, upplåter och försäljer 1/48 dels mantal i afräkning af vårt hittills ägande 1/8
dels mantal och jag Claes Arvidsson med min hustru Johanna Andersdotter 1/48 dels mantal
i afräkning af vårt ägande 1/8 dels mantal, uti Kronoskatte rusthållet Nö.47 vid Lifkompaniet
af Kongliga Smålands Grenadiär Bataljon, Stora Åkerhult (Grimstorp) kallat, beläget i
Malmbäcks socken, Västra härad och Jönköpings län, till Johannes Carlsson och hans hustru

Karolina Arvidsdotter på Grimstorp, och skall denna hemmansdel både nu och framdeles,
hvad ägorna beträffar, ovillkorligen utgöras af det hittills varande hälften af torpet
Grimstorps ägor, med hus och skog, som däeuppå finnes, utan någon rubbning, äfven om
laga skifte i gården inträffa. Enligt köpekontrakt af den 10 sistlidne maj, att tillträda samma
dag, för en oss emellan öfverenskommen köpesumma stor Åtta hundra /800/ kronor, hvilken
köpesumma är genom nöjaktiga förskrifvningar till fullo betalta, och varda härigenom
qvitterade. I följd häraf afhänder vi oss all äganderätt till förberörda 1/24 dels mantal, och
densamma tillägnar förenämnde köpare,dess hustru, barn och arfvingar. Säljarne förbinder
sig på sin bekostnad söka fasta eller lagfart härå. Sålunda af och tillhandlat Som skedde uti
Stora Åkerhult den 10 maj 1878, uti tillkallade vittnens närvaro Claes Johan Nilsson och
Johanna Petetrsdotter, Claes Arvidsson och Johanna Andersdotter, säljare Johannes Karlsson
och Karolina Arvidsdotter, köpare På en gång närvarande vittne: August Johannesson, Jonas
Mod., båda i Åkerhult

Åkerhult 1/18 mantal den 2 september 1878
Under anhållan om lagfart å 1/18 mantal Stora Åkerhult, inlämnade nämndemannen Lars
Johan Johansson i Åsen, ett så lydande köpebref. Härigenom har vi etc. Bil. Litt. P Härefter
företeddes: 1. Häradsrättens den 26 januari 1858 för Sven Gabrielsson och Lisa Sofia
Nilsdotter utfärdade fastebref å 1/6 mantal Kronoskatte rusthåll Åkerhult 2. Bouppteckning
förrättad den 12 november 1877 efter Sven Gabrielsson från Åkerhult, af hvilken handling
inhämtades, att han såsom sterbhusdelägare efterlämnat änkan Lisa Sofia Nilsdotter och med
henne sammanaflade sönerne Klas Alfred och August Malakias, varande såsom fastighet i
boet antecknadt 1/6 mantal Åkerhult 3. Utdrag af domboken för den 3 nästlidne juni, Nr.391,
af hvilken handling inhämtades, att Häradsrätten på ansökan af Klas Johan Nilsson och Karl
Gustafsson i Åkerhult, såsom förmyndare för aflidne Sven Gabrielssons med efterlämnade
änka Lisa Sofia Nilsdotter sammanaflade omyndige söner Klas Alfred och August Malakias,
godkändt ifrågavarande försäljningsåtgärd i hvad dem samma rörer de omyndiges rätt, och 4.
Bevis att 1/18 mantal Åkerhult var för bevillning uppskattadt till 1.850 kronor Utslag: Som
säljarne icke erhållit lagfart å den efter aflidne Sven Gabrielsson dem tillskiftade
hemmansdeln, kan den gjorda ansökningen för närvarande icke af Häradsrätten bifallas.

Åkerhult 1/24 mantal den 2 september 1878
Under anhållan om lagfart inlämnade nämndemannen Lars Johan Johansson i Åsen ett så
lydande köpebref. Härigenom göres veterligt etc. Bil. Litt. O Härefter företeddes: 1.
Häradsrättens den 30 december 1865 för Klas Johan Nilsson och Johanna Petersdotter
utfärdade fastebref å 1/8 mantal Åkerhult 2. Häradsrättens den 13 januari 1873 för Klas
Arvidsson och Johanna Andersdotter utfärdade fastebref å 1/8 mantal Åkerhult Med
anledning af hvad sålunda förekommit, fann Häradsrätten skäligt meddela Johannes Karlsson
och hans hustru Karolina Arvidsdotter lagfart å 1/24 mantal Kronoskatte rusthåll Åkerhult i
Malmbäcks socken, hvilken för bevillning till 1.400 kronor uppskattade fastighet, de för 800
kronor köpt af Klas Johan Nilsson och Johanna Petersdotter, samt Klas Arvidsson och

Johanna Andersdotter.

Åkerhult 1/6 mantal den 2 september 1878
Under anhållan om lagfart inlämnade nämndemannen Lars Johan Johansson i Åsen, en så
lydande handling. Köpebref: För en vid frivillig auktion högstbjuden och härmed qvitterad
köpesumma Sju tusen /7.000/ kronor, hafva vi undertecknadesamtlige arftagare efter aflidne
makarne Elmqvist från Norra Mörekull, upplåtit och försålt 1/6 dels mantal i Kronoskatte
rusthållet Stora Åkerhult, beläget i Västra härad och Malmbäcks socken, till drängen Pehr
Johan August Johannesson i Hetseryd Norrgård, efter dess nuvarande innehaf i gården, då
torplägenheterna Tomten och Grimstorp med Åkerslätt och Hallen blifvit fråndragna, allt
efter som Storskiftes Landtmäteriprotokollet af den 20 september 1820 innehåller med därtill
hörande karta och beskrifvning. I följd häraf afhänder vi oss och våra myndlingars, enligt
Häradsrättens godkännande af köpet för de senare berörde 1/6 dels mantal i sagde hemman,
med hus, jord, Vatten och åbyggnader, och hvad därtill hörer eller hädanefter tillvinnas kan,
att i befintligt skick innehafva och bebo till välfången egendom, som ofvannämnde köpare
redan tillträdt, och äger på egen bekostnad vid vederbörlig domstol sig lagfart och fasta
förvärfva, hvartill lämnas nödige åtkomsthandlingar. Till mera visshet är detta salu och
köpebref af oss i vittnens närvaro indertecknadt Som skedde i Malmbäck den 15 juni 1878
Carl Johan Elmqvist, J. P. Elmqvist, P. A. Almgren förmyndare, Johanna Elmqvist, A. M.
Nydén, F. A. Nydén genom G. Lundblad, Johannes Johannesson god man Bevittnas af: L. J.
Johansson på Åsen, C. J. Runbom i Ormestorp Det styrktes att G. Lundblad erhållit fullmakt
att å köpehandlingen underteckna Frans Albert Nydéns namn. Härefter företeddes: 1.
Auktions protokoll af den 4 augusti 1877, vid försäljning af 1/6 mantal Stora Åkerhult,
hvilken handling visar att Pehr Johan August Johannesson stannat för högsta anbudet med
7.000 kronor 2. Utdrag af domboken för den 6 nästlidne maj, Nr.310, som etc. se §.11 här
ofvan 3. Utdrag af domboken för den 6 nästlidne maj, Nr.311, som etc. se §.11, och 4.
Utdrag af domboken vid Inlands torp, se §.11 Af §.10 här ofvan inhämtades att säljarne förut
idag erhållit lagfart å 1/6 mantal Åkerhult, med anledning hvaraf Häradsrätten fann skäligt
meddela Pehr Johan August Johannesson lagfart å 1/6 mantal Kronoskatte rusthåll Stora
Åkerhult i Malmbäcks socken, hvilken för bevillning till 5.600 kronor uppskattade
hemmansdel, han för 7.000 kronor å auktion köpt af Karl Johan Elmqvist, J. P. Elmqvist, P.
A. Almgren såsom förmyndare för sine omyndige barn, Johanna Elmqvist, A. M. Nydén
såsom förmyndare för sine omyndige barn, F. A. Nydén och Johannes Johannesson såsom
god man för Ernst Georg Alexander Malmsten.

Åkerhult 1/24 mantal den 2 september 1878
Under anhållan om lagfart inlämnade nämndemannen Lars Johan Johansson i Åsen en så
lydande handling. Köpebref: För en vid frivillig auktion högstbjuden och härmed qvitterad
köpesumma Två tusen /2.000/ kronor, hafver vi undertecknade samtlige arftagare efter
aflidne makarne Elmqvist från Norra Mörekull, upplåtit och försålt 1/24 dels mantal i
Kronoskatte rusthållet Stora Åkerhult, Tomten kalladt, beläget i Västra härad och

Malmbäcks socken, till arrendatorn Carl Johannesson i Åkerhult och hans hustru Helena
Johannesdotter efter dess nuvarande innehaf, allt efter som Storskiftes
Landtmäteriprotokollet af den 20 september 1820 innehåller, med därtill hörande karta och
beskrifvning. I följd häraf afhänder vi oss och våra myndlingar enligt Häradsrättens
godkännande af köpet för de senare, berörde 1/24 dels mantal i sagde hemman, med hus,
jord, vatten och åbyggnader, och hvad därtill hörer eller hädanefter tillvinnas kan, att i
befintligt skick innehafva och bebo till välfången egendom, som ofvannämnde köpare redan
tillträdt, och äger på egen bekostnad vid vederbörlig domstol sig lagfart och fasta förvärfva,
hvartill lämnas nödiga åtkomsthandlingar. Till mera visshet är detta salu och köpebref af oss
i vittnes närvaro undertecknadt Som skedde i Malmbäck den 15 juni 1878 Carl Johan
Elmqvist, J. P. Elmqvist, P. A. Almgren förmyndare, Johanna Elmqvist, A. M. Nydén, F. A.
Nydén genom G. Lundblad, Johannes Johannesson godeman Bevittnas af: L. J. Johansson i
Åsen, C. J. Runbom i Ormestorp Det styrktes medelst instrumentens företeende att G.
Lundblad erhållit uppdrag att å köpehandlingen underteckna Frans Albert Nydéns namn
Härefter företeddes: 1. Häradsrättens den 4 juni 1877 = = etc. se nästföregående § här ofvan
2. Auktions protokoll af den 4 augusti 1877, vid försäljning af 1/24 mantal Stora Åkerhult,
hvilken handling visar att Karl Johannesson stannat för högsta anbudet med 2.000 kronor 3.
Utdrag af domboken för den 6 nästlidne maj, Nr.310, som etc. se §.11 här ofvan 4. Utdrag af
domboken för den 6 nästlidne maj, Nr.311, som etc. se §.11, och 5. Utdrag af domboken vid
Inlands torp, se §.11 Med anledning af hvad sålunda förekommit, fann Häradsrätte skäligt
meddela Karl Johannesson och hans hustru Helena Johannesdotter lagfart å 1/24 mantal
Kronoskatte rusthåll Stora Åkerhult, Tomten kalladt i Malmbäcks socken, hvilken för
bevillning till 1.400 kronor uppskattade hemmansdel, de för 2.000 kronor å auktion köpt af
Karl Johan Elmqvist, J. P. Elmqvist, P. A. Almgren såsom förmyndare för sine omyndige
barn, Johanna Elmqvist, A. M. Nydén såsom förmyndare för sine omyndige barn, F. A.
Nydén och Johannes Johannesson såsom god man för Ernst Georg Alexander Malmsten.

Åkerhult 1/24 mantal den 2 september 1878
Under anhållan om lagfart inlämnade nämndemannen Lars Johan Johansson i Åsen en så
lydande handling. Köpebref: För en vid frivillig auktion högstbjuden och härmed qvitterad
köpesumma Två tusen /2.000/ kronor, hafver vi undertecknade samtlige arftagare efter
aflidne makarne Elmqvist från Norra Mörekull, upplåtit och försålt 1/24 dels mantal i
Kronoskatte rusthållet Stora Åkerhult, Grimstorp kalladt, med Hallen och Åkers (Åkerslätt),
beläget i Västra härad och Malmbäcks socken, till arrendatorn Johannes Carlsson på
Grimstorp och hans hustru Karolina Arvidsdotter efter dess nuvarande innehaf, allt efter som
Storskiftes Landtmäteriprotokollet af den 20 september 1820 innehåller, med därtill hörande
karta och beskrifvning. I följd häraf afhänder vi oss och våra myndlingar enligt Häradsrättens
godkännande af köpet för de senare, berörde 1/24 dels mantal i sagde hemman, med hus,
jord, vatten och åbyggnader, och hvad därtill hörer eller hädanefter tillvinnas kan, att i
befintligt skick innehafva och bebo till välfången egendom, som ofvannämnde köpare redan
tillträdt, och äger på egen bekostnad vid vederbörlig domstol sig lagfart och fasta förvärfva,

hvartill lämnas nödiga åtkomsthandlingar. Till mera visshet är detta salu och köpebref af oss
i vittnes närvaro undertecknadt Som skedde i Malmbäck den 15 juni 1878 Carl Johan
Elmqvist, J. P. Elmqvist, P. A. Almgren förmyndare, Johanna Elmqvist, A. M. Nydén, F. A.
Nydén genom G. Lundblad, Johannes Johannesson godeman Bevittnas af: L. J. Johansson i
Åsen, C. J. Runbom i Ormestorp Det styrktes medelst instrumentens företeende att G.
Lundblad erhållit uppdrag att å köpehandlingen underteckna Frans Albert Nydéns namn
Härefter företeddes: 1. Häradsrättens den 4 juni 1877 utfärdade lagfartsbevis för Karl
Elmqvist, Jonas Peter Elmqvist, Johanna Sofia Elmqvist, aflidna Charlotta Elmqvists med P.
A. Almgren sammanaflade barn Albert Gottfrid och Eva Charlotta, aflidna Anna Kristina
Elmqvists med Johan Malmsten sammanaflade son Ernst Georg Alexander , och aflidna
Lovis Kristina Elmqvists med A. M. Nydén sammanaflade 7 barn, å jämte annan fastighet,
1/12 mantal Åkerhult 2. Auktions protokoll af den 4 augusti 1877, vid försäljning af 1/24
mantal Stora Åkerhult, hvilken handling visar att Johannes Carlsson stannat för högsta
anbudet med 2.000 kronor 3. Utdrag af domboken för den 6 nästlidne maj, Nr.310, som etc.
se §.11 här ofvan 4. Utdrag af domboken för den 6 nästlidne maj, Nr.311, som etc. se §.11,
och 5. Utdrag af domboken vid Inlands torp, se §.11 Med anledning af hvad sålunda
förekommit, fann Häradsrätte skäligt meddela Johannes Carlsson och hans hustru Karolina
Arvidsdotter lagfart å 1/24 mantal Kronoskatte rusthåll Stora Åkerhult, Grimstorp kalladt i
Malmbäcks socken, hvilken för bevillning till 1.400 kronor uppskattade hemmansdel, de för
2.000 kronor å auktion köpt af Karl Johan Elmqvist, J. P. Elmqvist, P. A. Almgren såsom
förmyndare för sine omyndige barn, Johanna Elmqvist, A. M. Nydén såsom förmyndare för
sine omyndige barn, F. A. Nydén och Johannes Johannesson såsom god man för Ernst Georg
Alexander Malmsten.

Åkerhult 1/6 mantal "även 1/8 Ormestorp" den 2 september 1878
Under anhållan om lagfart å 1/6 mantal Åkerhult och 1/8 mantal Ormestorp, inlämnade
nämndemannen Lars Johan Johansson i Åsen en handling, hvaraf här skulle intagas följande.
År 1878 den 15 juni förrättades afvittring och arfskifte i sterbhuset efter aflidne före detta
nämndemannen Johannes Magnus Andersson-Elmqvist från Norra Mörekull, Malmbäcks
socken. Dennes arfvingar kommo nu tillstädes, nämligen myndige sönerne, hemmansägaren
Carl Johan Elmqvist i Norra Mörekull, samt före detta studeranden Jonas Peter Elmqvist i
Klef, dottern numera änkan Johanna Sofia Elmqvist i Östra Rågrena, Bringetofta församling,
aflidna dottern Lovisa Christina Elmqvist, som med efterlefvande mannen orgelnisten A. M.
Nydéns i Hjertum af Bohuslän sammanhafver 7 st barn, nämligen sonen Frans Albert Nydén
myndig och närvarande, att bevaka de öfrige 6 st barnens rätt och bästa, nämligen Emil
Leonard, Georg Ulrik, Oskar Rudolf, alla Nydén, samt döttrarna Manghilda Lovisa, Ebba
Nathalia, Selma Isabell, äfven alla Nydén, inställde sig deras fader och laga tillförordnade
förmyndare orgelnisten A. M. Nydén, genom orgelnisten och folkskolläraren herr G.
Lundblad i Malmbäck enligt företedd fullmakt. Aflidna dottern Anna Stina Elmqvist, som
med mannen Johan Malmsten i Malmbäck Klockaregård efterlämnat ende sonen Ernst Georg
Alexander, för hvilkens omyndiges rätts bevakande inställde sig hans af Västra häradsrätt

under utredningen tillförordnade god man, före detta kyrkovärden Johannes Johannesson i
Hageryd. Aflidna dottern Anna Charlotta Elmqvist har med efterlefvande mannen A. P.
Almgren i Hafsjö 2ne barn, sonen Alfred Gottfrid samt dottern Eva Charlotta, dessa barns
rätt och bästa bevakades af deras fader och laga tillförordnade förmyndare förenämnde A. P.
Almgren i Hafsjö. Först efterfrågades alla handlingar som kunde lämna nödig upplysning om
boets tillstånd, härpå framlämnades bouppteckning hållen i sterhuset den 26 april 1877, som
bland annat upptager 1/6 dels mantal i rusthållet Stora Åkerhult och 1/8 mantal Kronoskatte
Ormestorp, hvilka fastigheter ofvanupptagne arfvingar redan enligt Häradsrättens bifall
försåldt, men kommer här nedan att fördelas, nämligen 1/6 del Stora Åkerhult, 1/8 del
Ormestorp. Åkerhult Ormestorp Däraf bekommer sonen Carl Johan Elmqvist i Norra
Mörekull 1/36 mantal 1/48 mantal Dito sonen Jonas Peter Elmqvist i Klef 1/36 mantal 1/48
mantal Dito dottern Johanna Elmqvist i Östra Rågrena 1/36 mantal 1/48 mantal Aflidna
dottern Lovisa Christina och A. M. Nydéns i Hjertum förut upptagne 7 st barn, tillsammans
1/36 mantal 1/48 mantal Aflidna dottern Anna Stina Elmqvist och Johan Malmstens i
Malmbäck son Ernst Georg Alexander Malmsten 1/36 mantal 1/48 mantal Aflidna dottern
Anna Charlotta Elmqvist och A. P. Almgrens i Hafsjö förut upptagne 2ne barn, tillsammans
1/36 mantal 1/48 mantal Summa: 1/6 mantal 1/8 mantal Sålunda föredelat och skiftadt på år
och dag som föreskrifvet står. L. J. Johansson på Åsen skiftesman. Med förestående
fördelning förklarar vi oss till alla delar nöjda, och förbinder oss till orygglig efterlefvnad.
Tid och ort som ofvan, Carl Johan Elmqvist, J. P. Elmqvist, P. A. Almgren förmyndare, A.
M. Nydén, F. A. Nydén genom G. Lundblad, Johannes Johannesson god man Arftagarnes
underskrifter bevittnas af oss på en gång närvarande: L. J. Johansson, P. J. Abrahamsson Vid
handlingen var fogad en så lydande fullmakt Organisten och skolläraren herr Gustaf
Lundblad i Malmbäck, varder härmed befullmäktigad att vid försäljningen af min aflidne
morfaders J. M. Elmqvist i Norra Mörekull efterlämnade fasta egendomar 3/16 mantal
Ormestorp samt 1/4 mantal Stora Åkerhult med underlydande torplägenheter, föra min talan
och underteckna mitt namn å såväl här ifrågavarande köpeafhandlingar samt och
förekommande handlingar vid ett blifvande arfskifte, förklarandes jag mig nöjd med hvad
ombudet härutinnan lagligen gör och låter. Brandstorp o Skemningstorp den 30 juni 1877
Frans Albert Nydén Bevittnas af: Adolf Stadig, Georg Stenberg Därjämte företeddes: 1.
Häradsrättens den 7 juni 1870 för P. A. Almgren i Hafsjö utfärdade förordnande att vara
förmyndare för sina med aflidna hustrun Anna Charlotta Elmqvist sammanaflade omyndige
barn Albert Gottfrid och Eva Charlotta 2. Häradsrättens den 9 april 1877 för Johannes
Johannesson i Hageryd utfärdade förordnande att vara god man för aflidne Johan Peter
Malmstens med jämväl aflidna hustrun Anna Stina Elmqvists omyndige son Ernst Georg
Malmsten 3. Häradsrättens den 4 juni 1877 utfärdade lagfartsbevis för Johannes Magnus
Elmqvist å 1/6 mantal Stora Åkerhult och 1/8 mantal Ormestorp Det styrktes att Inlands
Torps häradsrätt förklarat skolläraren A. M. Nydén i Hjertum vara sina med aflidna hustrun
Lovisa Kristina Nydén sammanaflade omyndige barns rätte förmyndare 4. Bouppteckning
förrättad den 26 april 1877 efter Johan Magnus Elmqvist från Norra Mörekull, af hvilken
handling inhämtades, att han såsom arfvingar efterlämnat sönerne Karl Johan Elmqvist och

Jonas Peter Elmqvist, samt döttrarna änkan Johanna Sofia Elmqvist, aflidna dottern Lovisa
Kristina Elmqvist med A. M. Nydén i Hjertum sammanaflade barn, sönerne Frans Albert,
Emil Leonard, Georg Ilrik och Oskar Rudolf, samt döttrarna Magnhilda Lovisa, Ebba Natalia
och Selma Isabell, aflidna dottern Anna Stina Elmqvist med Johan Malmsten sammanaflade
son Ernst Georg Alexander, aflidna dottern Anna Charlotta Elmqvist med P. A. Almgren
sammanaflade barn, sonen Albert Gottfrid och dottern Eva Charlotta, varande såsom
fastighet i boet antecknadt 1/6 mantal Åkerhult och 1/8 mantal Ormestorp. Med anledning af
hvad sålunda i ärendet förekommit, fann Häradsrätten skäligt meddela lagfart å 1/6 mantal
Kronoskatte Stora Åkerhult och 1/8 mantal Kronoskatte Ormestorp i Malmbäcks socken,
däraf hvardera af Karl Johan Elmqvist, Jonas Peter Elmqvist, och Johanna Sofia Elmqvist,
erhållit i fädernearf 1/36 mantal Åkerhult och 1/48 mantal Ormestorp, aflidna dottern Lovisa
Kristina Elmqvist med A. M. Nydén sammanaflade 7 barn tillsammans 1/36 mantal Åkerhult
och 1/48 mantal Ormestorp, aflidna dotter Anna Stina Elmqvist med Johan Malmsten
sammanaflade son Ernst Georg Alexander 1/36 mantal Åkerhult och 1/48 mantal Ormestorp,
aflidna dottern Anna Charlotta Elmqvists med P. A. Almgren sammanaflade barn Albert
Gottfrid och Eva Charlotta tillsammans 1/36 mantal Åkerhult och 1/48 mantal Ormestorp,
efter deras moderfader Johannes Magnus Elmqvist.

Åkerhult 1/6 mantal "även 1/8 Ormestorp" den 6 maj 1878
År 1878 den 6 maj §.93 (Åkerhult 1/6 mantal "även 1/8 Ormestorp") DSCN9443-44

Stora Åkerhult 1/9 mantal den 14 juni 1869
Nämndemannen Lars Johan Johansson i Åsen inlämnar med begäran om lagfart ett köpebref,
så lydande. För allom som detta vårt öppna etc. litt.N Tillika företes ett den 29 september
1863 för Gustaf Jacobsson och Sofia Johannesdotter utfärdatdt fastebref å Ett niondels
mantal Kronoskatte rusthåll Åkerhult, som de köpt af Johannes Magnus Elmqvist och
Anders Johan Andersson. Med anledning af hvad sålunda förekommit, finner Häradsrätten
skäligt meddela första uppbudet å Ett niondels mantal Kronoskatte rusthåll Åkerhult i
Malmbäcks socken, hvilket Gustaf Jacobsson och Sofia Johannesdotter genom köpebref den
13 augusti 1868, sålt till Anders Johan Andersson och hans hustru Katarina Svensdotter för
Tre tusen Sjuhundratrettiosex Rd 52 öre.

Åkerhult Kronoskatte rusthåll 1/9 mantal den 21 september 1869
Hvilket Gustaf Jacobsson och Sofia Johannesdotter sålt till Anders Johan Andersson och
hans hustru Katarina Svensdotter för 3.736 Rd 52 öre.

Stora Åkerhult 1/9 mantal den 13 augusti 1868
För allom som detta vårt öppna salu och köpebref förekommer göres vetterligen, att jag
Gustaf Jacobsson och min hustru Sofia Johannesdotter försålt vårt genom samma ägande 1/9
mantal Kronoskatte rusthållet Stora Åkerhult, beläget i Västra härad, Malmbäcks socken, till
Anders Johan Andersson och hans hustru Catrina Svensdotter i Bredstorp, för oss emellan

öfverenskommit köpesumma stor Tre tusen Sju hundra Trettiosex Riksdaler 52 öre
Riksmynt, hvilka 3.736 Rd 52 öre Riksmynt, är genom tvenne stående inteckningar på
ofvanstående summa, till fullo betalt och qvitterade varder, och i följd häraf afhänder vi oss
berörde 1/9 mantal i sagde hemman, och tillägnar Anders Johan Andersson och hans hustru
Catrina Svensdotter att tillträda den 14 mars 1869, i det stånd det nu och då befinns, vid hus,
jord och åbyggnader, och allt hvad därtill lyder eller hädanefter med lag tillvinnas kan, och
äger köpare på egen bekostnad vid vederbörlig domstol sig lagfart och fasta förvärfva, till
mera visshet hafva vi detta salu och köpebref i tillkallade vittnens närvaro undertecknadt och
godkänt. Försäkras af Åkerhult den 13 augusti 1868 Gustaf Jacobsson, Sofia Johannesdotter,
säljare Anders Johan Andersson, Catrina Svensdotter, köpare Till vittnen: A. J. Blad,
Hudaryd, C. J. Ljungdahl, Åkerhult

Åkerhult 1/6 mantal den 26 januari 1858
Nö.42 = = = Den 5 augusti 1856 = = = Sven Gabrielsson dels ärft och dels af sin fader
gabriel Nilsson i gåfva erhållit, samt dels gemensamt med sin tilltänkta hustru Lisa Sofia
Nilsdotter för 1000 Rd Banco inköpt 1/6 mantal Kronoskatte Rusthåll Åkerhult i Malmbäcks
socken af sin svåger och syster Johannes Svensson och Katrina Gabrielsdotter Och som = =
= den 18 februari, den 12 maj och den 16 september sistlidet år = = =

Åkerhult 1/8 mantal den 27 januari 1857
Nö.49 = = = Den 19 oktober 1855 = = = Gustaf Jonasson och Kajsa Lisa Svensdotter upplåtit
1/8 mantal Kronoskatte Rusthåll Åkerhult i Malmbäcks socken, till deras son Sven Gustaf
Gustafsson och hans hustru Lisa Sofia Bolin mot 1333 Rd 16 sk Banco och förbehåll om
undantag Och som = = = den 27 februari, den 14 maj och den 16 september sistlidet år = = =

Stora Åkerhult 1/6 mantal den 18 februari 1857
Med begäran om uppbud inlämnades följande salubref För allom som etc. Litt.Åker §.57
Litt.Åker För allom som detta vårt öppna salu och gåfvobref förekommer, göres vetterligt att
jag Gabriel Nilsson upplåter såsom gåfva till min son Sven Gabrielsson tillsammans med
hans ärfdalott 1/12 dels mantal, och jag Johannes Svensson med min kära hustru Cathrina
Gabrielsdotters bifall hennes i arf tillfallna 1/12 del, tillsammans 1/6 dels mantal i
Kronoskatte Rusthållet Stora Åkerhult, beläget i Västra härad och Malmbäcks socken, till
förenämnde Sven Gabrielsson och hans tilltänkta hustru Lisa Sophia Nilsdotter, för en oss
emellan öfverenskommen köpesumma stor, för den ena 1/12 delen Ett tusende Riksdaler
Banco, hvilka 1000 Rd Banco äro genom särskild förskrifvning till fullo betalta och hermed
vederbörligen qvitterade varder, alltså afhänder vi oss berörde 1/16 dels mantal i sagde
hemman och tillägnar Swän gabrielsson och hans tilltänkta hustru Lisa Sophia Nilsdotter att
tillträda den 14 nästkommande mars, i det stånd det nu och då befinns, med hus, jord, och
allt hvad dertill llyder eller hädanefter med lag tillvinnas kan, dock med det uttryckliga
förbehåll att Gabriel Nilsson blifver bibehållen vid alla de förmåner som hans undantagsbref
af den 5 januari 1855 bestämmer, och äger köparen och gåfvotagaren att vid vederbörlig

domstol sig lagfart och fasta förvara, samt till Rusthållare låta sig inskrifva på egen
bekostnad, till mera visshet hafva vi detta salu och gåfvobref i nedanstående vittnes närvaro
bekräfta låtit Som skedde i Stora Åkerhult den 5 augusti 1856 Gabriel Nilsson, Johannes
Svensson, Cathrina Gabrielsdotter, med hand å pennan Till vittne: L. J. Johansson i Åsen,
Gustaf Jonasson i Åkerhult Till åtkomstens bestyrkande företeddes 1. Tvenne af denne
Häradsrätts den 16 mars 1835 för Gabriel Nilsson och Brita Stina Hansdotter utfärdade
fastebref, det ena å 1/8 mantal Stora Åkerhult och det andra å 1/24 mantal i samma hemman,
och 2. Bouppteckning, upprättad den 5 januari 1855 efter bemälta Brita Stina Hansdotter,
som efterlämnat enkomannen Gabriel Nilsson och två barn, sonen Sven och dottern Katrina,
gift med Johannes Svensson i Stora Åkerhult, hvarande såsom boets fasta egendom
antecknadt 1/6 mantal af Rusthållet Stora Åkerhult. På grund af hvad sålunda förekommit
fann Häradsrätten lagligt, att å 1/6 mantal Kronoskatte Rusthåll Åkerhult, deraf Sven
Gabrielsson ärft en del efter sin aflidna moder Brita Stina Hansdotter, såsom gåfva med
förbehåll om undantag bekommit en del af sin fader Gabriel Nilsson, och gemensamt med
sin tilltänkta hustru Lisa Sofia Nilsdotter för 1000 Rd Banco köpt en del af sin syster och
svåger Johannes Svensson och Katrina Gabrielsdotter, meddela uppbud 1sta gången

Åkerhult 1/6 mantal den 12 maj 1857
1/6 mantal Åkerhult för Sven Gabrielsson och Lisa Sofia Nilsdotter, uppbjöds 2dra gången

Åkerhult, Elmhult 1/4 mantal den 16 september 1857
För Sven Gustaf Andersson och Sara Stina Jonasdotter

Åkerhult 1/6 mantal den 16 september 1857
1/6 mantal Åkerhult för Sven Gabrielsson och Lisa Sofia Nilsdotter

Åkerhult 1/8 mantal den 27 februari 1856
Sven Gustaf Gustafsson i Åkerhult, som under sista Ting på sätt lagfartsprotokollet vid §.52
närmare utvisar, sökt uppbud å 1/8 mantal Kronoskatte Åkerhult, hvilket han enligt köpebref
den 19 oktober 1855, för 1333 Rd 16 sk Banco inköpt af sine föräldrar Gustaf Jonasson och
Kajsa Lisa Svensdotter, lät med förnyad anhållan om lagfart, inlämna de förut i ärendet
anmärkte handlingar, jämte följande bevis Härigenom vill vi undertecknade intyga att Johan
Gustaf Jonasson i Åkerhult icke numera äger någon fastighet i berörde hemman än den 1/8
del han försålt till sin son och sonhustru enligt köpebrefvet, den öfverskjutande 1/24 del i
åtkomsten är tillika med 1/12 del för flere år sedan försålt och infastat. Som färdigheten häraf
kunna vi edeligen bestyrka om så påbjudes, som härmed till bevis lämnas Af Åkerhult den
26 februari 1856 Gabriel Nilsson, Johannes Svensson, båda i Åkerhult På grund af hvad
sålunda och förut i ärendet förekommit fann Härads rätten skäligt, att å 1/8 dels mantal
Kronoskatte Rusthåll Åkerhult, som Gustaf Jonasson och Kajsa Lisa Svensdotter upplåtit till
deras son Sven Gustaf Gustafsson och hans hustru Lisa Sofia Bolin för 1333 Rd 16 sk Banco
och förbehåll om undantag, meddela uppbud 1sta gången

Åkerhult, hälften av torp Elmhult och torp Hallen 1/6 mantal den 28
februari 1856
Under anhållan om lagfart ingafs en så lydande handling Protokoll hållit vid upplåtelse
medelst offentlig auction å fastighets delen i Södra Elmhult vid eller i Åkerhult den 26
september 1855 Till försäljning utbjudes nu aflidne Johannes Svenssons och dennes jämväl
aflidna hustru efterlämnade ägande andel, eller 3/8 delar af torpet Hallen, utgörande enligt
upplåtelsebref af den 26 september 1825 1/16 dels mantal i Rusthållet Åkerhult till
försäljning under nedanstående villkor Ego lotterna får hvad Elmhult beträffar nu genast till
häfd och brukning emottagas och tillflyttas den 14 nästkommande mars, äfvensom andelen i
Hallen, dock med villkor att nuvarande arrendator måste njuta sin arrenderätt till godo efter
lag. Till Elmhult hörer allenast 3/8 delar uti härstädes befintlige hus därifrån undantagen, den
nyligen uppförda oinredda stugan. Köparen tillåtes att begagna sig af den byggnadshjälp som
ägaren till lägenheten Jonshagen skall vara förbunden att vid skeende ombyggnad härstädes
utgöra, i den händelse denna byggnadshjälp lagligen kan erhållas, hvarföre säljande arfvingar
dock icke ikläda sig ansvar. I sammanhang med denna försäljning öfverlåter, först bemälte
aflidne makan förpantningsrätt till 1/8 del af torpet Elmhult på återstående Tjugitvå års tid,
som får tillträdas ofvansagde tillträdesdag, och innehafvas med samma rätt och villkor som
meranämnde aflidne makar enligt förpantningsbref af den 26 september 1825, samma
torpandel innehaft. Och åligger blifvande förpantningstagare att sjelf värja sin besittning
derå, ehvad bröst eller annat förhållande som emellan jordegarne och honom från denna dag
och framdeles kan uppkomma. Skolande originala förpantningsbrefvet med tillhörande
protokoll på förpantingstagaren transporteras. Med afseende till de tre omyndige barns
ägolotter uti ofvannämnde fastigheter så bestämmes att försäljnings åtgärden i detta fall
måste underställas välloflige Häradsrättens pröfvning, och i händelse af vägrad fastställelse
stånde dock köpet fast i och för de myndige arfvingarnes räkning Såsom åtkomsthandlingar
hörande till nu säljande fastighet, öfverlämnas till köparen, aflidne Johannes Svenssons och
Inga Lena Petersdotters gåfvobref af förberörde dag, och måste köparen åtnöjas med däruti
bestämda grunder, hvadan säljande arfvingar frånsäger sig laglig hemulla skyldighet
Blifvande köpe och förpantnings summa erlägges på tillträdesdagen, skolande köparen så väl
annskaffa borgen för summans betalande i fall det åstundas, som sjelf utgifva
lagfartskostnaden. Efter uppläsande häraf skedde utrop och bjöds sluteligen vid det tredje Ett
tusende Sex hundra sextiosex Riksdaler 32 sk Banco, af ena arfvingen Petter Isaksson och
dess hustru i Skogsåkra, för hvilken klubban fälldes och såsom köpare utan borgen antogs Ut
supra, Anders Abrahamsson, auktionsman Med ofvanstående afhandling förklarar vi oss
såsom säljare och köpare nöjde Andreas Johannesson, Sven Johan Johannesson, Gustaf
Isaksson och hustru Johanna Sofia Johannesdotter, myndige säljare Johannes Nilsson i
Kalfsås, förmyndare för 3ne omyndige arfvingar Peter Isaksson, köpare Till vittne: Johan
Johansson i Fagerkullen, Carl Peter Fast i Tubbarp Härvid fanns fogadt; 1. Ett i rättens
protokoll den 11 maj 1826 till den kraft och verkan lag förmådde antecknad afhandling af
den 26 september 1825, hvarigenom Peter Gabrielsson och Anna Maria Lundwall till deras

måg Johannes Svensson och dotter Inga Lena Petersdotter såsom den senares fastighetsarf
till everderlig ägo upplåtit till deras egande 1/8 dels mantal Stora Åkerhult hörande
torpandelar, nämligen 3/8 delar af torpet Elmhult och 1/6 del af torpet Hallen, hvaremot de
till deras då myndige son Pehr Johan upplåtit berörde 1/8 dels mantal emot 222 Rd 10 sk 8
rst Banco 2. En vittnad afhandling af den 26 september 1825, hvarigenom Johan Gustaf
Jonasson och Lisa Svensdotter i Åkerhult till Johannes Svensson och dess hustru Ingela
Petersdotter på 49 år, räknade från den 14 mars 1829, bortförpantat 1/8 del uti torpet Elmhult
under Rusthållet Åkerhult, mot en pantskilling af 122 Rd 10 sk 8 rst Banco, som jämte 3
procents ränta borde vid förpantningstidens slut återbäras, varande till säkerhet för denna
summa med ränta 1/8 del af torpet Elmhult den 10 maj 1826 intecknad, samt denna
inteckning den 8 februari 1836, den 8 oktober 1845, och den 29 maj 1855 förnyad 3. En den
4 februari 1854 efter aflidna hustrun Inga Lena Petersdotter hållen bouppteckning, hvaraf
inhämtades, att hon efterlämnat jämte änkemannen Johannes Svensson, 7 barn, sönerne
Anders, Sven Johan, Peter Magnus, och Isak Johan, samt döttrarne Anna Stina, Johanna
Sofia, och Helena Christina, varande bland tillgångarne i boet upptaget hälften af torpet
Södra Elmhult och 1/16 del af torpet Hallen, hvarjämte af Rättens förmyndarskaps protokoll
för detta Ting vid §.46 inhämtades att Johannes Nilsson i Kalfsås, i egenskap af förmyndare
för aflidne Johannes Svenssons och Inga Lena Petersdotters omyndige barn, då sökt och
erhållit Häradsrättens godkännande af den nedan skedda försäljningen af ifrågavarande torp
lägenheter i hvad den anginge de omyndiges andelar däruti Resolution: Som icke visadt
blifvit att ifrågavarande torpandelar blifvit i vederbörlig ordning särskildt atboutne och
hemmantal derå åsatt, samt 1/8 del af torpet Elmhult dessutom endast under förpantningsrätt
innehafts af Johannes Svensson och Inga Lena Petersdotter, alltså ock då icke heller
bouppteckning och arfskifte efter bemälte Johannes Svensson jämväl blifvit företedde, kan
den sökta lagfarten icke för närvarande bifallas

Åkerhult 1/8 mantal den 14 maj 1856
1/8 mantal Åkerhult för Sven Gustaf Gustafsson och Lisa Sofia Bolin, uppböds nu andra
gången

Åkerhult 1/8 mantal den 16 september 1856
1/8 mantal Åkerhult för Sven Gustaf Gustafsson och Lisa Sofia Bolin, uppböds nu 3dje
gången

Stora Åkerhult 1/8 mantal den 15 maj 1849
1/8 mantal Kronoskatte rusthåll Stora Åkerhult, vilket Gustaf Jonasson och Lisa Cajsa
Svensdotter, med förbehåll om undantag öfverlåtit till deras måg och dotter Johannes
Petersson och Lena Stina Gustafsdotter, 1/36 mantal såsom gåfva i afräkning på dotterns
blifvande arf, samt återstoden mot 777 Rd 37 sk 4 rst Banco, uppbjöds 2dra gången.

Åkerhult, Elmhult 3/32 mantal den 25 januari 1848

En den 18 november 1846 upprättad bevittnad handling, enligt hvilken Johan Gustaf
Jacobsson och hans hustru Britta Magnusdotter försåldt 3/32 mantal Kronoskatte rusthåll
Elmhult i Malmbäcks socken till deras måg och dotter Carl Peter Månsson och Anna
Catharina Johansdotter emot 250 Rd och förbehåll om undantag. Och som = = nämligen den
28 januari, den 18 maj och den 21 september sistlidet år.

Åkerhult 1/18 mantal den 2 februari 1826
1/18 mantal Kronoskatte rusthåll Åkerhult, som Isak Månsson i Estenstorp inköpt för 473 rd
16 sk Banco.

Åkerhult 1/18 mantal den 22 oktober 1825
Med anhållan om lagfart inlämnades följande salubref Litt. R Med anledning hvaraf
Häradsrätten fann skäligt meddela laga uppbud å 1/18 mantal Kronoskatte rusthåll Åkerhult,
som Isac Månsson i Estenstorp inköpt för 473 rd 16 sk Banco, honom tillhanda 1sta gången,
under villkor likväl att säljarnes äganderätt till försålda rusthållsdelen, hvarder innan
lagfartens slut behörigen styrkt.

Åkerhult 1/18 mantal den 9 februari 1825
För allom dem som detta vårt öppna

Åkerhult 1/4 mantal den 4 maj 1825
1/4 dels mantal rusthåll Stora Åkerhult, som Johannes Magnus Andersson och hans hustru
Maja Stina Jonasdotter i Estenstorp, köpt för 191 rd 12 sk Banco.

Åkerhult 1/8 mantal den 10 februari 1794
Samma datum framlämnades till Häradsrätten med anhållan om lagfart följande bytesbref
Jag Petter Johannesson giör härigenom vitterligit, det jag af fri vilja och moget betänkande
hafver upplåtit och bortbytt min ägande En åttondels efter helt räknat uti Kronoskatte
Rusthållet Åkerhult Nö.47 af Primier Majorens Compagnie och Smålands Kongl. Cavallerie
Regemente, med därtill hörande mundering och Augements ränta i Jönköpings län, Västra
härad och Malmbäcks socken beläget, till dannemannen Hans Andersson och dess hustru
Catharina Abrahamsdotter uti Barkansjö, för En sjättedels efter helt räknat,af Kronoskatte
hemmanet Barkansjö, som äfven uti förberörde härad och Almesåkra socken är beläget, med
alla därtill hörande lägenheter och förmåner, inga undantagna af hvad natur de vara måge
som till bemälte En sjättedehl med rätta lyda bör, nu tillfinnandes äro, eller framgent lagligen
vinnas kan. Hvaremot jag afhänder mig och mina arfvingar all rätt till ofvannämnde Åtting i
Rusthållet Åkerhult, med ty åtföljande mundering och augements räntor, och den samma
tillägnar Hans Andersson och dess hustru Catharina Abrahamsdotter, samt theras arfvingar,
utan ringaste förbehåll eller undantag af hus eller jord, torp eller torpställe, samt alla andra
lägenheter och förmåner som denna hemmansdehl med rätta tillhöra bör, nu tillfinnandes äro
eller hädanefter lagligen tillvinnas kan, utan måge Hans Andersson och dess hustru

Catharina Abrahamsdotter samt theras arfvingar, såsom all annan theras välfångna egendom
therom disponera bäst de gitta. Kommandes bägge dessa hemmansdehlar att uti befinnande
stånd tillträdas fardagen 1794, hvarförinnan dock inga olagligheter vid någonthera sidan
föröfvas får. Förbindandes oss jämväl till hemull efter lag. Och till Hans Andersson än mera
säkerhet, så äger han på egen bekostnad att sig laga säkerhet igenom lagfart och fasta
förvärfva samt hos höga vederbörande för Rusthållare anteckna låta Till upplysning så väl
vid Charta Sigillat som krig lämnas hus af giftare beräknande, så varder här anmärkt, att
hvart thera af dessa bortbytta hemmansdehlar äro af oss ansedda i värde till Fyra hundrade
Rd, hvilket allt med våra namns undersättande bekräftas Som skedde i Malmbäck den 31 juli
1793 Petter Johannesson i Åkerhult, Hans Andersson i Barkansjö Till vittne: Petter
Lyckander på Viresjö, Sven Pehrsson i Estorp Blifvandes i anledning häraf, samt med stöd af
1 och 4 Cap. Jordabalken, En åtting uti Rusthållet Åkerhult för Hans Andersson och dess
hustru Catharina Abrahamsdotter emot en bortbytt Sjättedel uti Kronoskatte hemmanet
Barkansjö, upbudet nu första gången Dock bör innan vidare lagfart härå beviljas kan,
behörigen visas att den bortbytta hemmansdelen är Skatte

Åkerhult 1/4 mantal den 10 februari 1794
Samma datum, för köparne Jonas och Nils Johanssöner och theras arftagare, upböds 1/4 uti
Skattekrono Rusthållet Åkerhult, dels ärfd och dels emot 484 Rd 40 sk 8 rst köpesumma,
samt betingade villkor inlöst, nu 3dje gången

Åkerhult 1/8 mantal den 10 februari 1794
Uppböds 1/8 uti Kronoskatte Rusthållet Åkerhult, för Jonas Jacobsson, thes hustru och
arfvingar, såsom dels ärfd och dels emot en propotionerad andel uti Fyra hundrade Åttio En
Rd 40 sk 8 rst köpesumma, jämte betingade villkor, nu tredje gången.

Åkerhult 1/8 mantal den 10 februari 1794
Uppböds 1/8 uti Kronoskatte Rusthållet Åkerhult, för Johan Johansson, och thes arfvingar,
såsom dels ärfd och dels emot en propotionerad andel af Fyra hundrade Åttio En Rd 40 sk 8
rst köpesumma, jämte förbehållen villkor, inlöst, nu tredje gången.

Åkerhult 1/8 mantal den 10 februari 1794
Samma datum inlämnades till Häradsrätten en köpeafhandling af följande innehåll Jag Petter
Månsson giör härmedelst vetterligt, det jag af fri vilja och moget betänkande upplåtit och
försåldt, som jag och i kraft häraf upplåter och försäljer min ägande En åtting efter helt
räknat uti Kronoskatte Rusthållet Nö.47 Åkerhult under Kongl. Smålands Cavallerie
Regemente och Primier Majorens Compagnie, med därtill hörande mundering och
Augementsränta i Jönköpings län, Västra härad och Malmbäcks socken beläget, till
dannemannen Hans Andersson och dess hustru Catharina Abrahamsdotter i Barkansjö, för en
betingad och redan betald och härigenom redan vederbörligen qvitterad köpesumma stor Två
hundrade Sextio Sex Rd 32 sk, uti gångbart mynt, för den skull afhänder jag mig, samt min

hustru Stina Jonsdotter, jämte våra barn och arfvingar allan rätt till förberörde Åtting i
Rusthållet Åkerhult med den tillhörande mundering, samt hemmans och augements ränta,
och det samma tillägnar köparne Hans Andersson och dess hustru Catharina Abrahamsdotter
samt deras arfvingar, med hus, jord, åker, äng, skog och mark, torp och torpställe, samt alla
andra lägenheter och förmoner, att få tillträda den 14 mars 1794 i sådant stånd hemmanet då
befines, hvarförinnan likväl inga våldsamheter föröfvas får, intet undantagandes af hvad
namn the vara måge som härtill med rätta lyda bör, nu tillfinnandes äro eller hädanefter
lagligen tillvinnas kan, för öfrigt förbinder mig att laga hemul stånda. Ägandes alltså köparne
att i anledning häraf, på egen bekostnad hos vederbörande sig till Rusthållare anmäla, samt
lagfart och fasta förvärfva, hvilket allt med våra namns undersättande bekräftas Som skedde i
Åsen den 16 mars 1793 Petter Månsson i Åkerhult, säljare Hans Andersson i Barkansjö,
köpare Till vittne: J. Björkman, Håkans Malmberg i Åsen Och blef i anledning häraf uppå
derom gjord anhållan, samt till följe af 1 och 4 Cap. Jordabalken, En åtting uti Kronoskatte
Rusthållet Åkerhult för köparne Hans Andersson och dess hustru Cathrina Abrahamsdotter
samt deras arftagare, emot Två hundrade Sextio Sex Rd 32 sk Specie summa, upbuden nu
första gången Dock bör innan vidare lagfart härå beviljas kan, behörigen visas att
förenämnde försålda hemmansdehl är af Skatte natur

Åkerhult 1/8 mantal den 19 maj 1794
Samma datum, En åtting uti Kronoskatte Rusthållet Åkerhult, upböds för köparne Hans
Andersson och dess hustru Catharina Abrahamsdotter, emot en bortbytt Sjättedel uti
Kronoskatte hemmanet Barkansjö, nu andra gången

Åkerhult 1/8 mantal den 19 maj 1794
Samma datum, En åtting uti Kronoskatte Rusthållet Åkerhult, upböds för Hans Andersson
och dess hustru Catharina Abrahamsdotter, samt deras arfvingar emot 366 Rd 32 sk
Riksdaler köpesumma, nu andra gången

Åkerhult 1/8 mantal den 14 oktober 1794
Samma datum, för Hans Andersson, dess hustru Catharina Abrahamsdotter och deras
arfvingar, upböds 1/8 uti Kronoskatte Rusthållet Åkerhult emot en bortbytt 1/6 del uti
Barkansjö, nu 3dje gången

Åkerhult 1/2 mantal den 14 maj 1793
Å Samma datum, till Häradsrätten inlämnades följande köpeafhandlingar Jag Petter
Johansson giör genom detta mitt salubref kunnigt, det jag af moget beslut frivillgt upplåter
och försäljer min efter min salige aflidne fader tillfallne arfslott af fastighet 1/11 del efter
helt räknat uti Kronoskatte Rustållet Nö.47 Åkerhult af Primier Majorens Compagnie och
Smålands Kongl. Cavallerie Augemente, med ty att följande mundering och
Augementsränta, belägit i Västra härad och Malmbäcks socken, till mine käre bröder Jonas,
Nils och Johan Johanssöner, samt svåger Jonas Jacobsson, för en betingad kiöpesumma stor

Tu hundrade Fyratio Två Rd 20 sk 4 4/11 Specie, och som nämnde 242 Rd 20 sk 4 4/11 rst
äro riktift betalte, varde the härigenom qvitterade, och afhände mig alltså nämnde 1/11 uti
Åkerhult och thensamma tillägnar mine bröder och svåger såsom dess välfångna egendom,
dess barn och arfvingar till everderlig ägo, med hus, jord, åker, äng, skog och mark med
mera som af ålder lydt eller framdeles lagligen tillvinnas kan utan undantag, blott att min
kära moder Annika Johansdotter i Propution af hemmansdelen i sin lifstid åtnjuter sin
försörjning, och åligger köparne att själfva bekosta inskrifvning till Rusthållare och
Lagfarten, hvarjämte hemmansdelen nu genast i befinnande stånd af åbyggnad och
mundering tillträdas får. Hemuhl förbinder mig att för detta kiöp stånda efter lag, hvilket uti
tillkallade vittnens närvaro afslutades Uti Åkerhult den 4 october 1792 Petter Johansson,
säljare Till vittnen: Hans Malmberg, Nils Nilsson i Åkerhult Med förestående kiöp och
afhandling förklarar jag mig undertecknad för alla delar förnöjd, och i följe här utaf, upplåter
och afstår jag till ofvan nämnde kiöpare all min ägande rätt uti förberörde hemmansdehl och
blifvandes kiöparen med sine egne arfvelotter ägare om 1/8 del efter helt räknat uti
Kronoskatte Rusthållet Åkerhult. Dock blifvandes detta mitt kraftiga förbehåll att jag utaf
köparne får min tillräckeliga föda och försytning samt husarum i min återstående lifstid, som
med mitt nams undersättande bestyrkes Af Åkerhult den 4 october 1792 Annika Johansdotter
Till vittnen: Sven Pehrsson i Estenstorp, Anders Andersson i Åkerhult Enligt Jordeboken är
Åkerhult Skatte, intygar N. Moberg Medelst detta mitt öppna salubref giör jag Lars
Johansson vitterligit det jag med min kiära hustrus goda ja och samtycke upplåter och
försäljer till min käre svåger Jonas Jacobsson uti Åkerhult den med min kiära hustru tillfallna
arfvelott uti besagde hemman, nämligen 1/22 del efter helt räknat af Kronoskatte Rusthållet
Nö.47 Åkerhult, Premeir Majorens Compagnie och Smålands Kongl. Cavallerie Regemente
med ty att följande mundering och Augements ränta, belägit i detta härad och Malmbäcks
socken för en öfverenskommen och till fullt nöje betalt köpeskilling stor 121 Rd 10 sk 2 2/11
rst Specie. Afhänder för den skull mig och min kiära hustru meranämnde 1/22 del uti
Rusthållet Åkerhult för den erlagda kiöpesumman 121 Rd 10 sk 2 2/11 rst Specie, och den
samma tillägnar köparen Jonas Jacobsson, dess hustru, barn och arfvingar såsom deras
välfångna egendom till everderlig ägo, intet undantagandes af hvad därtill lyder, af ålder
lydt, eller framdeles lagligen tillvinnas kan. Dock med det förbehåll att Jonas Jacobsson i
proportion med dess öfrige med arfva, bidrager till vår kiära moders och svärmoders Annika
Johansdotters försytning och underhåll i dess lifstid, så den nu försålda hemmansdehl som nu
genast får tillträdas i befinnade stånd af jord, hus, åker, äng, skog och mark, jämte alla öfriga
tillhörigheter, och äger köparen att på dess egen bekostnad låta sig till Rusthållare införa och
lagfart förvärfva, hvilket allt i vittnens närvaro med förbindelse af laga hemul Bestyrkes uti
Åkerhult den 4 october 1792 Lars Johansson L.J.S., Catharina Johansdotter C.J.D. Till
vittne: Jonas Brun, Jonas Rundqvist Med förestående kiöp och afhandling förklarar jag mig
undertecknad till alla delar förnöjd, och i följe härutaf upplåter och afstår jag till
ofvannämnde kiöpare all min äganderätt uti förberörde hemmansdehl, dock blifvandes
kiöparen med sina egna arfvelotter ägare om 1/8 del efter helt räknat uti Kronoskatte
Rusthållet Åkerhult. Dock blifvandes detta mitt kraftiga förbehåll, att jag uutaf kiöparen får

min tillräckliga föda och försörjning, samt huserum uti min återstående lifstid, som med mitt
namns undersättande bestyrkes Af Åkerhult den 4 october 1792 Annika Johansdotter Till
vittne: Sven Pehrsson i Estorp, Anders Andersson i Åkerhult Att Åkerhult i Malmbäck är
Skatte, det intygar N. Moberg Igiönom detta mitt öppna kiöpebref giör jag Petter Gabrielsson
i Mörekull vitterligit att jag med min kiära hustrus goda bifall och samtycke upplåter och
försäljer min med min kiära hustru tillfallna fastighets arfvelotter uti Kronoskatte Rusthållet
Nö.47 Åkerhult, Premeir Majorens Compagnie och Smålands Kongl. Cavallerie Regemente,
belägit i detta härad och Malmbäcks socken 1/22 del efter helt räknadt med ty att följande
mundering och Augements ränta till min kiära svåger Nils, Jonas, Jean Johannessöner, och
Jonas Jacobsson för en öfverenskommen och till fullt nöje ärlagd kiöpesumma stor Ett
hundrade Tjugoen Rd 10 sk 2/11 rst Specie, afhänder alltså mig och min kiära hustru
nämnde 1/22 del och tillägnar densamma kiöparne, deras hustrur, barn och arfvingar för
desse betalte 121 Rd 10 sk 2/11 rst, såsom deras välfångna ägendom till everderlig ägo, med
hus, jord, åker, äng, skog och mark, med flere tillhörigheter af ålder eller som framdeles
lagligen tillvinnas kan, utan vidare undantag, än att blott, vår kiära moder och svärmoder
Annika Johansdotter i proportion med the öfriga medärfva åtnjuter i sin lifstid dess
försörjning till thenna hemmansdehl nu genast i befinnande stånd af åbyggnad och
mundering tillträdas får. Inskrifvning och lagfartskostnader kommer kiöparne att själfva
bekosta, och ansvarar jag till laga hemul, som allt uti nedanskrefne vittnens närvaro
bestyrktes Af Åkerhult den 4 october 1792 Petter Gabrielsson P.G.S., Helena Johansdotter
H.J.D., säljare Till vittnen: Jonas Brun, Jonas Rundqvist Med föreskrefvne köp och
afhandling förklarar jag mig undertecknad till alla delar förnöjd, och i följe här utaf uppllåter
och afstår jag till ofvannämnde kiöpare all min ägande rätt uti förberörde hemmansdehl, och
blifvandes kiöparen med sine egne arfvelotter ägande om 1/8 del efter helt räknat uti
Kronoskatte Rusthållet Åkerhult. Dock blifvandes detta mitt kraftiga förbehåll att jag utaf
kiöparen får min tillräckeliga föda och försyttning samt huserum i min återstående lifstid,
som med mitt namns undersättande bestyrkes Af Åkerhult den 4 october 1792 Annika
Johansdotter Till vittne: Sven Pehrsson i Estorp, Anders Andersson i Åkerhult Enligt
jordboken är Åkerhult Skatte, det intygar N. Moberg I anledning af hvilken, Häradsrätten
alltså, uppå therom gjord anhållan samt till följe af I och IV Cap. Jordabalken fant skäligt, att
för Jonas, Nils och Johan Johanssöner, samt Jonas Jacobsson, theras hustrur, barn och
arfvingar uppbjuda Ett halft mantal uti Kronoskatte Rusthållet Åkerhult, eller 1/8 för them
hvartera, såsom dels ärfvde och dels emot en sammanlagd köpesumma Fyra hundrade
Åttiofyra Riksdaler 40 sk 8 rst, samt betingade villkor inlösa, nu första gången

Åkerhult 1/8 mantal den 5 november 1793
Samma datum upböds 1/8 uti Kronoskatte Rusthållet Åkerhult, för Jonas Jacobsson, thes
hustru arfvingar såsom dels ärfd och dels emot en proportionerad andel uti 484 Rd 40 sk 8 rst
kiöpesumma, jämte betingade villkor, inlöst

Åkerhult 1/8 mantal den 5 november 1793

Samma datum beviljades andra upbudet å 1/8 uti Kronoskatte Rusthållet Åkerhult för Johan
Johansson och thes hustru, såsom dels ärfd och dels emot en proportionerad andel uti 484 Rd
40 sk 8 rst kiöpesumma, jämte betingade villkor, inlöst nu 2dra gången

Åkerhult 1/4 mantal den 5 november 1793
Samma datum upböds 1/4 ding uti Kronoskatte Rusthållet Åkerhult för Jonas och Nils
Johanssöner och theras arfvingar, eller 1/8 ting för hvarthera, såsom dels ärfd och dels emot
en proportionerad andel uti 484 Rd 40 sk 8 rst kiöpesumma, jämte betingade villkor, inlöst
nu 2dra gången

Åkerhult 1/4 mantal den 3 februari 1792
Samma datum, för Hans Andersson i Barkansjö upböds 1/4 ding uti Kronoskatte Rusthållet
Stora Åkerhult, emot 733 Rd 16 sk Specie köpesumma, 3 dje gången.

Åkerhult 1/8 mantal den 3 februari 1792
Samma datum blef 1/8 ting uti Kronoskatte Rusthållet Åkerhult för Petter Månsson, thes
hustru Stina Jonasdotter, samt theras barn och arfvingar, emot en bortbytt 1/8 ting Ekhult och
utgifven mellangift 165 Rd Specie, upbuden nu 2 dra gången.

Åkerhult 1/4 mantal den 3 februari 1791
Samma datum, Skatte och besittningsrätten å 1/4 i Skatte frälse hemmanet Lilla Åkerhult,
blef för nämndeman Hans Malmberg therstädes, thes hustru Maria Christina Holmberg och
theras arfvingar, såsom dels ärfd och dels emot 103 Rd 16 sk Specie inlöst, upbuden nu 2 dra
gången.

Stora Åkerhult 1/2 mantal den 8 februari 1791
Samma datum inlämnades till Häradsrätten ett köpebref så lydande. Undertecknad giör
härigenom vetterligit det jag med moget betänkande och väl berådt mod, samt med min kära
hustrus fria vilja och samtycke upplåter och försäljer till drängen beskedlige Petter Johansson
min ägande andel uti Skatte krono rusthållet Nö.47 Stora Åkerhult 1/2 efter helt räknadt,
med tillhörande mondering och augement ränta, beläget i detta härad, Malmbäcks socken,
för en öfverenskommen och till fullo betald kiöpesumma stor Ett tusende Tre hundrade
Sextiosex Rd 32 sk Specie. Afhänder för den skuld mig och min kära hustru nämnde
hemmansdel 1/2 uti Åkerhult för 1366 Rd 32 sk Specie och den samma tillägnar Petter
Johansson och dess arfvingar till everderlig ägo, för de redan betalta kiöpesumman, med alla
detta hemmans andel, tillhörigheter utan undantag af hvad namn de vara må, som nu finnes
eller framdeles lagligen tillvinnas kan, att nu nästa vårfrudag tillträda i befinnande tillstånd.
Och äger alltså kiöparen att på sin egen bekostnad låta sig till Rusthållare införa och lagfart
söka, samt i öfrigt förbinder mig till laga hemul, som i vittnens närvaro Stadfästes uti
Åkerhult den 22 januari 1791 H. L. Hjertström, Ingrid Moberg Såsom vittnen: Johannes
Cederblad, Hans Malmberg Att Åkerhult 1 mantal är Skatte, intygar N. Moberg I anledning

hvaraf samt med stöd af I och IV Cap. Jordabalken, pröfvar Häradsrätten rättvist, att för
drängen Petter Johansson och thes arfvingar, upbjuda 1/2 mantal Kronoskatte Rusthållet
Stora Åkerhult emot kiöpesumman 1333 Rd 32 sk Specie, nu 1sta gången

Lilla Åkerhult 1/4 mantal den 12 maj 1791
Samma datum, för nämndemannen Hans Malmberg, thes hustru samt theras barn och
arfvingar upböds Skatte och besittningsrätten å 1/4 del uti Skattefrälse hemmanet Lilla
Åkerhult, såsom dels ärfd och dels emot 103 Rd 16 sk Specie inlöst, nu 3 dje gången.

Stora Åkerhult 1/2 mantal den 16 maj 1791
Samma datum, 1/2 Kronoskatte rusthållet Stora Åkerhult blef för drängen Petter Johansson
och thes arfvingar emot köpesumman 366 Rd 32 sk Specie, upbuden nu 2 dra gången.

Stora Åkerhult 1/4 mantal den 16 maj 1791
Samma datum blef till Häradsrätten inlämnad följande köpeafhandling. Undertecknad giör
härigenom vetterligit, det jag med moget betänkande och väl berådt mod och fri vilja uplåter
och försäljer, till dannemannen välförstånige Hans Andersson i Barkansjö, thes hustru barn
och arfvingar, min ägande 1/4 efter helt räknadt uti Kronoskatte rusthållet Nö.47 Stora
Åkerhult, med tillhörande mondering och augementsränta, beläget i Västra härad och
Malmbäcks socken, för en öfverenskommen och till fullo betalt köpesumma Sju hundrade
Trettio Tre Rd Sexton sk Specie, afhänder för then skuld mig nämnde hemmansdel 1/4 uti
Åkerhult, för 733 Rd 16 sk Specie, och then samma tillägnar Hans Andersson och thes
hustru Catharina Abrahamsdotter, barn och arfvingar till everderlig ägo, för den redan betalte
köpesumman, med alla detta hemmansdel tillhörigheter, utan undantag, af hvad namn det
vara må, som nu finnes eller framdeles lagligen tillvinnas kan, att nu nästa vårfrudag tillträda
i befinnande stånd, och äger alltså köparen på sin egen bekostnad låta sig till Rusthållare
införa och lagfart söka, samt i öfrigt förbinder mig till laga hemul efter den rätt och villkor
som jag nämnde fjärding innehafver. Som i vittnens närvaro frivilligen underskrifver Som
skedde i Stora Åkerhult den 28 februari 1791 Petter Johansson i Åkerhult, säljare Till
vittnen: Jonas Gustafsson i Högelid, Hans Svensson i Brunstorp Att förenämnde 1/4 dels
mantal Åkerhult, är enligt Jordaboken Skatte Intygar: A. Lindergren Till följe häraf samt
jämlikt I och IV Cap. Jordabalken, 1/4 efter helt uti Kronoskatte Rusthållet Stora Åkerhult
för Hans Andersson i Barkansjö thes hustru, samt theras barn och arfvingar emot 733 Rd 16
sk Specie, upböds nu 1sta gången

Stora Åkerhult 1/2 mantal den 15 oktober 1791
Samma datum, för drängen Petter Johansson och dess arfvingar blef ½ Krono Skatte
Rusthållet Nö.47 Stora Åkerhult, emot köpesumman 1366 Rd 32 sk Specie, upbuden nu 3
dje gången.

Stora Åkerhult 1/4 mantal den 15 oktober 1791

Samma datum, blef för Hans Andersson i Barkansjö, thes hustru barn och arfvingar 1/4-ding
efter helt räknadt i Krono Skatte Rusthållet Stora Åkerhult, emot 733 Rd 16 sk Specie,
upbuden nu 2 dra gången.

Åkerhult 1/8 mantal den 1 november 1791
Samma datum blef till Häradsrätten inlämnat en bytesafhandling så lydande. Genom thetta
öppna bref giör jag Petter Johansson vitterligit thet jag bortgifvit min aflinga jord 1/8 dels
mantal uti Krono Skatte Rusthållet Nö.47 Åkerhult med thärtill hörande mondering och
augementsränta för Skatte Krono hemmanet Ekhult samt erhållen mellangift 165 /165/ Rd
Specie, som äfven härigenom till fullo qvitteras, hvarande bägge desse hemman uti Västra
härad och Malmbäcks socken belägna, afhändandes jag Petter Johansson i stöd häraf mig och
mina arfvingar all rätt till berörde 1/8 del i Åkerhult, och thensamma tillägnar Petter
Månsson och thes hustru Stina Jonsdotter i Ekhult samt theras arfvingar emot förbemälte
Krono Skatte hemmanet Ekhult 1/8 dels mantal, som anses till 210 Rd samt then erhållna
mellangift 165 Rd, tillhopa 365 Rd Specie, att få tillträda den 14 mars 1792 i sådant stånd
thet till åbyggnad och häfd nu befinnes, med hus, jord, torp och torpställe etc., intet
undantaget af hvad namn thet vara månde som till thetta hemman med rätta ligga bör, nu
finnandes eller framdeles lagligen tillvinnas kan. Och jämväl binde i oss å ömse sidor till
hemul efter lag. Ägandes alltså Petter Månsson att i anledning häraf på egen bekostnad hos
vederbörande sig till Rusthållare låta inskrifva samt lagfart söka, hvilket allt med våra namns
undersättande bekräftas Som skedde uti Åsen den 3 oktober 1791 Petter Johannesson i
Åkerhult som afstår 1/8 Åkerhult, Petter Månsson i Ekhult tillträdare Till vittne: Håkan
Malmberg, Joh. Björkman Att bortbytte hemmansdelen Åkerhult är enligt Jordaboken Skatte
Intygar Ljunga den 31 oktober 1791, A. Lindergren I anledning hvaraf uppå anhållan, samt
med stöd af I och IV Cap. Jordabalken, 1/8 del uti Kronoskatte Rusthållet Åkerhult, upböds
för kiöparne Petter Månsson, thes hustru Stina Jonsdotter i Ekhult, samt theras barn och
arfvingar, emot bort bytte 1/8 dels hemmanet Ekhult samt utgifven mellangift 165 Rd
Specie, nu 1sta gången

Öen (Önna) den 11 februari 1884
Under anhållan om lagfart å 1/32 mantal Öen, lät Hans Svensson därstädes, genom
nämndeman L. J. Johansson i Åsen inlämna följande arfvskifte. År 1883 den 29 November
inställde sig undertecknade i Öen, Malmbäcks socken att förrätta laga afvittring och
arfvskifte i sterbhuset efter aflidna hustrun Maria Andersdotter. Dennes arfvingar kommo nu
tillstädes, nämligen efterlevande änkemannen Hans Svensson, Öen, utan att med henne haft
några bröstarfvingar, men i ett föregående gifte med aflidne torparen Anders Johannesson på
Öen hade den aflidna 3 st barn, nämligen dottern Emma Charlotta Andersdotter gift med
arrendatorn Gustaf Abrahamsson på Öen under Falla, myndige sonen Carl August
Andersson i Västanå, samt omyndige sonen Claes Alfred Andersson, hvilkens rätt bevakades
af hans laga förmyndare säteriägaren Gustaf Lagerqvist i Ekelsjö. Först efterfrågades alla de
handligar som kunde lämna nödig upplysning om boets tillstånd, hvarvid framlämnades

bouppteckning hållen i sterbhuset den 30 sistlidne Juli, som bland annat upptager 1/16 dels
mantal Öen, hvilken egendom makarna under äktenskapet inköpt, och i följd därav komma
att efter lag fördelas. Som boets lösa egendom icke ännu hunnit realiseras så kommo detta
skifte att endast att omfatta ofvansagde fastighet 1/16 dels mantal. Därav bekommer
änkemannen Hans Svensson 1/32 Dito dottern Emma Charlotta Andersdotter eller hennes
man Gustaf Abrahamsson på Öen 1/96 Dito sonen Carl August Andersson i Västanå 1/96
Dito sonen Claes Alfred Andersson 1/96 Summa 1/16 dels mantal Sålunda fördelat och
skiftat på år och dag som föreskrivet står. L. J. Johansson på Åsen, Johannes Jakobsson,
skiftesmän Med förestående fördelning förklarar vi oss till alla delar nöjda och förbinder oss
till oryggelig efterlevnad. Tid och ort som ovan Hans Svensson, C. A. Andersson, Gustaf
Abrahamsson, G. Lagerqvist förmyndare Egenhändige underskriven bevittnas av oss på en
gång närvarande L. J. Johansson, Johannes Jakobsson Därjämte företeddes nedananmärkta
handlingar 1:o Utdrag av Häradsrätten T. P. För sommartinget 1869 §57, innefattande
förordnande för G. Lagerqvist Ekelsjö att vara förmyndare för avlidne Anders Johannessons
från Öen, och hans änka Maria Andersdotter omyndige barn, af hvilka sonen Klas Alfred
ännu icke uppnått myndig ålder. 2:o Häradsrättens den 19 Maj 1877 för Hans Johan
Svensson och Maria Andersdotters utfärdade fastebrev å 1/16 mantal Öen. 3:o En den 30 juli
1883 efter aflidna Maria Andersdotter från Öen hållen bouppteckning, utvisande att hon
efterlämnat de i arvskiftesinstrumentet upptagna sterbhusdelägare, och att i boet funnits 1/16
mantal Öen. På grund af vad sålunda i ärendet förekommet, beviljade Häradsrätten lagfart å
1/32 mantal Krono Skatte Öen i Malmbäck socken, hvilken hemmansdel Hans Johan
Svensson, enligt arfvskifte den 29 November 1883, bekommit i giftorätt efter sin aflidna
hustru Maria Andersdotter, drom bevis arfvskitet återtecknades och särskildt lagfartsbevis
utfärdades. §.37 den 11 Februari 1884 Under anhållan om lagfart å sin hustru Emma
Charlotta Andersdotters ärfvda 1/96 mantal Öen, lät Gustaf Abrahamsson genom
nämndeman L. J. Johansson i Åsen inlämna följande arfvskifte. År 1883 den A. - se §.36
Därjämte företeddes nedanmärkta handlingar 1:o Utdrag af Häradsrättens … se 1:o under
§.36 2:o Häradsrättens den … 2:o 3:o En den 19 …3:o På grund af vad således i ärendet
förekommit, beviljade Häradsrätten lagfart å 1/96 mantal Kronoskatte Öen i Malmbäck
socken, hvilken hemmansdel Gustaf Abrahamssons hustru Emma Charlotta Andersdotter,
enligt arfvskifte den 29 November 1883, ärft efter sin aflidna moder Maria Andersdotter,
därom bevis arfvskiftet åtecknades och särskildt lagfartsbevis utfärdades. §.38 den 11
Februari 1884 Under anhållan om lagfart å sin ärfvda 1/96 mantal Öen, lät Carl August
Andersson i Västanå genom nämndeman L. J. Johansson i Åsen inlämna följande arfvskifte.
År 1883 den A. - se §.36 Därjämte företeddes nedanmärkta handlingar 1:o Utdrag af
Häradsrättens … se 1:o under §.36 2:o Häradsrättens den --- 2:o 3:o En den 19 ---3:o På
grund af vad således i ärendet förekommit, beviljade Häradsrätten lagfart å 1/96 mantal
Kronoskatte Öen i Malmbäck socken, hvilken hemmansdel Carl August Andersson, enligt
arfvskifte den 29 November 1883, ärft efter sin aflidna moder Maria Andersdotter, därom
bevis arfvskiftet åtecknades och särskildt lagfartsbevis utfärdades. §.39 den 11 Februari 1884
Under anhållan om lagfart å sin myndling Claes Alfred Andersson å hans ärfvda 1/96 mantal

Öen, lät G. Lagerqvist i Ekelsjö genom nämndeman L. J. Johansson i Åsen inlämna följande
arfvskifte. År 1883 den A. - se §.36 Därjämte företeddes nedanmärkta handlingar 1:o Utdrag
af Häradsrättens --- se 1:o under §.36 2:o Häradsrättens den --- 2:o 3:o En den 19 ---3:o På
grund af vad således i ärendet förekommit, beviljade Häradsrätten lagfart å 1/96 mantal
Kronoskatte Öen i Malmbäck socken, hvilken hemmansdel Claes Alfred Andersson, enligt
arfvskifte den 29 November 1883, ärft efter sin aflidna moder Maria Andersdotter, därom
bevis arfvskiftet åtecknades och särskildt lagfartsbevis utfärdades.

